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الرمحن الرحيم

 وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

سورة يوسف اآلية21 :
فاحلمد لك حتى ترضى واحلمد لك إذا رضيت واحلمد لك بعد الرضا .
وأسألك اللهم أن جتعل عملي هذا صاحلا لوجهك الكريم وأن تنفعنا به وتنفع كل من يقرأه.
أتقدم بالشكر إىل األستاذ املشرف الدكتور " :يعقوب العيد " الذي تابعنا طيلة هذا العام ومل
يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته وكان نعم املوجه فشكرا كل الشكر واالمتنان.
وإىل قسم ا إلدارة والتسيري الرياضي خاصة األستاذ:بلخري عبد القادر "
وإىل كل من ساعدنا على إجناز هذا العمل من قريب أو بعيد و لو بالكلمة الطيبة.
وإىل كل فوج السنة الثانية ماسرت إدارة وتنظيم يف الرياضة.

عبد اهلل موسى

اهداء
إليك رسول اهلل ،إليك معتذرا،إليك مستسمجا
إليك عربون حب و اعتذار

إىل اعز من املك يف هذه الدنيا ...إىل الذين قال فيهما اهلل تعاىل:
( ...وبالوالدين إحسانا)...
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إىل أمي التي وان قدمت هلا كنوز األرض فلن أفيها حقها التي ما فتئت تراعيني بنبع حنانها منذ نعومة
أظافري"....

إىل أبي رمحة اهلل عليه الذي احرتق من اجلي ...الذي إن اعد فضائله علي فلن استطيع إحصاؤها..
إىل كل إخوتي وأخواتي [ عبد اجمليد،حممد،الزهراء،مجعة وأبنائها] إىل خاالتي وعائالتهم

واىل كل من حيمل لقب باعيسة إىل كل األصدقاء واإلخوة الذين كانوا خري معني على إمتام هذا
العمل

واخص بالذكر:دالة حممد،عبد الوهاب،مقصود،عبد الكريم،حاج ،حسان،عبد القادر،أمحد،عبد
احلميد،

إىل كل من يف ذاكرتي ومل خيطه قلمي،إىل متصفح هذا البحث.
لكل هؤالء اهدي مثرة جهدي
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مقدمة

مقدمة:
تؤكد الشواهد يف عصرنا احلايل  ،على أن الفرق بني مؤسسة ناجحة  ،و مؤسسة غري ناجحة  ،ال يرتبط
مبدى توافر املوارد و اإلمكانيات املادية أو ندرتﻬا  ،بقدر ما تتمثل يف مدى وجود ممارسات تنظيمية فعالة تسمح
بالتفاعل اإلجيايب ،وخنص بالذكر االتصال والفعالية التنظيمية .
ويف إطار املعطيات املستجدة يف عامل اإلدارة و التنظيم يف الرياضة من عوملة ،وكذا االجتاه حنو التكتالت الرياضية
أدى إىل اجتاه العملية اإلدارية حنو تسيري العوامل غري امللموسة  ،خاصة العملية االتصالية والفعالية التنظيمية
داخل التنظيمات الرياضية ،حيث أصبح من الضروري على املؤسسات أن تعيد النظر يف أساليبﻬا االتصالية
املمارسة من خالل تثمني األبعاد غري املادية ،كالفعالية التنظيمية باعتبارها العوامل احملددة لتحسني املوقف
التنافسي للمؤسسة الرياضية  ،و توفري املناخ املالئم لتفجري الطاقات اإلبداعية الكامنة هبدف الوقوف على مدى
جناعة املؤسسة،ونظرا ألمهية املوضوع ارتأينا أن يكون موضوع حبثنا يف هذا اإلطار فطرد عنوان البحث
كالتايل:االتصال الداخلي ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.
ويرجع سبب اختيارنا هلذا املوضوع  ،ملا له من أمهية بارزة يف أي تنظيم رياضي مﻬما كان حجمه  ،أو طبيعة
نشاطه  ،وكذا رغبتنا يف التخصص أكثر يف جمال التنظيمات  ،حبكم ختصصنا يف اإلدارة والتنظيم الرياضي.
وقد تضمنت دراستنا على جانبني نظري وأخر تطبيقي.
فاجلانب النظري اشتمل على ثالثة فصول:
الفصل األول:االتصال الداخلي ،وفيه تعريفات االتصال،أنواعه،طرق االتصال ،فعالية االتصال ،دوره يف
املؤسسات الرياضية.
الفصل الثاين:وهو خاص بالفعالية التنظيمية ،وتناولنا فيه تعريفات خمتلفة للفعالية التنظيمية،املدارس املختلفة اليت
تناولت الفعالية التنظيمية،األبعاد املختلفة للفعالية التنظيمية،الفعالية التنظيمية واالتصال.
الفصل الثالث:خاص باملؤسسات الرياضية،وعرضنا فيه مفﻬوم املؤسسة الرياضية ،مفﻬوم اإلدارة الرياضية،مستويات
اإلدارة،نظريات اإلدارة،نبذة موجزة عن مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار.
أما اجلانب التطبيقي فقد مشل فصلني:
األول:وفيه منﻬجية البحث(املنﻬج املتبع،جمتمع البحث،عينة البحث،جمال الدراسة).
الثاين:حيتوي على حتليل ومناقشة النتائج املتوصل إليﻬا وأخريا اخلامتة.

اجلانب النظري

اجلانب التمهيدي

اإلطار العام للدراسة

الفصل التمهيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام للدراسة
-1اإلشكالية:
لقد عرفت الﻤﺠمتعات البشرية  ،أشكاال خمتلفة من التنظيم  ،حيث أدرك اإلنسان أمهية التنظيم يف حياته ويف
تسيري شؤونه املختلفة  ،ولعل من أبرز مسات العصراحلديث غلبة الطابع التنظيﻤي عليه  ،فأصبح التنظيم من أهم
مسات الﻤﺠمتعات احلديثة  ،حيث جند أن ماكس فيرب" يصف مطلع القرن العشرين  ،بأنه عصر التنظيﻤات بال
منازع  ،و الدليل على ذلك أن كل مكونات الوجود االجتﻤاعي لإلنسان احلديث سواءكانت سياسة  ،أو تقنية
اقتصادية  ،فهي مرتبطة بصورة وثيقة بتنظيم ما ).نقال عن أمحد حمﻤد موسى،دون سنة  ،ص. (84
و من مث أصبحت دراسة التنظيﻤات  ،أحدالدراسات السوسيولوجية املتﻤيزة ،خاصة البحث يف التغريات املتﺠددة
داخل التنظيﻤات احلديثة  ،و كذا خارجها  ،و تقصي األسباب اليت تشكل بناءها  ،و عﻤلها و فاعليتها  ،و
هذا بغية الوصول إىل أقصى فعالية ممكنة ،يف أداء املنظﻤات  ،و اليت تعترب وحدة اجتﻤاعية  ،تقام من اجل حتقيق
أهداف حمددة  ،حيث تعرفها مادلني قرافيتس" على أنها جتﻤع بشري  ،منظم بطريقة عقالنية لتحقيق هدف
معني  ،تتﻤيز بتقسيم العﻤل  ،و توزيع السلطات  ،و املسؤوليات كﻤا تتﻤيز بوجود شبكة اتصالية.
إن الدراسات األوىل لفريدريك تايلور  ،و اليت نشرت يف كتابه  ،مبادئ اإلدارة العلﻤية سنة  ، 1911ترى أن
حتقيق الفعالية الالزمة يف رفع اإلنتاج  ،لن تتحقق إال من خالل دراسة احلركات الالزمة  ،ألداء األعﻤال
الصناعية ،و تسﺠيل الزمن الذي تستغرقه كل حركة منها  ،مث تقدير الزمن الكلي  ،الالزم ألداء احلركات املتتالية
اليت يتألف منها العﻤل إن أعﻤال تايلور  ،قد ارتكزت يف حتقيق الفعالية التنظيﻤية  ،يف مكان العﻤل  ،أي الورشة
حيث فسر الفعالية  ،بزيادة اإلنتاج وحتسني النوعية .
أما هنري فايول فقد توصل من خالل أحباثه امليدانية  ،يف كتابه اإلدارة العامة الصناعية الذي نشر عام، 1916
أن املنظﻤة بالرغم من توفرها على موارد مادية وبشرية  ،إال أنها غري فعالة  .وهذا راجع إىل غياب الوظيفة
السادسة  ،وهي اإلدارة اليت تعﻤل على اجلﻤع والتنسيق بني خمتلف الوظائف اخلﻤسة األخرى .
أما إلتون مايو  ،يرى أن الفعالية  ،ال ميكن حتقيقها إال عن طريق حتسني العالقات اإلنسانية  ،وفتح قنوات
االتصال بني اإلدارة وعﻤاهلا (عاطف عديل العبد،3991،ص.)31
إن هذه الدراسات األوىل ،قد ارتكزت على تفسري الفعالية التنظيﻤية ،من خالل زيادة اإلنتاج ،أي قدرة التنظيم
على البقاء والذي كان يعترب مؤشرا كافيا على فعالية التنظيم .
لكن يف الواقع الكثري من التنظيﻤات  ،تصارع من اجل البقاء  ،حىت و إن مل تكن فعالة  ،بل الواقع يؤكد يف
الكثري من األحيان  ،أن املنظﻤات الفاشلة  ،هي األقدر و األقوى على البقاء  ،الن مصاحل العديد من الناس
مرتبطة بها  ،انطالقا من فكرة اخلدمة االجتﻤاعية.
ولعل املعاناة والتخبط الذي مرت به  ،وال تزال متر به املؤسسات الرياضية اجلزائرية  ،إال دليل على ذلك حيث
عرفت املؤسسات الرياضية اجلزائرية خالل األربعة عقود السابقة  ،مراحل خمتلفة يف تطورها  ،وما األمساء اليت
اختذتها  ،إال تعبريا عن األشكال التنظيﻤية املعتﻤدة  ،اليت عرفتها فﻤن التسيري الذايت  ،إىل التسيري االشرتاكي
للﻤؤسسات الرياضية اجلزائرية  ،وتوزيع األرباح الومهية  ،بالرغم من عﺠز ها على حتقيق اهلدف املرجو منها.
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فﻤن خالل التﺠربة اليت مرت بها اجلزائر واملوسسات الرياضية اجلزائرية  ،يتضح أن مؤشر البقاء ليس معيارا
للفعالية التنظيﻤية  ،حيث أصبح الرتكيز اآلن  ،على معايري اقل جزئية  ،للداللة على الفعالية التنظيﻤية  ،مثل
طبيعة االتصاالت  ،ونظم املعلومات يف املنظﻤة  ،واليت تعد جتﻤعا بشريا منظﻤا ومهيكال يضﻤن التعاون ،
والتناسق بني أعضائه  ،من اجل حتقيق هدف معني "إن حتقيق الفعالية التنظيﻤية  ،يتأثر كثريا بطبيعة االتصاالت
الداخلية فيها  .يف هذا السياق يؤكد .بنواردنيس بقوله" :أن املؤسسة ال وجود هلا إال باالتصال "(حمﻤد سيد
فهﻤي ،1002،ص.)18
هذا وتتزايد أمهية االتصال  ،كوظيفة من الوظائف الرئيسية يف املؤسسة  ،خاصة مع تعقد التكنولوجيا املستعﻤلة
يف اإلنتاج  ،أو أي نشاط أخر للﻤؤسسة  ،إذ أصبحت األوامر والتوجيهات يف شكل معادالت ورموز ومعاين
تقنية  ،وذات جانب علﻤي أكثر تعقيدا وهذا ما يؤثر مباشرة على نتائج أنشطة املؤسسة الرياضية ،حيث ححتدد
هذه النتائج الدور الذي يلعبه االتصال ومدى االهتﻤام به داخل املنظﻤة وما جتدر اإلشارة إليه التنويه إىل نوعية
االتصال املقصود يف الدراسة وهي ثالثة أنواع(االتصال الداخلي الصاعد واالتصال الداخلي النازل وأخريا االتصال
الداخلي األفقي) والدور الذي يلعبه يف حتقيق الفعالية التنظيﻤية داخل املؤسسة الرياضية للوصول هبا إىل حتقيق
األهداف املسطرة مسبقا.
أمام هذا الدور الكبري الذي يلعبه االتصال الداخلي ،يف حتقيق الفعالية التنظيﻤية داخل املؤسسات الرياضية،
نتساءل من خالل هذه الدراسة عن :ما هو دور االتصال الداخلي في تحقيق الفعالية التنظيمية ،داخل
المؤسسة الرياضية ؟.

و من اجل اإلملام جبوانب املوضوع ،وحتري وضوح ودقة اكرب ،نطرح األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما هو دور االتصال الداخلي النازل ،في تحقيق الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الرياضية؟
 -2ماهو دور االتصال الداخلي الصاعد في تحقيق الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الرياضية؟.
 -3ماهو دور االتصال الداخلي األفقي في تحقيق الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الرياضية؟
وكإجابة مؤقتة ملا ورد ذكره ميكن طرح الفرضيات التالية:
-3الفرض العام:
االتصال الداخلي له دور يف حتقيق الفعالية التنظيﻤية داخل املؤسسة الرياضية.
الفرضيات الجزئية:
االتصال الداخلي النازل له دور يف حتقيق الفعالية التنظيﻤية داخل املؤسسة الرياضية.االتصال الداخلي الصاعد ليس له دور اجيايب دور يف حتقيق الفعالية التنظيﻤية داخل املؤسسة الرياضية.االتصال الداخلي األفقي ليس له دور اجيايب يف حتقيق الفعالية التنظيﻤية داخل املؤسسة الرياضية.4
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 -3أهمية الدراسة:
أما أمهية الدراسة املوضوع فتظهر يف النقاط التالية:
 مساعدة املسريين و املشرفني  ،على املؤسسة الرياضية يف التفكري حول سبل حتقيق الفعالية التنظيﻤية  ،منخالل عرض اإلطار النظري هلا ،مبا يتالءم و خصوصيات املؤسسة الرياضية.
إعطاء رؤيا واضحة ملديري املؤسسات الرياضية خبصوص املهارات االتصالية. حماولة الكشف عن واقع االتصال املﻤارس يف املؤسسة الرياضية وتأثريه على الفعالية التنظيﻤية. لفت انتباه ادارييي املؤسسات الرياضية إىل الدور املهم لالتصال . السعي إىل إجياد بيئة اتصالية مناسبة للعﻤل.-4أسباب اختيار الموضوع:ويرجع سبب اختيارنا هلذا املوضوع للتايل:
 -3قلة البحوث اليت تناولت مهارات االتصال وعالقتها بالفعالية التنظيﻤية.
 -1التطرق إىل موضوع هام وحديث الساعة الغرض منه الدعوة إىل حتسني العﻤلية االتصالية.
 -1هذا املوضوع يتﻤاشى مع شروط اإلدارة الفعالة من خالل التطرق إىل صفات االتصال الفعال
-5أهداف البحث والدراسة:
و يتﺠلى اهلدف األساسي من الدراسة يف :تثﻤني املتغري التنظيﻤي كﻤتغري نوعي  ،يتطلب معاجلة خاصة  ،و
إعطائه مكانة أساسية ضﻤن جمﻤوعة عوامل اإلنتاج  ،و ذلك من خالل حماولة معرفة مسامهة العﻤلية االتصالية يف
حتقيق الفعالية التنظيﻤية داخل املؤسسات الرياضية.
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة دور االتصال النازل يف حتقيق الفعالية التنظيﻤية يف املؤسسات الرياضية.هتدف هذه الدراسة إىل حماولة الكشف على نوع التأثري لالتصال األفقي على الفعالية التنظيﻤية. -هتدف هذه الدراسة إىل معرفة على نوع التأثري لالتصال الصاعد على الفعالية التنظيﻤية.
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-6تحديد المفاهيم والمصطلحات:
 -1تعريف االتصال لغة واصطالحا:أ-لغة :أصل كلﻤة اتصال  COMMUNICATIONيرجع إىل الكلﻤة الالتينية
 COMMUNISومعناها  COMMONمبعىن عام أو مشرتك لتبني أن االتصال كعﻤلية يتضﻤن
املشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة أو اجتاه أو أسلوب أو معىن ما(...نقال عن حمﻤد امحد موسى .املدخل
إىل االتصال اجلﻤاهريي ص .)84وقد جاء يف لسان العرب لنب منظور :االتصال والوصلة ما اتصل بشيء ،قال
الليث كل شيء اتصل بشيء فيﻤا بينهﻤا وصلة ،أي اتصال وذريعة ،ووصلت الشيء وصال وصلة والوصل ضد
اهلﺠران والوصل خالف الفصل التوصل والذريعة إىل الشيء.
أما يف اللغات األجنبية فإن أصل الكلﻤة مشتق من الكلﻤة ""COMMUNISمبعىن عام وشائع كﻤا ذكرنا
أعاله ،وجاء يف قاموس املصطلحات اإلعالمية أن":كلﻤة اتصال  COMMUNICATIONيف املفرد
وكصفة تستخدم لإلشارة إىل عﻤلية االتصال اليت يتم عن طريقها نقل معىن ،أما االتصال يف صيغ اجلﻤع فتشري
إىل الوسائل نفسها أو مؤسسات االتصال"...
ب -اصطالحا:
-1عند العلماء الغربيين :عرف العامل االجتﻤاعي "تشارلز كويل "-3909-االتصال على أنه":ذلك امليكانيزم
الذي من خالله نوجد العالقات اإلنسانية وتنﻤو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه الرموز عرب املكان
واستﻤرارها عرب الزمان ،وهي تتضﻤن تعبريات الوجه واإلمياءات واإلشارات ونغﻤات الصوت والكلﻤات والطباعة
واخلطوط احلديدية ...وكل تلك التدابري اليت تعﻤل بسرعة وكفاءة على قهر بعدي الزمان واملكان"(...حمﻤد فريد
عزة دون سنة الطبع ،ص .)34
فاالتصال حسب كويل هو اآللية اليت نوجد فيها العالقات اإلنسانية وتنﻤو عن طريق استعﻤال الرموز ووسائل
نقلها وحفظها.أما "كارل هوفالند" فيعرف االتصال بأنه ":العﻤلية اليت ينقل مبقتضاها الفرد أو القائم باالتصال
منبهات وعادة ما تكون رموزا لغوية لكي يعدل سلوك األفراد اآلخرين أي مستقبل للرسالة.
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وتعرفه اجلﻤعية القومية لدراسة االتصال بأنه":تبادل مشرتك للحقائق أو األفكار أو اآلراء مما يتطلب عرضا
واستقباال يؤدي إىل التفاهم بني كافة العناصر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود انسﺠام ضﻤين (رحيﻤة
عيساين مرجع سابق،ص.)8-1
 -2عند العلماء العرب :يعرف إبراهيم إمام االتصال بأنه":حاصل العﻤلية االجتﻤاعية والوسيلة اليت يستخدمها
اإلنسان لتنظي م واستقرار وتغيري حياته االجتﻤاعية ونقل أشكاهلا ومعناها عن طريق التسﺠيل والتعبري
والتعليم(عاطف عديل  ،مرجع سابق ،ص .)34
أما مسري حسني فيعرف االتصال على أنه ":النشاط الذي يستهدف حتقيق العﻤومية أو الذيوع أو
االنتشار أو املألوفة لفكرة أو موضوع أو قضية عن طريق انتقال املعلومات واألفكار واآلراء أو االجتاهات من
شخص أو مجاعة إىل شخص أو مجاعة أخرى باستخدام رموز ذات معىن موحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى كل
من الطرفني"...
-3التعريف اإلجرائي:هو تلك العﻤليات من الرموز واإلمياءات واالحيائات اليت هبا يتواصل الفرد مع أبناء جنسه.
-2االتصال الداخلي:
يعرف االتصال الداخلي  ،حسب ماري الني و ستغايل على انه " :جمﻤوعة من األفعال  ،والعﻤليات االتصالية ،
املوجهة إىل موظفي املؤسسة أو منظﻤة ما " فهو إذن أداة للتأثري  ،يف السلوك التنظيﻤي والوظيفي للعﻤال ،وتوجيه
جهودهم  ،ومن خالله أيضا يرتبط األفراد يبعضهم البعض كﺠﻤاعة عﻤل.
فباإلضافة إىل انه يسﻤح بنقل املعلومات  ،بني خمتلف املستويات التنظيﻤية  ،فهو أيضا خيلق لغة مشرتكة وثقافة
داخل املنظﻤة  ،ألنه من خالل العﻤلية االتصالية  ،تتكون جمﻤوعة من القيم واملعايري  ،و السلوكات كﻤا يقول
الكس موكيلي أن "  :االتصال الداخلي  ،ليس نقل املعلومات فقط  ،ولكن أيضا فن قيادة التبادالت ،من اجل
الوصول إىل تقريب وجهات نظر الفاعلني االجتﻤاعيني  ،وبالتايل تسهيل فهﻤهم للقرارات التسيريية" ويعتﻤد
أساسا على التبادل  ،واحلوار و املشاركة  ،وبالتايل حتقيق التكامل بني الفاعلني رغم اختالفهم(جيهان
رشقي،3991،ص.)11
يف األخري  ،ميكن حتديد التعريف اإلجرائي لالتصال الداخلي  ،على انه  :جمﻤوعة من األفعال  ،والعﻤليات
االتصالية اللفظية  ،و الغري اللفظية  ،وكذا الكتابية  ،اليت توجه حنو موظفي  ،وعﻤال املؤسسة  ،وتتم على
مستوى عﻤودي صاعد أو نازل  ،ا وافقي .
-3الفعالية التنظيمية
أ:التنظيم:يعرف التنظيم على انه مرحلة التصﻤيم  ،أساسها تقسيم العﻤل  ،وحتديد السلطات واملسؤوليات
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.والعالقات  ،بغرض متكني األشخاص  ،من العﻤل سويا يف سبيل حتقيق األهداف.
إن إمهال التعريفات السابقة لألفراد  ،الذين يرتكز عليهم اهليكل التنظيﻤي خاصة يف املوسسات الرياضية أدى إىل
ظهور تعريفات موضوعية للتنظيم  ،ختتلف عن التعريفات الشكلية السابقة  ،حيث يعرف إمتاي إتزيوين التنظيم
على انه " :وحدة اجتﻤاعية يتم إنشاؤها  ،من اجل حتقيق هدف معني(حمﻤد فريد عزة مرجع سابق ،ص)44
وبالتايل ميكن حتديد التعريف اإلجرائي للتنظيم  ،على أساس ما قدمته مادلني قرافيش فالتنظيم إذن هوعبارة عن
":جتﻤعات بشرية منظﻤة بطريقة عقالنية  ،لتحقيق أهداف معينة تتﻤيز بتقسيم العﻤل  ،وتوزيع السلطات
واملسؤوليات  ،كﻤا تتﻤيز بوجود شبكة اتصالية خمطط هلا.
ب:الفعالية التنظيمية:
يعترب تعريف الفعالية التنظيﻤية  ،أمر يف غاية األمهية  ،ألنه معيار مهم  ،يف حتديد جناح التنظيم أو فشله وبقدر
أمهية حتديد هذا املفهوم  ،بقدر ما هناك صعوبة  ،يف االتفاق على مفهوم واضح ومقبول به وختتلف تعار يف
هذا املفهوم  ،باختالف عدد الباحثني  ،حيث يعطي كل واحد منهم تعريف خاص به
فقد عرف إمتاي إتزيوين الفعالية على أنها" قدرة املنظﻤة  ،على حتقيق أهدافها  ،وتعتﻤد هذه القدرة واملعايري
املستخدمة يف قياسها  ،على النﻤوذج املستخدم يف دراسة املنظﻤات  ،وغالبا ما يستخدم هذا املتغريكﻤتغري تابع
ملتغريات مستقلة أخرى.
 .من خالل هذا التعريف  ،نالحظ الربط بني الفعالية واالتصال  ،مما يزيد من التنسيق وبالتايل حتقيق األهداف.
وتعين الفعالية حسب سعيد حمﻤد املصري" درجة أو مستوى التﻤيحز  ،يف حتقيق األهداف  ،على مدى حياة

املنظﻤة  ،وتتﻤيز الفعالية عن النﺠاح  ،ذلك أن مستوى الفعالية املتﻤيز جيب أن يتخطى نسبة  100 %يف حتقيق
األهداف املسطرة مسبقا مع األخذ بعني االعتبار عنصري الزمان واملكان"(عاطف عديل العبد مرجع سابق
،ص.)34
كﻤا جبدر التفريق  ،بني الفعالية باعتبارها الدرجة اليت حتقق بها األهداف املسطرة سلفا  ،وبني الكفاءة اليت تشري
إىل  :الطريقة االقتصادية  ،اليت يتم بها إجناز العﻤليات املتعلقة باألهداف  ،فقد تكون املنظﻤة كفأه ولكن غري
فعالة  ،كﻤا يف حالة قيام املنظﻤة أو املؤسسة الرياضية بإنتاج برنامج رياضي كﻤا قد تكون املنظﻤة فعالة  ،ولكن
غري كفأه ،كﻤا يف حالة حتقيق املنظﻤة ألهدافها  ،بغض النظر عن التكاليف اليت تتحﻤلها يف سبيل ذلك.
وكتعريف إجرائي للفعالية التنظيﻤية  ،ميكن القول أنها  :قدرة املنظﻤة على االستﻤرار يف حتقيق أهدافها احملددة
سلفا  ،بأفضل الطرق والوسائل املشروعة  ،حيث ال يكون هناك استغالل أي طرف لألخر  ،ويف مدى حتقيق
االنسﺠام بني خمتلف الوظائف واألقسام  ،وهذا عن طريق شبكة اتصالية جيدة تسﻤح بتحقيق هذه األهداف.
-4المؤسسة الرياضية:هي مجاعة ذات تنظيم مستﻤر تتألف من عدة أشخاص طبيعيني أو اعتباريني ويكون

الغرض منها حتقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف القومية واالجتﻤاعية املناسبة لتنﻤية قدراهتم يف إطار السياسة
العامة للدولة(عصام بدوى،1003،ص.)192
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وكتعريف إجرائي تعترب املوئسة الرياضية هيئة ختضع إلدارة وحدة وتنظيم ونشاط بني خمتلف الوحدات يف أكثر من
حمافظة اليت يديرها االحتاد وتكون هلا الشخصية االعتبارية وفقا إلسناد إنشائها.
-5الدراسات السابقة:

إن موضوع االتصال ورغم أمهيته داخل املؤ سسات خاصة الرياضية مل ينل حقه من الدراسات امليدانية خاصة
املرتبطة بفاعلية األداء يف املنظﻤات سواء كانت رياضية أو غريها وهذا بالرغم من ظهور دراسات حديثة إال أهنا
الزالت تشكو من نقص اإلطار النظري املوحد هلذا املوضوع.
وقد ركزا لباحثون الذين تناولوا هذا املوضوع على دراسة اجتاه االتصاالت داخل املمؤسسة الرياضية وأمهلوا حماور
رئيسية كطبيعة االتصال داخل املؤسسة الرياضية وأثره يف حتقيق الفعالية داخل املؤسسة،وفيﻤا يلي إشارة ألهم
البحوث والدراسات اليت تناولت وصف وتشخيص طبيعة االتصال داخل املؤسسة الرياضية ودوره يف حتقيق فاعلية
التنظيم.
_1الدراسة األولى:
قام بالدراسة الباحث بوعطيط جالل الدين واليت كان عنواهنا(االتصال التنظيﻤي وعالقته باألداء الوظيفي دراسة
ميدانية على العﻤال املنفذين مبؤسسة سونلغاز عنابه )أما ماخيص اهلدف العام من الدراسة فكان كالتايل:معرفة

العالقة بني االتصال التنظيﻤي وعالقته باألداء الوظيفي لعﻤال مؤسسة سونلغازأماتساؤالت الدراسة فﺠاءت كﻤا

يلي:هل هناك عالقة بني االتصال التنظيﻤي واألداء الوظيفي لدى العﻤال التنفيذيني؟
-التساؤالت الجزئية:

مانوع االتصال السائد يف مؤسسة البحث؟-هل توجد عالقة بني منط االتصال السائد واألداء الوظيفي؟

أما املنهج املتبع يف الدراسة فكان (:املنهج الوصفي)أما عينة الدراسة وطريقة اختيارها فكانت)130(:فرد من
اجملتﻤع األصلي مت اختيارهم بطريقة عشوائيةاما األدوات املستخدمة يف الدراسة فاعتﻤد الباحث على استﻤارة

استبيانيه أماأهم النتائج املتوصل إليها فكانت:وجود اتصال تنظيﻤي داخل املؤسسة وأمهيته يف حتقيق السريورة

التنظيﻤية للﻤؤسسة.
-عالقة ارتباطيه موجبة بني االتصال النازل واألداء الوظيفي لدى العﻤال املنفذين.

كذلك وجود عالقة ارتباطيه موجبة متوسطة بني االتصال الصاعد واألداء الوظيفي لدى عﻤال املؤسسة.أهم االقتراحات:منج حرية اكرب العاملني وإيصال انشغاالهتم وضرورة إشراكهم يف اختاذ القرار.التكوين والتدريب يف جمال االتصاالت وفهم املعلومات املتلقات الذي له تأثري على أدائهم.-توعية اهليئة العليا والعﻤال املنفذين حنو طبيعة االتصال التنظيﻤي داخل املؤسسة وعالقته باألداء.
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-2الدراسة الثانية:
صاحب الدراسة الباحث شريبط الشريف حمﻤد(مذكرة لنيل شهادة ماجسرتعلم النفس العﻤل والتنظيم)أما عنوانالدراسة فﺠاء كالتايل عالقة االتصال التنظيﻤي بالوالء يف املوسسات العﻤومية أما ماخيص اهلدف العام من
الدراسة فكان التعرف على طبيعة االتصال السائد يف املؤسسة حسب اإلطارات الوسطى أما تساؤالت الدراسة
فﺠاءت كﻤا يلي هل هناك عالقة بني االتصال التنظيﻤي والوالء باملؤسسة؟أما ماخيص التساؤالت اجلزئية فكانت:
مانوع االتصال السائد يف مؤسسة البحث؟-ماواقع الوالء التنظيﻤي السائد يف مؤسسة البحث؟

أما املنهج املتبع فاعتﻤد الباحث املنهج:الوصفي التحليلي من خالل التعرض لطبيعة االتصال السائد يف املؤسسة.
أما األدوات املستخدمة يف الدراسة:فتم تصﻤيم استﻤارة استبيانيه مقسﻤة جزئيني اجلزء األول /طبيعة االتصال

السائد يف املؤسسة اجلزء الثاين/يقيس الوالء التنظيﻤي أما أهم النتائج املتوصل إليها فﺠاءت على النحو التايل:قلة
استخدام االتصاالت الشفوية ماعدا االتصاالت اليت تكون يف نفس املستوى.
اعتﻤاد املؤسسة وبصفة كبرية على االتصاالت الكتابية كوهنا تستطيع العودة أليها كﻤرجع.وجود عالقة موجبة متوسطة بني بعد االتصال الكتايب والوالء التنظيﻤي.-أهم االقرتاحات املتوصل إليها:

تشﺠيع االتصال الداخلي والعالقات داخل املؤسسة.
املشاركة اجلﻤاعية يف عﻤلية االتصال داخل املؤسسة.
استخدام التكنولوجيا احلديثة يف عﻤلية االتصال داخل املؤسسة.القيام بدورات تكوينية قصد الرفع من مستوى كفاءة العاملني عن طريق عﻤلية االتصال.-4الدراسة الرابعة:
صاحب الدراسة الباحث طبيش ميلود فكان عنوان دراسته:االتصال التنظيﻤي وعالقته بالتفاعل االجتﻤاعيللعاملني باملؤسسة (مذكرة مكﻤلة لنيل شهادة املاجستري)علم اجتﻤاع االتصال يف املؤسسات أما اهلدف العام من
الدراسة فﺠاء كﻤا يلي:التعرف على مكانة االتصال داخل املؤسسة ودوره يف تطوير اجتاه العاملني حنو مراكز
القيادة،أما تساؤالت الدراسة فطردت كﻤا يلي:هل هناك عالقة بني االتصال التنظيﻤي والتفاعل بني العاملني
باملؤسسة.
األسئلة اجلزئية:
ماعالقة االتصال التنظيﻤي داخل املؤسسة بتنﻤية العالقة بني العاملني؟-هل االتصال التنظيﻤي يعﻤل على تنﻤية املهارات للعاملني باملؤسسة؟
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أما املنهج املتبع الذي اعتﻤد عليه الباحث يف الدراسة فكان املنهج الوصفي ملالمته ملوضوع الدراسة أما عينة
الدراسة:مت القيام بدراسة مسحية نظرا لصغر حﺠم جمتﻤع الدراسة أما األدوات املستخدمة يف الدراسة فاعتﻤد
الباحث على األساليب اإلحصائية الوصفية التكرارات ،النسب املؤية،االحنرافات املعيارية.

أهم النتائج املتوصل إليها:االتصاالت بني الزمالء تشﺠع على تكثيف اللقاءات بينهم وهي نسبة معتربة تدلعلى محيﻤية العالقات بينهم دليل على قوة االتصال بينهم.
االتصال عﻤوما يعﻤل على متتني الروابط املهنية داخل املؤسسة.أهم االقرتاحات املتوصل إليها:تطوير وحتديث االتصاالت يف املؤسسة .ممارسة أسلوب اتصايل مناسب (املشاركة اجلﻤاعية).الرفع من مستوى أداء العاملني من خالل إشراكهم يف ملهارات االتصالية.تطبيق االتصال الداخلي عن طريق تطوير الوسائل التكنولوجيا.-5الدراسات األجنبية:
-1دراسات وتجارب هاوثورن(:)1221هي سلسلة من الدراسات والتﺠارب يف املصنع اخلاص به بوالية

شيكاغو األمريكية أوىل هذه الدراسات قامت بالتأثري على أداء العاملني عن طريق الزيادة يف عﻤلية االتصاالت يف
مكان العﻤل .
وقام فريق من الباحثني أيضا يقودهم إلتون مايوباختبارلذلك االفرتاض وقد فوجئا الباحثون بأن أداء العاملني داخل
املصنع مل ينخفض ومن مثة استخلصوا عديد النتائج كﻤا يلي:
بروز أمهية روح اجلﻤاعة وما يرتتب عليها من رفع ألداء العاملني.إن الفاعلية يف األداء التتوقف على التحفيز املادي فقط بل تظهر أمهية االتصال باعتباره الوسيلة اليت ترصدخمتلف تطلعات العاملني وما يسﻤح برفع األداء إىل أعلى مستوياته.
كﻤا توصلت األحباث إىل إن العامل يف املؤسسة أو املنشاة هلا عاداهتا وتقاليدها وهذا يعين ضﻤنيا وجود اتصالغري رمسي مرغوب فيه بني األفراد املنضﻤني هلا.
-2دراسة كانز كوبي وموريس( :)1251بعنوان دور االتصال التنظيﻤي يف رفع اإلنتاجية وخالصة هذه الدراسة

هو إن الشركة اليت مت فيها البحث استطاعت من خالل االتصال الفعال إن تقنع العاملني بضرورة إحضار وجباهتم
ملكان العﻤل (.ترمجة عبد القادر حمﻤد عبد القادر،3991،ص)81
-3مسح معهد غالوب :1221:تناولت هذه الدراسة دور الثقافة التنظيﻤية يف جناح العﻤل ولقد توصل يف
متوز3994يف الواليات املتحدة األمريكية مايزيد عن مائة ألف مستخدم يف مئات الوحدات املختلفة عرب18شركة
كربى ممن تزيد أعﻤارهم على11سنة فالنتيﺠة املتوصل إليها من خالل هذا املسح إن ما يهم يف االتصال حقيقة
(بوب غارث اثنا عشرة مقدرة تنظيﻤية تعريب هشام الدجاين ،1008،ص .)302-301
هو العالقات مابني املدراء وجمﻤوعة العﻤل التابعة هلم .واجلواب الواضح هو تشﺠيع العاملني على استخدام
طاقاهتم العاطفية يف التعلم من خالل العﻤل واالتصال.
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-6تحليل الدراسات السابقة والتعليق عليها:إن الدراسات السابقة هلا عالقة كبرية بالدراسة احلالية حىت يتسىن
لنا حتصيل اكرب فائدة لذا تنوعت أهداف هذه الدراسات وفقا للهدف العام لكل دراسة.
وقد اتفقت اغلب هذه الدراسات من حيث املنهج (املنهج الوصفي )كﻤا اختلفت عينات الدراسة وطرقاختيارها تبعا لتنوع واختالف جمتﻤع الدراسة.
كﻤا جند إن هذه الدراسات قد اعتﻤدت على استﻤارة االستبيان واملقاييس كأداة جلﻤع البيانات يف حنيسنعتﻤد دراستنا على استﻤارة استبيانيه أيضا باإلضافة إىل استﻤارة مقياس.
-1االستفادة من الدراسات السابقة:إن االستفادة من الدراسات السابقة تتﺠلى يف:
كيفية صياغة فرضيات الدراسة احلالية خاصة املتعلقة بنوعية وأمناط االتصال واألداء الفعال يف املوسساتالرياضية.
كﻤا مت االستفادة من الدراسات السابقة يف كيفية صياغة احملتوى العلﻤي لإلطار النظري هلذه الدراسة.إيضاح النقاط األساسية احملددة ملشكلة الدراسة .حتديد املنهج املستخدم يف الدراسة .-8أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة:

يتﺠلى وجه الشبه بني الدراسات السابقة يف أهنا استعﻤلت املنهج الوصفي ،وكذلك التشابه يف النتائج املتوصل
إليها حيث خلصت كل الدراسات إىل أن هناك دور اجيايب لالتصال يف املؤسسات.
أما وجه االختالف بني الدراسات السابقة فيتﺠلى يف مكان الدراسة حيث اختلف من مؤسسة اقتصادية إىل
سياسية وعﻤومية وخمابر أحباث.
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-خالصة:

انطالقا من منظور النظم اإلدارية احلديثة أصبح لالتصال الداخلي يف املوسسات الرياضية يف العصر احلديث

وسيلة رئيسية لتحقيق أهداف وغايات كل املنظﻤات الرياضية ،ومن هذا املفهوم ينبغي على كل منظﻤة رياضية إن
تنتهج منط االتصال األمثل لتسيري املؤسسة وزيادة الفعالية فيها كﻤا جيب إن يكون لالتصال مرونة عالية لكي
يستطيع إن يكيفه مع البيئة اليت يعﻤل فيها وهذا ماينعكس إجيابا على حتسني األداء.
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الفصل األول

االتصال الداخلي

تمهيد:
ليكوواملدير واملؤدسديرلريووةديلؤملا وويةدثا عووادسديل و د و دي وؤمل دو و دياد وؤيمديلمووا ذد م و دسد و د
وةدوك و للديليووخايدلب وؤمل دلال و د ي و دملاراووالدصملدمل و ا د وواليبدي امل وواةدل ثاي ووادوصرووالير ادير ووةد
يرلريو د
وير مامة.
ديجووأدصملد دملك ووالديرواملؤددمبمؤدووةدلموونديلااوواصدويلاملووافيد و دكي يووةدي املوواةديل موواةد و دململووريد واملؤيد
ثا عا دللدملاراالدصملدمل ديلماملاد ديخلطايبديهلا وةديلوتدايوا اد و دميوذد الياو دي املواليةد و دي ولدمايو د
يل ماليةدمي لديرلريةدصوديراظخة .د
إملدجنايديراملؤدسدقيامةد خ يةدياشؤيفددويل الملأدويرااديابدملم خادلال ةدكر ةدسدقالا د دي املاةد
يل ماةدسديلماملاد ديرايقفدو عدصدؤيمددصود رذدرايءد الةديل الملأدصوديرراليةد(مي لديرلريةدصود ال ا).
و د الةد يديل مللدرافدث طؤقدإىلد امدي املاةددوصثاي دوصرالير دوكي يةدجنا دو مامل د
ي املاةديرافييايتديل ماةد اصةدسديرلريةديلؤملا ية .د

-1مفهوم االتصال وخصائصه:
ملم ربدي املاةد ديلمخ يابدي خا يةديهلا ةديلتد دميك دصملدملميشدلاوهنادصيددؤمدصودمجا ةدصود اظخة د يثد
ملمادي املاةديلاري ةدياراريةديلتدملي ا اديل ؤمدسدثالدآليف دو ربيا دإىلدي ؤمل دوسديلاقتدث ي دملم ربد
ي املاةدوري ةدي ؤمل دسدثالدصدكال مدوآليف مدو ربيهتمدإىلديل ؤمد ولا دي املاةدلذديلعما دلمه ادلرمندراد
ص ك دثالديادكالدويرر كؤيبدويخلربيبدلعمأد مذدإىلدشمأدآ ؤ دولا دي املاةديإلثيايندلذد يلدوآ ؤدراد
متك ديجليلديرا الد دثالداااليا دو م اايا دو ااد دإىلديجليلدي ؤدصوديحلا ؤ ددا املاةد د يديلاعاد
ملم ربد جؤديلزيوملةدسدلاياملديجمل خعديإلثياين د يثد دميك دصملدااخاديا خاةديليا يةدسدجما بديحلياةدر دةد
كالزلي ةديلملاا ةد يل جالة ديل م يم ديإلميلة دويل الملأد...دموملدي املاةدلذددؤمدوآ ؤدصودلذدمجا ةدوص ؤىدصود
لذدجم خعدوجم خعدآ ؤ .د
 -1-1تعريف االتصال لغة واصطالحا:
لدك خو و و و و و ووةديامل و و و و و و واةدCOMMUNICATIONدملؤ و و و و و و ووعدإىلديلك خو و و و و و ووةديلالايايو و و و و و ووةد
أ-لغة ة ة ة ة ة ةةة :صص و و و و و و و د
COMMUNISدو ماا ادCOMMONدمبمىند امدصود عرتكدل روذدصملدي املواةدكمخ يوةدمل هوخ ديرعوالكةد
صوديل و ووا مد و وواةدشو ووالءدصوددكو ووؤةدصوديعو ووا دصودصر و و ا دصود مو ووىند و ووا(ثاالد و و ديمو وواد خو وواد ار و و د ؤ و ووعدرو ووال د
ص .)84د
وقاد اءدسدلياملديلمؤ دلنبد اظوال دي املواةدويلاصو ةد وادياملولدلعوالءد قواةديل يوثدكولدشوالءدياملولدلعوالءد
ديخ ووادليا خ ووادوص و ة دصيديامل وواةدو لملم ووة دووص و تديلع ووالءدوص ووالدوص و ةدويلاص وولد وواديهلجو وؤيملدويلاص وولد ووالفد
يل ملوول دو وواءدسديلاووؤآملديلكووؤ صدولاووادوص و اادهلوومديلاوواةدص (ي ملووةد 05-05و درووالةديلامل و )دصيدوص و ااد كووؤد
ياثريواءدوصقاصووي د و د هو دلمهو ادلوورمندلم ومدملم ووربوملد وياملولديلعووالءدلالعوالءد دملااطووعد ووصولديلعووالءدإىلد
لعوالءدوصوا دوااصوولدإليو ديث و دإليو دول او دووصولدإليو دوصوصو دصهوا دإليو دوصل او دإملووا د...دوسديل ازملول صإ ديلو مل د
ململو املدإىلدقووامدليوواكمدوليووا مد ي وواقدصد(ي ملووةد 85-48و درووالةديلايوواء)صيدمل ملو امل دوااصوولدإليو دصيدا طووفدسد
يلاصاةدإلي ددا املاةدسديل اةديلمؤليةدملاولد اةد ماملدصللمةديل اصلدويل لملمةدإىلديلعالء .د
 يلاصلد اديهلجؤيملدو الفديل مللدوي ثاطاع.
 ااصلدإلي ديث دإلي دول ا دصيدا طفدسديلاصاةدإلي (.لمةد يياديند ا لد)8-7552 3د
ص ووادسديل اووابديا اريووةددوولملدصصوولديلك خووةد ع و د و ديلك خووةدصCOMMUNISصمبمووىند ووامدوشووافعدكخوواد
كؤثووادص ووال دو وواءدسدقووا اإلديرملووط عابديإل ال ي ووةدصمل صك خووةديامل وواةدCOMMUNICATIONدسد
ير ووؤمدوكملو ةدايو امدلإشووالةدإىلد خ يووةدي املوواةديلووتدملو مد و داؤملا ووادثاوولد مووىن دص ووادي املوواةدسدصووي ديجلخووعد
د ع دإىلديلارافلدث ي ادصود لريابدي املاةص( خاددؤملاد زة .)40د د
ب -اصطالحا:
-1عند العلماء الغةرييي::د وؤفديلموا دي

خوا الدصاعواللزدكواي-5858-صدي املواةد و دصثو ص للديريكواثيزمد

يل يد د الل دثا اديلمالقابديإلثياثيةدوااخادوا طالديلؤ ازديلما يةدلايرطةدورافلدثعؤد

ديلؤ ازد وربديركواملد

ويرو خؤيل اد وربديلز ووامل دو والدا هوخ دامرو يبديلا و دويإلميوواءيبدويإلشواليبدوثاخوابديلملووابدويلك خوابدويلطرا ووةد
دق ؤدلموايديلز واملدويركاملص (..واافد وايد

ويخلطاصديحلاملاملةد...وكلدا لديل ايل ديلتدامخلدليؤ ةدوك اءةد
يلمراد  .)5883 57د
دا املوواةد يووأدكووايد ووادي ليووةديلووتدثا وواددي وواديلمالقووابديإلثيوواثيةدوااخوواد و داؤمل و دير و مخاةديلؤ ووازدوورووافلد
ثا ادو ظ ا .د
ص ادصكالةد ادالثاصدديمؤفدي املاةدل ث صديلمخ يةديلتدملاالدمبا ها اديل ؤمدصوديلاوافمدلا املواةد ار وابد
و و ووامةد و وواداك و وواملدل و ووازيدلاامل و ووةدلك و ووالدملم و وواةدرو و و اكديادو و وؤيمدي و و وؤمل دصيد يو و و ارلدل ؤر و ووالة( خادر و وويادد خ و ووالد
 .)7552 78د
وامؤد و ديجلخمي ووةديلا دا يووةدلالير ووةدي املوواةدل ث و صارامةد عوورتكدل عا وواف دصوديادكووالدصودي ليءد ووادمل ط ووأد
ؤ ادوير ارا دمللميدإىلديل ا مدلذدكادةديلمااصؤدلانديلاظوؤد و دو وامدصود وامدو وامديثيوجامد وخ د(ل يخوةد
يياديند د )54د
 -2عنة ةةد العلمة ةةاء العة ةةرب -:ملمو ووؤفدإل و وؤي يمدإ ووام-دي املو وواةدل ث ص اصو وولديلمخ يو ووةدي

ملي ا اديإلثيواملدل اظويمدويرو اؤيلدواايو د يااو دي
ويل م يمص .د

خا يو ووةدويلارو ووي ةديلو ووتد

خا يوةدوثاولدصشوكاهلادو ماا واد و داؤملو ديل يوجيلدويل مرو د

ص ووادسو و د ي ووذدديم ووؤفدي امل وواةد و و دصثو و صديلاع وواصديلو و يدمليو و افدمايو و ديلمخا ي ووةدصوديلو و ملاعدصود
ي ث عووالدصودير لادووةدل كووؤةدصود ا وواعدصودقهوويةد و داؤمل و ديث اوواةديرم ا ووابدويادكووالدوي ليءدصودي عا ووابد و د
ش دصودمجا ةدإىلدشو دصودمجا وةدص وؤىدلارو ايمدل وازد يبد موىند ا وادو وامدلوا لديلال وةدلواىدكولد
ديلطؤدذص .د
وملؤىدص اافد ايديلمراصدصملدي املاةد ا صداااولديرم ا وابدويادكوالدوي عا وابد و داوؤفد وؤد و د
الةد خ يةدمملاا يكيةد ي خؤةدليلدهلادلايملةدصودهناملةدص .د
واؤىدص ي املدلشتصدصملدي املاةد ا صديلمخ يوةديلوتدمل ا ولدمبا هوا ادير اوالدو ؤرولديلؤروالةدسد هوا ذد
ي خا يووةد مياووة دوسد و يديل ا وولدمل و مدثاوولدصدكووالدو م ا ووابدلووذدياد وؤيمد و دقهوويةد مياووةدصود مووىندجمووؤم ددوواع د
اووا ادث ملوولدهوواوةدصملدثعووؤكدي وؤمل دوثعوورتكد م وومدسديرم ا ووابدويادكووالددا املوواةدملاووامد و ديرعووالكةدسد
يرم ا ابدويلملالديل ايةدوي ليءص( ي املدلشت  .)5820 03د
كخوادميكو دي روال د خ يووةدإلروواةدوديرو اراةدل ووازدودلرووافلددروايءدكاثووتد و ديلؤ وازدشو يةدصودك اليووةدصود
خووا الديلو يددملوولميدإىلدثعوواءدد القووابد اا ووةدود مووامةدسد

ل ظيووة دوام ووربد خ يووةدي املوواةدصراروادل ا وولدي
خم فديرايقفدرايءدكاملدلذدش ملذدصودصك ؤ .د
دكلد ديل مؤمل ابدثي طيعدامؤملوفدي املواةد و دصثو صداؤمجوةدل دكوالدويرعوا ؤ دويل مرو د ا وادلؤ وازد
يبد مىندوك يدارامهلاد عدي ؤمل داث د رالةد د خ يةدي خا يةد ي خؤة .د

إملدي املا بد الدصراإلديلاظمدي

خا يةددماا ادع خعدجمخا وةد و ديادوؤيمدل عايو د وافد موذددولهنمد

حي ووا املدإىلدق ووالد م ووذد و ديرم ا ووابدويلرياث ووابديل ووتدمتك ووا مد و دصميءديا خ وواةديلالز ووةدل عاي و د و يديهل وواف د
دا املووا بد ووالديلارووي ةديلووتدميكو دلايرووط اداوواد دوارووامةد و ديلرياثووابدويرم ا ووابدلملووالةدمليو طيعد م ووادصدوؤيمد
يجلخا ووةديل ووا مد ووعدلمه و مديلوورمندويل و ؤدويل و دديخووادليا مصو و يد ا ووأدإملدملاطر و د و ديرلريووابديلؤملا وويةد
اصة.
 -2-1يعض المصطلحات المقارية لمفهوم االتصال:
 1-2اإلعةةالم:دملووؤىدص ا ووادز وؤيملصدلو ملديإل ووالمد ووا صد خ يووةدثعووؤدوااووا د م ا ووابدصووعيعةدو اوواف د

وي عةدوص روالدصوامقةدو ا وا ابدمقياوةدووقوافعد وامةدوصدكوالد اطايوةدوصميءدلي ويدل جخوا د وعد ملواملد ا وةد
ل ملووالديلمووام.دخ د و يديل مؤملووفديلريووي دث وومدصملديإل ووالمد رووالةد و د خ يووةدامر و د ا وا الدملاووامد و ديحلاوواف د
ويالقووامدويإل مل وواءيبدملي و افدااظ وويمديل ا وولدل ووذديلا وواإلد و د ووالةدور وواف ديلمامل وواةدويل ووتد ا وواد يلمل ووعادة د
يإل ي ة ديل از ديريؤي دوغ اص( ي دصماديلعادمالد  .)7558 32د
-2-2الفةةرب يةةي :االتصةةال واإلعةةالم :اووؤىديلوواك الةدل يخووةد ييوواديندصملديل ووؤوقديجلا ؤملووةدلووذدي املوواةدويإل ووالمد
اكخ دس ...د
ددد-دي املاةدصمشلد ديإل الم .د
دد-دي املاةدثعاصدصقامد ديإل الم .د
دي املاةدقادملكاملد عايفيادلياخاديإل المدخمط دل دميفخا .ددد-دي املاةدوراف دصك ؤدلياخاديإل المدوراف د امة .د
دد-دي املاةدثعاصدمتالر دكلديلكافاابد لياخاديإل المدثعاصدميالر ديإلثيامل .د
دد-دا هخ ديلمخ يةديإل ال يةد املؤمل دصرارويذديرؤرولدويلؤروالة دلياخوادملكواملدمولديريو ارلدرو ريادموالفديلمخ يوةد
ي املاليةديلتداعرتصدقيامديري ارلدلاولدإ ايبدل ا د عديرؤرل( ااءد ادظدلاويدي

خا ية د .)5844 05د

 -4-1خصائص االتصال وأهدافه وفوائده:
أ -خصائص االتصال:
 -1التلقائية :إملدصدؤيمديجمل خعد ادا ذدي خا يادإىلدي املاةدملرمهو مديلورمندلطؤملاوةدا اافيوةد و دمل خكاودايد

و دي ر و خؤيلدسد يوواهتمدي خا يووةدو و د و يددوولملدي املوواةد وواد و دصوواعديإلثيوواملدويجمل خووعد يووثدميك و د و د
الل دماي ديا ايفديلتدمليم ديجمل خعدإىلدمايا ا .د
والإلدسد
د
 -2االنتشةةار:دملم ووربدي املوواةد و ديلظ واي ؤديهلا ووةدويرا عووؤةد و د ي و اىدياد وؤيمدويجلخا وواب دكخووادميو

كاد ووةديراه ووخابديإل ي ووةدويإلق يخي ووةدويلاولي ووة د ي ووثد دميكو و دصملدث مل ووالدو ووامدإثي وواملدملم وويشدمب ووؤم دولمي ووايد و و د
يا وواياديلووتداوواولدسدجم خم و دكخوواد دملي و طيعديل ووؤمدإشووراعد ا اا و دإ د و د ووالةدي املوواةدلوواادؤيمدي وؤمل د
وك للديحلاةدلالايرةدل جخا ةدويجمل خع .د

 -3الموض ة ةةوعية والوا عي ة ةةة :ي امل و وواةد ايا و ووةدويقم و ووةدل و ووذديا مل و ووافالدي

خ و ووا الدويادو و وؤيمدصوديجلخا و ووابد

ويجمل خماب دوملاولد الل د واملثدملاوامدإىلدمايو ديهلواف.ددا املواةد دعهوعدل ماي ولديل يايوةدوإعوادعهوعدلماي ولد
ا ا يةددالدميك دإلثياملدصملدع الد عا ؤ ديلي ريةديعا دشو دآ وؤد خواد وؤبدياملوامدو لوادصملدملموربدي املواةد
و دث ي و د و د ووالةديرعووا ؤديحلايايووةدويلايقميووةديلووتدا وؤل ديا ووايادسدز وواملدو كوواملد مياووذ دو و د و يددوولملد
ي املاةدملي خادصصال دو ول د ديلايقعدو ادملرتاأد ي د دا يبد راملةدلذدصاؤيد  .د
 -4يعمةةع علةةا ت ةرايت الم تم ة  :ملم وربدي املوواةدورووي ةدل عاي و ديل ورتيل دوديل خاروولدلووذدصد وؤيمديجمل خووعد

و لريوواا د و د ووالةد اي ووةديلعووافمابدوكوولد وواد و دشو ث دصملدمليووالءدإىلدص و دياد وؤيمدويجمل خوعدو ووادلو للدملمخوولد
و دلووثدوثاوولديلاوويمدويلموواميبدويل االيووادوكوولد و يد ودقيخووةد ااديووةدصود هووالةديلر وواد ديلمخوولد و ديإلوواددهوةد و د
يليو اكديجليوادويحلووؤصد يو دوم واةديجمل خووعدإىلديل خيولدلو دمبووادحيوادظد و د املووةديجمل خوعدومايو ديلورتيل دلوذدصدوؤيم د
وثر و ديلي و اكديليووي ديل و يدملهووؤدلوواجمل خعدو ووأدصملدثووالكدصملد االوولدلموونديحلاوواف ديلووتد داووالكدص اوواءدي املوواةد
...إثااد دثااولديرم ا وابدداو دلولدثااولدصملهواديلماملواد و ديلؤروافلديا وؤىدو و ديلؤروافلدقواداكواملد و د يو اىد
يجمل خووع ديلاقووافع ديخل وربيب ديادكووال ديرطالووأ دوك ووادملمووربد ا ووادلار و ايمديلك خوواب.دصود و د ي و اىديلمالقووابد
وا هخ ديحلالةديلا ايثية داؤملاةداااملؤدي ؤمل دوكي يةديل ما لد م م دو يديلااعد ديلؤروافلدملو مديل مرو د او دإ واد
لا املاةديل ظالدصودلااءيد د ادملي ار د دلذديليطال (.ااءد ادظدلاويد د .)07د
واديلؤ ووازدصوديرم وايندصوديادكووالدل ووذد
 -5ال اذيي ةةة دصروواليأدي املوواةدام و دخم ووفديلط ووؤقديل ووتداا اوولد و د

ياد وؤيمدويجلخا وواب دوا ورتيويد و ديلطووؤقدلووذديلاا هووةديلا و د ووامةدإىلديلااي وواديلااثاثيووةديلملووال ةدوير مل و ةدو و د
يلك الووةديل مل واملؤملةديلرايفيووةدإىلديل و دي وزييدوااووامدياقخووالديلملوواا ية...وكلد و دياروواليأدهلووادا و د و دصد وؤيمد
يجمل خعدو ديجلا ليةدقاداكاملد د
 ا ليةدشمالدمارية .د
 ا ليةديلعمالديهلامفة.
و و د اوواددوولملدي املوواةدل و د ا ليووةدعموولديإلثيوواملد دملكووفد و داووا يمدشووركةدياملوواليةدي خا يووةدك قالل و د
وز الف دسديلمخلدوصصاقاف دللدوصثو د دملك والدلو للدميفخوادلولدملاروعد و دميفوؤةد مالدو دل كوامل د القوابد وعدصدوؤيمد
ومجا ابدص ؤى .د
 -6االتصةةال يعيعةةة تاري يةةة :يووثدكوواملدي املوواةدسدلايمل و دملاووامد و ديراي ووةدصيديراال ووةدو ووادلا و دإ دصثو د
عداطالديحلياةدي خا يةدواماا ادصصرعتديلؤرافلدااالد داؤمل دشو دآ وؤد دي رت وتديلك الوةددو مبدإىلد
ل وواعدي املوواةدلووذدياد وؤيمدويجمل خمووابد د دا ووؤبدصرووالأدي املوواةديرخا ووةد و دورووافلدسميووةدلمل وؤملة دور و لد
ي املاةدلذديلما دللدصصريد الياد املؤديلوز دغو د ا وامد يوثدميكو د خولدصيدياملواةدسد والةد وايملد مواومةد
لمادصملدكاملد للدملي اؤقدش اليد املاة .د
ب -أهداف وفوائد االتصال:لالاملاةدسديرلريابدويراظخابددايفادك ةدويلتدث كؤد ا اد

درريلدير واةد د

يحلملووؤدلالمخ يوةدي املوواليةدميكو دل ووؤمدإملدمل وومديلمخوولديرك ووفدلو دويل مووؤفد و د عووكالبدو ماقووابديلمخوولدكخوواد

ملمخلد

داا يمديلمالقابديإلثيواثيةدوزملوامةديل ا يوةديل اظيخيوةدلوذدص هواءديل ؤملو دمي ولديرلريوةدصوديراظخوةدو و د

مثووةدماي و ديل ايووي دسدياميءدو و يديا و دملمخوولد و دماي و ديا ووايفديريووطؤةد و داووؤفديراظخووابدلمل و ةد ا ووةد
ويرلريةديلؤملا يةدلمل ةد اصة (.ي دصماديلعادمالد  .)20د
 -2العناصر األساسية لالتصال:
خ ووادام ووامبديل مؤمل ووابديخلاص ووةدلا امل وواة دصودي ووتدل ووا الفد وواي لديل مؤمل ووفدصوداو و ديل مل و و د
يلم خال ددلثاادسديلا املةدميكو دي ا واقد و دامؤملوفد و ديلمخ يوةد و د والةدماملواد ااصوؤ اديارارويةدصوديلكعوفد
ادامؤملفد اضدوإملد دمل كؤدصؤي ةدسدروياقد و يديل مؤملوف دلولدصملد وا د
د
د كاثاهتا دو الديلتد دميك دصملدملا
ي املاةد د الةدصياغةد ااصؤ ادسدشكلدصرئ ةدو ديارئ ةد الد
 ملااةد ا ي؟
 ل يدوري ة؟
ر ؟

؟د

 ول يدا ؟د
ددددااامدإ الابد ديارئ ةدماملايدوي عادلمااصؤد خ يةدي املاة ديلتد وأداايدؤ وادسدكولد خ يوابدي املواةد
لكلدصشكاهلادو ي املاهتادو ديلمااصؤد ال د
 -1-2المرسع(المصدر) دو اديراملامدلاليليةد ؟دو اديلع

ديل يدملراصد خ يةدي املاةدلللرواةديل كوؤةد

صوديلؤصيدصوديرم ا ابد د الةديلؤرالةديلتدملاامدلل ايم ا .د
وقووادملكوواملد و يديلعو د وواد ملووالديل كووؤةدصوديل وؤصيدصوديرم ا ووابدوقوواد دملكوواملد ملووال ا دوملكوواملديرملووالددووؤميد
آ ؤدكخاد اديحلاةدسدجمالااديلؤملا الدلذديروال دو واز ديرمواومل د يوثدثوؤىدسدلمونديا يواملدصملديجل وازديرمواوملد
ململريد اديرملالدوملاامديرال دلمخ يةديلاافمدلمخ يةدي املواةد و د والةد خ يوةديل ا يو دويإللشوام دلو يدث هولد اواد
صملدث مللدلذد امديرم ا ابدويلاافمدلا املاة .د
ص ووادإ يدكاث ووتد و و ديرم ا ووابدصوديادك ووالدصودي ليءد ووالدث يج ووةديرع ووا اةدصوديرال ظ ووةديل ووتدق ووامد وواديلا ووافمد
ي املوواةدث ي و دصودصملدي ليءد ووالدث يجووةدي ووام دسدا ي و ديلاقووافعدويا وايا دصودلؤمل و دل خا وواميبديلريئيووةديلووتد
مل مووؤضدهلووادوا ي و دحلؤك ووادسد و ديحلالووةددوواملديلاووافمدلا املوواةدصوديرؤروولدملكوواملدث ي و ديرملووالدصملهووادسد خ يووةد
ي املاة (.الديل خالديلريلدوآ ؤوملدوشؤكا  .)708-7553 703د
 -2-2الرسةةالة:و ووالديرمووىندصوديل كووؤةدصوديإل وواىديلو يدملاا و ديرملووالدإىلديريو ارلدوا هووخ ديرمووايندويادكووالد
وي ليءديلووتدا م و دمبا ووا ابد مياووة دملو مديل مرو د ا ووادل زملووادروايءدلال اووةديراطاقووةدصودغو ديراطاقووة دوا اقووفددا يووةد
ي املاةد ديل مديرعرتكدل خا اعدويل اةديلتدملاامد ا .د
ددددددوقوواداكوواملديلؤرووالةد و دشووكلدك خووابد ااووة دصود ك الة( طرا ووة)دصود ملووالة دصودغو د لوولد داا اوولد ووربد
يهلوايءدصوديلوالق دصوديلهوواء دصودغو د لوولدإىلديريو ارل د و د ووالةد ايرو (يلمذ يا مل )...د يووثدا كولديلؤرووالةد
وم لد دماةدإىلدل ازداي اؤدسدم اغديري ارل .د

ددددد و د ووةدص ووؤىدا اقووفددا يووةدي املوواةد و ديحلجوومديإلمجووايدل خم ا ووابدير هووخاةدسديلؤرووالةدو يو اىد و د
يرم ا ابد و د يوثديلريوااةدويل مايوا د يوثدصملديرم ا وابدإ يدكاثوتدق ي وةددلهنواد دعيوأد و دايواؤ بدير اوال د
و دميط د خادكاديادمبا اعديلؤرالة ديا ؤديلو يد م واد ؤ وةدل عوامل دص واديرم ا وابديلك و ةدداوادململومأد و د
ير اووالدير و يما ادو دملاووالد وواز ديحلؤكووالد و ديل وؤل دليا ووا.دصملدي يووالديراار ووأدلملووياغةديلؤرووالةدول از وواد و د
يامهيةدمبكاملدل خؤرلدويري ارل دوراءدي يالدمللميدإىلد عواكلدك و ةدلو يد و ديرؤرولدصملدملموؤفدصملديلملوياغابد
ويلؤ ازدقاداكاملدهلاد مايندخم ةدلا الفديلااإل دكخادالميد مايند خايةدصود يةدصود رتيمدةدصود مال ة .د
 -3-2المسة ةةتقعع ووادير ا ووالدد وواديلو و يدمليو و ارلديلؤر ووالةدوملا ووامدل يو و ديلؤ ووازدوصمليكديرم ووىندسدإا ووالد
يلمخ ي ووابديلما ي ووةديل ووتدر ووياامد وواد ووالةد خ ي ووةدي امل وواةد دو و و ديلمااص ووؤديل ال ووةدمت وولديحل وواديامىنديل ووالزمد
ويلهؤوليدلاصفديلمخ يةدل هناد خ يةدياملاليةدااامدلاول ادلال ايي دل ؤمدصوديجملخا ة .د
 -4-2الوسةةيلة د ووالديلووتدمل و مد و د الهلووادثاوولديلؤرووالةد و ديرؤروول(يرال )دإىلديري و ارل(يلال رذ)دو و د

يلار ووي ةدف ووفدسد ملافملو و ادصودإ كاثياهت ووادل ووا الفديراق ووفدي امل وواي دو ج وومدير ا ووذ دويث ع ووال م دو وواومد
يريادةدلذديرؤرلدوير اذ(رمامد ربدرميا د 7554د .)35-78د
 -5-2التشويش د ادصيد اف دحياةدموملديلاالةد

ديإللراةدصودي ر اراةدوملاايمدإىلدثا ذ د

 -1-5-2التشةةويش المينةةانين دوملمو دصيداوواي لددو -دلاملووادصودلا و دقملووا-دملط وؤصد و دإلروواةد
يلؤرووالةدسدل وواد و ديرؤروولدإىلدير اووالد...دال ع واملشدقووادحيوواادث يجووةد وول ؤدث يووالد وول د ووامديإل يوواإلد
لااثا دصودي ر اؤيقدسديل ك دوقادملكاملدث يجةد ل ؤد يخايند ل ديلعمالدلالملايعدصوديا  .د
 -2-5-2التشةويش الةةدالل  :د و يديل عواملشدحيواادسديل ووؤمد وذدمليو ديلاواإلدد وومدلمهو مديلوورمندد
ايدروورأد و دياروورا دو ووذدملمطووالديلاوواإلد مووايندخم ووةدل ك خووابد وول ديل الملووةدسديل اووةديلمؤليووة دو اوواد
ير ايمدك خابدو راليبدخم ةدل مر د دث لديرمىن .د
ويلعالءدير مديجلاملؤدلال كؤد ادصملديل عاملشدملاامدلااي ةد اف دلالاملواة ددك خوادزيمديل عواملشدق وتددماليوةد
يلؤرالة دويلمكلدصعيي (.ي د خامد كاويدوآ ؤومل د 5884د .)05-05د
 -6-2رجة الصةةد  :صود ووادمليووخ ديل ا ملووةديرؤاوواة ويراملووامدلو للديلماملووؤد وواديل كوواد و دوصوواةديلؤرووالةدإىلد

يري و ارلدلالملووالةديرؤ وواة دوا وومدلمددم و دو لوولد و د ووالةداا ي و ديرؤروولديل يوواؤ بديإلملهووا يةدل خي و ارلدل ووؤمد
ي ا( ااءد ادظدلاوي د .)75د
 -3أنةوا االتصةال :دإملداروامةديادكووالدوير وا يمدلوذديلاواإلد والةد خ يووةدي املواةد دمل و دشوكالدصودثا وواد
وي وواي دو و يدملع و دإىلدصملدي املوواةدصث وايعدوصعوواصدقووادف ووفدوا مووام دوحيوواوةديلوورمندإ ووامداايوويخابدهل و د
ياثايع...وملؤ ووعدروورأديل مووامدإىلدياروواإلديل و يدمل و د اط اووادهل و يديل ايوويمدوملم خوواديل ايوويمد و دياروولد
يل ووالية د
 امديرعالكذدواريم مدسد خ يةديل ا لدي املاي.
 اىديلؤسية.

 ثاعديلارافلديري ا ة.
 اايلديل ا لد الةد خ يةدي املاة.د
 ديعا دصود در دي املاة.
د
و ادمل خاوادسد و يديلرعوثد واديلاواعديخلا ل(يعوا دصود و درو دي املواة)و يديا و دملظ وؤد يوادسد وي ديإلميلةد
يووثدجنووادصملدي املووا بداي و دمي وولديراظخووةد و دشووكلد ؤ ووالددا املووا بداايووا د و دص و دإىلدصر و لدسد
صالةدصوي ؤدوام يخابدوريارابدوا ايفدواا ي ابدو و يد وادمليوخ دلا املواةديهلوال دو وادياراروالدسديإلميلةد
يلكالريكية؛وقادملكواملدي املواةدلوالمكلددصيد و دصرو لدإىلدص و دوملكواملدسدصوالةدا روابدصوثاولديرم ا وابدإىلد
يري و املابديلم يا؛ دوقووادحي ووا ديا ووؤدإىلدصملدمل و مدي املوواةدلووذدث وولديري و اىديإلميليديلاي ووادسديهليكوولديل اظيخ ووالد
لاملاديل ايي دويل ماوملد دي لدماي دص ايفديرلريةددو الدلال مليلدكاايت د
 1-3االتصةةال الهةةايت:و ووادصك ووؤدصثوايعدي املوواةدشوويا ادو ووادملعو دإىلديل ا ووابدويل م يخووابديلووتداملووالد و د
يري املابديلم يادسديهليكلديل اظيخالدومتؤد ديل ا ي ابدويل م يخابدوياوي ؤد د الةديل اظيخابدير ي يو ةدإىلد
صمىنديري و املابديإلميلمل ووةدصوديل ا ي مل ووةد.ومل وؤار د و يديلا وواعد و دي امل وواةدمب ووامديلي و طةدسديل اظ وويمدإ ملدإملد خ ووةد
يإلميلةديلم يادصاا ةديلاؤيلدومتؤملؤ ادإىلديري املابديا ؤىد .د
ددددوملووؤمديلوورمند و د و دي درتي ووابد و د ووالةديإلشووالةدإىلديلملوومالابديلووتدملاي ووادي املوواةديهلووال د؛ك خوواد
امامبديري املابديإلميلملةددك خادام ؤبد خ يةدي املاةداملدياوي ؤدويل م يخابدرو خؤد وربد واي زد موامةدقرولدإملد
امللدإىلدثاطةديل ا ي  .د
وملك ديلااةدلاملد ااكدمخيةدصثايعد دي املاةديهلال دماادلذديرعؤدذدويراليءدسدإيدااظيمد لريايتدو ال د
 ام يخابد امةدا م دمب خابد امة د م ا ابدهتافدإىلداطاملؤدمل ةد اليةد ديل مدل خ خةدو القاهتادمب خابديل اظيمديا ؤىد .د م ا ابد اةديإل ؤيءيبدويرخالرةديل اظيخية .د م ا ابداؤ عدل خؤؤورذدديخادمل م دلااميءدير عا  .د م ا ابد يبداريمةدإملاملالا يةدغامل ادإ ايادمتا يلدلذديلما ذدوص ايفديل اظيم .دو و دص ووةد لوولد اووا ادململووالدير واملؤدإىلديإلميليبدوياقيووامدام يخووابد وواةديلوواويمدصوديإل ووازيبدصوديل ي و يالبد
وكي يةدي املاةدلالمخالء؛وملايجمد يديلااعد دي املاةدلالر وقؤيايةدويرؤكزملةدسدي املاة .د
 2-3االتصةال الصةاعد:و واد كولديلاواعدياوةددا املواةديلملوا ادملو يتد و ديريو املابديإلميلملوةديليو دليملولد

إىلدص ال اد ربديري املابديإلميلملةدير ةد دصر لديهلؤمدسديهليكلديل اظيخالدإىلدص ال  .د
ويرم ا ابديرااالةدسدصالةدي املاةديلملا ادميك دااييخ ادإىل د
 -5م ا ابد ديلما لدث ي دوصميف دو عاك د .د
 -7م ا ابد دي ؤمل دو عاك م .د

 -3م ا ابد ديلييارابدويإل ؤيءيبديل اظيخية .د
 -8م ا ابد اةد املاراالديلايامدل دوكيفدميك دإملدمل مد لل .د
صملدثالديرما ابد ملكاملدص دلار مخاةدوري ةد ديلارافلديل كالةدصمثا د
 رف الشناو :صيد اا اد ا لدص اافد د الةدملمايند ا ادإىلدلفيي ديرراشؤدصوديراملؤديلمام.
 سياسةةة العةةاب المفتةةو  :يووثدملمخووادلمووندير واملؤمل دإىلديليووخايدل خؤؤورووذدلا املوواةديرراش وؤد وومدموملد
يرؤولد ربديري املابديإلميلملةدير ال ة.

 أس ةةاليل المش ةةار ة :وولديل ج وواملديرخ ووذدل مخ وواةدصود و د ووالةدص ووااممل دي قرتي ووابدصودي

خا ووابد

يلؤسيةدصودغ ديلؤسية.
 تععئةةة االسةةتعيانات والمقةةايالت يعةةد انتهةةاء العمةةع :يووثدملووايديلما وولدلؤصمل و دسديرارار وةدوي قرتي ووابد
اةدي املاةدسديرافيةدصوديراع ة.
 منتل الشناو :و ادصر ا د امدميك ديإلميلةد و ديحلملواةد و د م ا وابد و ديلموا ذدسديريو املابد
يلاثياد ديهلؤمديلااي الدل خلريةديلؤملا ية .د

3-3االتص ةةال األفقة ة :و وواد ل وولدي امل وواةديلو و يدحي وواادل ووذديلم ووا ذدسدث وولديريو و اىديهلؤ ووالد و و ديهليك وولد
يل اظيخووال؛لك ديلمالقووةدليووا مدلييووتد وولديلمالقووةدلووذديل وؤفيلدويرووؤؤدوإلدوملاطر و دي املوواةدياداووالدلووذديلمالقووابد
ل خيو املابديإلميلملوةدير ووةد؛ولوالؤغمد و دثظؤملووةديررواصديل وال الدسدي املوواةدواي يولدياوي وؤد يووأدثظؤملوةدوثوواعد
ي املوواةدإ دصث و دصصووريد و ديلملوومأد مؤدووةداريمووةدي املوواةدسديرلريووابديلؤملا وويةديحلامل ووةدويلمخالقووةدويلووتدميك و د
ملعر دي املاةددي ادلالعركةديلماكرااية .د
وميك دي رالدي املاةدياداالدل ث د امدوملزملاد ددا يةدياميءدمي لديرلريةديلؤملا يةدسديجملا بديل الية د
ي لايامدلرمندير اليبدغ ديإلامةدويلتدم ا دجل امدجمخا ةدصدؤيمدصوددؤمل دل ايامد ا .د ملعكلدي املاةدياداالدميفؤةد ا اةد يوثدصهنوادا و د ا وابديإلدوؤيمد و داؤملو دي رو خاعدإلوي مدوثاولديرم ا وابدهلمد دز الف م .د
 دير ومديلاظوؤدلالاملواةدياداوالد و د والةديلاظوؤدإىلدواي وةديلؤقالوةدسديل اظويمد ملدي املواةدياداوالدملم وربدثا وادديلؤقالةدسديحلايايةد دقالةديإلميلةديلم يادسديل اظيم .د
 ملؤار دي املاةدياداالدلظا ؤةديل اازعدسديرلريابددماا ادمل مللديرواملؤدص وادص هواءديلا واةديإلميلملوةدو دملايو دجم اميا د عدثظ دسدو اةدص ؤىددييكاملد ااكدجماةدل اازعد ادملا ؤد ديرلريةدسدماي دص ايد ا .د
 إملدي املوواةدياداووالد و ديلمخ يووابديهلا ووةديلووتداعووجعد روواصديرعووالكةدسديل اظيخووابديحلامل ووةدددوول يددكاثووتديإلميلةديلم ياداؤغأدسد عالكةديلما ذدسدلرمديلييارابدوماملاديا ايفدكخاد اديحلاةدسدثظؤملةديإلميلةدلاا ايف .د
ددددوقاداالبدلمنديرلريابدلكافزد ا ةدلالاملاةدياداالد ا ا ((يلاظامدغ ديلؤسوال-ي خا وابديل جوامل-اازملوعد
يل االملؤديرك الة)).
د

 4-3يعض المعو ات الت تواجه االتصال األفق :
 يل اادلدلذديلا ايبديل اظيخيةدوياقيامديإلميلملةد دث لديري اىدمي لديرلريةديلؤملا ية.
 ا الدصمالابدا خ لدسدماملاديا هاءدوزملامةد امديل مل د أدي املاةد مدمي لديل اظيم.
 ااييمديل اظيمديلاي ادإىلدو ايبد ململةدع د ماقابدو اي زدامي داطاملؤدياميء.
 مل ما لديادؤيمدسدي املاةدياداالد وعدصدوؤيمدع واملدسدي ليءدويادكوالدويلاويمدوصعواصديليو اكدو و يدملولميد
إىلداك البدف دصمالابدسد خ يةديل ايصل.
(صلادسؤةد خاد را دموملدراة د.)08-80-
 -4أهمية االتصال:

إملدي املوواةديل موواةد وواد ووايدجنووايديرلريووةديلؤملا وويةدو ي و دمل اقووفدلااف وواددخ و د الل و داي و طيعديإلميلةدااصوويلد
يرم ا ابد ديرا البديلتدم ا ادومل خك ديلؤوؤراءد دإصايلديلرياثابدوي لشامبدويل م يخابديلالز وةد؛و و د
ةدص ؤىددا املاةديل ماةدمللميدإىلدمي دصميءديلما لدو ملال د دل ادصكربدسديلمخل .د
وصملديلا وواعد يو اىديل او دسديرلريووةدملو مد و د ووالةد عووالكةدكوولديلمخوواةدسدإ اي و دو و يدلو دملو مدإ د و داؤملو ديإلميلةديلم يووادويااووؤديل ا ي ملووةدواازملووعديرم ا ووابدليووا مدلعووكلدرو يمدوإململوواهلادهلوومدسديلاقووتديراارووأدو و يدمل يوويد
يجملاةدويرمادص امدي املاةدلذدمجيعديري املابديإلميلملةدوسدمجيعدي عا اب .د
إملديلالير ووابدوياحب ووااداعو و دإىلدإملدي امل وواةدمي وولد ووادملا ووؤ د20لاراف ووةد و و دثع وواصدديرلري ووةدو و و يد ا م ا ووادث ملالدإيد لريةد دموملدو امدثظوامدكوفءدلالاملواةدد واد وزءدصراروالد و دكادوةديخلطوايبديإلميلملوةديارارويةد
دفطي دولقالةدوااظيمدواا ي  .د
واظ ووؤدصمهي وةدي املوواةدسديرلريووابديلؤملا وويةديلكر و ةدصث و دك خووادزيمبديريووادةدلووذديإلميلةديلم يووادويإلميلةديرراشووؤةد؛صيدإملد ؤيكووزديفووا ديلا وؤيليبداكوواملدلميوواةد و د ايقووعديل ا ي و دو و ديريووادةدلووذد ؤيكووزديل طووي دو ايقووعديل ا ي و د
ا ط أديل اصيلديجليادل رياثابدو يد مل ا دإ دلا املاةديل ماةديرؤمل .د
وملؤىديلماملاد ديلك ا دصملدصغ ريةديرعكالبديلتدامايند ا اديرلريابديلؤملا يةدسديلمملؤديحلاملثد والدصراروادثاعةد د عكالبدسدي املاةدد ااكديدرتيضد وامدو وادصملدك و د و ديرعواكلديل ؤمملوةدوي
ي املاة(.صماد ا ؤ د .)7553 388د

خا يوةدثاعوةد و درواءد

-1-4أهداف االتصال:
إملديهلووافديلؤفييووالدلالاملوواةد ووادارووامةديرم ا ووابدلووذديادوؤيمدويلمخوولد و داموامللدرو اك م و خادملكو ددرايرووطةد
دديخادمل ال د
ي املاةدميك دماي ديا ايفدير ةدل خلريةديلؤملا يةدويلتدا
 ثاوولديرم ا ووابدويلرياث ووابدوير ووا يمد ووربديلاا وايبدير ووةد ووادملي و مدلع ووكلدصول و ؤدسديف ووا ديلا وؤيليبد
يإلميلملةدوماي دياللايدلاجايديرلرية.
 إ كووامدير المووةدويليوويطؤةد و ديإل خوواةديلووتدميالرو ادص هوواءديرلريووةد و د ووالةديراووالالبدويل اووالملؤديلووتد
ا االدلار خؤيلدلذديادؤيمد ربديري املابديإلميلملةدير ة.

 اايمدياميءدوإث ا يةديلمخلدوماملاد مامل دو لشؤيبدياميء.
 اا ي دوااي ديلي اكديل ؤميدويجلخا الدل ما ذدسديرلريةدوااي ديعا اهتمدوآليف مدهاديلمخل.
 ياالعديلؤفيلد داارلد ؤؤوري داليف دوصدكال دوص خال دمي لديرلريةددا املاةدوروي ةدلقاليوةدوإلشوامملةد
لاعااابديلؤفيلد.
 ماي ديل ا لدويل رامةدل اعطةدير ةدل خلريةدويجنازديا خاةدوير ام.
 ماي ديل ا مدلذديإلميلةدويلما ذدولذدص هاءديإلميلةديلم يادو ديل اةدليا مد.
 هتيئةديرااخديجليادل عاي ديلؤ ادسديلمخلدولدعديلؤويديرمااملةدولال ايدم يزديلما ذد.
 شؤيدص ايفدو ط ديرلريةدل ما ذ.
 ي ر ع ووالةدو ااقع ووةديرع وواكلدور وورلد ال ووادوإ ط وواءديلم ووا ذديرم ا ووابد و و ديإل و وؤيءيبدويرخالر ووابد
يخلاصةدلالمخل.
 ثالديرم ا ابدويرمالفد ددؤمدا ؤد دص لدماي ديل ماومل.
 ااا د م ا ابدل دؤيمديلما ذدلارلريةدايخيدهلمد
ددددددددددددددددددددددد-ا مديإلي ديلمامدل خلرية .د
ددددددددددددددددددددددد -مؤدةديلطالعديل ااملؤيدل ااي ة .د
ددددددددددددددددددددددد-ماملادير ط رابديحلاليةدويري ار يةدل ااي ة .د
إملدي خامدخم فدير كؤمل دويروايلإلديل كؤملوةدلا املواةدصرو مدسدإلوؤيزديلواولدياراروالديلو يدحيااو دي املواةديجليواد
سديرلريابديلؤملا يةد و يد ادييديجملواةديلايروعدص وامدي خوامدلو دسديرلريوابد اصوةديلؤملا ويةد ا وادوااا وتد
يلاخووا ديلووتدمليو د ي ووادويلووتدا ا وولد و د الهلوواد ااصووؤدي املوواةدواووالبديررووام ديلووتدملاووامد ي ووادويلووتدامخوولد
ديحلاد ديرماقابديلتدمل مؤضدهلادي املاة (.ار دل ازي .)7557520
-2-4أهميةةة االتصةةال الفعةةال:ام ووربدصمهيووةدي املوواةد و دص وومديا ووالديلووتدملمووىند وواد خوواءديإلميلةدلعوواي ادإميلةد

يا خاةدويإلميلةديلما ةددهالد دصملد خ يةدي املاةدمت لدإ اىديلاااففدياراريةديلوتدااوعد و ديلاافواديإلميليد
دلهنادمت لديجل ازديلممل دلالايرةدل خلريةديلؤملا ية .د
واراودصمهيةد خ يةدي املاةدوي عةدسد الق اديلا ياةدلال طي دولمخ يةدإصايلديلاؤيليبدولمخ يةديلؤقالةدو وادملاو د
ا اد داملعييدلالهؤيداب .د
إثاادجنادصملدي املاةديلي لدويجليادويلاي يدويلريي دمليا اديلاافخذد و دو وعديا وايفدويليياروابد و د مؤدوةد
اياةديل ؤوةديرامملةدويلرعؤملةدسديرلرية .د
كخووادصملد خ يووةدي املوواةديجليووادويلاووا يدويل موواةدايووا اديلاووافخذد و داا ي و ديخلط و د و د مؤدووةديا ووايفدلعووكلد
وي ي .د

إملدصمهيةدي املاةد اا ملوؤد و دداو د و دإ وايمديخلطو دويا وايفدويليياروابدواازملوعديلااواففدويفوا ديلاوؤيليبد
للدمت ادل عخلد ؤ ةد الماد خ يةديفا ديلاؤيليبدإ دإملد يديا دملظولدداقوايدل وؤدويامهيوةد وا داو مد خ يوةدثاولد
وااصيلديلاؤيلدإىلد دمل خ ديلاؤيلدرايءدكاملدصدؤيمدصودصقيامدصودإميليب .د
داإلميليديلاا يد ملي طيعدصملدمل دلميدواي دسدجماةديلؤقالةديإلميلملوةدلطؤملاوةد وامةدو ا جوةدودمالوةدإ دإ يداوادؤبدلو د
شركةدياملاةددمالةدحبيثدملي طيعد داؤملا اديجلخعدلذدكادةدصل اءديل اظيمدسديلا اةديإلميلملة .د
 إملدي املوواةدصصووريديليووامد ووؤولةد ا ووةدل خلريووةديلؤملا وويةدسدي املوواةد ووعدمجا ووادويرلريووابديا ووؤىد
دي لدي املاةدلاجلخ الدوااصيلدلرافلدإ ال يةدإلقراةديجلخ الدويل ما لد م ادسداولديرااديوةديهلاف وةد
يلتدايامديلياقدسد ملؤديث عؤبددي ديلمارةدوشركةدي ثرتثيت .د
-3-4معو ات االتصال:
ميك املايف يلمايف س ي املاة يأ خ ية ي املاة إىل ماقاب لالايرة ل خؤرل ويري مدويلؤرالة ويلاري ة
ويل عاملش و ال كخا ولمب اا (زيملاد جاد جةد  ) 1997امل ال :د
• ماقاب لالايرة ل خؤرل:
 ام يل طي لمخ ية ي املاة ا مللمي إىل ياملاة غا ة قرل يري ارل.
-ي يال يرؤرل لمراليب غ

ام .

 ام ي يال يرؤرل ل اقت صو يركامل يراارأ إللراة يلؤرالة .• ماقاب لالايرة ل خي ارل:
يإلصااء .
 ام يلاالةيل م يخلاا ل خماين ليرأ ا اوب يري اى يل م يخال ويل ااس ويل ااييحلالة يلا يية ل خي ارل يلت ال ؤ• ماقاب لالايرة ل ؤرالة:
-مؤملف يرم ا اب وامؤ ا ل ع ف ل

اؤملاة ا ي ل ؤرالة ود خ ا .د
يلاؤيل.

 ام اؤيل يادكال ويرماين يلايلمة س يلؤرالة و ام اؤايأ يادكال .• ماقاب لالايرة لاري ة ي املاة:
ير ايم ورافل ياملاة غ ااررة ع اريمة يلؤرالة.ير ايم وري ة ياملاة غ ااررة ل خي ارل صو صهنا لييت يب ملايقية .ير ايم ورافل ياملاة ا اارأ ع يلاقت ير اي لالاملاة لا ؤمل .• ماقاب لالايرة ل ا ملة يلمكيية:
 ام إ طاء اا ملة كيية س يلاقت يراارأ .د ام ير المة -ام ير المة

قرل يرؤرل ل كا
قرل يرؤرل ل كا

وصاة يلؤرالة .
صمل يري ارل د م يرمىن يراملام ل ؤرالة .

كخا صمل

ماقاب ي املاة كخا ولمب اا ( اة  2007م امل وآ ؤومل  2002ملة

وآ ؤومل  1994لؤلؤ )  1996ال كخا مل ال:
•يررالاة س خ ية ي املاة صو يل ا يل ا ا مللمي إىل ام دمالية ي املاة ولمبا دع  .د
لال عاا صو يلك الةدمومل ا ك
يا يامل ملراص يلع
• ام و ام فطي كافد لمخ ية ي املاة دك
ير ولاومل ماملا يلاؤض يلؤرالة يلت ملااي إململاهلا اف ماي خ يةدي املاة.
يل مر لالؤغم و اي يل كؤة إ صث قا ملمرب ا ا لك خاب مي ة صوغ ااررة ا ع
• ام يلاالة
ي لاراك ويلاخاض.
يلك
ي اىد
و ام اؤيب س خ ياب دي املاة
•يلملؤيع لذ يل اظيم يلؤسال ويلا لسال و ا ملرتاأ ي
يراظخة.
•داايمل املؤ يل اة ويل ماومل لذ يلما ذ لال اي مللمي لل إىل امطل ي املاة و جأ ديرم ا اب ويا رال
ملاصا إ ي كامل يراملؤ يلااع يلاك ااالي
ليرأ يخلاف يراملؤ صو ام إ خام يراملؤ لا املاة لارؤؤورذ
ا
س يفا يلاؤيليب.
•امام يري املاب يإلميلملة و ي ملرتاأ ي ؤول يلؤرالة س ام ليل ق يل يري املابديإلميلملة ا مل اا ا
قيخ ا داا املل لما دايب ياويمل.
ااك جمخا ة يرماقاب يلت ااف ا ز مومل إمتام خ ية ي املاة لعكل كا ل كخا صشال إلي ا د(زيملا
 )2009ا ا امل ال:
•يرماقاب يلا يية وي خا ية :و ال يرماقاب يلت ااف ا زي ليرأ يلمالقة لذ يلاافا دويرؤؤورذ ويل ؤق
ي خا ال ليا م.
•يرماقاب يلااشئة اريمة يل اظيم واعخل:
غخاض يامويل و ام ماملا يلملال ياب صو يإلشؤيف.امام يري املاب يإلميلملة ا ملم ااة يريادة لذ يلاا اة وقخة يهلؤم يلااي ال ا ملمؤض يرم ا اب إىليل عؤملف ويل زوملؤ.
قا ملمي ي املاة يإلميلي الا صثايع يلماراب ويلت املاف كخا ولمب لاى( ا ال( 2007
•يلماراب يرامملة  :ال ل ؤيب ليئية م اة لاريادة يلها اء يرز .
•يلماراب يلع ملية  :ال ا ملل لالااي ال يلا يية وي خا ية ل ؤم.
مىن وداا ل خاقف يل ي اي ام دي  .د
يلك خاب مخل صك ؤ
•يلماراب يل ظية :دالك
صمل ااك لمن يرماقاب يلت امرتض خ ية ي املاة كخا ولمب لاى د(كامامل
دددلاا ملت يل جال
يرماقاب ال ا مل ال:ددد د
)2007و صلؤز
• ام إ خام يلاافا مبعا ؤ يرااف ها يرا اع يل ي ملمؤ .
•و ام دؤوق س يركاثة ي

خا ية ويل م يخية لذ يلاافا و اا ي .

• يل يلك

يلاامة لالر جالة ل

رال يليالة

ياميء مومل يا رال غ يليالة .د

( خامدر يخاملديلمخيامل د .)5002 20د
-4-4يعض األساليل للتغلل علا معو ات االتصال اإلداري:

ميك يل ا أ

ماقاب ي املاة يإلميلي كخا ولمب اا يلمالق )  ( 2009كخا مل ال:

• اة يرؤرل:
اليب ي املاة.
االملأ يرؤرل ؤي اة يل ؤودقاب يل ؤمملة لذ يادؤيم .إر ايم لاة عرتكة ولييطة .• اة ي ارل:
اليب ي املاة.
االملأ يري ارلإ ام لاة عرتكة لذ يرؤرل ويري ارل .ماقاب خ ية ي املاة يإلميليد(كخا ولم لاىد را يلاامل  1992خما ؤةدوآ ؤومل
كخا ميك يل ا أ
1998يلمالق  ) 2009و ال ا مل ال :د
كاي ا ي
•صل خل اا يي صدكالك قرل خ ية ي املاة دارل إ طاء يا ؤ صو إصايل يل م يخاب ك د ا

واا يي لرال ل.
• ؤولة ؤي اة يل ؤو دقاب يل اادية وي خا ية ويلي اكية يلاافخة لذ يادؤيم حبيث مل م دصياغة يلؤرافل مبا
ا اارأ ع يل ؤودقاب يل ؤمملة ري خال يلؤرافل.
دغ ا س ي يلااع
•ير ايم قاايب ياملاة االفم يلؤرالة صو يري م د كل لرالة وري ة مياة اكامل صك

يلؤرافل.
•يل كا صمل يل ا ملة يلمكيية يرمطاة يب ملايقية وصهنا ف يلؤرالة يلت رر وصملدصر خ ا يري م .د
ملاصا ديخا مل م مبي ارل يلؤرالة يث ملم ربدوقت ير الم يلؤرالة
ي لة يلاقت س ي املاة
•يلرتكيز
ا
مولي صرارياا س جناي ي املاة صو دع  .د
ا
(مجاةديلامل دلماملياب يإلميلةدو خ يةديفا ديلاؤيلدميلد ا ةدل طرا ةدويلاعؤدويل ازملعديجلزيفؤد .)5002د
-5-4دعائم االتصال اإلداري الناجح:ميك ا ي

ص م م افم ي املاة يإلميلي يلاا ي كخا كؤب اا

كلد ( جاة وآ ؤومل  1989و اي ال  ) 1997مبا مل ال:
د خ ا.

مل خك يري ارل
•ااا يلؤرالة ل ر ا وي ي
•ير ايم يل اة وير ؤميب يلت ا ي يا اب يراقف.
مل لرال ل رتيلطة و ي ي ة اطاياا.
• اا ا ماة لرال ل إىل ل از ص ؤص
•ي رت يلاري ة ياك ؤ الفخة ل خاقف.
ملاة خ ية اا ملة لي مة ع يري ارل .د
•ص ؤص

(ير اي ديلطا ؤ دغاية رام دإميلة ديا خاة دير ا يم دويارل دويلااافف ديلطرمة دياوىل ميل ديلك أ ديلااايةد
ليريا .)5002د
كخا صلؤز زومل ف وقطا ذ )  ( 1994ص م شؤوص ي املاة يجليا يلاي أ اايدؤ ا و ال كخا مل ال:
•يإل ايم يجليا و لل ل عاملا يلؤرالة و ا يل ي اؤملا مايا ا ا.
.

•صمل ملكامل اؤي يل كؤة وي اعا صامقاا لهخامل يل
•ي يال يلاري ة يرااررة لالاملاة.
•يلاليرة ير مخاة ل خؤرل إلي  .د
ددص ا7991 Prestonد دد ى صمل م افم خ ية ي املاة يإلميلي ا مل ال
هلجة صو صر ا يرتخد ليي وغ لسال.
•ص ااء يإلام ة ادظ
ياوة صو يا ( ص خا
•قم لار ايم يرم يرااف صو يلع
ذد ؤ).

اى قاة يلمالقة).وميك إر ايم صثت

•و أ إر ايم ك خاب و ملط عاب مالف ي ا صو لاى يرااف .د
• أ يل صمل اكامل صامقاا صؤحياا صي اا ا مل م اا ي رلية لل أ يل صمل امطالد م ا اب صامقة
ور يخة لاال يإل كامل .د
المي خ ية يإلاملاة يلاؤض يراملامد ا ا و لل يأ
إمل لإاملاة يإلميلي اليب يلهؤولي اادؤ ا
الق ( 2009و لل لالايرة لكاةد ديرؤرل ويري ارل :د

ا ولم لاىددكال ) دياض وآ ؤومل 2010
•لالايرة إىل يرؤرل:
صدكال لا اي .
خ ية يإلاملاة ويل مر
 ام يهلافير ايم قاايب ياملاة االفم اريمة يلؤرالة .ي يال يل اقيت يراارأ لإاملاة لالطؤف ي ؤ•لالايرة إىل يري ارل:
املث يرؤرل ويل ؤغ متا ا ا ل .
-اؤكيز ي ث را

خ ية يإلاملاة.

عاأ إصايل يا كام ويل اييم يرير قرل ساع كل يحلااف .اثأ يري ارل اة ا اع يإلاملاة.
يإلصااء يل ماةإر مايم إلر اراة يلؤرالة صو يإلاملاة.
صمل ملكامل يري ارلد م يلؤرالة ويل ا ل م ا .د

قاملي
صمل ملكامل يري ارل ا -6-4فاءة االتصال الفعال:

 -1-6السرعة:دإملد اىديليؤ ةدصودلط دثالديرم ا ابدقادملمامدإىلديلؤرالةديري ا ة ددمااد االثةد
يل ي زملاملدلاخلطا دمل رذدصملدياوةدصرؤعدلك د ديل ايندوقادا ااديرم ا ابدقيخ ادإملد دااالدصودامللدسد
وقتديفا ديلاؤيلدصوديل ملؤف .د

 -2-6االرتداد :اي لديلارافلديلع يةدسدي املاة دإ كاثيةديحلملاةدصاؤيفدي املاةد

د

م ا ابد ؤااةدايا اد دلمديل ملديلي يمدوإمتامد خ يابدي املاةدلاجاي دص اديلؤرافلديرك الةدكاخلطالابد
ويل االملؤدد الدلطيئةدوغ ددمالة.
 -3-6التس يع:ميك دلرمن ورافلدي املا بدصملدم ظدايجيالبدو اب دوا ياد اادسدإ كاثيةد
يلؤ اعدإلي ادر المةديل اامدسدإجنازديرا ا ابد لدي املاة .د
 -4-6النثافة :ا خيزدلمنديلارافلدل هنادقاملةد

دااا د م ا ابدك ي ة ديا ؤديل يدميك د د

ير اي ادسد ؤضديرم ا ابديرمااة دولمل ةد ا ةدكلد ادقا تدور ةدي املاةد م ا ابدك ي ةدك خادكاملد
صدهل .د
 -5-6الرسمية :إ يدكاملد ا اعدي املاةدلسيادص ك دير ايمدورافلدياملاةدااارأد لل ددل المد
يل ؤمدلالرتقيةدويلاالد د الةديخلطا دام ربدوري ةد ااررة .د
 -6-6التنلفة :ك خادكاثتدوري ةدي املاةدغ د ك ةدك خادكاملدصدهل دوا خ لديل ك ةدسديامويبد

يرك ريةديري ا ة ديلطرعدويلربملادوص الديلما ذديرعرتكذدسدي املاةدو الدا خ لدسداكاليفديإللراةد
وي ر اراة(.صماد ا ؤ  .)07-5000 00د

د
د

د

خالص ةةة:
إملدإقا ةد القابدايرةدليالدولذديلااإلدصرار اديلؤيرخدوير ذد ادوصاللدإلي مدوا كددي مدو ي م د
وكلد للد دميك دصملدحياادإ دإ يدكات د عياد الةدي املاةد عدي ؤمل دو دير اليبد الديلتدعملد ااكد
ثا اد ديل ايصلديل يدميك دصملدحياادليالدولذدي ؤمل .
ددددددددد ولالاملاةدصمهيةدلالاةدسديلمالقابدلذديلااإل دومل اقفدي املاةديلاا يد عديلااإلد دشالءدصك ؤد د
يل اةديرعرتكةدو ا ا د لداؤملاةديل ك دويل جال دويرؤيكزدي خا يةدير ةدوورافلديلاظؤدإىلدياشياء دوإ يد
صلمثادصملدجنياد الةدي املاةديلاا يد عديلااإلددخ ديلهؤوليدد مد دي الدابدسداؤقديل ك دلا ايد
صك ؤ دوي املاةدإ يدثهؤثادإلي د ديلاا يةديلييكالا يةدجنا د رالةد د خ يةدا مللدجبخيعديرايقفديلتدهلاد مىند
و د للددا املاةدع دلاإلاو بديلتدملر هلاديل ؤمدل مر دث ي دلب ؤمل  .د
دددددد ويلعالءديرطخئ دصملد امديلااإلديل مل دمل خاملدصمهيةدي املاةدويل ايصلدلاص دمل زيملاد دياقل دوصملديلاالةد
دي املاةدلييتد خ يةدشاملاةديل ماياد ديلاا يةديلاظؤملةد دياقل دوصملديلاالةد دي املاةد الديلتد
اط ديلطاقابدمي لديلااإلدوماةديادكالديلمظيخةدإىلدصدماة دو الد ادعملدكلدي جنازيبد كاة ديل عا دسد
يرلريابدلمل ةد ا ةدويلؤملا يةدلمل ةد اصة .د
د
د
د

د

الفصل الثاني

الفعالية التنظيمية

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفعالية التنظيمية
تمهيد:
سنحاول من خالل هذا الفصل املعنون ب  :اإلطار النظري للفعالية التنظيمية سوف نعرف أين تتجلى الفعالية
التنظيمية وأمهية الفعالية التنظيمية ودورها يف املؤسسات الرياضية من خالل التطرق إىل أهم النظريات يف جمال
الفعالية التنظيمية و التنظيمات علما إنه من الصعب  ،حصر كل نظريات  ،أو مفاهيم التنظيم السائدة  ،ومن
خالل عملية السرد التارخيي ألهم النظريات اليت وردت يف جمال الفعالية التنظيمية  ،أرجعنا االختالف  ،يف
تصنيف نظريات التنظيم  ،إىل اختالف منظورها للفعالية التنظيمية  ،و بناءا على هذه األخرية  ،مت تصنيف
نظريات التنظيم  ،إىل أربعة تيارات  ،املنظور االقتصادي املنظور االجتماعي  ،املنظور التنظيمي  ،املنظور الثقايف
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الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفعالية التنظيمية
-1التيار الكالسيكي للفعالية التنظيمية:
-1-1التنظيم العلمي للعمل( فريدريك تايلور):نشأت وتطورت  ،نظرية التنظيم العلمي للعمل  ،يف الواليات

املتحدة املنظر األساسي هلا أهنا تعترب الثورة الصناعية األمريكية ،احملرك األساسي لإلبداع  ،يف جمال علوم اإلدارة
والتنظيم  ،واحلاجة املاسة إلجياد السبل الكفيلة بتحقيق تنظيم فعال للنشاط الصناعي  ،يسمح بتحقيق مستويات
أداء عالية  ،وذلك بتوفري املهارات  ،والسلوكيات املوازية هلذه النهضة  ،و الغري متوفرة لدى طبقة املالك الصناعيني
 ،الذين يعتمدون على أساليب تنظيم تقليدية  ،ال تتوافق و متطلبات العمال  ،و ال تشجع على حتسني
إنتاجيتهم  ،فالرواتب الضعيفة  ،و التنظيم والتسيري خيضع ألهواء املالك  ،و غياب الدافع لزيادة اإلنتاج ،كل
ذلك ساهم يف تسريع وجود إطار نظري  ،حيتوي هذه الظاهرة  ،و املتمثلة يف حركة اإلدارة العلمية  ،اليت سامهت
يف تقليل ظاهرة التبذير داخل املصانع  ،و ازدياد األرباح للمالك  ،و زيادة رواتب العمال  ،و ظهور طبقة جديدة
بني املالك و العمال  ،هي طبقة اإلداريني ومن خالل التحاق تايلور مبعمل احلديد و الصلب  ،يف الواليات
املتحدة األمريكية  ،بعد جتربة دامت  10سنوات  ،الحظ اإلسراف يف املواد األولية  ،و ضياع الوقت و ضعف
اإلنتاجية  ،وكذا غياب املعدالت و الضوابط  ،و عدم ربط األجر باجلهد الشخصي املبذول فبدأب:
دراسة احلركة و الوقت الالزم إلجناز مهمة ما.الرتكيز على إنتاجية العامل و كيفية الرفع منها.الفصل بني التخطيط و التنفيذ  ،حيث يعترب التخطيط من مهام املدير  ،ونعين به التفكري أما التنفيذ فمن مهامالعامل  ،بناءًا على اخلطة املقدمة له.
البحث يف السبل اليت تسمح بالتعاون  ،بني اإلدارة و العاملني  ،من خالل رفع اإلنتاجية اليت يكون هلا األثراإلجيايب على املالك  ،و العمال يف نفس الوقت(.عبد الغفور بن يونس.)7991،47،
ويف سبيل الوصول إىل األهداف اليت سطرها
تؤكد على ما يلي:
حتليل العمل إىل عناصره األساسية  ،و استبعاد احلركات الزائدة  ،و التقليص من اإلسرافيف املواد األولية.
وضع العمال يف أماكن العمل  ،اليت تتالءم مع ختصصاتهم  ،و ميوال تهم الشخصية.استخدام معايري دقيقة ألداء العمال  ،و تنفيذ مبدأ الرقابة الوظيفية.تدريب العمال و تأهيلهم  ،مبا ينسجم و األساليب اإلنتاجية و التنظيمية املتبعة.- 7-7-7-مبادئ التنظيم حسب تايلور:توصل تايلورإىل وضع جمموعة من املبادئ للتنظيم العلمي للعمل

واليت منها:
مجع و تصنيف و حتليل املعرفة  ،و نقلها إىل علم جديد قائم بذاته ،بدال من األساليب الفردية.34

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفعالية التنظيمية
االختيار العلمي ،وتدريب وتطوير العامل مبا يسمح له باكتساب املهارات  ،اليت يكون هلا األثر اإلجيايب علىزيادة إنتاجيته.
الربط بني اإلدارة والعامل الذي يتم اختياره  ،و تكوين روح التعاون بينه و بني اإلدارة.تقسيم العمل بني اإلدارة و العامل  ،حبيث يكون العبء األكرب  ،على اإلدارة و املديرين وارتبط باملستوىاألسفل من املؤسسة كما نالحظ أيضا أن مفهوم الفعالية التنظيمية لدى مستوى كل الو رشات و تتحقق من
خالل:
الفصل بني املهام التخطيطية و التنفيذية.تقييم النشاط اإلداري و اإلنتاجي  ،يكون على أساس تكلفة املنتج  ،حيث أن الرفع منالكفاية اإلنتاجية يوحي إىل اخنفاض التكاليف.
االعتماد عل األساليب العلمية يف التنظيم  ،بناءا على األحباث و التجارب عوض االعتمادالصدف.
على التخمني و ُ

استخدام األسلوب الوظيفي يف النشاط اإلداري  ،أي ضرورة منح املدير  ،سلطة وظيفة تصل خارج حدودإدارته( .سعد مرسي.)011،701،
 -0-7-7مفهوم الفعالية التنظيمية حسب(تايلور):ما ميكن استنتاجه من الدراسة اليت قام بها

-أن الفعالية التنظيمية تتحقق حسبه  ،من خالل التحليل والتخطيط الدقيق  ،املدخالت واإلجراءات  ،و

املخرجات ألي نظام  ،و ال مكان للتخمني والتصرفات الفردية.
كذلك تتحقق الفعالية التنظيمية  ،من خالل الوظيفة اجلديدة  ،على مستوى املؤسسة وهي اإلدارة  ،حبيثتعترب أنه ليست بالضرورة  ،أن املهندس اجليد باملصنع  ،هو املدير اجليد.
أيضا تتحقق الفعالية التنظيمية  ،من خالل مبادئ تقسيم العمل والتخصص  ،وحتليل العمل بطريقة علمية  ،ودراسة احلركة و الوقت  ،و االقتصاد يف التكاليف  ،والقضاء على اإلسراف  .كلها أعطت الصورة االقتصادية
ملفهوم الفعالية.
كذلك ركزت نظرية اإلدارة العلمية  ،على متغري العامل  ،باعتباره رجل اقتصادي حتركه الدوافع املادية هياألكثر طلبا يف ذلك الوقت  ،ألن المجمتع يف تلك احلقبة  ،مل يصل بعد إىل مرحلة الرخاء االقتصادي لذلك
ارتبطت الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية باملعايري االقتصادية.
ومن نتائج الدراسات املرتبطة بالتنظيم العلمي للعمل  ،و اليت سامهت يف رفع الفعالية التنظيمية جند:
تقسم العمل على أساس التفكري و التنفيذ  ،لتحقيق مبدأ التخصص.دراسة احلركة والوقت  ،لتحديد أفضل السبل إلجناز األعمال.الرتكيز على احلوافز لزيادة اإلنتاجية  ،و اعتماد أسلوب منطي يف التحفيز.35
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االختيار و التدريب  ،يكون بالطرق العلمية  ،ليسمح للعامل بالوصول إىل أعلى مستويات اإلنتاجية.توفري مجيع ظروف و متطلبات العمل من قبل اإلدارة  ،لقيام العامل بأداء العمل احملدد له مع اعتماد األساليبالعلمية  ،عوض احلدس  ،يف حتديد طرق إجناز كل وظيفة من الوظائف(.حامد أمحد رمضان بدر.)7994،94،
 -0-7التنظيم اإلداري (هنري فايول):إن ما قام به فايول هو االهتمام مبستوى الو رشات و مشاكل اإلنتاجية
فيها ،من خالل دراسة احلركة والوقت ،و أغفل اإلدارة العليا يف املصنع  ،أو العملية اإلدارية ككل
اإلدارة العامة و الصناعية ،يف فرنسا عام  ، 1916و الذي ظهر يف كتاب متكامل ركز فيه على اإلنسان
كمحور للعملية اإلدارية و اإلنتاجية ،و الذي بواسطته ميكن زيادة الكفاءة اإلنتاجية  ،و ختفيض التكاليف
الصناعية(.سعيد مرسي .)701،
-7-0الرشادة اإلدارية عند (فايول) :انطلق فايول يف دراسته من خالل حماولة حتديد املبادئ املتعلقة بقيادة
املؤسسات ،فقام بتقسيم وظائف املؤسسة إىل ستة وظائف ،وزعها يف جمموعتني أساسيتني:
*مجموعة الوظائف التي تنشئ الموارد:
الوظائف التقنية :اإلنتاج و الصناعة.الوظائف التجارية :الشراء و البيع.الوظائف املالية :االستخدام األمثل للموارد املالية و البحث عن رؤوس األموال لالستثمار.*مجموعة الوظائف التي تحافظ على وسائل الورشة:

احملاسبة :التكاليف و السجالت و اإلحصاء.
-األمن :محاية املمتلكات و األفراد.

اإلدارة :ختطيط  ،تنظيم  ،تنسيق  ،رقابة  ،توجيه.مث انتقل إىل حتديد ماهية الرشادة اإلدارية ،اليت بتحقيقها نقف على مفهوم الفعالية التنظيمية  ،إذ اعترب أن اإلدارة
نشاط عاملي  ،قابل للمرونة والتعديل  ،حسب النشاط واحلاجة  ،و صاغ املبادئ التالية املرتبطة بالنشاط اإلداري.
-1تقسيم العمل  - 2-تساوي السلطة واملسؤولية – 3-االنضباط  - 4-وحدة القيادة وحدة األمر- 9-املصلحة العامة فوق املصلحة اخلاصة-1خطوط سلطة واضحة -1 -مكافأة اإلجناز  - 8-املركزية - 9-
التسلسل اهلرمي  - 10 -النظام( مكان لكل واحد و لكل واحد مكان ) - 11 -العدالة  - 12 -استقرار
العمال –  - 13املبادأة -74-روح اجلماعة(.علي إبراهيم عنصر.)7991،91،
-3-1الفعالية التنظيمية والبيروقراطية(ماكس ويبر) :يتكون مصطلح البريوقراطية من مقطعني  :األول

)(Bureauويعين املكتب ،واملقطع الثاين من ) (Cracyونعين به احلكم  ،وعليه فالبريوقراطية تعين حكم
املكتب  ،كما أنها تعترب من املصطلحات األكثر تداول يف عصرنا هذا وتعين"  :جمموعة املوظفني النظامني
باملعىن احملدد وبصفة خاصة يف الوظائف العليا.
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كما حيمل مصطلح البريوقراطية مفهوم مناقض  :األول يدل على التنظيم األكثر فعالية  ،يف حالة اإلخالص ،وما
يهمنا هو البريوقراطية مبعناها العلمي ،والذي يقصد به التنظيم القائم على جمموعة من املبادئ  ،اليت تسمح
بتحقيق أهداف حمددة  ،انطالقا من إمكانات بشرية  ،و مادية حمددة للقيام باألعمال املطلوبة  ،والثاين يدل على
كل الصفات السيئة  ،املرتبطة باإلدارة  ،من روتني وعجز  ،وكثرة اللوائح واإلجراءات (.علي إبراهيم عنصر،
.)91
-1-3-1نموذج (ويبر)للفعالية التنظيمية :قام عامل االجتماع(ماكس ويرب )7901-7914بتصميم منوذج

متكامل  ،لفهم عمل املؤسسات  ،والذي ميثل نقطة االنطالق لربوز نظرية علمية  ،يف دراسة ظاهرة التنظيم و
البحث يف السبل األكثر فعالية  .وشهدت تلك الفرتة  ،جمموعة من التحوالت  ،كانتقال المجمتعات من النشاط
الزراعي  ،إىل بناء مؤسسات صناعية كبرية احلجم  ،تستخدم عدد كبري من العمال  ،وتعتمد أسلوب اإلنتاج
الكبري  ،وأطلق على هذه املنظمات تسمية البريوقراطية  ،ليصف به عمل اإلداري اجلهاز  ،وكيفية تأثريه على
سلوك وأداء العمال  ،و مبعىن آخر  ،كيف ميكن الوصول إىل حتقيق الفعالية يف جمال التنظيم ؟  ،و اليت حتقق من
خالل تطبيق البريوقراطية  ،و اليت تعين النموذج املثايل للتنظيم  ،حسب
(ويرب)حيث تصف ما جيب أن يكون عليه سلوك الفرد داخل املنظمة  .و يتحقق ذلك من خالل تقسيم العمل و
التخصص  ،كقاعدة ذهبية لتحقيق الفعالية التنظيمية و توزيع السلطة  ،إضافة إىل ذلك جمموعة من اخلصائص
تتمثل فيما يلي:
تقسيم العمل و التخصص.هيكلة هرمية  ،حتدد السلطة و االتصاالت  ،من األعلى إىل األسفل.العالقات بني العمال  ،تأخذ الطابع الرمسي  ،و ال دور للعالقات الشخصية.االلتحاق بالوظيفة  ،يكون على أساس املعرفة العلمية  ،و القدرات التسيريية.جمموعة من القواعد و اللوائح  ،اليت توضح جمرى كل عملية إدارية.جمموعة الضوابط احملددة للواجبات واملسؤوليات  ،لكل وظيفة يف اهلرم تسمح هذه الطريقة  ،بالوصول إىل أعلىمستوى من الفعالية التنظيمية ،من خالل الدقة والسرعة  ،واالستقرار واالستمرارية والوضوح  ،مع اخلضوع
الكامل للرؤساء  ،الذين يتمتعون بالسيطرة القانونية (رابح كعباش .)797،
-2التيار النيو كالسيكي في الفعالية التنظيمية:
لقد اهتم التيار الكالسيكي بالفعالية التنظيمية  ،من خالل االهتمام بالوظائف اإلدارية والفنية  ،و وضع جمموعة
من املبادئ العملية التنظيمية  ،القائمة على أساس الرشد والعقالنية وتدرج السلطة وغريها ،وتبني أن هذه
الدراسات أمهلت العنصر البشري ،واجلانب اإلنساين وعالقته بتحقيق الفعالية التنظيمية ،وانتقلت النظرة إىل الرتكيز
على العامل ،ودور الرضا كمحدد للفعالية التنظيمية ،مبعىن آخر أثر اجلانب السلوكي يف حتقيق مستويات أداء
عالية.
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و ظهرت جمموعة من الدراسات  ،حتت تأثري مداخل تتبىن العلوم االجتماعية النفسية  ،يف دراسة الدافعية للعمل
 ،و اليت تعترب أن للعوامل النفسية  ،تأثري يف ارتفاع إنتاجية املؤسسة وفعاليتها.
-1-2الفعالية التنظيمية والتنظيم غير الرسمي(التون مايو) :لقد قام(مايو) بدراسته حول أثر املناخ التنظيمي

على اإلنتاجية داخل املؤسسة ،حيث توصل إىل حتديد  ،أثر العوامل السيكولوجية على اإلنتاجية بالواليات

املتحدة األمريكية سنة )  ،) 1932 -1927وتعترب جتربته يف مصانع هاوثورن حول أسباب التعب  ،التغيب ،
حوادث العمل  .مبثابة نقطة البداية  ،حيث اختار جمموعة من العامالت  ،وقام بتغيري شروط العمل من ضوء،
تهوية  ،مكان العمل ،ختفيض يف ساعات العمل من  48ساعة إىل  40ساعة ،ختفيض أيام العمل من ستة أيام
إىل مخسة أيام ،مث قام بإلغاء هذه امليزات فالحظ أن اإلنتاجية ارتفعت.
وعليه فقد تبني ل(مايو) أن اإلنتاجية  ،ليست مرتبطة فقط بعوامل تقنية ومادية  ،كما هو احلال بالنسبة
لدراسات(تايلور) و إمنا توجد عوامل اجتماعية غري مادية  ،ترتبط بسلوكيات األفراد  ،و وجهة نظرهم  ،تؤثر
بشكل كبري على األداء العام للمؤسسة.
-1-1-2نتائج الدراسة:ميكن اعتبار أن العوامل التالية يكون هلا األثر الكبري على حتقيق فعالية التنظيمية:

شعور العامل بالرضا  ،الراحة النفسية  ،الروح املعنوية  .يؤدي إىل تقوية الشعور باالنتماء للمؤسسة  ،مماينعكس يف شكل مستويات أداء عالية  ،على مستوى فردي و مجاعي.

جيب على املؤسسة  ،تنمية روح اجلماعة  ،اليت حتد من اخلالفات  ،اليت تظهر بني العمال واليت ميكن أن تؤديإىل خلل تنظيمي  ،وعدم انتقال جيد للمعلومات  ،ما ينعكس بصورة سلبية على األهداف  ،فعلى املؤسسة
اعتماد أساليب ذات طابع إنساين  ،يف توجيه سلوكات األفراد حنو حتقيق أهدافها  ،و منهم إشباع حاجاتهم
األساسية.
ال تكفي احلوافز املادية  ،لزيادة الفعالية التنظيمية  .و إمنا جيب العناية باألبعاد النفسيةو االجتماعية للعامل  ،كعناصر حمددة لألداء التنظيمي الفعال.
منح األفراد قسط من حرية التصرف  ،أثناء العملية اإلنتاجية  ،حىت ميكن من الكشف عنطاقاته اإلبداعية الكامنة ،اليت تنعكس إجيابا على الفعالية التنظيمية  ،هذا باعتماد الالمركزية واملشاركة  ،من
خالل اإلرشاد والتوجيه  ،واحلد من تسلط الرئيس على املرؤوس ،إذ" يرتبط العمل املنجز من قبل فرد واحد  ،قبل
كل شيء بطاقته االجتماعية.
تبني أن كمية العمل اليت يؤديها الفرد  ،ال ترتبط فقط باجلانب الفيزيولوجي العضلي ،وإمنا أيضا طبقا حلاجاتهاالجتماعية ،فالصراع الذي نشأ بني الفرد واملؤسسة  ،يظهر يف شكل صراع بني املؤسسة واجلماعة
بروز مصطلح اجلماعة  ،كأداة ضغط  ،انطالقا من كونها تشكل جمموعة قيم  ،وتقاليد مشرتكة  ،وقواعدلضبط العمل بطريقتها  ،ما يعرف بالتنظيم غري الرمسي  ،لذلك جيب التعايش بني التنظيم الرمسي وغري الرمسي ،
لتحقيق الفعالية التنظيمية  ،حبيث تتوقف درجة الفعالية على أساس طبيعة العالقة بني التنظيمني.
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باعتبار أن الفرد جزء من حضارة المجموعة  ،وسلوكه انعكاس لقيم وعادات اجلماعة ،فإن االرتباط باجلماعة ،يعترب من العوامل الدافعة للعمل  ،وأثبتت الدراسة  .أن املشاركة تعترباهم عنصر يف حتقيق الفعالية التنظيمية .
-2-1-2متغيرات الفعالية التنظيمية عند(مايو) :يعترب(مايو) أن قوة املؤسسة ترتبط مبدى ارتباط أعضاءها ،و

حتقيق األهداف املسطرة بفعالية ،يتوقف على دافعتيهم للعمل ،وعليه فإن املنظمة الناجحة هي  :اليت تعمل على
إجياد السبل الكفيلة بتحقيق االندماج اجلماعي لألفراد ،وهذا من خالل مالئمة التصميم التنظيمي هلذه
اخلصائص ،اليت تظهر يف حتقيق الفعالية التنظيمية.و ترتبط الفعالية التنظيمية بأربعة عناصر ،تتفاعل مع بعضها
(:األفراد -السياسات -العالقات التنظيمية الرمسية -اهلدف ويعترب هذا األخري العنصر املوجه لعملية التصميم
التنظيمي ،ويظهر هذا التفاعل على النحو التايل  :إن التحاق الفرد بالعمل  ،يتطلب منه التأقلم مع اجلماعة ،

واالندماج يتم عن طريق التنظيم الرمسي  ،من خالل القيادة واملهام املطلوبة منه ،مبعىن آخر  ،تطابق أهداف الفرد
مع أهداف اجلماعة ،عن طريق القيادة  ،اليت جتعلها متطابقة مع أهداف املؤسسة  ،كما تعمل من خالل عملية
التحفيز على تنمية الدافعية للعمل والتوجيه.
ويتحقق ذلك عن طريق التدريب  ،الذي يساهم يف حتقيق األهداف احلالية  ،والتعليم لألهداف البعيدة وكنتيجة
عامة :أدى املدخل الذي تبنته مدرسة العالقات اإلنسانية ،إىل اعتماد علم االجتماع وعلم النفس كروافد يف
دراسات التنظيم والتسيري ،والذي ال يعاجل الفاعلية التنظيمية من زاوية الرشد ،بل من جوانب السلوك و اجلماعة،
والفرد ليس عنصر منعزل يف تنظيم عقالين ،بل جزء من تنظيم طبيعي ينتمي إىل مجاعة يسلك سلوكها لكي يُقبل

عضوا بداخلها  ،إىل جانب اعتباره كائن له حاجات  ،رغبات  ،و مشاعر حتدد من سلوكياته  ،و تؤثر على
إنتاجيته وتفاعله التنظيمي(.صاحل بن نوار.)709 ،

-3-1-2الفعالية التنظيمية وسلم الحاجات عند (أبراهام ماسلو) :يرتبط الفاعل التنظيمي بعملية التحفيز
اليت تتمثل يف "  :تلك العملية اليت يتم فيها جعل الفرد  ،يرغب و يندفع إىل بذل مستويات عالية من اجلهود ،
لتحقيق أهداف املؤسسة وأهدافه الذاتية ".حسب التسلسل التايل :حاجات← دوافع←استجابة
-7-3التحفيز كمتغير تنظيمي :بينت دراسات(هاوثورن) عدم كفاية املتغري االقتصادي ،يف تفسري سلوك
األفراد وركزت على أمهية اجلماعة ،يف تفسري الفعالية التنظيمية ،و جاءت نظرية(ماسلو)يف التحفيز لتعطي بعدا
آخر  ،يف حتقيق الفعالية التنظيمية ،من خالل جمموعة احلاجات اليت يسعى الفرد إىل إشباعها بطريقة متسلسلة.
وتعترب نظرية احلاجات نقطة االنطالق يف دراسة الدافعية ،وتقوم هذه النظرية على فرضية أساسية هي  :أن النقص
يف احلاجة  ،هو الذي يدفع سلوك الفرد حنو التصرف بطريقة معينة.
وحسب (ماسلو)أن هذه احلاجات ترتب تدرجييا حسب أمهيتها :
-1الحاجات الفيزيولوجية :الطعام ،الشراب ،املسكن ،الراحة ،النوم.
 -2حاجات األمان :احلماية من املخاطر اجلسدية ،النفسية ،و ختفيف شعور الفرد بالقلق.
 -3حاجات االنتماء (اجتماعية) :تتضمن الصداقة ،االنتماء وإقامة عالقات مع اآلخرين وقبول اجلماعة للفرد.
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 -4حاجات االحترام والتقدير :وتتمثل يف الشهرة ،املركز االجتماعي ،احرتام اآلخرين له واإلحساس بالثقة يف
النفس واالستقاللية.
 -5حاجات تحقيق الذات :وتشمل على حماولة الفرد لتحقيق ذاته ،باستخدام مهاراته وقدراته يف الوصول إىل

إجناز عايل يليب طموحاته.

كما ميكن تقسيم سلم احلاجات ل(ماسلو)إىل جمموعتني أساسيتني:
•احلاجات األساسية :فيزيولوجية ،األمن ،االنتماء ،وهي ضرورية لالستمرار يف احلياة.
•حاجات النمو :وتتمثل يف االحرتام والتقدير ،وحتقيق الذات ،وهي تركز مع التطور الشخصي.
(بوبكر بو خريسة،مراد زعيمي وآخرون.)09 ،
وبناءا على ماسبق فان الفعالية التنظيمية يف نظر (ماسلو) يف املوسسة تظهر من خالل:
الحاجات الفيزيولوجية  :من خالل تقدمي األجر املناسب ،توفري الظروف املادية املناسبة للقيام بالعمل.األمان:من خالل ضمان الفرد لوظيفته  ،و حتقيق االستقرار الوظيفي  ،ومحاية الفرد من تعسف املسؤولني ،توفريالتأمني  ،املعاشات  ،األمن الصناعي.
-االنتماء  :من خالل الروابط األسرية  ،ميكن للمؤسسة مساعدة العامل يف إشباع هذه احلاجات  ،عن طريق

إنشاء النوادي و تنظيم الرحالت.

التقدير و االحترام  :عن طريق ترقية الكفاءات االستثنائية و األومسة.تحقيق الذات  :تعترب من أصعب احلاجات إشباعا  ،و نادرا ما يصل الفرد إىل حتقيقها. -0-3التنظيم والفعالية التنظيمية من زاوية الحاجات:تناول (ماسلو) موضوع اإلدارة والتنظيم  ،انطالقا من

نظريته حول احلاجات ،مبا أمساه اإلدارة املستنرية  ،واليت تقوم على فرضية أساسية تتمثل يف التآزر  ،أي استفادة
كل من املؤسسة والعامل بالتعاون مع بعضهم البعض ،وتتحقق الفعالية التنظيمية  ،من خالل التفاعل اإلجيايب
بني أطراف العملية التنظيمية  ،و تقوم اإلدارة املستنرية على املبادئ التالية :
 -1الثقة الجماعية  :تتم على أساس االختيار العلمي ،و يصبح عامل مساعد لتحقيق التفاعل التنظيمي
اإلجيايب.

 -2رغبة الفرد في تطوير قدراته بالمؤسسة  :و اليت تدل على وجود روح إبتكارية.
 -3السعي المتواصل نحو الكمال و األفضل  :من خالل قيام العامل بواجباته بشكل دقيق ومتقن.
-4االتجاهات اإليجابية نحو العمل  :بغرض االستفادة من طاقات الفرد  ،و توجيهها حنو األهداف املسطرة.
 -5العالقات الديمقراطية  :من خالل بث روح احلوار  ،و التنافس بني الرئيس و املرؤوس.
 -6قوة نشاط المؤسسة  :من خالل ميل العامل إىل حتمل املزيد من املسؤولية.
 -7المحافظة على ممتلكات المؤسسة  :و الذي يعرب عن حب العامل ملكان عمله ،و مؤشر لفعالية حقيقية
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-8حب التقدير و الثناء  :و الذي جيعل املؤسسة قادرة على حتفيز أفرادها  ،من اجل بذل املزيد من اجلهد يف
العمل.
 -9احترام الرؤساء  :و الذي يعترب من العادات و القيم املرغوبة ،و اليت جتعل نتيجة التفاعل بني الرئيس و
املرؤوس إجيابية.

-2-2الفعالية التنظيمية ونظرية العاملين(هرزبرغ):أجرى(هرزبرغ) أحباثه يف بداية الستينات ،على جمموعة من

احملاسبني واملهندسني  .عن ماذا يدفع الفرد إىل األداء ؟  .ومت ذلك من خالل طلبه من العينة موضوع الدراسة،
حتديد املواقف اليت شعروا فيها بالرضا والدافعية يف العمل ،واملواقف اليت شعروا فيها بعدم الرضا  ،وعدم الدافعية

للعمل.
ومن خالل حتليله لمجموعة اإلجابات  ،اتضح له وجود جمموعتني منفصلتني  ،وخمتلفتني من املشاعر يف العمل،
مشاعر الرضا  ،و مشاعر عدم الرضا ،مبعىن آخر العوامل اليت تسبب الرضا  ،ختتلف عن العوامل املسببة للشعور
بعدم الرضا(.راوية احلسن.)7999،777،
-1-2-2نموذج(هرزبرغ) :توصل(هرزبرغ) يف دراسته  ،إىل أن الرضا  ،ال ينظر إليه كبعد واحد ،يقع بني

الرضا وعدم الرضا ،و إمنا يوجد جمموعتني خمتلفتني كمسببات للرضا  ،أو عدم الرضا وهي:
•العوامل املتعلقة بالرضا :وهي تلك العوامل  ،اليت يَتَحقق الرضا إذا توفرت ،ويف حالة غياب هذه العوامل  ،فلن

يتحقق الرضا لدى الفرد.
•العوامل املتعلقة بعدم الرضا :وهي العوامل اليت إذا توفرت  ،فإن عدم الرضا سوفة خيتفي ويزول  ،ويف حالة
غياب هذه العوامل  ،فإن الفرد سيكون يف حالة عدم الرضا.

إًذا يف حالة توفر هذه العوامل  ،فانه سوف تزول حالة عدم الرضا ،هذا ال يعين بالضرورة حدوث حالة الرضا.

ومما تقدم حيتاج الفرد العامل  ،إىل جمموعة العوامل اليت تزيل عدم الرضا ،واليت ميكن تسميتها بالعوامل الوقائية ،

و اليت عندها ال يوجد رضا و ال يوجد أيضا عدم رضا.
و تتمثل يف:
املرتب و املميزات العينية.ضمان العمل.ظروف العمل.سياسات املؤسسة.طبيعة اإلشراف و التوجيه.العالقات االجتماعية داخل املؤسسة.-طبيعة االتصاالت داخل املؤسسة .
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و تعترب جمموعة هذه العوامل بالعوامل اخلارجية ،و ترتبط مبحيط العمل ،أما جمموعة العوامل اليت حتقق الرضا
فيطلق عليها بالعوامل الدافعة ،و اليت ترتبط مبكونات العمل ذاته و تتمثل يف:
القدرة على إجناز العمل.-وضوح مسؤولية الفرد  ،عن العمل الذي يقوم به.

حصول الفرد على تقدير اآلخرين و احرتامهم له.فرص التقدم و النمو يف العمل.أداء عمل ذو قيمة للمؤسسة.-1-1-2-2الفعالية التنظيمية حسب(هرزبرغ):إن تنظيم العمل داخل املؤسسة  ،جيب عليه حتديد اإلجابة
بدقة حول جمموعتني من احلاجات.
لتفادي عدم الرضا :جيب الرتكيز على شروط العمل  ،و التحفيز أي متغريات خارجية.للحصول على الرضا :جيب على املؤسسة  ،الرتكيز على العمل و إعادة صياغته.ومنه تتحقق الفعالية التنظيمية ،من خالل تبين إسرتاتيجية  ،توسيع و إثراء الوظائف ،اليت تنعكس بشكل إجيايب
على أهداف املؤسسة  ،و أهداف العاملني بها.
وانطالقا مما سبق  ،فإن توافر عوامل إزالة عدم الرضا نسبيا سهلة  ،وميكن حتقيقها ،إال أنه من الصعب تنمية
وتطوير عوامل الرضا  .ألنها ترتبط بالعمل ذاته ،لذلك فإن (هرزبرغ)ينظر للفاعلية التنظيمية  ،وزيادة مستوى
األداء ،ليس من زاوية التخصص و تقسم العمل إىل وحداته األساسية  ،مبعىن تبسيط العمل  .وإمنا يتطلب من
املؤسسة إثراء أو إغناء الوظائف واليت تعين إضفاء العمل عمال أكثر تعقيدا ،مع هامش استقاللية  ،وحتمل
املسؤولية ،ليس فقط على مستوى التنفيذ  ،وإمنا أيضا على مستوى التحضري واملراقبة.
وإىل جانب ذلك فإن التحفيز  ،يرتبط بالعمل املرغوب فيه ،واملؤدي إىل تفجري الطاقات اإلبداعية لدى الفرد ،و
الذي حيمل حتدي حقيقي لإلنسان ،وعليه جيب تغيري الوظائف و زيادة أعباءها ،عن طريق إعادة صياغة الوصف
الوظيفي ،و زيادة حجم األعباء و املسؤوليات ويف هذا المجال يقول (هرزبرغ) أن"العمل اهلادف هو املؤدي إىل
زيادة األداء ،هذا يعين أن إثراء الوظائف  ،يساعد األفراد على مناقشة التحسينات املمكنة على مستوى تنظيم
العمل(.راوية احلسن.)311 ،
-3التيار التخطيطي في الفعالية التنظيمية:بعد التطرق إىل الفعالية من املنظور االقتصادي  ،وكذا االجتماعي ،
سنقف يف هذا اجلزء  ،على الفعالية من اجلانب النظامي هلا  ،وهذا من خالل التطرق ملختلف العلماء واملفكرين
 ،الذين ينتمون إىل هذا االجتاه.
 (-7-3برنار شيستر)والنظام التعاوني:تناول (برنار شيسرت) املشاكل التنظيمية  ،بالتحليل و الدراسة ،من زاوية
كلية و اليت تساعد على فهم تفاعل املؤسسات مع المجمتع  ،و منه حتديد تأثري خمتلف املتغريات و العوائق على
التنظيم  ،من حيث احلجم ،التكنولوجيا ،السلطة ،إىل جانب ذلك فإن الفعالية التنظيمية  ،تتحقق عرب التفاعل
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مع البيئة و متغرياتها ،من خالل حتقيق األهداف املسطرة  ،من بقاء و تكيُف ،و الذي يضمن هلا االستمرارية ،و
يعترب(شيسرت) أن تصميم اهليكل التنظيمي يقوم على مبدأ الالمركزية.
وقد عمل على التمييز بني نوعني من التنظيمات:

األول :هو التنظيم الرمسي ،الذي يرتبط باهليكل اإلداري للمؤسسة بشكل ثابت.
الثاني  :هو التنظيم غري الرمسي ،الذي يكون نتيجة طبيعية لوجود التنظيم األول.

ويطالب (برنارد شيسرت) باالعرتاف بالتنظيمات غري الرمسية ،بسبب أن التنظيم يف حد ذاته ما هو إال أداة
اجتماعية ،تسمح بالتنسيق بني أوجه النشاط اإلنساين ،من أجل حتقيق جمموعة من األهداف املسطرة.

ويؤكد(شيسرت) أن التنظيم غري الرمسي ،يوجد قبل التنظيم الرمسي ،حبيث ال يتم بناء وتصميم التنظيم  ،دون وجود
اتصاالت مسبقة ،تؤدي إىل حتقيق الروابط  ،بني األفراد واجلماعات داخل املؤسسة ،وعليه ينشأ داخل التنظيم
الرمسي  ،جمموعة عالقات غري مرئية غري مدونة ،تنمو يف كل مؤسسة  ،أساسها االتصال ،و من هذا املنطلق
يتحول االتصال إىل عامل مساعد لزيادة الفعالية التنظيمية.
ومن هذا املنطلق فإن اهليكل التنظيمي يف رأي(شيسرت) هو  :عبارة عن هيكل الختاذ القرارات ،و الرتكيز على
االتصاالت  ،كعامل يؤدي إىل متاسكه من خالل الشروط التالية:
-7حتديد خطوط االتصال و توضيحها لكافة األفراد يف التنظيم ،تسمح مبرور املعلومات يف مجيع املراكز و
االجتاهات  ،بشكل جيعلها مفهومة من قبل أعضاء التنظيم.
-2أن تكون خطوط االتصال قصرية  ،حىت تسمح بسرعة االتصال ،و عدم حدوث أي نقص يف قيمة املعلومة
أثناء انتقاهلا  ،ألن الوسيلة تؤثر على طبيعة املعلومة.
-3أن يتوفر لدى أعضاء التنظيم مستوى مالئم من الكفاءة ،متكنهم من فهم املعلومة و نقلها ملختلف اجلهات
املعنية بها  ،بصورة فعالة دون تشويه.
-4أن يكون تواجد األفراد يف أماكن عملهم بشكل مستمر  ،لكي نضمن سريورة عملية االتصال دون توقف.
ومن خالل ذلك  ،يتبني لنا دور الفرد  ،يف العملية التنظيمية ،باعتباره وسيلة االتصال األساسية  ،اليت تعطي
للتنظيم معىن و حيوية  ،و منه إبراز أمهية التنظيمات غري الرمسية(.قيس حممد العبيدي .)99،
-0-3نظرية (فرمار و رشمان) و الفعالية اإلدارية :كانت نقطة البداية يف الدراسة اليت قام بها كل من(فرمار
ورمشان) تتمحور حول سؤال جوهري "  :ملاذا نالحظ أن اإلدارة يف جمال الصناعة  ،حققت هذا املستوى من
الفعالية اإلدارية  ،و التقدم االقتصادي يف الدول الغربية ،عنه يف الدول النامية ؟ .أو ملاذا هذا االختالف يف

األمناط اإلدارية بني الدول يف العامل ؟ " و أمام هذه اإلشكالية  ،وضع الباحثني فرضية أساسية  ،و اليت تعترب ،
أن لإلدارة دور و أمهية  ،يف التنمية االقتصادية  ،وهي نقطة االرتكاز .و تُعترب العوامل البيئية  ،العائق األساسي
لعمل عناصر العملية اإلدارية.
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وتتمثل هذه املعيقات يف العناصر التالية ":التعليم،المجمتع،السياسة ،القانون االقتصاد"وافرتضا أيضا أن اإلدارة ،
هي العنصر الوحيد اهلام  ،الذي تعتمده خمتلف المجمتعات لتحقيق الوثبة االقتصادية ،بينما باقي عناصر اإلنتاج
األخرى  ،فهي عناصر ثابتة ،حتتاج إىل تفاعل من خالل عملية الدمج بكفاءة  ،عن طريق التنسيق و التنظيم.و
ما نالحظه  ،هو أن الكثري من الدول  ،تتوفر على ثروات طبيعية كبرية  ،و يد عاملة ماهرة ،لكن مصنفة ضمن
خانة الدول األقل تقدما  ،نتيجة عدم توفر اإلدارة القادرة على حتقيق التفاعل اإلجيايب والتآزر ،بني خمتلف
العناصر  ،و نعين بذلك حتقيق الفعالية التنظيمية .و بالنظر إىل النظريات االقتصادية يف ميدان التنمية  ،اعترب
عنصر اإلدارة ثابت و اليؤثر على التطور االقتصادي.
-1-2-3العوامل المؤثرة على الفعالية التنظيمية :يعترب كل من(فرمان ورمشان) أن الفعالية التنظيمية
للمؤسسة ،ترتبط نسبيا باألثر الذي حتدثه متغريات البيئة ،على متغريات العملية اإلدارية .أي أن البيئة اخلارجية
تؤثر على فعالية العملية اإلدارية كما يأيت :العوائق الخارجية(تعليم-البيئة االجتماعية-البيئة السياسية-البيئة
االقتصادية)توثر على عناصر العملية اإلدارية(التخطيط-التنظيم -الرقابة -التوجيه -السياسات)توثر على(حتديد
كفاءة املنظمة-حتدد كفاءة النظم اإلدارية).
وعليه فإن الفعالية التنظيمية  ،تتأثر بعناصر البيئة اخلارجية ،اليت ميكن قياسها بشكل إجيايب أو سليب ،أي أن لكل
عنصر من عناصر العملية اإلدارية  ،أسبابا مرتبطة بعناصر البيئة اخلارجية  ،أو بعناصر أخرى من العملية اإلدارية.
-0-0-3تحليل الفعالية التنظيمية حسب(فرمان ورشمان):حاول الباحثان يف النهاية  ،اإلجابة عن سؤال

خاص باالختالف بني األنظمة االقتصادية ،من حيث مستوى الفعالية انطالقا من الفرضيات التالية:
-إن كفاءة النظام االقتصادي لبلد معني  ،ما هو إال نتيجة لكفاءة مؤسساته.

إن الكفاءة العامة للمؤسسة  ،تعتمد على فعالية اإلدارة و التنظيم ،هذه األخرية هي احملددة للكفاءة اإلنتاجيةلتلك املؤسسة.
إن فعالية اإلدارة العليا  ،تتوقف على  ،كفاءة التفاعل اإلجيايب بني عناصر العملية اإلدارية.إن فعالية املؤسسة ككل  ،تتوقف على  ،األثر الذي حتدثه البيئة بشكل إجيايب أو سليب على عناصر العمليةاإلدارية.
تتوقف درجة الفعالية  ،على مستوى توفر العناصر البيئية املطلوبة لتحقيقها انطالقا من هذه الدراسات  ،تبنيأن العائق األساسي للتنمية االقتصادية يف الدول انطالقا من هذه الدراسات  ،تبني أن العائق األساسي للتنمية
أساسا يف عامل اإلدارة والتنظيم
االقتصادية النامية ،تتجسد يف عناصر غري اقتصادية  ،متثل ً
وخنلص إىل معادلة أساسية يف دراسة(فرمان،ورمشان) هي أن حتقيق الفعالية التنظيمية يتم يف شكل تآزر إجيايب كما
يلي :التمايز  +التكامل = الفعالية التنظيمية  ،و يعين ذلك تقسيم املؤسسة إىل أجزاء متمايزة  ،مث العمل على

ربط هذه األجزاء بعضها ببعض  ،ومن خالل التكامل نتوصل إىل أن جمموع الكل ال يساوي جمموعة األجزاء ،
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وكذلك للتقليل من حدة الصراعات و التأثري البيئي  ،فإن عنصر التكامل يسمح بتحديد اهلدف  ،و إنهاء
الصراعات النامجة عن الغموض و التغريات البيئة.
(إبراهيم املنيف.)0111،371،
-4التيار المعاصر في الفعالية التنظيمية:يعد املنظور الثقايف  ،يف التنظيمات من أرقى املستويات  ،اليت يطمح
أي تنظيم للوصول إىل حتقيقها  ،ويف هدا اجلزء  ،سنتكلم عن أهم العلماء الذين ميثلون هذا االجتاه التنظيمي
املعاصر.
(-7-4الكسندر سمون) و الرشادة المحدودة في الفعالية التنظيمية :يعترب(مسون)الذي حتصل على جائزة
نوبل يف االقتصاد عام ، 1978أن املشكلة األساسية املرتبطة بالتنظيم ،ال تتمثل يف عملية اإلنتاج  ،و إمنا كيفية
تنظيم نظام اختاذ القرارات التنظيمية ،بني عدة مراكز  ،و بني عدة مستويات تنظيمية  ،حيث الفعالية التنظيمية
تتعلق بكمية االرتباطات  ،اليت ميكن نسجها  ،بني خمتلف مراكز القرار  ،إىل جانب ذلك دقة القرارات املعلن
عنها  ،و طبيعة املعلومة املنتقلة  ،وأمهية احلوافز اليت تواجه بها االختالف يف السلوكيات.
وحيدث التنسيق بني خمتلف اجلوانب  ،انطالقا من الطريقة املتبعة من قبل املسريين ،يف إدماج املرؤوسني يف تصور
أهداف التنظيم.
نظرة )سيمون)للفعالية التنظيمية:ينظر(سيمون)للفعالية التنظيمية على أساس األهداف املسطرة  ،هذا ما يعين:
 دراسة التنظيم :تعين النظر إليه على أنه جمموعة هياكل لالتصال واملعلومات ،والعالقات بني األفراد ،
الذين يشكلون الفريق  .والسلوك اجلماعي هو احملصلة لسلوكيات األفراد  :أي
التفاعل بني أهداف املنظمة  ،وأهداف األفراد وتطلعاتهم.
 باعتبار املؤسسة هيئة موجهة بشكل كبري  ،على أساس املهام املسندة إليها :فإن اإلنسان
بداخلها  ،يعترب على أن سلوكياته رشيدة  ،لكنها حمدودة بقيد البيئة اخلارجية.

 دراسة السلوك التنظيمي يف املؤسسة :والذي يتطلب دراسة الكيفية اليت تتخذ بها القرارات  ،و معرفة

املؤثرات  ،احمليطة بتلك العملية داخل املؤسسة.
وتوصل(سيمون) إىل مفهوم أساسي يتمثل يف مفهوم العقالنية احملدودة ،هذه األخرية ترتبط بالعوامل التالية:
-1المعلومة المتاحة  :ال ميكن للمسري معرفة كل املعلومات  ،املرتبطة بأبعاد املشكلة بطريقة عقالنية  ،وذلك
بسبب عدم توفرها  ،أو تكلفتها املرتفعة.
-2دوافع المقرر  :إن نظام القيم  ،و أهداف و سلوكيات املقرر ،تؤثر على القرارات اليت يتخذها.
-3طاقات و استعدادات المسير  :و اليت تتمثل يف الكفاءة و املعارف  ،و التجاوب اخلاصة باملقرر  ،و اليت
يؤثر بشكل ما على فهمه للوضعية املطروحة  ،لذلك فإن" القرارات ال تٌتَ َخذ إال يف إطار عقالنية حمدودة ،
متطورة و غري مكررة.
و بصفة عامة مت حتديد مراحل تكوين نظرية(سيمون) اخلاصة بالتنظيم كما يلي:
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حتديد جمموعة من املفاهيم الشاملة  ،اليت تستوعب هذه املواقف اإلدارية.إمكانية القياس العلمي هلذه املفاهيم.وصف عملية اختاذ القرار.حتديد جمموعة املتغريات  ،املرتبطة ببيئة متخذ القرار  ،و حتديد قدراته و حدود عقالنيته.اعتماد معايري تقييم النظام  ،من خالل تعريف و حصر حدود العقالنية.توضيح األمهية النسبية ملعايري تقييم األداء.و عليه فإن(سيمون) يعترب أن الفعالية التنظيمية ال تتحقق حسب املفهوم االقتصادي  ،و إمنا الوصول إىل نقطة
الرضا والقناعة  .أي البديل الذي هو أقل من احلد األقصى  ،بناء على املعلومات املتحصل عليها.
(مؤيد سعيد.)7999،771،
وبناءا على ما سبق توصل(سيمون) إىل النتائج التالية:
وراء كل نشاط تقوم به املؤسسة  ،عملية اختيار ،و االختيار يعين اختاذ القرارات.إن عملية االختيار بني البدائل املطروحة  ،من مسؤولية اإلدارة العليا.ينقسم تنظيم املؤسسة إىل مستويني  :مستوى متخذي القرارات يف املستويات العليا  ،و مستوى املنفذين الذينيتولون األداء الفعلي للقرارات.
إن فشل القرارات  ،مرتبط أكثر بعملية التنفيذ منه عملية االختيار.إن عملية اختاذ القرار  ،هي مبثابة حل وسط بني مستوى الرضا و حدود الرشد املطلوب  ،و الذي من خاللهيتحدد مستوى الفعالية التنظيمية.
ميكن اعتبار أن الفعالية التنظيمية  ،هي نتيجة الختيار منطقي و عقالين( .إبراهيم عبد املنيف .)349،-2-4اإلدارة باألهداف والفعالية التنظيمية(بيتر دراكر):ظهر يف اآلونة األخرية  ،أسلوب إداري شاع

استعماله بشكل كبري  ،واملتمثل يف اإلدارة باألهداف ،والذي يقوم على أفكار جديدة يف جمال اإلدارة احلديثة ،
ويضفي عليها طابع يتميز بالفعالية  ،والذي يسمح بزيادة اإلنتاج  ،وتسهيل عملية تقييم األداء  ،وقياس النتائج
املتحصل عليها  ،و تضافر جهود خمتلف أعضاء املؤسسة.
يعرب(دراكر) عن الفعالية على أن " تَعمل العمل الصحيح  ،بينما الكفاءة هي أن تعمل بطريقة صحيحة (" كما
يَعترب أيضا األهداف وسيلة لالسرتشاد و التوجيه و االلتزام وليست أوامر يف حد ذاتها  ،متكن املدير من التحكم
و مراقبة أداءه  ،كما يعترب أفضل معيار للتنظيم  ،ليس يف وضوح تصميم هيكله التنظيمي ،و إمنا أداء أفراده يف
النهاية ،و األداء اليعين دائما النجاح  ،بل يعين يف املتوسط يكون النجاح  ،هذا يعين أيضا عدم القابلية مبقياس
منطي ثابت للفعالية التنظيمية  ،و إمنا البحث عن" تشكيلة من املقاييس املعربة هذا يتطلب من املؤسسة تنظيم
نفسها  ،حول ما حتتاجه من معلومات  ،حبيث كثرة املستويات اإلدارية  ،تؤثر سلبا على الفعالية التنظيمية  ،من
خالل بطء انتقال املعلومات و فقدان دقتها(.بيرت دراكر.)7999،911،
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-7-0-4اإلدارة باألهداف كأسلوب لتحقيق الفعالية التنظيمية :هي عبارة عن أسلوب  ،مبوجبه يشرتك كل
من الرئيس و املرؤوس داخل املؤسسة  ،و عرب خمتلف املستويات التنظيمية  ،يف صياغة األهداف  ،اليت تسعى
املؤسسة إىل حتقيقها  ،و حتديد مستوى املسؤولية لكل موظف  ،يف شكل نتائج منتظر حتقيقها  ،إىل جانب ذلك
السبُل
االتفاق حول أدوات قياس اإلجناز الفعلي لكل العمال  ،مث املقارنة مع التنفيذ  ،لتحديد درجة االحنراف ،و ُ
الكفيلة ملعاجلة اخللل  ،باالتفاق بني الرئيس واملرؤوس  ،لنصل يف النهاية لتقييم األداء بشكل متكامل  ،و حتديد
السلبيات لتفاديها مستقبال  ،و من هذا التعريف ميكن الوقوف على النقاط التالية:
أن يكون لكل وحدة تنظيمية  ،يف أي مؤسسة هدف  ،و إال فال جدوى من وجودها.-تعتمد اإلدارة باألهداف  ،أسلوب املشاركة لتحقيق التفاعل التنظيمي اإلجيايب  ،بني خمتلف األطراف داخل

املؤسسة.
-2-2-4الفائدة من تطبيق اإلدارة باألهداف في المؤسسات  :أما الفوائد احملققة  ،من خالل جتسيد اإلدارة
باألهداف  ،على مستوى املؤسسة خاصة الرياضية منهاو اليت هي عبارة عن مؤشرات للفعالية التنظيمية و اليت
تظهر من خالل:
حتقيق التكامل بني أهداف األفراد  ،و أهداف املؤسسة  ،و تنمية الروح التخطيطية لديهم.سهولة عملية اإلشراف  ،و التوجيه نتيجة الشعور باملسؤولية.معرفة الصعوبات اليت تواجه تصميم إجناز األعمال حاليا  ،و مستقبليا.تساعد على زيادة فعالية االتصاالت  ،بني خمتلف املستويات اإلدارية  ،مما يكون له األثر اإلجيايب على الفعاليةالتنظيمية.
تساعد على زيادة االنتماء لدى العامل  ،من خالل مستوى الرضا  ،و الروح املعنوية لديه.تقليص درجة الروتني و الرقابة  ،يف األعمال و إضفاء مرونة يتطلبها العمل.تسمح بالوقوف على األساليب الناجعة يف وضع نظام للرتقيات ،و رسم سياسات التدريب لذوي الكفاءاتاملنخفضة.
لكن من األمور السلبية  ،اليت حتد من فعالية اإلدارة باألهداف و حتول دون حتقيق مزاياها نذكر:
-1صعوبة وضع أهداف حمددة  ،حبيث تتطلب وقتا طويال ألعدادها.
-2حتديد األهداف قد يقيد العمل  ،و قد تتغري الظروف  ،و األهداف ال تتغري االختالف يف سرعة وترية التغري
-3التقيد باملعايري الكمية  ،و إمهال املعايري النوعية  ،اليت تشكل بعد أساسي يف الفعالية التنظيمية.
-4عدم انسجام أهداف األفراد  ،مع أهداف املؤسسة بسبب املصاحل و امليول الشخصية.
(إبراهيم املنيف .)399،
-3-4الفعالية التنظيمية(وليام أوشي):بدأ التوجه احلديث  ،يف دراسة الظاهرة التنظيمية  ،ليس من زاوية
التناقض بني النظريات اجلزئية  ،و إمنا من زاوية تكامل هذه النظريات  ،يف تناول موضوع التنظيم بكيفية
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حتقق فعالية كبرية من منظور نظامي  .مع االعرتاف بضرورة الرتابط املتبادل بني أجزاء املؤسسة  ،و أثر البيئة
اخلارجية عليها و لذلك ينبغي على املسري استخدام كافة الوسائل املتاحة لديه  ،لدراسة املوقف الذي يواجهه  ،و
هذا ما يعطي للفعالية التنظيمية  ،بعد مرن يستجيب للظروف احلاصلة يف املؤسسة.
-1-3-4معالم الفعالية التنظيمية من منظور النظرية(  :)zيشكل النموذج )(zاإلطار الوسطي  ،بني النموذج
األمريكي و النموذج الياباين و يتميز باخلصائص التالية:
الوظيفة طويلة األجل.اختاذ القرار بشكل مجاعي.املسؤولية الفردية.التقومي و الرقابة البطيئة.الرقابة ضمنية  ،مع وجود أنظمة واضحة.تدرج وظيفي وسطي  ،متخصص و عام.االهتمام الكلي باملوظف و عائلته-2-3-4الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضية والعوامل المؤثرة فيها:للمعايري أمهيتها يف تقييم النتائج

و متابعة مدى حتقيق األهداف  ،من النواحي الكمية و النوعية  ،و املعايري هي :جمموع القواعد و أمناط السلوك ،
املتفق عليها من طرف أعضاء اجلماعة  ،أو على األقل من طرف أغلبية أعضائها  ،و ذلك حىت يتسىن مراعاهتا و
مراقبة احرتامها من طرف مجيع العاملني يف املؤسسة الرياضية.
هناك جمموعة من املعايري  ،ركزت على احملاسبة امليدانية ،و اليت يقوم من خالهلا املختص اإلداري  ،بتحديد
وحدات قياس  ،لمجمل العمليات  ،و الدراسة الدقيقة لكل العمليات املوجودة  ،قبل حتديد مستوى الفعالية  ،و
أخريا مالحظة النتائج  ،و االنعكاسات الناجتة عن حتقيق مستوى فعالية يصل إىل مائة باملائة  ،و يف مكان آخر
 ،يشري إىل أمهية احلوافز يف حتقيق الفعالية  ،إذ ال ميكن البحث عن الفعالية  ،مقابل أجور منخفضة  ،كما أن
الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الرياضية تتحقق " ملا يكون ما جيب القيام به  ،يتم كما يلزم  ،و من طرف
الشخص املناسب  ،و يف املكان املناسب  ،و يف الوقت املناسب " .
فالفعالية ٌحتقق أحسن النتائج بأقل اجلهود  ،و جتلب التحسني  ،ألن األشخاص يعملون بذكاء.
كما ميكن تقدمي أربعة عشر معيارا للفعالية هي 1-بلوغ اهلدف  2-حتقيق األرباح 3-خفض التكاليف 4-
املسؤولية االجتماعية  5 -االستخدام الكفء للموارد  1-إنتاج السلعة أو اخلدمة  7 -أعدادها و أصنافها 8-
درجة رضا املستهلكني 9-درجة الرشد و األداء الفين و اإلداري  10 -مدى مقابلة توقعات العاملني مع املنظمة
 11انتظام العمالة  12 -عمر املنظمة  13 -استقرار األعمال –  14تكامل جهود العاملني(.سعيد بنعامر وحممد عبد الوهاب.)7999،071،

48

الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفعالية التنظيمية
-3-3-4العوامل المؤثرة في الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضية:ميكن أن نقدم جمموعة من العوامل
اليت هلا تأثري يف حتديد الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الرياضية ومنها على سبيل املثال ال احلصر مايلي:
درجة التخصص  ،و تقسيم العمل املعتمدة يف املؤسسة.أساليب تكنولوجيا اإلنتاج  ،املوارد البشرية أو كثافة العمالة .باملؤسسة الرياضية.درجة االلتزام باللوائح و اإلجراءات  ،اليت تضبط السلوك التنظيمي داخل املؤسسة.التنسيق على املستويني الرأسي و األفقي.وحدة السلطة اآلمرة  ،و اليت تؤدي إىل عدم وجود مراكز قرار متعددة.تفويض السلطة بشكل متوازن بني خمتلف املستويات التنظيمية.القدرة على التكيف و االستجابة للتغريات  ،اليت حتدث على مستوى البيئة .الداخلية واخلارجية.نظم الرقابة واملتابعة املعتمد يف شكل جزاء و عقاب.اعتماد املركزية و الالمركزية حسب احلاجة التنظيمية  ،دون إفراط أو تفريط فاملركزية تفيد يف كل ما هواسرتاتيجي  ،و الالمركزية مفيدة يف كل ما هو روتيين.
طرق التعامل مع البنية اخلارجية  ،و طبيعة نظام الضبط الذايت للمؤسسة  ،يف معاجلة أخطائها أثناء التفاعل معالبنية اخلارجية.
شبكات االتصال املتكاملة  ،كممر لتدفق املعلومات الضرورية ملختلف القرارات املتخذة. .القدرة على تعبئة املوارد  ،و درجة احلرفية اليت تتميز بها املؤسسة الرياضية.-4-3-4صعوبات الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضية:إن أسباب عدم وجود معايري شاملة  ،لقياس
الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الرياضية ،يرجع إىل األسباب التالية:
عدم وجود إمجاع يف تفسري ظاهرة الفعالية  ،و حتديد متغرياتها األساسية  ،جعل من عملية قياسها صعبة للغايةفعلى سبيل املثال  :اعتبار أن الفعالية هي  :املقابل لدرجة حتقيق األهداف  ،جند فيها تعميم كبري إذ خيتلف
حمتواه باختالف األطراف  ،اليت تتعامل مع املؤسسة  ،فيمكن أن تكون الفعالية مقبولة من قبل املسامهني  ،و يف
نفس الوقت مرفوضة من قبل العمال  .و مبعىن آخر ما هي طبيعة األهداف اليت تعتمد يف قياس الفعالية ؟ هل
األهداف الرمسية املعلنة  ،أو األهداف الغري الرمسية ؟.
مشكلة الثبات عرب الزمن  ،وصدق املقاييس اليت تستخدم يف قياس الفعالية  ،سواء للمعايري الكمية أوالسلوكية.
مشكلة تعميم املقاييس املستخدمة  ،و مدى مالئمتهما لواقع املؤسسات الرياضية ،من حيث طبيعة النشاط واحلجم  ،إىل جانب ذلك  :صعوبة قياس بعض املتغريات السلوكية و البيئية  ،اليت ختضع ألحكام شخصية  ،أكثر
منها أحكام موضوعية  .و منه عملية الرتجيح ختتلف من شخص إىل آخر أو من مؤسسة ألخرى.
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وبناءا على ما سبق ميكن القول أن جناعة قياس الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية  ،يتوقف على مدى
تصميم مدخل متكامل يأخذ بعني االعتبار األبعاد الرياضية و االقتصادية و املتغريات السلوكية املتكاملة يف
املنظمة الرياضية.
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خالصة:
كخالصة ملا سبق  ،فقد تناول هذا الفصل  ،جانب تنظيمي ملا له من األمهية  ،و أبعاد الفعالية التنظيمية ،
ومداخل دراستها  ،و قد متت فيه مناقشة  ،و دراسة خمتلف النظريات  ،اليت حاولت إجياد الوسائل واملعايري ،
لقياس الفعالية التنظيمية ،كما مت التطرق ملداخل دراسة الفعالية التنظيمية  ،باعتبارها من املصطلحات  ،األكثر
تداول يف أوساط املمارسني للعملية اإلدارية يف املؤسسات الرياضية و ما جيب التأكيد عليه  ،هو الطابع املتناقض
ملصطلح الفعالية التنظيمية من منظور كل اجتاه هذه التناقضات  ،سوف تثري املعرفة العلمية أو املمارسة العملية .
وعليه فالفعالية التنظيمية هي  :التحرك حنو هدف ضمن جمموعة من العوامل  ،اليت ميكن السيطرة عليها جزئيا ،
أو هي خارج السيطرة متاما  .هذا ما يسمح للباحث أو املمارس  ،أن يتعامل مع موضوع الفعالية التنظيمية
بشكل مباشر خاصة ما يتماشى مع متطلبات املؤسسات الرياضية احلديثة.
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تمهيد:
لقد أصبح النشاط الرياضي اليوم أحد أهم املقومات االجتماعية واالقتصادي وحىت السياسية والرياضية ألي
بلد ما،لذلك جند االهتمام الواسع بالرياضة وهذا يؤكد حتمية اإلدارة الرياضية مبفهومها احلديث ،ومن خالل هذا
الفصل اخلاص باملؤسسات الرياضية واإلدارة احلديثة هبا تطرقنا إىل جمموعة من العناصر التايل:مفهوم عام حول
اإلدارة الرياضية احلديثة،نبذة تارخيية حول مديرية الشباب والرياضية بوالية أدرار (مكان الدراسة،وعينة
الدراسة)،وأمهية اإلدارة الرياضية وكذلك إعطاء إطاللة حول الوظائف اإلدارية ،مث الصفات اليت جيب أن يتمتع هبا
اإلداري الرياضي ،ويف األخري اإلدارة الرياضية وعالقتها ببعض العلوم األخرى.
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.1ماهية اإلدارة :
"اإلدارة" "  : "managementهيي نشياط إنسياين يرميي إىل حتقيي نتيائم معينية بألسيتددام األمثيل لكا ية

امليوارد املتاحيية للمنشييلة يف ظييل املت ييريات والرييرول البي ييية (الداخلييية واخلارجييية) اويطيية هبييا .ولتاقي ي هييذا النشيياط
ييان األميير يتطلييب القيييام بعييدد ميين الوظييائف األساسييية بييدءا بتاديييد األهييدال امل يراد بلو هييا ومييرورا ب ييالتدطي
والتنريم والتنسي وتكوين وتنمية الكفاءات والتوجيه والقيادة واإلشرال وانتهاء بالرقابة وتقييم األداء .
يالتدطي يعي جمموعيية العمليييات أو الطييرحت الييت حتييدد األهييدال عييالوة علييك كيفيية إجنا هييا كمييا أوضييح لييك
"هييامبتون" والتنريييم لفي لييه مراد ييات كثييرية ملعيياين قييد تبييدو وأنييا متباينيية ولكنهييا يف احلقيقيية تتشييابك لتعطييي هييد ا
مطلوب ييا واح ييدا متم ييثال يف النر ييام " " "systèmeأو املنرم يية " "organisationأو عملي يية" "processأو
مرحليية " "opérationوكلهييا اهاهييات كرييية صييائبة حيييث يييتم اسييتددام املناسييب منهييا طبقييا للموقييف وحسييب
اهلدل اودد وتبعا للمستوى التنريمي .
إن التنريم الفعال جيب أن يعمل من خالل إطار لتاقي هدل عام مشيك بلقيل تكلفية وجهيد ووقيك كين
وحتييك مرليية حتيير ري ي العمييل بطريقيية منسييقة ليصييبح الشييكل معييق عيين ت يوا ر النر ييام وامل ييمون ق ي لل ايييات
املستهد ة .
والتوجيه ينرر إليه باعتباره العملية املعيقة عين أداء اإلشيرال عليك األ يراد واألنشيطة مين خيالل التنرييم وهيو ميا
عييق عنييه "شيياردون" "وشييريمان".وعلييك هييذا جيييب أن نعتييق املشييرل علييك أن يه مسييتوى ميين املسييتويات التنريمييية يف
املنشلة مديرا لأل راد وموجها ألدائهم يف العمل وقائدا جلماعة العمل علك هذا املستوى
أم ييا الرقاب يية تع ييد إح ييدى الوظ ييائف اإلداري يية اهلام يية ال يييت ترم ييي إيل قي ييا وتص ييايح أداء األعم ييال أو األنش يطة
للتلكييد ميين مالئميية معييدالت إجنييا اخلط ي لنرائرهييا املسييتهد ة وهييو مييا عييق عنييه "كييونك ورخييرون" .وميين ال يرض
الساب ملفهومنا عن اإلدارة نصل إيل حقيقة هامة مؤداها أن هنا أربعة وظائف هامة تتسم بالكاب وهي :
* /2وظيفة التنريم
*/1وظيفة التدطي
* /4وظيفة الرقابة).نبيل احلسي النجار.)1،،3،13،11،
* /3وظيفة التوجيه
 1-1مستويات اإلدارة :

قيداا كانيك املشيروعات صي رية وت تكيين حتتيا إىل عيدد كبيري مين األشييداص إلدارعيا وميع دخيول عصير الثييورة
الصناعية اتسعك املشروعات وتطورت املؤسسات وا داد عدد القائمني علك إدارعا األمر الذي جعل مين ال يروري

ترتيبهم يف مستويات يعلو كل مستوى املستوى اآلخر ومن مث حتددت مستويات اإلدارة بثالث مستويات وهي :
 -اإلدارة العليا : top management :

وتعت ييق ومس ييتوى التدط ييي وتش ييمل رئ يييو اجلمهوري يية وال ييو راء ون ي يواهبم واو ييا رني ووك ييالء ال ييو ارات ون ي يواهبم
ومساعديهم ورؤساء املصاحل ).حسني أمحد الشا عي.)2،،3،22،
 -اإلدارة الوسطى  : middle management :وهيو املسيتوى اليذي يليي اإلدارة العلييا ويشيمل هيذا

املستوى ورؤساء األقسام ومديري املناط ويعتيق هيذا املسيتوى مبثابية حلقية الوصيل بيني ميا ترييد حتقيقيه اإلدارة العلييا
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من سياسات عامة وخط وميا تقيوم بتنفييذه اإلدارة اإلشيرا ية وبالتيايل يان عيدد اإلدارييني يف اإلدارة الوسيطك البيا
ما تكون أكق من اإلدارة العليا  ).مصطفك حسني باهي .)22،
 -اإلدارة المباشرة : first level management :

وتعتييق مسييتوى التنفيييذ وتشييمل ورؤسيياء الوحييدات امليدانييية ومسيياعديهم وعلييك لييك يياإلدارة العاميية مشييككة علييك
مجيييع املسييتويات وتع ي عناييية خاصيية بييالتدطي إ أن املييدير يف اتلييف هييذه املسييتويات هييو املس ي ول عيين القيييام
بالتدطي واإلدارة وسيلة تستددم ل رض الوصول إيل حتقي أهدال معينة .
 2-1عناصر اإلدارة :
-1-2-1التخىيط  :يعتيق التدطيي مين املراحيل اإلداريية ألنيه يوضيح مقيدما العناصير الواجيب اسيتددامها

سواء كانك هيذه العناصير ماديية أو بشيرية وحييدد الوقيك اليال م لتنفييذ جي ء مين أجي اء العميل ميع ربي هيذه األجي اء
ببع ها اآلخر
والتدطييي يرسييم صييورة العمييل يف اجمليياالت املدتلفيية وحيييدد مسييارها وبدونييه تصييبح األمييور ييري هاد يية وهييو
ضروري ألنه ي يد من الكفاءة والفاعلية اإلدارية و لك بتاقي األهدال املطلوبة .
-مفهوم التخىيط  :هنا عدة مفاهيم ملعىن التدطي

قد نرر إلييه "سييد اهليوا ري" بلنيه مرحلية مين التفكيري

يف املس ييتقبل والتنب ييؤ باملش ييكالت واإلمكاني ييات واالحتياج ييات واالس ييتعداد للمس ييتقبل ويتطل ييب وض ييع األه ييدال ،
والتنبؤات ،إعداد املوا نات،وضع برامم العمل واجلداول ،اإلجراءات ...
والتدطي هو عبارة عن جمموعة من األنشطة والكتيبات والعمليات الال مة إلعداد واختا القيرارات املتعلقية بتاقيي
أهدال ددة و قا لطريقة مثلك .ويعرل بلنه التدبري الذي يرمي إيل مواجهة املستقبل خبط منرمية سيلفا لتاقيي
أهدال ددة  ).مروان عبد اجمليد إبراهيم)34 ،
ويرى املؤلف بلن التدطي بلوسع معانيه وأمشلها هو عملية التفكري يف املستقبل واالسيتعداد ليه طبقيا ألهيدال
مثبتة.
 -2-2-1التنظططي  :يعتييق التنريييم ميين اخلصييائت املمي ي ة حلياتنييا اليومييية يف الوقييك احلاضيير والييذي ابتدعييه
اإلنسان قداا وال اكن ألي عمل أن يسري بكفاءة عاليية دون تنرييم هيو يسياعد عليك تيو ري الوسيائل الييت ييتمكن
األشداص من خالهلا بالعمل وقبل البدء يف أي عمل من األعمال ال بد مين رسيم الطريقية الييت تسيري عليهيا وجييب
تنريم لك يف إطار يت ح اهلدل من خالله.
مفهطوم التنظطي  :هنييا عيدة مفيياهيم حيول التنرييم ييالبعض ييرى أنيه نرييام يفهيم مين رخييرون بلنيه التدطيييوهو بذلك اخلطوة الطبيعية التالية للتدطي وهو اإلطار الذي بداخله أي مجاعة متجهة حنو رض معني .
والتنريييم هييو وضييع نرييام للعالقييات بييني األ يراد ميين أجييل حتقي ي األهييدال املشييككة وهييو يتطلييب تصييميم اهليكييل
التنريمي وحتديد مسؤوليات املناصب وحتديد العالقات التنريمية واختيار املديرين وتطويرهم.
ويرى رخرون بلن التنريم هو تعبري عن نرام اجتماعي من وضع اإلنسان وهو يعق عين جمموعية مين العالقيات
اليت تسود بني األ راد القائمة يف التنريم.
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ويرى املؤلف بلنه عبارة عن اإلطار الذي يتار بداخله جمموعية مين العياملني عليك مسيتويات اتلفية والكفياءة
واملسؤولية ل رض التفاوت لتاقي

رض ما.

 -3-2-1التوجي ط  :يعتييق التوجيييه ميين الشييروط اإلدارييية املهميية وهييو إحييدى املريياهر األساسييية وال ييرورية

لإلشرال والتوجييه وهيو التلكيد مين أن األنشيطة تيؤدي بطريقية منسيقة ومرتبية وهيو عبيارة عين إرشياد املرؤوسيني أ نياء
تنفيذهم لألعمال ضمانا لعدم االحنرال لتاقي األهدال.
ويف جمييال الكبييية الرياضييية البييد لكييل مؤسسيية ميين املؤسسييات أجه ي ة كفييؤة وتوجيهييية تقييوم مبسيياعدة وتوجيييه
العيياملني اجلييدد كييل حسييب اختصاصييه وبييذلك تكييون األجه ي ة التوجيهييية هييي املس ي ولة عيين إعييداد وتعليييم وتوجيييه
الع يياملني يف احلق ييل الرياض ييي م يين رواد وق ييادة وم ييدربني واختصاص ييني وعل ييك اتل ييف مس ييتوياعم ومي يراتبهم ولألجهي ي ة
التوجيهييية دور عييال ومهييم ومييؤ ر لييياة األميية والييوطن هييي باإلظا يية إيل قيامهييا بييالتعليم والتييدريب وحقييل أ هييان
الشباب انا تد ع باحلركة الرياضية وروادها وقادعا حنو التقدم واال دهار .
 -4-2-1الرقابة  :تعتيق الرقابية إحيدى الوظيائف اإلداريية األساسيية وييرى "السييد اهليواري" بلنيا التلكيد مين
النتييائم اليييت حتققييك مطابقيية لألهييدال واليييت تقييررت و لييك يتطلييب وجييود مع ييايري رقابييية وقياسييا دقيق ييا ل ييألداء مث
تشييديت املشييكالت وعالجهييا والرقابيية هييي مقيييا وتعي تصييايح أداء املرؤوسييني ل ييرض التلكييد ميين أن أهييدال
املنشلة واخلط املوضوعة قد مت حتقيقه( .مروان عبد اجمليد إبراهيم)33،34،31،
وتعتييق الرقابيية مهميية أساسييية بييل ضييرورية ملايية لكييل جهييا يعمييل يف الدوليية أو خارجهييا واهلييدل منهييا هييو
التلكييد ميين أن األعمييال تسييري يف اهيياه أهييدال الرقابيية اإلدارييية واليييت تع ي متابعيية عمليييات التنفيييذ لتوضيييح مييدى
حتقي األهدال املراد إدراكها يف وقتها اودد.
ويف جمييال الكبييية الرياضييية جيييب علييك كييل العيياملني األخييذ بعييني االعتبييار مهميية املتابعيية واملراقبيية ألنييا عملييية ميين
شلنا أن تساعد علك تالقي األخطاء وسوء التنفيذ ويتم لك ضمن التنريم والواجبات امللقياة عليك عيات األجهي ة
العاملة اليت توجب قييام جهيا أو أكثير للمتابعية واملراقبية واكين أن ييتم عين طريي تشيكيل اللجيان واختييار مين هيم
أهال هلا.
 3-1المبادئ العامة لإلدارة :

يرى " ايول" أن الوظيفة اإلدارية تنشل مع أ راد التنريم أو اجلماعات اإلنسانية يه أن نرام العميل السيليم بيني
اجلماعييات التنريمييية يسييتند علييك وجييود عييدد ميين االش يكاطات املتمي ي ة اليييت يطل ي عليهييا املبييادع أو القواعييد ولقييد

اسييتددم " ييايول" لفي "مبططادئ" بييدال ميين قواعييد أو ق يوانني ميين الصييعب يف جمييال اإلدارة اسييتددام مييؤ رات ابتيية
جيييب االلت ي ام هبييا حر يييا وعلييك لييك املبييادع تعتييق أكثيير مرونيية يف جم ييال الكبييية الرياضييية وي ييرى " ييايول" أنييه ميين
ال ييروري تفهييم كيفييية اسييتددام املبييادع العاميية لييإلدارة يف جمييال التطبيي وقييد توصييل " ييايول" إيل عييدد ميين املبييادع
اليت يرى أنا أكثر قابلية للتطبي يف جمال اإلدارة :
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 تقسططي العم ط  :يييرى " ييايول" أن ال ييرض الرئيسييي ميين تطبي ي مبييدأ تقسيييم العمييل هييو حتسييني أداء
العمل ر يع إنتاجيية األ يراد و ليك عين طريي اجلهيد املبيذول وييرى أن تطبيي مبيدأ تقسييم العميل يالئيم
مجيع األعمال اليت تشتمل علك جمموعة معينة من األ راد.
 السلىة والمسؤولية :تعرل السلطة بلن هلا احل يف إصدار األوامر إيل ال ري والقوة الييت تعميل ألجيل
ييرض الطاعيية علييك اآلخيرين داخييل أي تنريييم وأنييه ميين ال ييروري التفرقيية بييني السييلطة الر ييية لييإلداري
واليييت يكتسييبها ميين مركي ه داخييل التنريييم وبييني السييلطة الشدصييية ويييرى " ييايول" أننييا كلمييا تييدرجنا يف
التسلسل اإلداري كلما ادت درجة الصعوبة يف حتديد املسؤوليات.
 االمتثططال للنظططام  :ويقصييد بييه الطاعيية والقبييول واجلهييد والسييلو واملريياهر اخلارجييية اليييت تنطييوي عليهييا
العقود القائمة بني املؤسسة وموظفيها واجليوش تيؤمن هبيذا املبيدأ إاانيا تاميا فيهيا يكيون مبيدأ االمتثيال
للنرام وهو القوة الرئيسية يف اجليش  ،كيذلك جييب أن تكيون العالقيات بيني القيادة واملرؤوسيني حسينة

واح يكام مبييدأ االمتثييال للنرييام جيييب أن ال يقتصيير ق ي علييك املسييتويات الييدنيا يف التنريييم بييل جيييب
أي ا أن يسود بني كبار رجال اإلدارة .
 وحططدة القيططادة  :هييذا املبييدأ ييينت علييك ضييرورة أن يتلقييك املوظييف أواميير ميين رئيييو واحييد قي ويييرى
" ايول" إن انتها هذا املبيدأ سييؤدي إيل انييار السيلطة واخيتالل العميل وتعقيد مبيدأ االمتثيال للنريام
و قدانه األمهية عندما يتلقك الشدت نفسه أوامر مين أكثير مين رئييو واحيد سيول تسيود الفوضيك
وتت ري األمور وتصبح املؤسسة كلنا منرمة حيوانية  ).مروان عبد اجمليد إبراهيم)31،
 وحدة التوجي  :ويعق عن هذا املبيدأ وجيود رئييو واحيد وخطية واحيدة جملموعية مين األنشيطة الييت هليا
األهدال نفسيها ويعتيق مين الشيروط األساسيية للعميل الرياضيي لوحيدة العميل والتنسيي والقيوة وتركيي
اجلهود .
 مكافط ة ارفطراد  :تعتييق مبثابيية السييعر الييذي يييد ع للدييدمات اليييت يؤدونييا جيييب أن تكييون عادليية كلمييا
أمكن أن تؤ ر بدرجية كبيرية عليك تقيدم األعميال وهبيذا يصيبح اختييار طريقية اليد ع مين الوسيائل اهلامية
يف حتديد مكا لة األ راد.
 المركزيططة  :تتصييل املرك ييية بالنرييام الطبيعييي مثلهييا مثييل تقسيييم العمييل ومعييىن لييك أنييه يف كييل جسييم
سي يواء ك ييان حيواني ييا أو اجتماعي ييا جن ييد أن اإلحساس ييات تتج ييه حن ييو ال ييذهن أو اجل ي ي ء املوج ييه وه ييذان
العنصران يصدران األوامر إيل مجيع أج اء اجلسم احلي .
 السل اإلداري  :يتكون من سلسلة الرؤساء الييت تتفياوت مين أعليك سيلطة إيل أقيل مسيتويات إداريية
ويقال :إن هذا الطري حيدد احلاجة إيل إجياد وسيائل لنقيل البيانيات واملعلوميات مين ناحيية وحييدد مين
ناحية أخرى مببدأ وحدة القيادة .
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 مبدأ النظام  :يتوقف مبدأ النرام علك القاعدة الييت تينت عليك ضيرورة إعيداد مكيان لكيل شييء وكيل
شيييء يف مكانييه وتنطب ي هييذه القاعييدة علييك النرييام اإلنسيياين ولكييي يسييود النرييام االجتميياعي داخييل
التنريييم ييان املكييان الييذي جيييب أن ت ييع يييه الفييرد أن يكييون مناسييب كمييا أن الفييرد جيييب أن يكييون
صاحلا لش ل املكان علك أسا أن الشدت املالئم يف املكان املناسب.
 العدالة  :يقول " ايول" أن هنا رحت بني العدالة والعدل باعتبار أن العدل هو وضيع األشيياء موضيع
التنفيذ وأن العدالة تنشل من اجلمع بني العدل والعطف.

 روح الجماعططة  :يقييول " ييايول" أن يف اإلحتيياد قييوة وميين رأيييه علييك رؤسيياء األعمييال أن يفكييروا بعم ي
علييك أسييا هييذا املثييل وأن االنسييجام واإلحتيياد بييني أ يراد املؤسسيية ميين القييوى العريميية ويكتييب علييك
اإلدارة أن تب ييذل جه ييدها لتاقي ي ه ييذا املث ييل تنمي يية روا اجلماع يية والتمس ييك هب ييا وه ييي م يين مص ييلاة
التنريم باعتبارها قوة تعمل علك متاسك أج اء التنريم وترا ر اجلهود والقوى لتاقي العدالة.
 4-1خصائص اإلدارة :

*إن اإلدارة ليسييك جمييرد تنفيييذ لألعمييال بييل األعمييال يييتم تنفيييذها عيين طريي رخيرين وأن جمييرد كييون أحييد أ يراد
ي يرأ ع ييددا م يين املرؤوس ييني ال جيع ييل من ييه مس يؤوال يياإلدارة بال ييرورة تنط ييوي عل ييك حتقي ي أه ييدال بواس ييطة جه ييود

املرؤوسييني وجيييب علييك الفييرد الت لييب علييك امليييل حنييو أداء األشييياء بنفسييه ويبييدأ يف حتقيي األشييياء عيين طريي جهييود
اجلماع يية وم يين ه ييذا املنطل ي اك يين الق ييول أن النش يياط اإلداري (العم ييل اإلداري) خيتل ييف ع يين العم ييل وع يين النش يياط
التنفيذي وإ ا كان هو الذي حيدد األهدال بينما يقوم رخرون بتاقيقها ان هذا ي في علك اإلدارة صفة التميي
*إن اإلدارة عملية مستمرة ومصدر استمراريتها هو بقاء منرمات خدمة البي ة واليت تسيعك إلشيباا اجملتميع مين
الس ييلع واخل ييدمات بلنواعه ييا املدتلف يية ه ييي اإلدارة ال يييت تس يياعد ه ييذه املنرم ييات عل ييك بل ييو أه ييدا ها واض ييطالعها
مبسؤوليات حلاجة معينة.
*تنطوي اإلدارة كعملية عليك العدييد مين الوظيائف أو املهيام الييت يقيوم هبيا املسي ول وهيي  :التدطيي  ،التنرييم،
التوجيه ،التافي  ،التنشي  ،واختا القرارات والرقابة ،وإ ا ما مت قبيول اليرأي القائيل بيلن مجييع املسيؤولني ب يض النرير
عن جنسياعم وتباين األنشطة اليت يقومون هبا ان هذا ي ييف خاصية أخيرى هيل اإلدارة عليم أم ين وطبعيا اإلدارة
همع بني العلم والفن.
*إن اإلدارة نشيياط إنسيياين متكامييل وهييادل عنييد تطبيقهييا تتعامييل مييع اجلماعيية وتسييعك يف الوقييك نفسييه إيل
حتقيقييه أهييدال املنرميية ميين خييالل إجنييا عييدد ميين املهييام يف ضييوء قواعييد معينيية أي أن العالقييات بييني ومييع مجاعييات
العمييل واملرؤوسييني واملهييام املنرميية للعمييل هييي ميين بييني العوامييل املهميية واملوجهيية لييألداء (.مييروان عبييد اجمليييد.)1،، ،
*تتصييف اإلدارة أي ييا بييالت يري بي يية األعمييال مت ييرية والعنصيير البشييري مت ييري بطبيعيية احلييال وحاجاتييه وطموحاتييه
أكثر ت يريا كما أن التطور التكنولوجي يف جماالت اتلفة يتطلب من اإلدارة ضرورة مواكبته.
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*إن اإلدارة الفعالة تستل م دائما اسيتددام أنيواا معينية مين املعر ية واملهيارة واإلجيراءات وإ ا كانيك املهيارة الفنيية
مهميية جييدا لتنفيييذ العمييل املعييني ييان دور املسيؤول ال يسييتل م بال ييرورة خييقة نييية متدصصيية كمييا أن اخلييقة واملهييارة
الفنييية ت يييف الكثييري إيل قييدرة املسيؤول إال أن دخييول ميييدان العمييل يتطلييب ميين الفييرد ختصييت رخيير وهييو أن يييدير
بفاعلية املهارة التش يلية ال رورية ألداء العمل التش يلي املتدصت ال تعتق كا ية لعمل اإلدارة .
 5-1أساسيات اإلدارة :
 -االتصط ططال :(communication) :تعي ييرل وظيفي يية االتصي ييال بلني ييا عمليي يية تبي ييادل املعلومي ييات وتعر هي ييا

اجلمعييية األمريكييية لييإلدارة بلنييا التصييرل الييذي ينتهييي بتبييادل املعيياين ويعتييق االتصييال ميين العمليييات اليييت حتتييا إيل
ختطييي كمييا يتطلييب حصيير اخلطيوات الرئيسييية يف ختطيطهييا وموضييوا االتصييال ليييو هييو املعاجليية التفصيييلية لييه وإ ييا
حتديد الوسيلة اليت حتتاجها اإلدارة عن طري االتصال لتاقي األهدال قصرية اآلجل والطويلة هلا .
 القطرارات اإلداريططة :(managerial dicissions) :تنشييل عملييية اختييا القيرارات حينمييا يقييوم اإلداريبتاديييد أهدا ييه حييياول وضييع األسيياليب اليييت متكنييه ميين حتقيقهييا وبييدون ق يرارات ييان الوظييائف األساسييية لييإلدارة ال
اكن إن تنشل وحدها .
واكيين تعريييف اختييا الق يرارات بلنييا عملييية االختيييار املبنييية علييك بعييض املقيياييو اليييت .تتصييف بسييلو معييني
كبييديل لبييدائل أخييرى كنيية و ارسيية عملييية اختييا الق يرارات تكسييب الفييرد خييقة تسيياعده يف الوصييول إيل الوسييائل
املالئمة الختا قرار سليم.
 -المسؤوليات ) :(the responsibiliesإن املسؤوليات اإلدارية هي الت امات األ راد اإلداريني ليألداء

املالئم للوظائف اإلدارية وتكون نتيجة أداء االختصاصات اإلدارية خلي املنيا ع بطريقية ليسيك مباشيرة واملسيؤولية
مسللة ردية أن تؤدى بطريقة مالئمة.
 -السلىات ): (authoretiesتعتق السيلطة هيي احلي اليذي اكين الفيرد مين الو ياء بالت اماتيه املعنيية وهيي

ميين مشييتقات املسييؤولية  ...واهلييدل و السييلطة اإلدارييية ميين مسييتل مات القيييادة يف أي نرييام إ ا مييا أردنييا للقيييادة أن
تكييون عاليية وقييد عر ييك السييلطة بلنييا حي اإلداري يف التدطييي والتنريييم والرقابيية علييك أنشييطة اآلخيرين أمييا سييلطة
التنريم لها احل يف إنشاء الررول والعالقات بيني الوظيائف لتنفييذ اخلطية أميا يميا خييت سيلطة الرقابية لهيا احلي
يف حتريييك العمييل املدطي حينمييا يتطلييب ارسيية اإلجيراءات التلديبييية وتعتيق السييلطة ميين مشيياكل اهليكييل التنريمييي
ويكون رضها هو متكني األ راد من القيام بلعباء املسؤوليات املفوضة إليهم.
 التنسيق ) :(cordinationيقال " أن العملية املنسقة هي العمليية املتجانسية واملتعادلية واملتداخلية ميعبع ها البعض حنو حتقي هدل مشك وهلذا نعتق أن حتقي التنسي من األهدال األصلية لكل إداري سيواء كيان
ختطيطييا  ،تنريمييا  ،توجيهييا أو رقابيية  ،ويعتييق ميين العناصيير املهميية اليييت تسييهم يف ر ييع الكفيياءة اإلنتاجييية ألي عمييل
وجيييب علييك اإلداري أن يلخييذها بعييني االعتبييار عنييد ارسيية القيييادة اإلدارييية وأن انعييدام الفهييم الكامييل ملييا يقييوم بييه
الفرد كثريا ما يؤدي إيل التنسي السيئ .
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 اإلجراءات اإلدارية  :هنا مجاعات مهنية كثيرية العيدد تعميل يف األنشيطة الكتابيية ويتكيون هيذا اجلييشال ييدم ميين الكتبيية ومييديري اآلالت املكتبييية وواضييعي اليقامم وميين يف حكمهييم ويطلي علييك أداء هييذه األنشييطة
اصطالا اإلجراءات والنرم وتعرل بلنا الوسائل اليت مبقت اها اكن حتريك األعمال املتكررة ود عها لالمام.
 6-1نظريات اإلدارة :
أوال :النظرية التقليدية(:نظرية :) x

تقوم هذه النررية علك جمموعة من اال كاضات عن حقيقة النفو البشرية و ددات السلو كالتايل :

 اإلنسان بطبعه كسول ال حيب العمل

 اإلنسان بطبعه خامل ال يريد حتمل املسؤولية يف العمل
 يف ل اإلنسان دائما أن جيد شدصا يقوده يوضح له ما ا يعمل
 العقياب أو التهديييد بالعقيياب مين الوسييائل األساسييية ليد ع اإلنسييان علييك العميل ،أي أن اإلنسييان يعمييل خو ييا
من العقاب أو احلرمان وليو حبا يف العمل.

 البد من الرقابة الشديدة والدقيقة علك اإلنسيان حيني يعميل حييث ال ييؤمن الفيرد عليك شييء هيام دون متابعية
وإشرال

 إن اآلجيير وامل ايييا املادييية هييي ميين أهييم حيوا العمييل أي أن الفييرد علييك اسييتعداد للت يياية بييلي شيييء يف سييبيل
احلصول علك م يد من اآلجر وامل ايا املادية األخرى.
تلك هي روض النرريية التقليديية وهيي تفسيري السيلو اإلنسياين بطريقية تيؤدي إىل أن تتبيع اإلدارة طريقية خاصية يف
معاملة األشداص تتف وتلك النررية إىل اإلنسان وطبيعته.
هن ييا العدي ييد م يين التج ييارب العملي يية أ بت ييك أن أوام يير كث ييرية تص ييدرها اإلدارة التط يياا ويتجاهله ييا األ ي يراد وق ييد
يتصر ون يف االهاه امل اد وكذالك تبني للباحثني يف ميدان عالقات العمل أن اإلنسان ليو كسوال بطبعه
بييل هنييا أ يراد يعملييون سيياعات أطييول ميين سيياعات العمييل املقييررة وإ ا كييان اإلنسييان بطبعييه كسييوال كيييف نفسيير
إقبييال أحييد املس يؤولني علييك عملييه لف يكات طويليية وإ ا كييان اآلجيير هييو او يدد األساس يي لسييلو الفييرد وهييو الييدا ع
الوحيد له علك العمل كيف نفسر ر ض بعض األشداص العمل لفكات إضا ية إ ن هم ير ون رصية احلصيول
علك املعدالت رجر أعلك.
إن تلك املرياهر للسيلو اإلنسياين توضيح شيل التفسيري اليذي تقدميه النرريية التقليديية كميا يت يح يف حياالت
أو مواقف إنسانية متعددة لذلك البد من الباث عن التفسري رخر يقدمه ما كجرو ويدا ع عنه.
النظرية الحديثة (:نظرية :) Y

بييالنرر إيل شييل النررييية التقليدييية يف رسييم الصييورة احلقيقييية لطبيعيية اإلنسييان ييان النررييية احلديثيية حتيياول تقييد
جمموعة من الفروض اليت تفسر بعض املراهر السلو اإلنساين وهي :
 اإلنسان ير ب يف العمل لذاته هو حيب العمل ويف له عن الفرا .
 اإلنسان يسعك إيل حتمل املسؤولية واملداطرة.
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 اإلنسان يطلب احلرية يف العمل والتارر من القيود وهو يف ل أن يكون قائدا وليو تابعا.
 الوعد باملكا لة أو احتميال احلصيول عليك نتيائم إجيابيية دا يع أساسيي للعميل أي أن اإلنسيان يعميل لييو خو يا
من العقاب ولكن أمال يف املكا لة.

 ليو هنيا ضيرورة للرقابية الدقيقية عليك اإلنسيان يف أ نياء العميل إ يكفيي أن حتيدد األهيدال املطليوب حتقيقهيا
ويك للفرد اختيار سبل الوصول إليها وهو جدير باختيار أ ل السبل والوسائل.

 ل يييو ب ياخلب وحييده يع يييش اإلنس ييان والفييرد يعم ييل للاص ييول عل ييك رج يير ولكنييه يعم ييل أي ييا إلش ييباا حاج ييات
ور بيات أخييرى خييالل اآلجيير وامل ايييا املادييية يعمييل ميين أجيل احلصييول علييك مركي اجتميياعي مرمييوحت والرضييا عيين
اإلجنا الشدصي(.مروان عبد اجمليد إبراهيم.)33،31 ،
تلك الفروض للنررية احلديثة سامهك يف توجيه أساليب اإلدارة يف العصير احليديث هياه ميا يسيمك "بالعالقيات
اإلنسانية" وأصبح أسلوب القيادة واإلشرال الداقراطي الذي يسيمح لأل يراد لريية العميل والتعبيري هيو األسيا مين
ناحيية أخيرى يان جمموعية اليينرم االجتماعيية تيرى يف اإلدارة نراميا اجتماعييا متكييامال ومين مث يان منرمية األعمييال
ينرر إليها أنا م جيا من العالقات االجتماعية واأل اط احل ارية الييت تنشيل بيني مجاعيات األ يراد املكونية هليا وبالتيايل
ييان مف يياهيم التع يياون والتفاع ييل االجتم يياعي تلع ييب دورا ب ييار ا يف حتري ييك لس ييفة اإلدارة ناحي يية اكتش ييال العوام ييل
والررول املساعدة علك هميع األ راد وإجياد رواب و يقة بينهم.
ويتمي تفكري جمموعة النرام االجتماعي بالشمول والتكامل ويعمل علك الباث عين وسيائل إدميا الفيرد كع يو
يف مجاعة وتو ي عالقات اجلماعات و يادة درجة التفاعل بينها.
نظرية اإلدارة التنظيمية :
كيان "هنيري يايول" يقييوم باسيهامه إيل اإلدارة عين طريي مبيادع اإلدارة وهيو بييذلك كيان األول يف الكتابية عيين
نررييية اإلدارة التنريمييية اليييت عييتم باألعمييال اإلدارييية ووصييف وحتليييل الوظييائف اإلدارييية وسييرد مبييادع التنريييم وبعييد
" ايول" كتب "جيمو مويف" "وأالن رايلي" عن مبادع التنريم ويليهم "ليندال أوريك" بعمليه وكتاباتيه عين التنرييم
واإلدارة وهؤالء الكتاب الثال ة هم الرواد الذين وضعوا أسو ومبادع التنريم اإلداري.

لقد كان " ايول" أحد العاملني يف حقل اإلدارة ملدة طويلة واملهتمني بر ع قيمتها ومسيتوى العميل يهيا وحياول
اكتشييال مب ييادع عام يية ل ييإلدارة عل ييك أن تك ييون مرن يية وتعت ييق أساس ييا للتفك ييري والتق ييدير يف تطبيق ييات احلي يياة العملي يية
بواسييطة املييديرين واه ييتم ييايول مببادئييه كلسييا وبداييية العمييل يف هييذا اجملييال وليييو كنهاييية إ ك يير إمكانييية ي ييادة
املبي ييادع وهاهي ييل الي ييبعض اآلخي يير كمي ييا رك ي ي علي ييك أن اختيي ييار املب ي ييدأ للتطبي ي ي ي ي يرتب أسي ييا بف ي يين اإلداري وخقت ي ييه
وقدراته(.مروان إبراهيم.)31،32،33 ،
 .2اإلدارة الرياضية :
 .1.2مفاهي حول اإلدارة الرياضية :
اإلدارة الرياضية  :هي ن تنسي عناصر العميل واملنيتم الرياضيي يف اهلي يات الرياضيية وإخراجيه بصيورة منرمية

من أجل حتقي هذه اهلي ات.
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كم ي ييا يعر ي ييه أي ي ييا بلن ي ييا توجي ي ييه كا ي يية اجله ي ييود داخ ي ييل اهلي ي يية الرياض ي ييية لتاقي ي ي ي أه ي ييدا ها (.مف ي يييت اب ي ي يراهيم
محاد.)1،،،،12،
وقد عر ها كل من " :"blanten "et "beitelعلك أنا املهارات املرتبطة بالتدطي والتنريم والتوجييه واملتابعية

واملي انيات والقيادة والتقييم داخل هي ة تقدم خدمة رياضية أو أنشطة بدنية أو تروحيية (.عصام بدوى.)12 ،
.2.2مكونات اإلدارة الرياضية :

لقد حلل اإلداري األمريكي " "kanzاإلدارة الرياضية وجد أنا تت من أربعة مكونات أساسية هي :
ب /العمل اجلماعي
أ /العامل البشري
د /املنرمة اليت تعمل اإلدارة ألجلها

 /القائد اإلداري
 .3.2المهارات ارساسية في اإلدارة الرياضية :

لقد أشاد اإلداري األمريكي " "kanzبلنا اإلدارة الناجاة تعتمد علك مايلي :
 -المهططارة الفنيططة  :وقييد وصييفها اإلداري " "kanzبلنييا الييتفهم الكامييل والكفيياءة يف نييوا خيياص ميين الفعاليييات

وهييي تت ييمن معلومييات خاصيية وقابلييية كبييرية للتعليييل يف لييك االختصيياص والقييدرة علييك كيفييية اسييتددام التفيينن يف
اجملال الرياضي .
 -المهارة اإلنسانية  :القابلية الدقيقة للعمل بشكل عال كمجموعة واحيدة مين العياملني ل يرض تعياون وهيانو

تام يف لك الفري الذي يعمل معه أي يا وتت يمن معر ية اآلخيرين والقيدرة عليك العميل معهيم بشيكل عيال وعالقية
جيدة .
 مهارة االستيعاب الفكري  :القدرة علك رب األج اء الدقيقة وهذا يع النريرة الشياملة والكليية للمنرمية الييتيعملون يها وكيفية اعتماد أقسام تلك املنرمة علك بع ها البعض .
إن إدارة الكبييية الرياضييية تعتييق ميين أهييم وأصييعب الوظييائف اإلدارييية يف أي جمتمييع هييي تعتمييد بالدرجيية األوىل
علييك القييادة والييرواد واملشيير ني ومجيييع العيياملني يف جماالعييا الواسييعة كمييا تعتمييد علييك املؤسسيية بالدرجيية الثانييية وعلييك
املنشآت واملرا واملعدات واألدوات بالدرجة الثالثة.
علييك هييذا يييرى املؤلييف أن اإلدارة ميين وجهيية النريير الرياضييية تع ي اسييتددام العلييم يف تنريييم وتييدريب السييلو
اإلنساين واليت تسعك الستددام العناصر املادية والبشرية بكفاءة عالية لتاقي اإلجنا ات الرياضية .
 .4.2صفات اإلدارة الرياضية العلمية الفعالة :
اكن حتديد صفات اإلدارة الرياضية العلمية السليمة كمايلي:
الشمول  :مبعىن ضرورة ت طية اإلدارة لكا ة جوانب وجماالت العمل يف اهلي ة الرياضية يف حدود اختصاصاعا .
التكامط  :ويعي أن يتييوىل كييل جي ء يف اهلي يية الرياضييية جانييب ميين التنريييم حيييث يييؤدي مهييام ييددة متدصصيية

مع مراعاة أن تكمل كا ة األقسام اإلدارية للهي ة الرياضية ككل ليث تتاق النتائم املرجوة.
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المس ططتقبلية  :وتع ي

لييك أن ضييرورة أن تعمييل اإلدارة الرياضييية ليييو للااض يير ق ي بييل للمسييتقبل أي ييا م يين

خالل أهدال وتطلعات يف مين رت وهنيا ترهير أمهيية التنبيؤ باملسيتقبل باعتبياره واجبيا أساسييا مين واجبيات اإلدارة
الرياضية.
االنفتاح  :ويع هذا أن تتمي اإلدارة الرياضية يف اهلي ة باالنفتاا عليك البي ية الييت تعميل خالهليا وتتيل ر هبيا وتيؤ ر
يها .
.5.2الدور اإلجرائي لإلدارة الرياضية :

يتمثييل الييدور اإلجرائييي ميين اإلدارة الرياضييية يف سيية عناصيير تعكييو كا يية عملياعييا وهييذه األدوار تييتم يف كا يية

املستويات اإلدارية للمؤسسة الرياضية وهي كمايلي :
* وضع خطة متكاملة تشمل كيل مين االسيكاتيجيات والسياسييات واإلجيراءات واألسياليب والوسيائل واليقامم
املطلوب تنفيذها وكا ة القوى البشرية اإلمكانيات املادية والعينة يف كة منية مستقبلية.
* وضع هيكلة لتنريم العناصر والقوى البشرية واملاديية الييت تتكيون منهيا اهلي ية الرياضيية وتنسيي األداء واليكاب
بينها لتاقي التكامل والتماسك والتالحم بني األج اء بصورة يكون هلا معىن و اعليية مين أجيل حتقيي هيدل اهلي ية
الرياضية .
* حييث األ يراد العيياملني يف اهلي يية الرياضييية علييك تعييديل سييلوكهم مبييا يسييهم يف تطيياب هييذا السييلو مييع اهلييدل
العام املرجو حتقيقه.
* إجي يياد نر ييام رق ييام يتط يياب م ييع العملي ييات واإلجي يراءات عل ييك أن ت ييتم مقارن يية نت ييائم األعم ييال م ييع مس ييتويات
ومعدالت األداء املطلوب حتقيقها الذي ي من حسن سري العمل مع تصايح االحنرا ات .
* التنسييي بييني كا يية املسييتويات اإلدارييية يف اهلي يية الرياضييية علييك املسييتوى الرأسييي أو األ قييي ميين أجييل الوصييول
إيل اهلدل اودد بل ل الوسائل والفعاليات وبلقل تكاليف كنة .
 .6.2المبادئ ارساسية لإلدارة الرياضية :

تطب هيذه املبيادع يف إدارة مجييع املؤسسيات مبيا يف ليك الرياضية دون نرير حلجمهيا وطبيعتهيا عليك أسيا أن

مجيييع األعمييال تتشييابه يف أهييدا ها وعملياعييا الرئيسييية وتييتلدت هييذه املبييادع اليييت تسيياعد يف خلي اإلدارة الناجايية
يما يلي:
* مب ططدأ الت ططوا  :جي ييب أن تك ييون املؤسس يية الرياض ييية ابتي يدءا م يين اللجن يية األوملبي يية أو االحتادي ييات أو األندي يية
الرياضية متوا نة ل مان النمو املناسب هليا وحتقيي الكفايية يف إدارعيا وجنيد أن مهيام اليرئيو اإلداري هيو التلكيد مين
أن التوا ن يسود املؤسسة كما يقع علك عات الرئيو اإلداري أن حيف توا ن مؤسسته .
* مبططدأ التبسططيط  :جيييب اسييتبعاد مجيييع العناصيير ييري ال ييرورية لييإلدارة الناجايية وحتقيي العناصيير املوجييودة إيل
أبس شكل كن ومن م ايا املؤسسات الص رية مثال  :سرعة البث يف األمور بعكيو احليال يف املؤسسيات الكبيرية
كاللجنيية االوملبييية الوطنييية بسييبب أن التصييرل يتنيياول أشييداص عييدة وتعمييل هييذه املؤسسيية إيل حييد كبييري مبقت ييك
التعليمات املكتوبة والتقارير والسجالت وهذا ما يبطئ العمل وي يد النفقات .
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* مبططدأ التخصططص  :يييؤدى التدصييت يف اجلهييود إيل تكييوين اخل يقاء بسييبب أن تركي ي اجلهييود ي يييد ميين اخلييقة
العملييية ويطب ي مبييدأ التدصييت تطبيقييا عامييا وشييامال يف ن يواحي النش يياط املدتلفيية ويسييتند مبييدأ التدصييت عل ييك
احلقيقة اليت تقول أن القلة من األ راد يتمكن من إجنا أشيياء عيدة بدقية بينميا الكثيرة مين األ يراد تيتمكن مين إجنيا
أشياء قليلة بدقة إ ا كان جمال نشاطهم ص ريا.
* مبططدأ التنمططيط  :جيييب أن حنييدد أحسيين طريقيية ونعييق عنهييا بوحييدات ييدودة أو أ ياط مث تسييتددم كنمييو

يف العمليات ويف التدطي والرقابة.

* مب ططدأ الح ططوافز المادي ططة  :جي ييب أن تتناس ييب املكا ييآت مباش ييرة وقيم يية العم ييل املنجي ي ويش ييكط أن توض ييع
مسييتويات عادليية لألعمييال املنج ي ة وأن يكييا ئ الشييدت علييك أسييا مييا أجن ي ه ميين أعمييال بالنسييبة إيل املسييتويات
املوضوعة.
* مبططدأ العاقططات اإلنسططانية  :تيينجح اإلدارة أو تفشييل علييك حسييب طريقيية معاجلتهييا للعالقييات اإلنسييانية يف
املؤسسيية وتسييعك اإلدارة واألشييداص إيل األهييدال نفسييها كييل منهمييا ير ييب يف ا دهييار املؤسسية وكالمهييا املعادليية
العادلية ياإلدارة يف معاملتهيا ميع األشيداص واألشييداص يف اتصياالعم بياإلدارة .تتطليب املعاجلية السيليمة للعالقييات
اإلنسييانية وضييع سياسييات عمييل رشيييدة بشييرط أن يتمسييك هبييا اإلداريييون ألن الكييالم الشييفوي ال قيميية لييه يف حييل
املشكالت .
* مبططدأ التخىططيط  :جيييب أن يكييون هنييا ختطييي سيياب للتنفيييذ لكييي نصييل إيل عمييل شيييء لييه أمهييية بطريقيية

عاليية والتدطيي حيييل ييل احلييد والتدمييني وبييذلك يقلييل ميين االعتميياد علييك احلي وينطييوي التدطييي علييك اختييا
قرار حيدد ما جيب عمله والكيفية اليت ينفذ هبا ألن التدطي يرتب العمل وحيدد مراحل تتابعه.

* مب ططدأ الرقاب ططة  :يص ييبح التدط ييي قليييل القيم يية إال حيييث توجييد الرقاب يية لت ييمن تنفيييذ اخلط ي وجي ييب عل ييك

األشداص القائمني بالعمل أن يكون ليديهم مين الوسيائل ميا اكينهم مين ضيمان التنفييذ ومين مالحرية سيري العميل
وبعد إعداد اخلط وإصدار التعليمات لتنفيذها .
* مبدأ القيادة :تعتق القيادة احلكيمة هي أهيم عاميل يردي يف جنياا العملييات كا ية وتنطيوي القييادة احلكيمية

علييك القييدرة يف عمييل مييا يقييرر الشييدت عملييه وعلييك امييتال الشدصييية والقييدرة علييك كسييب تعيياون ووالء اآلخيرين
وعلك املهارة يف قيادة جهود األشداص والرقابة عليها .
* مب ططدأ الس ططلىة والمس ططؤولية :إن الش ييدت ال ييذي ا ييار الس ييلطة جي ييب أن يك ييون مس يؤوال ع يين تنفي ييذ ك ييل

األعمييال داخييل نطيياحت سييلطته ال اكيين اعتبييار الشييدت مس يؤوال عيين نتييائم معينيية إال إ ا كانييك لييه سييلطة القيييادة
واإلش يرال علييك الوسييائل اليييت تسييتددم للوصييول إيل حتقيقهييا وإ ا أردنييا أن جنعييل ييردا مس ي وال عيين اسييتمرار عمييل
معييني أو عيين تنفيييذ مهميية مييا يجييب أن ن ي وده بالسييلطة الال ميية لإلش يرال علييك األشييداص الييذين اارسييون هييذا
النشيياط وتوجي ييه جه ييودهم الس ييتددام الوس ييائل واإلمكانيييات ال يييت تس يياعدهم يف الوص ييول إيل اهل ييدل.ونالح أن
اإلداري ال يعتييق مسيؤوال عيين أعمالييه قي بييل أي ييا عيين أعمييال مرؤوسيييه ييان اإلداري يعتييق مسيؤوال عيين األخطيياء
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اليييت حتييدث لسييوء اختييياره للفييرد حيييث أن اإلداري مسيؤوال عيين نتييائم عمييل اآلخ يرين الييذين حتييك إش يرا ه ال ييرورة
تقت ي إعداد املرؤوسني وتدريبهم ومعر ة املهام اليت يصلاون هلا .
* مبططدأ اتخططار الق طرارات :جيييب اختييا الق يرارات عنييد أدظ مسييتوى تنريمييي لتسييهيل القيييام باألعمييال وتتدييذ

القيرارات بواسييطة اإلدارييني وامليراقبني واملدتصيني بالنشيياط املعييني اليذين يقومييون بتنفييذ عمييل ميا إال يف احليياالت ييري
العاديية يتطلييب يين اإلدارة إعييداد وتيدريب إداري املسييتقبل ألنييه يف هييذه احلالية ترهيير القيييادة الصيياياة والقييدرة يف
احلكم علك صالحية األ راد للقيام مبهام معينة.
* مبدأ اسطتخدام القطدرة اإلداريطة:تسيتددم القيدرة اإلداريية كاملية للتدفييف عين كاهيل اإلداري بتاوييل مجييع
املسائل اليت اكن أن تنفيذ وليو طبي هيذا املبيدأ يان اإلدارييني يتايررون مين التفصييالت ويتمكنيون بواسيطة التقيارير
املر وعيية إل يييهم م يين مرؤوسيييهم تتب ييع مجي ييع الوظ ييائف املس يؤولني عنه ييا يياإلداري ي ييك األش ييياء ال يييت تس ييري يف جمراه ييا
الطبيعي ويرك اهتمامه علك املسائل اليت تتفاوت واملستويات املوضوعية.
 .7.2مقومات التغيير الناجح في إدارة الهيئات الرياضية :
لكي يكون الت يري ناجح يف إدارة اهلي ات الرياضية ال بد من تو ر عدد من املقومات وهي كمايلي:

 تشييجيع األ كييار اجلديييدة املفيييدة النابعيية ميين األ يراد العيياملني يف اهلي يية الرياضييية وتوصيييلها إيل الرؤسيياء وإجييياد
نرام للاف علك الباث عن مثل تلك األ كار إ ا ما كانك قابلة للتفكري .

 دع ييم تكام ييل املع ييارل أم ييا امله ييارات ه ييي تكتس ييب م يين خ ييالل التطبيي ي الفعل ييي واملمارس يية اليومي يية املس ييتمرة
للمشكالت النفسية واإلنسانية داخل اهلي ة اعا أو خارجها.

 ترسيخ املرونة واملقدرة علك التكيف حىت اكن تقبل الت يري والتكيف معه.
 االستناد إيل املعلومات حول الت يري املنشود من حيث أهدا ه وأنواعه ومدى تل ريه ونتائجيه املتوقعية وهيذا يرجيع
أساسا إيل نرم املعلومات املتوا رة .
 .8.2مجاالت اإلدارة في التربية الرياضية:

تتعامل إدارة الكبية الرياضية مع الث جماالت رئيسية وهي :

 القامم.
 اإلمكانات

 العاملني (القادة)
وهييذه اجمليياالت الثال يية للكبييية الرياضييية تعتييق جميياالت متداخليية و ييري مسييتقلة كييال منهييا عيين اآلخيرين القنييامم يرييل
كلمييات علييك ال ييورحت دون وج ييود اإلمكانييات املتاحيية مث يلخييذ طريق يية ض ي يلة أو كا ييية ال ائييدة منه ييا إن ت حيسيين
اسييتددامها وكييذلك تقييع علييك العيياملني املسييؤولية النهائييية يف حسيين اسييتددام اإلمكانييات وتنفيييذ ال يقامم (.مفيييت
إبراهيم محاد .)13،1،،
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-3أنماط المؤسسات وتىبيقاتها عل المؤسسات الرياضية:قام كل من (ها وهل) بوضع أربع أ اط
للمؤسسات طبقا حلجم املؤسسة ومستوى التعقيد وهذه األ اط هي(:النم التقليدي -النم امليكانيكي-
النم الع وي-النم املدتل ).
-1 -3النمط التقليدي:يتمي هذا النم باملرك ية يف األداء والسياسات وتقل يه السلطة واملس ولية كلمااههنا حنو قاعدة التنريم .ويرتب هذا النم باملؤسسات الص رية ات قاعدة معلومات بسيطة.
-2 -3-النمط الميكانيكي:خيتلف هذا النم عن الساب بلنه تقل يه املرك ية ا يرتب ب يادة املس وليات

وأي ا ختويل السلطة ا يعطي حرية اكق للعاملني كلما اههنا حنو قاعدة التنريم .ويف هذا النم قد تشك يه

أكثر من إدارة يف نفو العمل إلجنا ه .ويرتب هذا النم باملؤسسات كبرية احلجم وبناء تنريمي بسي .
-3 -3النمط العضوي:يعتق هذا النم كاجلسم البشري حيث يتناسب التقسيم اهلرمي والتنريم البنائيحيث
يتم تنسي األعمال بني كا ة أج اء املؤسسة حيث يكون لكل ج ء وظيفة خيتت هبا واليكون هنا ت ارب يف
االختصاصات .و يه املؤسسات ص رية احلجم ولكن معقدة الككيب.
-4 -3النمط المختلط:يتناسب هذا النم مع املؤسسات الكقى حكومية كانك أو استثمارية ألنا عاليةالتعقيد وكبرية احلجم .وهي بذلك همع بني النم الع وي والنم امليكانيكي.
ويرى(جورالند) أن كال من النم التقليدي وامليكانيكي يتناسبان يف األداء مع البي ة املستقرة والثابتة أي البي ة
دودة الت يري ومثال لك يف اجملال الرياضي األندية الصاية اخلاصة وأندية الشركات واهلي ات .حيث أوضح
(جورالند) أن النم الع وي والنم املدتل يصلاان يف البي ة املت رية مبعىن رخر اليت تتطلب تفاعل املؤسسة
مع اجملتمع واجلمهور مثل األندية واالحتادات الرياضية يف تفاعلها وبنائها التنريمي مثل و ارة الشباب والرياضة.
(أشرل صباي.)2،،،،32،42،
-4المؤسسات الرياضية:هي هي ات ينش ها اجملتمع خلدمة القطاا الرياضي وهي مثلها كلي مؤسسة هلا هيكل
تنريمي يتف وحجمها واهلدل الذي أنشلت من أجله ويشري( اشرل صباي) نقال عن (دا ك ,وروبين )أن
املؤسسة الرياضية هي تكوين اجتماعي يرتب باجملال الرياضي كمهنة وصناعة حتدد أهدا ه بطبيعة األنشطة اليت
متارسها تلك املؤسسة وطبقا ألهدال تلك األنشطة ،وقد كر أي ا (دا ك)أن املؤسسة الرياضية تدار بفكر
أداري علمي ات بناء دد بداخلة األقسام والشعب املدتلفة واملستويات اإلدارية مع حتديد االختصاصات
واملس وليات ويتف اهليكل التنريمي لكل مؤسسة وحجم تلك املؤسسة ،ونستطيع أن ي بني املؤسسات الرياضية
وأي ا اكن تقسيمها وبناء هياكل هلا من خالل منرورين  (:لسفة املؤسسة ونرريتها -السلو التنريمي).
فلسفة المؤسسة ونظريتها:هي النررة الشاملة اليت حتدد أهدال املؤسسة ووظائفها هاه اجملتمع وتل ري لكعلك التقسيم الداخلي للهيكل التنريمي وهنا يت ح أن لسفة املؤسسة تنبع من الفلسفة العامة للدولة أي تتل ر
بالنرم السياسية واالجتماعية واالقتصادية للدولة ونرى أن وظائف املؤسسات الرياضية يف اجملتمع الرأ ايل تلخذ
منهم املؤسسات الرلية وحتقي أعلك أهدال كنة من الناحية الرياضية بينما يف الدول ات الفكر املرك ي
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واالقتصادي املوجة خت ع املؤسسات لتمويل الدولة وحتقي األهدال اليت ت عها الدولة مبا يؤ ر علك بناء وتقسيم
املؤسسة.
-السلوك التنظيمي :كما عر ه (دا ك) انه يرتب

ق بالبي ة الداخلية لتلك املؤسسة منصبة علك األ راد

واجلماعات الص رية داخلها وشكلها من ناحية البناء وأقسامها الداخلية وهذا السلو التنريمي يؤدي إىل حتديد
اهليكل التنريمي وتصميمه ليث يشمل كا ة األقسام اليت حتق األهدال العامة لتلك املؤسسة وكذا وسائل
األداء داخل املؤسسة (اشرل صباي 2000 ،م.)22،23 ،
-5نش ة المؤسسات الرياضية حسب قانو الجمعيات :1091صدر قانون  1،،1الفرنسي رنذا  ،و
املعرول بقانون املنرمات و املؤطر للهيكل العام للمؤسسات ات النشاط الرياضي اليت كانك حتك إشرال
املنرمات حيث ت تكن عدل إىل الربح املادي .و هبذا ان املنرمة هي جمموعة أ راد يربطهم ببع هم هدل
يتمثل يف إجنا مهنة معينة ال اكن حتقيقها إ ا ما قام هبا األ راد منفصلني .و لكل منرمة عملها األساسي و
يطل علك هذا العمل اهلدل أو مقصد املنرمة .و حسب هذا القانون حيدد عمل و مقصد املنرمة اهليكل
التنريمي هلا كونا مؤسسة و وظيفة كل رد يها اهليكل التنريمي هلا كونا مؤسسة و وظيفة كل رد يها
إضا ة إىل عالقته باآلخرين .عال وة علك لك ان اهليكل التنريمي حيدده عدد كبري من املسؤولني التنفيذيني .و
يف كل منرمة ال يهم األمر كثريا عما إ ا كان عدد األ راد كبريا أو ص ريا و إ ا جيب أن تتو ر يهم جمموعة
األ راد الذين توكل إليهم مهام تتف مع الوظائف اليت يقومون هبا(.إبراهيم مود عبد املقصود،حسن أمحد
الشا عي.)2،،4،33،
-1-5أنواع المؤسسات الرياضية:املؤسسة الرياضية هي اإلطار املكاين و القانوين الذي حيي مبمارسة النشاط
البدين الرياضي و اهلادل ،باعتبار هذا النشاط أصبح يش ل مكانة اجتماعية هامة نررا لثقا ة العوملة السائدة يف
أيامنا  .لصبح يوجد ما يعرل بلقسام صناعة الرياضة املتمثلة يف التجمعات اآلتية(:رياضة الفرحت اوك ة -الرياضة
اجلامعية و املدرسية-املنشآت الرياضية-األندية الرياضية -م امري السباحت-الرياضات التجارية  -البولينغ -أندية
الصاة-األندية الكوحيية-املعسكرات الرياضية).
-2-5المؤسسات الرياضية حسب المشرع الجزائري:تكامل األنشطة الرياضية و املصاحل االجتماعية و

االقتصادية أدى هبا إىل االرتقاء ،وأن قيام األندية الرياضية يعتمد علك دعائم اقتصادية مثل املي انيات املالية و
األدوات والتجهي ات و ريها من عوامل ،ال عن لك ت ايد عدد ارسي النشاط البدين الرياضي ما أدى

باملشرا اجل ائري الباث املستمر يف هذا اجملال و ت طية الفجوات املشهودة سابقا يف شلن األندية الرياضية ما
هسد يف استمرار تعديل و إصدار القوانني و رخرها قانون الرياضة  2،،4املؤطر لنوا األندية و الراسم حلروظها
املالية من مي انية الدولة والدعم اخلاص ،نجد يف الفصل الساد من القانون 1،-،4املتعل بالكبية البدنية
والرياضة يف مادته 42و اليت تشري إىل النوادي الرياضية كونا هي ات متار مهنة تربوية و تكوينية للشباب عن
طري تطوير القامم الرياضية و مبشاركتها يف ترقية الروا الرياضية و الوقاية من العنف و اربته ،و خت ع ملراقبة
الرابطة االحتادية الرياضية املنرمة إليها(.اجلمهورية اجل ائرية الداقراطية الشعبية،االمر،1،-،4املادة.)42
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و لقد صنف هذا األمر النوادي الرياضية تصنيف أويل يتمثل يف نوادي متعددة الرياضات و أخرى ات رياضة
واحدة و كل منها بدورها يها حسب نفو األمر:
-1-2-5النادي الرياضي الهاوي:و يشار إليها حسب املادة  03من قانون  : 1،-،4هو جمعية رياضية
رات نشاط غير مربح ،يسير ب حكام القانو المتعلق بالجمعيات و كذا قانون ارساسي  .و حتد املهام
يف النادي الرياضي اهلاوي كما ينرم عن طري قانونه األساسي النمو جي الذي تعده االحتادية الرياضية الوطنية و
يوا عليه الو ير املكلف بالرياضة.
-2-2-5النادي الرياضي شب المحترف:أتك به املادة44من االمر 1،-،4و اليت نصك أن النادي
الرياضي شبه كل اثل مجعية رياضية ،يكون ج ء من النشاطات املتعلقة هبد ها  ،و طابع هاري ال سيما
تنريم التراهرات الرياضية املد وعة األجر و د ع أجر بعض من العبيها و مؤطريها .ويعتمد النادي الرياضي شبه
اوكل قانونا أساسيا ال سيما تنريمه و شروط تعيني أع اء أجه ته املسرية و مسؤولياعم و كيفية مراقبتهم .
وحتدد كيفيات تطبي هذه املادة و القانون األساسي النمو جي للنادي الرياضي شبه اوكل عن طري التنريم.
-3-2-5النادي الرياضي المحترف:جاء ضمن املادة22من القانون  ،3-3،ح املشرا باجلمعية الرياضة

بالتفاوض وإبرام عقود مع كل املنرمات ،املؤسسات أو اجلماعات العمومية من أجل ضمان و دعم املمارسات

الرياضية .أما من خالل املادة  03من نفو القانون قد شرا إنشاء مؤسسات ات طابع هاري و أهدال
رياضية ،أو يف صي ة هياكل أخرى ،هذا ما إ ا تطلب كثرة و تنوا النشاطات طرحت تنريم و تسيري ليسك بنفو
سيم عمل اجلمعية إال أنه ت يليت ختصيت يف صي ة االحكال إال يف األمر،،-،3يف املادة2،واليت تصرا
باآليت ":تعد نوادي رياضية محترفة ،النوادي التي تؤسس مهامها عل نشاط رياضي دائ بواسىة حصص
متنوعة الىبيعة يوفرها أشخاص طبيعيو أو معنويو يكو هدفها تحقيق نتائج رياضية مقاب أجرة" .
(نفو املرجع،املادة.)2،
و هبذا قد خ ع إنشاء و تلسيو النوادي الرياضية اوك ة إىل األحكام املقررة يف التشريع الساري مفعوهلما

اخلاص ب "الشركات التجارية( " .اجلمهورية اجل ائرية الداقراطية الشعبية االمر،،-،3املادة)2،
و ح م األمر يف شلن النادي الرياضي اوكل و األمر 1،-،4يف املادة41الذي يشري إىل إمكانية حتليه أو
اختا ه أحد أشكال الشركات التجارية .مثل أن يكون شركة وحيدة الشدت  EURLأو شركة ات مسؤولية
دودة  ، SARLأو شركة رياضية ات أسهم  SSPA .و يف هذا السياحت خت ع هذه املؤسسات إ ا ما
اختذت أحد هذه الصيغ املذكورة ،إىل أحكام القانون التجاري و كذا قوانينها اخلاصة هبا .هنا يت ح لنا أن
النادي الرياضي اوكل أصبح يعد مؤسسة اقتصادية اكن التعامل معها بنفو شلن باقي املؤسسات
االقتصادية.و لكم النادي الرياضي اوكل يشكل وحدة مؤسساتية همع بني اتلف عوامل اإلنتا من
مدخالت ،كاإلشرال و املعدات و التجهي ات و اليد العاملة لتندمم يف دائرة إنتا هبدل حتقي مردود رياضي
يتمثل يف النتائم الرياضية اليت تنعكو مباشرة علك حتصيل الربح املادي أو باألحرى موا ة مع لك حتقي قيمة
م ا ة.
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بالر م من بعض التناق ات ،يعتق احلل األمثل لالستمرار كما أشار إليه الباحث (كلود مارشال) االحكال هو
عات ص ري رياضي ،قايف ،اقتصادي واجتماعي حيث من خالل هذا حدد األبعاد من و راء االحكال يف
النشاط البدين الرياضي (.اجلمهورية اجل ائرية الداقراطية الشعبية االمر،3-3،املادة.)2،
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-6مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار:
-1-6تعريف بالوالية:تقع والية أدرار يف جنوب رب البالد،تكبع علك مساحة422،13كيلومك مربع،عدد

الدوائر،11عدد البلديات23بلدية،وهي حديثة النشلة نسبيا تلسسك عام1،،1م.
احلدود-:مشاال:والية البيض،بشار ،رداية.شرقا :رداية،متنراسك. ربا:تندول،بشار،موريتانيا.-جنوبا:متنراسك ،مايل.

-2-6مديري ط ططة الش ط ططباب والرياض ط ططة لوالي ط ططة أدرار:ه ي ييي مؤسس ي يية عمومي ي يية أنش ي ييلت مبوج ي ييب املرس ي ييوم التنفي ي ييذي

رقييم234املييؤر يف 23جويلييية1،،،اوييدد لتس يييري مصيياحل مديرييية الشييباب والرياضيية ،تكبييع عل ييك مسيياحة تقييدر
ب،234مت ا تتاا مديرية الشباب والرياضة بادرار ر يا بتاريخ.1،،،-،1-،،
أم ييا ع ييدد الع يياملني باملديري يية 4،3عام ييل م يينهم 2،،اط ييارات 113،اداري ييني،3،عم ييال مهني ييني34،عام ييل مهي ي
متقاعد.
كمييا أنييا ت ييم مؤسسييات تابعيية هلييا وهييي (دي يوان املركبييات املتعييددة الرياضييات،ديوان مؤسسييات الشييباب21،دور
للش ي ي ييباب3،مراكي ي ي ي قا ي ي ي يية12،مركب ي ي ييات رياضي ي ي يية جواري ي ي ييه2،قاع ي ي ييات متع ي ي ييددة النش ي ي يياطات3،قاع ي ي ييات متع ي ي ييددة
الرياضات2،بيوت الشباب.
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خاصة:
ختتلييف طبيعيية املؤسسيية الرياضييية طبقياش لنييوا النشيياط املمارسيية وطبقياش ألهييدال تلييك األنشييطة األندييية ختتلييف
عيين االحتييادات وكييذلك الرياضيية يف الشييركات أو اجلامعييات واملييدار والقيوات املسييلاة أو الشييرطة كييل مؤسسيية عيين
األخييرى طبقياش لطبيعيية النشيياط املمييار بييداخلها مؤسسييات رياضييية متثلهييا وختتلييف كييل مؤسسيية عيين األخييرى طبق ياش
لطبيعية النشيياط املمييار وطبقياش ألهييدال املؤسسيية نفسيها .ونتيجيية لييذلك جنيد أن كييل مؤسسيية مين هييذه املؤسسييات
هلا أهدا ها اليت حتدد نشاطاعا وسياستها اخلدمية أو الكوحيية املدتلفة لتاقي أهدا ها املر وبة.
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اجلانب التطبيقي

الفصل الرابع

الطرق املنهجية للبحث

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطرق المنهجية
للبحث
تمهيد:
يعترب هذا الفصل(طرق ومنهجية البحث)العمود الفقري لتصميم وبناء أي حبث علمي وعليه سوف نقوم يف هذا
اجلزء باإلحاطة مبوضوع البحث من اجلانب التطبيقي من خالل الدراسة امليدانية واليت متت من خالل وسيلتني
أثنني (استماريت مقياس األوىل خاصة مبحور االتصال ،والثانية مقياس خاص مبحور الفعالية التنظيمية) اللتان مت
توزيعهما على أفراد العينة املختارة على مرتني كما جتدر اإلشارة إىل أن الوسيلتني املستعملتني ترتبط بشكل مباشر
مع الفرضيات املطروحة يف البحث مث عمدنا بعد ذلك مناقشة وحتليل أسئلة االستمارتني مث وضعنا جداول حتليلية
واملتضمنة عدد اإلجابات املوافقة للفرضيات ويف األخري قمنا بوضع استنتاج والذي وضحنا فيه مدى صدق
ومالئمة الفرضيات اليت يتضمنها البحث.
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للبحث
-1الدراسة االستطالعية:
قبل قيامنا بتوزيع االستمارتني أبينا إال أن نقوم بدراسة استطالعية ملكان الدراسة (مديرية الشباب والرياضة بوالية
أدرار)وعلى وجه التحديد جمموعة اإلداريني باملديرية املركزية بغية أخذ صورة عامة حول كيفية سري عمل املؤسسة
من خالل معرفة االتصال السائد ومدى حتقق الفعالية التنظيمية من خالل االتصال وكذلك ضبط اإلشكالية
وفرضيات الدراسة،وأفراد العينة،واهلدف من البحث.
-1-1المنهج المعتمد:يرتبط استخدام الباحث للمنهج دون غريه بطبيعة املوضوع الذي يتطرق إليه فمن خالل
دراستنا وطبيعة املشكلة املطروحة نرى أن املنهج الوصفي هو املنهج املالئم للدراسة،وهذا االختيار نابع أساسا من
كون هذا املنهج يساعد على احلصول على املعلومات الشاملة حول متغريات املشكلة واستطالع املوقف العلمي
أو امليداين الذي جترى فيه قصد حتديدها،وصياغتها صياغة علمية دقيقة.
ويقوم املنهج الوصفي التحليلي كغريه من املناهج األخرى على عدة مراحل أمهها التعرف على املشكلة وحتديدها
ووضع الفروض واختيار الفئة املناسبة ،واختيار أساليب مجع البيانات واختيار الفئة املناسبة ،ووضع قواعد لتصنيف
البيانات ووضع النتائج وحتليلها يف عبارات واضحة،وحماولة استخالص تعميمات ذات مغزى تؤدي إىل تقدم
املعرفة(.حممد نبيل وآخرون،4891،ص.)343
-2-1مجتمع الدراسة:ادارييي مديرية الشباب والرياضة لوالية أدرار.
-3-1عينة الدراسة والبحث وكيفية اختيارها:هي جزء من اجملتمع العام للدراسة مبعىن أخر جمموعة من األفراد
تأخذ من اجملتمع ككل ومن مث تعميم النتائج على الكل وذلك بغية الوصول إىل نتائج دقيقة وموضوعية ومطابقة
للواقع فمجتمع الدراسة يتكون من89اداري.
وعليه ميكن القول أن عينة البحث مت اختيارها بطريقة عشوائية حيث مشلت الدراسة ادارييي مديرية الشباب
والرياضة بوالية أدرار و كان عددهم()41إداري.
-4-1أدوات البحث:يف هذا البحث مت االعتماد على:
-4استماريت مقياس األوىل خاصة باالتصال،واألخرى خاصة بالفعالية التنظيمية.
أن املقياس أو االختبار هو أداة جاهزة قام بأعدادها باحثون أو هيئات أو مؤسسات أكادميية وعلمية ،وهي أيضا
عبارة عن مسائل علمية ميكن أن تؤدي فائدة كبرية وال يستخدمها إال خمتصني يف اجملال .
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للبحث
ونظرا ملا يتماشى مع موضوع الدراسة مت استعمال وتطبيق استماريت مقياس األوىل لالتصال الداخلي من إعداد
الباحث وذلك باالعتماد على جمموعة من االختبارات السابقة وهي كالتايل:
مقياس للباحث علي محزة هجان (،)4008معوقات االتصال اإلداري يف اململكة العربية السعودية.مقياس أعده الباحث عادة حممد عبد احلميد(،)4000الفروق بني مهارات االتصال.مقياس أعده الباحث حسني عمر أمني السمري(،)4002فاعلية عملية االتصال لدى اإلداريالرياضي،القاهرة.
وأخرى للفعالية التنظيمية وهذه األخرية قام بإعدادها األستاذ الدكتور بورزامة مجال(جامعة اجلزائر 3سيدي عبد
اهلل)وجاء تبعا لسلم ليكرت (مخاسيا)حيث قام الدكتور بقياس الفعالية التنظيمية على جمموعة من اإلداريني
(باملركب الرياضي حممد بوضياف اجلزائر).
الجدول رقم(:)11يبني درجات وتصنيف مقياس ليكرت اخلماسي للفعالية التنظيمية.التصنيف
الدرجة

غري موافق بشدة غري موافق
4

4

حمايد

موافق

أوافق بشدة

3

1

2

الجدول رقم(:)12يبني تصنيف ودرجات املقياس ليكرت الثالثي لالتصال الداخلي.التصنيف

أبدا

أحيانا

دائما

الدرجة

4

4

3

-4استعمال النظام اإلحصائي .spss

(-3معامل) بريسون حلساب العالقة بني املتغريين ومعامل الثبات استعمل الباحث معامل ألفا كرونباخ
ملعرفة درجة ثبات استماريت املقياس.
-5-1المجال الزماني والمكاني:
المجال المكاني:مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرارالمجال الزماني:وقسم على مرحلتني:المرحلة األولى:اجلانب النظري والذي شرعنا فيه هناية شهر جويلية 4041حىت بداية شهر مارس.4042
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للبحث
المرحلة الثانية:وهي املرحلة اخلاصة باجلانب التطبيقي والذي شرعنا فيه من شهر مارس4042اىل غاية شهر
ماي.4042
المجال البشري:ومتثل يف ادارييي مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار .-6-1ضبط متغيرات الدراسة:
أن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة جيب بالضرورة أن يتوفر على متغريين على األقل األول :متغري
مستقل (السبب)ومتغري التابع (النتيجة)وعليه ميكن القول:
المتغير المستقل:وهو السبب(االتصال الداخلي).المتغير التابع:وهو النتيجة(حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية).-2الشروط العلمية لألداة:
-1-2الصدق المحكمين:قبل وضع استماريت املقياس يف شكلهما النهائي ألفراد العينة مت عرض األخريتني

على جمموعة من األساتذة احملكمني يف جمال االختصاص ،وبدورهم قدموا مجلة من النصائح والتوجيهات
والتعديالت اليت أخذت بعني االعتبار مبا يتالءم مع طبيعة البحث وعينته.

وميكن القول أن الصدق هوان يقس االختبار أو املقياس ما أعد لقياسه وفقط وبشكل واضح(.حممد نبيل
نوفل،4891،ص.)343
-2-2الثبات:إن فاعلية املقياس تكمن يف مدى ثباته وقدرته على أداء ما أعد من أجله وقد كان البد من

القيام بالتجريب على األقل مرتني بغية حتقيق هدفه،وعليه قمنا بطرح املقياس مرتني على عينة الدراسة واليت اتضح
من خالهلا التقارب النسيب بني النتائج وهذا ما يتضح من خالل اجلدولني التاليني:
احملور

عدد الفقرات معمل الثبات

الصدق=اجلذر الرتبيعي للثبات

ألفا كرونباخ
احملور األول:االتصال النازل

09

0,687

02949

احملور الثاين:االتصال الصاعد

09

0,680

02941

احملور الثالث :االتصال األفقي

00

0,749

02982

أداة الدراسة

43

0,815

02804

الجدول رقم(:)13يوضح صدق وثبات استمارة املقياس اخلاصة باالتصال الداخلي.76
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للبحث
يتبني من اجلدول أعاله أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة إذ ترتاوح بني ( 02890و  )02018لكل جمال من
جماالت استمارة املقياس،ففي احملور األول اخلاص باالتصال النازل كانت نسبة الثبات ألفا كرونباخ()02890أذن
فهو قابل للتطبيق،أما ما خيص احملور الثاين املتعلق باالتصال الصاعد كانت نسبة الثبات ألفا
كرونباخ()02890فهي أيضا نسبة قابلة للقياس،أما ماخيص احملور الثالث املتعلق باالتصال األفقي فجاءت نسبة
الثبات ألفا كرونباخ()02018وهي أيضا نسبة قابلة للقياس كذلك ،كما بلغت نسبة الثبات ألفا كرونباخ(
 )02942جلميع فقرات االستمارة ما يؤكد ثبات هذه األخرية.
أما الصدق الذايت فيعرب عنه ب(:الصدق=اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات ألفا كرونباخ) فجاء كالتايل:
احملور األول:االتصال النازل()02949احملور الثاين :االتصال الصاعد()02941احملور الثالث:االتصال األفقي()02982أما ماخيص الصدق الذايت لالستمارة ككل فجاءت نسبته()02804وعليه ميكن القول أن استمارة املقياس
قابلة للتطبيق.
احملور

عدد الفقرات

معمل الثبات
ألفا كرونباخ

الصدق=اجلذر الرتبيعي للثبات

أداة الدراسة

30

0,827

02829

الجدول رقم(:)14معامل ثبات وصدق استمارة القياس اخلاصة بالفعالية التنظيمية.يتبني من اجلدول أعاله أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة حيث بلغت0,827جلميع فقرات استمارة املقياس
وهذا يؤكد الثبات و التناسق الداخلي ألداة الدراسة ،مما جيعلنا على ثقة تامة بصحة استمارة املقياس ومدى
صالحيتها لتحليل النتائج،أما ماخيص الصدق الذايت الستمارة املقياس واملعرب عنه كما سلف جند أن نسبته
جاءت ()02829وهذا مايدفع إىل القول بالصدق الذايت الستمارة املقياس.
الموضوعية:االختبار والقياس املوضوعي لعينة الدراسة مينع ويسد الطريق أمام الذاتية اليت تطرأ على الباحث،إنموضوعية الباحث تعين قلة وجود اختالف يف طريقة االختبار مهما اختلف احملكمون ،فكلما قل التباين بني
احملكمني دل ذلك على وجود نوع من االختبار واالختيار املوضوعي لعينة البحث وجيب أن تكون تعليمات
املقياس وحمتويات االستمارة واضحة ومفهومة فكلما حتقق الثبات حتققت املوضوعية(.كمال عبد احلميد
إمساعيل،4004،ص.)40
-3إجراءات التطبيق الميداني:عند القيام بتحضري أسئلة االستبيان واملقياس اخلاص بالفعالية التنظيمية حسب
التساؤالت املطروحة والفرضيات املقرتحة وانطالقا من ماتطرقنا إليه يف اجلانب النظري قمنا بطرحها لدى عينة
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للبحث
الدراسة (جمموعة اإلداريني مبديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار)وهذا بعد ما شرحنا الغرض العلمي واألكادميي
هلذا البحث وما نود الوصول إليه.وبعد أسبوع قمنا بإعادة طرح استمارة االستبيان واملقياس مرة أخرى على
جمموعة العينة للتأكد من مدى ثبات أدوات مجع املعلومات.
وبعد ذلك قمنا بوضع الغرض من كل سؤال وتبني ذلك بدوائر نسبية ويف األخري قمنا بعرض االستنتاج والذي
وضحنا فيه مدى صحة وصدق الفرضيات اليت تضمنها البحث.
-4حدود الدراسة:متت الدراسة على مستوى مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار وقد كان مصدر الفكرة
للدراسة معرفة طبيعة االتصال السائد يف املديرية والفعالية التنظيمية هبا.

وانطالقا من إمياننا القوي مبوضوع البحث ،فقد ارتأينا أن نناقش فكرة (االتصال الداخلي ودوره يف حتقيق الفعالية
التنظيمية يف املؤسسات الرياضية)،واستحالة القيام بالدراسة على مجيع املديريات الوطنية للشباب والرياضة وهذا
من وراءه احلدود املتواضعة املادية ،لذا كانت الدراسة يف حدود االستطاعة من جهة ومن جهة أخرى تقارب
الوضع التنظيمي املؤسسايت والتجانس الكبري بني املديريات على املستوى الوطين وما حتمله من نتائج هلا نفس
االعتبارات ملا ميكن أن يقدمه إىل من يريد أن يستفيد منه.
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حتيللل ومناقشة النتائج

الفصل الخامس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل
ومناقشة النتائج
-1عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
 -1-1البيانات الديمغرافية:العبارات الشخصية لتوزيع أفراد العينة حسب التايل:
 -1توزيع أفراد العينة حسب الجنس.
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

ذكر

61

%1166

أنثى

8

%3363

اجملموع

42

%611

الجدول رقم(:)11يوضح تركيبة أفراد عينة الدراسة حسب نوع اجلنس.من خالل اجلدول يتضح أن عدد أفراد العينة يتكونون من ()61ذكر و()8مانسبته%1166و%3363علىالرتتيب ،ومن خالل قراءة اجلدول اتضح أن غالبية أفراد العينة ذكور وهذا راجع إىل الظروف االجتماعية باملنطقة
من جهة ،ومن جهة أخرى طبيعة املنطقة احملافظة.

ذكر
أنثى

الشكل رقم(:)11يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس.
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 -2توزيع أفراد العينة حسب السن.
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

30-41

62

%3863

30-40

13

%6463

40-50

12

%6161

50-60

13

%6463

اجملموع

42

%611

الجدول رقم(:)12يوضح تركيبة أفراد عينة الدراسة حسب السن.من خالل اجلدول نالحظ أن توزيع أفراد العينة حسب السن جاء كالتايل:غالبية أفراد العينة سنهم بني-41
31سنة مانسبته%3863يف حني جاء يف املرتبة الثانية األفراد الذين يرتاوح أعمارهم بني 21-31و-31
11مانسبته 6463واخريا األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 31-21مانسبته.%6161
من خالل قراءة نتائج اجلدول اتضح أن غالبية أفراد العينة ترتاوح أعمارهم بني 31-41سنة مايعين أهنم شباب
وهذا راجع إىل أن املديرية تشغل اكرب نسبة من الشباب عرب برنامج(عقود ما قبل التشغيل).

-20 30
30-40
40-50
50-60

الشكل رقم(:)12يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن.
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 -3توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي:
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

ابتدائي

13

%6463

إكمايل

12

%6166

ثانوي

13

%6463

جامعي

62

%3863

اجملموع

42

%611

الجدول رقم(:)13يوضح توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي .
من خالل اجلدول نالحظ أن عدد أفراد العينة يتوزعون حسب املستوى التعليمي إىل أربع مستويات وهي
على ترتيب التكرارات والنسب املئوية كالتايل62:فرد مانسبته %3863مستوى جامعي،ويف املرتبة الثانية والثالثة
والربعة مستوياهتم إكمايل،ثانوي،ابتدائي مانسبته%6166و6463على الرتتيب.
ومن خالل قراءة اجلدول استنتجنا أن غالبية أفراد عينة الدراسة مستواهم جامعي ولعل هذا راجع إىل الدور الذي
تقوم به اجلامعة يف تصدير اإلطارات.

ابتدائي
اكمالي
ثانوي
جامعي

الشكل يوضح رقم(:)13توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي
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ومناقشة النتائج
 -4حسب اللغة المتحكم فيها:
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

عربية

62

%3863

فرنسية

10

%3663

اجنليزية

16

%264

اجملموع

42

%611

الجدول رقم(:)14يوضح توزيع أفراد العينة حسب اللغة املتحكم فيها.
من خالل اجلدول يتضح أن معظم أفراد العينة يتقنون اللغة العربية فجاءت تكراراهتم62مانسبته%3863يف
حني أن هناك بعض األفراد يتقنون بعض اللغات األجنبية ومها الفرنسية واالجنليزية فجاءت تكراراهتم
16،09ونسبهم املئوية%3663و%264على الرتتيب.
ومنه نستنتج أن غالبية أفراد العينة يتعاملون بلغة رمسية وهي العربية ولغتني ثانويتني فرنسية وبدرجة اقل االجنليزية
وهذا راجع إىل طبيعة املستوى الثقايف ونقص الرغبة اجتاه اللغات األجنبية.

عربية
فرنسية
انجليزية

الشكل رقم(:)14يوضح توزيع أفراد العينة حسب اللغة المتحكم فيها.
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ومناقشة النتائج
 -5حسب الوظيفة في المؤسسة:
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

إطار

63

%1463

عون

12

%6166

عامل منفذ

13

%4168

اجملموع

42

%611

الجدول رقم(:)15يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة يف املؤسسة.
من خالل اجلدول نالحظ أن أفراد العينة يتفاوتون يف الرتبة الوظيفية فكانت النتائج متباينة لصاحل االطارت
على حساب الرتب األخرى فكانت النتائج كالتايل63:اطارمانسبته املئوية%1463و13عمال منفذين باإلضافة
إىل 12اعوان نسبهم املئوية%4168و%6166على الرتتيب.
ومنه نستنتج أن هناك تباين يف الرتبة الوظيفية بني أفراد عينة البحث .

اطار
عون
عامل منفذ

الشكل رقم(:)15يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة في المؤسسة.

83

الفصل الخامس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل
ومناقشة النتائج
 -6من حيث الخبرة المهنية:
اإلجابة

التكرار

النسبة املئوية

اقل من3سنوات

63

%3264

من61-13سنة

12

%6166

اكثرمن61سنة

16

%4064

اجملموع

42

%611

الجدول رقم(:)16يوضح توزيع أفراد العينة اخلربة املهنية.
من خالل اجلدول نالحظ إن هناك تباين بني أفراد العينة يف مدة التواجد باملؤسسة فجاءت النتائج على
النحو التايل%3264لألفراد األقل من  13سنوات بنسبة مئوية قدرت ب %3264مث األفراد األكثر من
61سنوات نسبتهم املئوية ، %4064وأخريا األفراد بني 61-13سنوات فكانت نسبهم املئوية.%6166
مايستنتج من اجلدول أن أفراد العينة غالبيتهم حديثو العهد باملؤسسة وهذا راجع ملا سبق ذكره أن املديرية توظف
أكثر عمال عقود ما قبل التشغيل.

اقل من5سنوات
من05-10سنة
اكثرمن10سنة

الشكل رقم(:)16يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية.
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ومناقشة النتائج
-2-1المحور األول :املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لتقدير أفراد العينة لعبارات احملور األول(االتصال
النازل)

االتصال النازل

احملور

رقم
العبارة

العبارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

النتيجة

16

أتلقى األوامر عن طريق املشرف املباشر

4666

16212

دائما

14

االجتماعات أحد الوسائل الفعالة إليصال املعلومة 4633
إيل

16313

أحيانا

13

تتصل اإلدارة يب خالل فرتات منتظمة أثناء العمل

4640

16811

أحيانا

12

تلجأ اإلدارة إيل لطلب رأيي حول مسائل ختص 4638

16311

دائما

عملي
13

تصلين املعلومة من طرف اإلدارة يف الوقت املناسب

4621

16310

دائما

11

املعلومة املقدمة يل من طرف اإلدارة تفهم بسهولة

2,58

1,504

دائما

16

اإلعالنات وسيلة هامة يف مؤسسيت إليصال التعليمة 4666
إيل

16616

أحيانا

18

الربامج التكوينية داخل املؤسسة تساعدك على أداء 4633
العمل بكفاءة

16616

أحيانا

1633644

دائما

462466

اجملموع

الجدول رقم(:)10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعبارات احملور األول(االتصال النازل).
من خالل اجلدول يتضح أن املتوسط احلسايب لعبارات(االتصال النازل)يساوي  4624يدل على توجه أفراد
العينة حنو اإلجابة (دائما)،واالحنراف املعياري  1633له داللة على أن تشتت اجيابات أفراد العينة مقبول ،كما
جاءت إجابات بعض أفراد العينة للعبارات التالية (:االجتماعات أحد الوسائل الفعالة إليصال املعلومة إيل
وكذلك العبارة تتصل اإلدارة يب خالل فرتات منتظمة أثناء العمل وكذلك أيضا العبارتني اإلعالنات وسيلة هامة
يف مؤسسيت إليصال التعليمة إيل وأخريا العبارة الربامج التكوينية داخل املؤسسة تساعدك على أداء العمل
بكفاءة)باإلجابة (أحيانا) .
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ومناقشة النتائج
-3-1المحور الثاني :االتصال الصاعد ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.
احملور

رقم

العبارة

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

0

أتصل باإلدارة من خالل املشرف املباشر

2,04

1,484

دائما

61

تعترب النقابة وسيلة من وسائل إيصال املعلومة إىل 2,33
اإلدارة

1,614

أحيانا

66

ال هتتم اإلدارة باقرتاحايت املتعلقة بأداء عملي

4613

1,126

دائما

64

ال أجد صعوبات يف االتصال باإلدارة

2,60

1,263

دائما

63

أستغل اجتماعي باإلدارة لتحسيسها بصعوبة عملي

2,63

1,424

دائما

62

أحل املشاكل املتعلقة بعملي باالتصال باإلدارة

6,83

1,386

أحيانا

63

أفضل املقابلة الفردية باملدير لطرح مشاكل عملي

2,83

1,386

دائما

61

تعترب الشكاوى أحد وسائل إيصال مشاكل العمل 2,88
لإلدارة

1,288

دائما

1,46122

دائما

االتصال الصاعد

العبارة

2,6228

اجملموع

النتيجة

الجدول رقم (:)10املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لتقديرات أفراد العينة لعبارات احملور الثاين(االتصال

الصاعد).

من خالل اجلدول يتضح أن املتوسط احلسايب لعبارات(االتصال الصاعد)يساوي  466228يدل على توجه أفراد
العينة حنو اإلجابة (دائما)واالحنراف املعياري يساوي  164612وهذا يدل على عدم وجود تشتت كبري بني
اجيابات أفراد العينة ،كما جاءت العبارة (أحل املشاكل املتعلقة بعملي باالتصال باإلدارة)باإلجابة أحيانا.

86

الفصل الخامس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل
ومناقشة النتائج
 -4-1المحور الثالث:االتصال األفقي ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.
احملور

رقم

العبارة

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

66

أتناقش مع زمالئي يف خصوص أمور العمل

2,88

1,338

دائما

68

يستشريين الزمالء يف الكثري من األمور اليت جيهلوهنا 2,21
وإلملامي الواسع بعملي

1,310

دائما

60

غالبا ما يتم االتصال بني األقسام األخرى

2,46

1,509

دائما

41

أقارن بني أدائي وأداء زمالئي من أجل املنافسة

2,38

1,126

دائما

46

لالتصال األفقي دور يف حل مشاكل العمل 2,54

1,509

دائما

االتصال األفقي

العبارة

النتيجة

البسيطة
44

للعالقة بني الزمالء دور يف حتني األداء

2,58

1,504

دائما

43

يساهم اإلتصال األفقي يف الرفع من فعالية األداء

2,83

1,381

دائما

2,3803

1,36121

دائما

اجملموع

الجدول رقم(:)10املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لتقديرات األفراد لعبارات احملور الثالث(االتصال
األفقي).
من خالل اجلدول يتضح أن املتوسط احلسايب لعبارات (االتصال األفقي)يساوي463803يدل على توجه
أفراد العينة حنو اإلجابة(دائما)واالحنراف املعياري يساوي 1636121له داللة أيضا على عدم وجود تشتت كبري
بني اجيابات أفراد العينة كما أن أفراد العينة مل يكن هلم توجه أو كان ضعيف جدا حنو اإلجابات(أبدا،احيانا).
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ومناقشة النتائج
-5-1المحور الرابع:استمارة مقياس خاصة بالفعالية التنظيمية.
احملور

رقم

العبارة

العبارة

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

النتيجة

6

االلتزام الروتيين باللوائح والقوانني يف اهليئة اليت أعمل هبا 3,04

1,630

موافق

4

أقوم بتنفيذ دوري يف توضيح األهداف

2633

1,136

موافق

3

األهداف املوضوعة للهيئة يف الوقت احلاضر مناسبة
لإلمكانيات

3,32

66146

غري
موافق

2

أهداف اهليئة حمددة بطريقة ميكن قياسها

3,38

66630

غري
موافق

3

االجناز وحتقيق أهداف حمددة هو جمال االهتمام

3,01

1,024

موافق

الفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالية التنظيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية

الرئيسي للعاملني باهليئة
1

هناك معوقات حنو حتقيق أهداف اهليئة

3,60

66114

موافق

6

يتيح املسؤولني يف اهليئة اليت أعمل هبا لألخصائيني
الرياضيني املشاركة يف وضع اخلطط مبا حيقق فعالية
تنفيذها

3612

66316

حمايد

8

يشارك املسؤولني يف اهليئة اليت أعمل هبا يف حتديد
األهداف املنبثقة يف وضع اخلطة

2643

1,860

غري
موافق

0

هتتم اهليئة بتنفيذ الربامج الزمنية املوضوعة باخلطة يف
املواعيد احملددة مسبقا

3,32

66626

موافق

61

تعتمد السياسات املوضوعية من قبل اهليئة باملرونة

3,04

66630

موافق

حبيث تسمح بوضع اخلطط البديلة يف حالة حدوث
أي تغيري
66

تعتمد السياسات على تنمية وتدريب العاملني باهليئة

3,21

1,483

موافق

64

لدي القدرة على تعديل خطة العمل يف ضوء
اإلمكانيات املتاحة

3,63

66163

موافق

63

تعمل اهليئة على حتديث النظام اإلداري ملواجهة التقدم
العلمي والتكنولوجي

2612

1,830

موافق
بشدة

62

إنين دائما أضع اخلطط وأدرسها بدقة وال أترك شيئا

2643

1,736

موافق
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ومناقشة النتائج
للحظ أو الصدفة

بشدة

63

الواجبات اإلدارية يف اهليئة حمددة تفصيليا

2611

1,613

موافق

61

مسؤوليات العاملني يف اهليئة مكتوبة يف دليل تنظيمي

3,06

1,433

موافق

66

يتم متابعة الدليل التنظيمي سنويا هبدف التحديث يف
اهليئة

3,88

1,632

حمايد

68

هتتم اهليئة بتطوير األنظمة واللوائح

2663

1,033

موافق

60

يوضح رئيسي يف العمل ماجيب أن أقوم به بصورة
واضحة وحمددة

2663

1,626

موافق

41

يتيح االتصال املباشر بيين وبني رئيسي حتقق األعمال
يف الوقت املناسب

2643

1,161

موافق

46

التوصيف الوظيفي يتناسب مع الواجبات املطلوبة

3634

1,230

حمايد

44

اإلمكانيات اإلدارية واملالية متوفرة وتسهل العمل

3624

1,224

موافق

43

تسعى اهليئة إىل توفري ذايت ألنشطتها

3,04

1,831

موافق

42

حيرص رئيسي على ممارسة املرؤوسني للسلطات املفوضة 2643
هلم

1,118

موافق
بشدة

43

يقرر رئيسي مبدأ تفويض السلطة ملرؤوسيه بعض الوقت 3,13

66663

موافق

41

يتم تغيري اهليكل التنظيمي وذلك نتيجة التطورات يف
أنظمة املعلومات اإلدارية

3638

1,361

موافق

46

تتواكب هياكلكم التنظيمية والتغريات احلاصلة يف جمال
تكنولوجيا اإلعالم

3666

1,418

موافق

48

املصاحل اإلدارية أصبحت أكثر ثقة نتيجة اعتمادها
على تطبيقات األنظمة اخلبرية

3,63

66146

موافق

40

املستويات اإلدارية أصبحت أكثر فعالية نتيجة فهم

2612

1,000

موافق

املسريين إجيابية أنظمة املعلومات
31

هناك تغيريات يف اهليكل التنظيمي نتيجة اعتماد
تطبيقات األنظمة اخلبرية

اجملموع

3,63

1,431

موافق

3,663

1,13346

موافق

الجدول رقم(:)11املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري لتقديرات أفراد العينة لعبارات الفعالية التنظيمية.
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ومناقشة النتائج
من خالل اجلدول يتضح أن املتوسط احلسايب( لعبارات الفعالية التنظيمية)يساوي36663وهذا يدل على
توجه اجيابات أفراد العينة حنو اإلجابة(موافق)واالحنراف املعياري يساوي 16133داللة أيضا على عدم وجود
تشتت كبري بني اجيابات أفراد العينة،كما جاءت بعض اجيابات أفراد العينة على العبارات التالية(األهداف
املوضوعة للهيئة يف الوقت احلاضر مناسبة لإلمكانيات  ،وكذلك العبارة أهداف اهليئة حمددة بطريقة ميكن قياسها
،مث العبارة يتيح املسؤولني يف اهليئة اليت أعمل هبا لألخصائيني الرياضيني املشاركة يف وضع اخلطط مبا حيقق فعالية
تنفيذها وأيضا العبارة تعتمد السياسات على تنمية وتدريب العاملني باهليئة ،وتلتها كذلك العبارة هناك تغيريات
يف اهليكل التنظيمي نتيجة اعتماد تطبيقات األنظمة اخلبرية )بتوجه حنو اإلجابة(غري موافق)،كما جاءت العبارة
(يتم تغيري اهليكل التنظيمي وذلك نتيجة التطورات يف أنظمة املعلومات اإلدارية )باإلجابة (حمايد)كما أن أفراد
العينة مل يكن هلم توجه حنو اإلجابة(غري موافق بشدة)كما جاءت العبارة(حيرص رئيسي على ممارسة املرؤوسني
للسلطات املفوضة هلم )باإلجابة (أوافق بشدة).
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ومناقشة النتائج
 -2مناقشة النتائج:
 -1-2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االتصال النازل والفعالية التنظيمية.
المحور األول:االتصال النازل ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية. الغرض من المحور:معرفة هل هناك دور لالتصال النازل يف حتقيق الفعالية التنظيمية.االختبار اإلحصائي

االختبار

التكرار

النسبة%

أبدا

36

66631 %40618

أحيانا

38

%60660

دائما

06

%31634

اجملموع

604

%611

كا4احملسوبة

كا4اجملدولة

درجة احلرية

مستوى
الداللة

االختبار
اإلحصائي

66616

13

1613

دالة

الجدول رقم(:)11يوضح نتائج االختبار اإلحصائي كا4حملر االتصال النازل.
 -تفسير النتائج:

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أن إجابات أفراد العينة قد توزعت وفق النسب التالية  :نسبة اإلجابة

دائما( ) %79ونسبة اإلجابة بـ أبدا ( ، ) %79ونسبة اإلجابة بـ احيانا( ، ) %83حيث أن االختبار
اإلحصائي هلا عند مستوى الداللة  .0.7كان داال  ،مما يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القيمة
األكثر تكرارا وهي اإلجابة دائما.
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ومناقشة النتائج
 مناقشة النتائج:نستنتج أن أفراد العينة يف مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار يرون أن االتصال النازل له دور يف حتقيق الفعالية
التنظيمية يف املؤسسة الرياضية،وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين املستقل والتابع
،وهذا ماتوصل إليه الباحث(شريبط حممد الشريف)رسالة ماجستري علم نفس التنظيم).
 -2-2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االتصال الصاعد والفعالية التنظيمية.
 المحور الثاني:االتصال الصاعد ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.الغرض من المحور :معرفة إذا كان هناك دور لالتصال الصاعد يف حتقيق الفعالية التنظيمية.
االختبار

التكرار

النسبة%

أبدا

11

%3664

أحيانا

620

%66611

دائما

36

%60646

اجملموع

604

%611

االختبار اإلحصائي
كا4احملسوبة

كا4اجملدولة

درجة احلرية

مستوى
الداللة

االختبار
اإلحصائي

1638

10620

12

1613

غري دالة

الجدول رقم(:)12يوضح نتائج االختبار اإلحصائي كا4حملور االتصال الصاعد.
 تفسير النتائج:من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أن إجابات أفراد العينة قد توزعت وفق النسب التالية  :نسبة اإلجابة ب
أحيانا بلغت( ) %99,7.ونسبة اإلجابة بـ دائما ( ، ) %77,99ونسبة اإلجابة بـ أبدا( ، ) %8,79حيث
أن االختبار اإلحصائي هلا عند مستوى الداللة  .0.7كان غري دال نظرا لنسبة كا9احملسوبة اقل من نسبة
كاي9اجملدولة  ،مما يعين ال توجود فروق ذات داللة إحصائية بني احملور الثاين(االتصال الصاعد)واحملور
الرابع(الفعالية التنظيمية).
مناقشة النتائج:نستنتج أن أفراد العينة يف نظرهم يرون أن االتصال الصاعد الحيقق الفعالية التنظيمية ،ومبا أن قيمة الداللة اكرب
من احتمال اخلطأ عند .,.7هذا يدل على انه ليست هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين املستقل
والتابع،أي االتصال الصاعد اليؤثر على الفعالية التنظيمية.
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ومناقشة النتائج
 -3-2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االتصال األفقي والفعالية التنظيمية.
المحور الثالث:االتصال األفقي ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.
الغرض من المحور:معرفة إذا كان هناك دور لالتصال األفقي يف حتقيق الفعالية التنظيمية.
االختبار

التكرار

النسبة%

أبدا

14

%6660

أحيانا

616

%11666

دائما

13

%38610

اجملموع

618

%611

االختبار اإلحصائي
كا4احملسوبة

كا4اجملدولة

درجة احلرية

مستوى
الداللة

االختبار
اإلحصائي

0683

64611

11

1613

غري دالة

الجدول رقم(:)12يوضح نتائج االختبار اإلحصائي كا4لعبارات االتصال األفقي.
 -تفسير النتائج:

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أن إجابات أفراد العينة قد توزعت وفق النسب التالية  :نسبة اإلجابة
أحيانا( ) %11666ونسبة اإلجابة دائما ( ، ) %83,77ونسبة اإلجابة بـ أبدا( ، ) %7,77حيث أن
االختبار اإلحصائي هلا عند مستوى الداللة  .0.7كان غري دال  ،مما يعين ال توجود فروق ذات داللة إحصائية
بني االتصال األفقي والفعالية التنظيمية.
مناقشة النتائج:نستنتج أن االتصال األفقي من خالل نظرة ادارييي مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار انه اليؤثر على الفعالية
التنظيمية يف املؤسسات الرياضية،وهذا يعين أن قيمة الداللة اكرب من احتمال اخلطأ عند مستوى الداللة.,.7هذا
يدل على انه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين املستقل والتابع.
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ومناقشة النتائج
 -4-2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفعالية التنظيمية واالتصال الداخلي في المؤسسة الرياضية.
المحور الرابع:الفعالية التنظيمية.
الغرض من المحور:معرفة مدى تأثر الفعالية التنظيمية بنوع االتصال.
االختبار

التكرار

النسبة%

غري موافق
بشدة

31

%2611

غري موافق

421

%33633

حمايد

631

%41683

أوافق بشدة 441

%31633

موافق

81

%66666

اجملموع

641

%611

االختبار اإلحصائي
كا4احملسوبة

كا4اجملدولة

درجة احلرية

مستوى
الداللة

االختبار
اإلحصائي

0683

64611

11

1613

غري دالة

الجدول رقم(:)13يوضح نتائج االختبار اإلحصائي كا4لعبارات الفعالية التنظيمية.
 تفسير النتائج:من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أن إجابات أفراد العينة قد توزعت وفق النسب التالية  :نسبة اإلجابة غري
موافق( ) %88,88ونسبة اإلجابة أوافق بشدة ( ، ) %8.,77ونسبة اإلجابة بـ حمايد( ، ) %9.,38ونسبة
اإلجابة ب موافق فكانت()%77,77أما نسبة اإلجابة غري موافق بشدة فكانت ( )%.حيث أن االختبار
اإلحصائي للفعالية التنظيمية عند مستوى الداللة  .0.7كان غري دال  ،مما يعين ال توجود فروق ذات داللة
إحصائية بني الفعالية التنظيمية واالتصال الداخلي يف مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار.
-مناقشة النتائج:

نستنتج أن الفعالية التنظيمية من خالل نظرة ادارييي مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار أهنا التتاثر بنوع
االتصال الداخلي املستعمل يف املؤسسة الرياضية ،ومبا أن قيمة الداللة اكرب من احتمال اخلطأ عند مستوى
الداللة.,.7هذا يدل على انه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريين املستقل والتابع.
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ومناقشة النتائج
-3مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:
-الفرضية األولى:لالتصال النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.

من خالل النتائج املتحصل عليها من حتليل نتائج احملور الثاين اخلاص باالتصال النازل اتضح جليا أن هناك

عالقة ذات داللة إحصائية بني االتصال الصاعد والفعالية التنظيمية داخل املؤسسة الرياضية(مديرية الشباب
والرياضة بوالية أدرار)،بدليل معامل االرتباط(كا)9حيث جاءت نتائجه:
مبا أن(كا)9احملسوبة 77,7.اكرب من (كا)9اجملدولة 77,.9عند مستوى الداللة .,.7يعين وجود عالقةذات داللة إحصائية بني املتغريين املستقل والتابع (االتصال النازل،الفعالية التنظيمية)،وهذا ماتوصل إليه الباحث
(شريبط حممد الشريف) يف رسالة ماجستري علم نفس التنظيم أما عنوان الدراسة فجاء كالتايل عالقة االتصال

التنظيمي بالوالء يف املوسسات العمومية أما ماخيص اهلدف العام من الدراسة فكان التعرف على طبيعة االتصال
السائد يف املؤسسة حسب اإلطارات الوسطى.

وعليه ميكن القول أن الفرضية القائلة:لإلتصال النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية
حتققت وهي صحيحة صحة نسبية.
 الفرضية الثانية:لالتصال الصاعد دور سليب يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.من خالل النتائج املتحصل عليها من حتليل معطيات احملور الثالث اخلاص باالتصال الصاعد وباالعتماد على
نتائج spssتبني انه ليس هناك عالقة ذات داللة احصائية بني االتصال الصاعد والفعالية التنظيمية استنادا
على(كا)9احملسوبة.,73اقل من (كا)9اجملدولة عند مستوى الداللة .,.7له داللة وحيدة ،أن االتصال الصاعد
اليؤثر على الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الرياضية (مديرية الشباب والرياضة –أدرار )-وهذه النتيجة الميكن
تعميمها على مجيع املؤسسات الرياضية فهي ختص آراء أفراد عينة الدراسة البحث فقط.
وعليه ميكن القول أن لالتصال الصاعد دور سليب يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية استنادا إىل
النتائج السالفة الذكر.
 الفرضية الثالثة:لالتصال األفقي دور سليب يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.من خالل النتائج املتحصل عليها من حتليل معطيات احملور الرابع وباالعتماد على نتائج spssميكن القول
التوجد عالقة ذات داللة احصائية بني االتصال األفقي والفعالية التنظيمية اعتماد على النتائج التالية:
 (كا)9احملسوبة  .,73اقل من (كا )9اجملدولة  .7,97عند مستوى الداللة  .,.7يعين أن االتصال األفقياليؤثر على الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الرياضية اليت أخذت منها عينة الدراسة(مديرية الشباب والرياضة بوالية
أدرار).
وعليه نقبل الفرض القائل لالتصال األفقي دور سليب يف حتقيق الفعالية التنظيمية استنادا املعطيات السابقة وتبقى
هذه النتائج نسبية وتقتصر على اجيابات أفراد العينة ملديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار.
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 االستنتاج العام:من خالل الدراسة امليدانية اليت أجريناها مبكان تواجد عينة الدراسة ،و بعد حتليل النتائج املتوصل إليها يف
ضوء الفرضيات املطروحة وباالعتماد على الدراسات السابقة مت التوصل إىل النتائج التالية:
عند حتليل معطيات احملور الثاين اخلاص باالتصال النازل ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية اتضح أن هناك
عالقة ذات داللة احصائية بني االتصال النازل والفعالية التنظيمية،معناه أن الفرضية قد حتققت.
 يف حني عند حتليل معطيات ونتائج وخمرجات  spssللمحورين الثالث والرابع اتضح انه التوجد عالقة ذاتداللة احصائية بني املتغريين االتصال الصاعد واالتصال األفقي واملتغري التابع ،الفعالية التنظيمية،وهذا معناه أن
الفعالية التنظيمية التتاثر بنوع االتصال،يعين عدم حتقق الفرضية الثانية والثالثة.
 ومن خالل هذه الدراسة تبني لنا أن مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار أو القائمني على املديرية مل يعطواألمهية البالغة واحلقيقية للعملية االتصالية وما هلا من دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية ،ولعل هذا ماينعكس
بالسلب على الرياضة والنشاطات الرياضية يف الوالية.
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الفصل الخامس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل
ومناقشة النتائج
خاتمة:
انطلقت دراستنا من إشكالية(هل لالتصال الداخلي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية؟)
مث قمنا بوضع فرض عام يتمحور حول ،االتصال الداخلي يف املؤسسات الرياضية ودوره يف حتقيق الفعالية
التنظيمية هبا،وللتحقق من صحة أو بطالن فرضيات البحث قمنا باستعمال (استماريت مقياس مقسمة لثالثة
حماور رئيسية – االتصال النازل ،االتصال الصاعد،االتصال األفقي-واستمارة مقياس خاصة بالفعالية التنظيمية).
وبعد مجع املعطيات والنتائج وتفريغ النتائج ومناقشتها من خالل التعليق على اجلداول ،حتصلنا على نتائج متباينة
االختالف  ،فالفرضية األوىل توصلنا من خالهلا إىل أن (لالتصال النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف
املؤسسات الرياضية).
أما الفرضيتني الثانية والثالثة فقد توصلنا من النتائج إىل أن االتصال األفقي والصاعد هلما تأثري غري اجيايب على
الفعالية التنظيمية مبديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار.
أما الفكرة الرئيسية واهلامة اليت استوحيناها من خالل هذه الدراسة أن مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار واليت
أخذت منها عينة الدراسة التويل أمهية للعملية االتصالية ،يف حني أننا من خالل الدراسات السابقة الحظنا نتائج
الباحثني حول االتصال الذي من دونه نعجز عن حتقيق األهداف سواء على املستوى الفردي الشخصي ،أو على
املستوى اجلماعي.
وقد توصلنا من خالل الدراسات السابقة انه الجمال للشك يف الدور الفعال الذي يقوم به االتصال لتحقيق فعالية
التنظيم باملؤسسات الرياضية  ،وما ميكن قوله هل حتسني املهارات االتصالية كفيل بتحقيق الفعالية التنظيمية
باملؤسسة الرياضية (مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار)؟
وتبقى النتائج املتوصل إليها نسبيا تتغري بتغري األوقات والظروف املستقبلية احلاصلة.
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االقتراحات:
بعد عرض وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة اتضح لنا أن االتصال الداخلي ليس له دور بارز يف حتقيق الفعالية
التنظيمية يف املؤسسات الرياضية وتقتصر هذه النتيجة على عينة الدراسة فقط (مديرية الشباب والرياضة بوالية
أدرار)،ولقد ارتأينا أن نقرتح مجلة من االقرتاحات آملني أن جند اآلذان الصاغية لدى مسؤويل مديرية الشباب
والرياضة بوالية أدرار.
وفيما يلي هذه االقرتاحات:
-1زيادة درجة الوعي  ،لدى العنصر البشري داخل املؤسسة  ،باعتباره فاعل أساسي يف املعادلة االتصالية
التنظيمية ،مهما كانت مكانته يف اهليكل التنظيمي .
 -2حتفيز األفراد و إدماجهم حىت يتحقق مستوى عال من الفعالية التنظيمية.
-3سعي املديرية لتغيري ثقافاهتا االتصالية استجابة للتغريات الواقعة يف البيئتني الداخلية واخلارجية.
-4حماولة صياغة روؤيا ورسالة املؤسسة مبشاركة مجيع األفراد العاملني ألن عبء حتقيقها يقع على عاتقهم.
-5ضرورة استيعاب املفاهيم اإلدارية من قبل القيادات اإلدارية باملؤسسة الرياضية .
-6ضرورة تعزيز ثقافة تنظيمية جديدة تعتمد على طرق حديثة.
-7االهتمام بالعنصر البشري مع توفري اجلو املناسب للعمل مع مواكبة التطورات احلديثة بعيدا عن كل الضغوط.
-8إشراك أفراد املؤسسة يف عمليات اختاذ القرار وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة .
-9الرجوع إىل البحوث العلمية يف حال وجود مشكالت على الصعيد التنظيمي.
 كما نقرتح بع

الصفات على املدير خصوصا:

أن يكون لطيفا مع العمال ولديه ميل إلنشاء عالقات معهم.أن يكون لديه ميل لالستفسار عن كل ماحييط به.أن يكون لديه بعد النظر حول مستقبل وظيفته.أن يكون له ميل رياضي خاصة وان األمر يتعلق باإلدارة الرياضة.بالرغم من هذه الدراسة حمدودة بأدواهتا وأفرادها إال انه نأمل ان تفيد يف تقدمي مؤشرات تشجع على البحث قيموضوع االتصال والفعالية التنظيمية خاصة يف اجملال الرياضي.

اآلفاق المستقبلية:القيام بدراسات مشاهبة هلذا املوضوع وذلك باستخدام أدوات أخرى لتفسري املوضوع .آمل إعادة دراسة املوضوع يف الدكتوراه وذلك بالقيام بدراسة مسحية على جمتمع الدراسة.استخدام العينة املقصودة بدال من العشوائية. -استخدام مقياس مقننا للوصول لنتائج أفضل.

املصادر
و

املراجع

قائمة المصادر والمراجع:المصادر: -1القرآن الكرمي:
سورة النساء اآلية (.)89-98سورة القصص اآلية (.)05-09المراجع:
-2أمحد ماهر،كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصال ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.0222،
-3أمحد فهمي جالل ،مبادئ التنظيم يف إدارة األعمال ،دون طبعة ،القاهرة .5881،
-4إبراهيم حممود عبد املقصود وحسن امحد الشافعي ،املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية ،اإلمكانات واملنشئات
يف اجملال الرياضي ،اجلزء السابع ،الطبعة األوىل ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية .4992،
-5إبراهيم املنيف،تطور الفكر اإلداري املعاصر،دون طبعة،دار أفاق اإلبداع والنشر واإلعالم،الرياض.4999،
-6بوب غارث ،اثين عشرة مقدرة تنظيمية .تعريب هشام الدجاين ،دار الشروق ،جدة .4992
-7برت دراكر ،اإلدارة للمستقبل ،ترمجت ،صليب بطرس ،الدار الدولية للنشر ،مصر .5880،
-8جيهان رشيت،األسس العلمية لنظريات االتصال ،الطبعة الثانية،دار الفكر ،القاهرة،5890،
-9حسن أمحد الشافعي،املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية(نظريات اإلدارة وتطبيقاهتا)،الطبعة األوىل،دار الوفاء
لدنيا الطباعة والنشر،اإلسكندرية.4992،
-10حسن عماد املكاوي واخرون،االتصال ونظرياته املعاصرة،الطبعة األوىل،الدار املصرية
اللبنانية(القاهرة).5889،
-11حامد امحد رمضان بدر،إدارة املنظمات(اجتاه شرطي)،من دون طبعة،دار النهضة العربية،القاهرة.5882،
-12حسن امحد الشافعي،اإلعالم يف الرتبية البدنية والرياضية،الطبعة األوىل،دار الوفاء لدنيا الطباعة
والنشر،اإلسكندرية.4992،
 -13حسن عماد مكاوي  ،ليلي حسني السيد  ،االتصال ونظرياته املعاصرة ،الطبعة األويل ،الدار املصرية
اللبنانية  ،القاهرة.5889،

 -14حسني عمر أمني السمري،فاعلية االتصال لدي اإلداري الرياضي  ،جملد حبوث الرتبية البدنية والرياضية ،
كلية الرتبية الرياضية للبنني باهلرم (جامعة حلوان ).4990،
-15ديود فان دالني ،تأليف حممد نبيل نوفل وآخرون،مناهج البحث يف الرتبية البدنية وعلم النفس،الطبعة
الثانية.5892،
-16رمحة عيسا ين،مدخل إىل اإلعالم واالتصال ،الطبعة األوىل،دار الكتاب واحلكمة،باتنة اجلزائر.4994،
-17راوية احلسن،السلوك يف املنظمات،دون طبعة،الدار اجلامعية،االسكندرية.5888
-18كمال عبد احلميد إمساعيل وحممد صبحي حسني رباعية ،كرة اليد احلديثة،الطبعة األوىل،مركز الكتاب
للنشر،القاهرة.4995،
-19مفيت إبراهيم محاد،تطبيقات اإلدارة الرياضية ،الطبعة األوىل،مركز الكتاب للنشر،القاهرة.5888،
-20مؤيد سعيد،نظرية املنظمة-اهليكل والتنظيم-دون طبعة،دار وائل للنشر والتوزيع،القاهرة.5888،
-21حممد عدنان النجار،إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي،دون طبعة ،جامعة دمشق.5880،
-22حممد سيد فهمي،تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتماعية،دون طبعة،املكتب اجلامعي
احلديث،اإلسكندرية.4991،
-23نبيل احلسني النجار،اإلدارة أصوهلا واجتاهاهتا املعاصرة،دون طبعة،الشركة العربية للنشر والتوزيع.5882،
-24علي الفهمي البيك واخرون،املدرب الرياضي يف األلعاب اجلماعية،الطبعة األوىل،منشاة
املعارف،اإلسكندرية.4992،
-25عمرو صفي غفيلي،وظائف منظمات األعمال ،الطبعة الثانية،دار زهران،األردن.5882،
-26عبد الغفور يونس،نظريات التنظيم واإلدارة،دون طبعة،دار الكتب احلديث،اإلسكندرية ،مصر.5889،
-27علي إبراهيم عنصر،مدخل إىل إدارة األعمال ،منشورات جامعة دمشق.5889،
-28علي عبد الرزاق ،علم اجتماع التنظيم،دون طبعة،دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية ،مصر.5888
-29عاطف عديل العبد،االتصال والرأي العام،دون طبعة،دار الفكر العريب،القاهر.5882،
-30سعيد عامر وحممد عبد الوهاب،الفكر املعاصر يف التنظيم اإلداري،الطبعة الثانية،مركز وايد سرفيس
لالستشارات والتطور اإلداري،القاهرة.5899،
-31سعاد جرب سعيد،سيكولوجية االتصال اجلماهريي،الطبعة األوىل،عامل الكتب احلديث األردن.4999.
-32سعد مرسي بدر،االيدولوجيا ونظرية التنظيم،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية،مصر.4999،
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-34وليام اوتشي،نظرية زاد ،ترمجة حسن حممد يس،معهد اإلدارة العامة العربية.5880،
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-35اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،األمر.59/92،

 -36اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،األمر.98/80،
 -37اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،األمر.92/98،
-الرسائل الجامعية:

-38معروف أحالم واخرون،أمهية االتصال يف الرفع من كفاءة املؤسسة،مذكرة ليسانس إدارة أعمال ،غري
منشورة.4992،4990،
-28بوعطيط جالل الدين،االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي.
-29شريبط الشريف حممد،االتصال التنظيمي وعالقته بالوالء يف املؤسسة العمومية.
-25طبيش ميلود،االتصال التنظيمي وعالقته بالتفاعل االجتماعي للعمال باملؤسسة.
المجالت:-24حممد حممود الرنات،املناخ التنظيمي وأثره على أداء العاملني،األردن،جملة الدراسات العلوم اإلدارية،العدد
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املالحق

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة حممد بوضياف املسيلة
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم اإلدارة والتسيري الرياضي
استمارة استبيانيه موجهة الدارييي مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار
يف إطار اجناز مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف اإلدارة والتنظيم يف الرياضة واليت جاءت حتت عنوان
(االتصال الداخلي ودوره في تحقيق الفعالية التنظيمية داخل المؤسسات الرياضية)يشرفنا إن نضع بني
أيديكم هذه االستمارة راجني منكم اإلجابة على أسئلتها بكل صدق حىت يتسىن لنا الوصول إىل معلومات
تفيدنا يف دراستنا.
ويف األخري تقبلوا منا فائق عبارت التقدير واالحرتام.
مالحظة:وضع عالمة()إمام األجوبة الصحيحة:

إعداد الطالب :

إشراف الدكتور:

باعيسة عبد اهلل

د /يعقوب العيد

السنة الجامعية4102_4102:

الرقم

احملتوى

1

األوامر تصدر دائما عن طريق املشرف املباشر

2

االجتماعات أحد الوسائل املستعملة إليصال املعلومة إليك

3

تتصل اإلدارة بك خالل فرتات منتظمة أثناء العمل

4

تلجأ اإلدارة إليك لطلب رأييك حول مسائل ختص عملك

5

تصلك املعلومة من طرف اإلدارة يف الوقت املناسب

6

املعلومة املقدمة إليك من طرف اإلدارة تفهم بسهولة

7

اإلعالنات وسيلة هامة يف مؤسستك إليصال التعليمة إليك

8

الربامج التكوينية داخل املؤسسة تساعدك على أداء العمل بكفاءة

9

نتصل باإلدارة من خالل املشرف املباشر

 11تعترب النقابة وسيلة من وسائل إيصال املعلومة إىل اإلدارة اثناء الضرورة
 11ال هتتم اإلدارة باقرتاحاتكم املتعلقة بأداء عملكم يف املؤسسة
 12ال جتد ععوبات يف االتصال باإلدارة
 13هل جتتمع باإلدارة لتحسيسها بصعوبة عمل
 14حتلون املشاكل املتعلقة بعملك باالتصال باإلدارة
 15تفضلون املقابالت الفردية باملدير لطرح مشاكل عملكم
 16تعتربون الشكاوى أحد وسائل إيصال مشاكل العمل لإلدارة يف مؤسستكم
 17تتناقشون مع زمالئكم يف خصوص أمور العمل
 18يستشريكم الزمالء يف الكثري من األمور اليت جيهلوهنا وإلملامكم الواسع بالعمل
 19غالبا ما يتم االتصال بني األقسام األخرى
 21تقارنون بني أدائكم وأداء زمالئكم من أجل املنافسة يف املؤسسة
 21لالتصال األفقي دور يف حل مشاكل العمل البسيطة اليت تواجهكم يف املؤسسة
 22للعالقة بني الزمالء دور يف حتني األداء
 23يساهم اإلتصال األفقي يف الرفع من فعالية األداء يف مؤسستكم

دائما أحيانا أبدا

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة حممد بوضياف املسيلة
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم اإلدارة والتسيري الرياضي
استمارة استبيانيه موجهة الدارييي مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار
يف إطار اجناز مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف اإلدارة والتنظيم يف الرياضة واليت جاءت حتت عنوان
(االتصال الداخلي ودوره في تحقيق الفعالية التنظيمية داخل المؤسسات الرياضية)يشرفنا إن نضع بني
أيديكم هذه االستمارة راجني منكم اإلجابة على أسئلتها بكل صدق حىت يتسىن لنا الوصول إىل معلومات
تفيدنا يف دراستنا.
ويف األخري تقبلوا منا فائق عبارت التقدير واالحرتام.
مالحظة:وضع عالمة()إمام األجوبة الصحيحة:

إعداد الطالب :

إشراف الدكتور:

باعيسة عبد اهلل

د /يعقوب العيد

السنة الجامعية4102_4102:

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانات الشـخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـية
 -أنثى

1اجلنس-:ذكر
-2السن)02-22(:

)02-02(-

-0املستوى التعليمي-:أمي

-ابتدائي

-0اللغات اليت تتحكم فيها-:عربية

()02-02أكمايل-فرنسية

-0ماهي صفة عملك يف املؤسسة؟إطار
-0ماهي املدة اليت قضيتها يف املؤسسة؟أقل من0سنة

()02-02-جامعي

ثانوي-اجنليزية

عون-من0اىل12سنة

عامل منفذ-أكثر من 12سنة

الرقم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل

1

أتلقى األوامر عن طريق املشرف املباشر

2

االجتماعات أحد الوسائل الفعالة إليصال املعلومة إيل

0

تتصل اإلدارة يب خالل فرتات منتظمة أثناء العمل

0

تلجأ اإلدارة إيل لطلب رأيي حول مسائل ختص عملي

0

تصلين املعلومة من طرف اإلدارة يف الوقت املناسب

0

املعلومة املقدمة يل من طرف اإلدارة تفهم بسهولة

7

اإلعالنات وسيلة هامة يف مؤسسيت إليصال التعليمة إيل

8

الربامج التكوينية داخل املؤسسة تساعدك على أداء العمل بكفاءة
االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد

9

أتصل باإلدارة من خالل املشرف املباشر

 12تعترب النقابة وسيلة من وسائل إيصال املعلومة إىل اإلدارة
 11ال هتتم اإلدارة باقرتاحايت املتعلقة بأداء عملي
 12ال أجد صعوبات يف االتصال باإلدارة
 10أستغل اجتماعي باإلدارة لتحسيسها بصعوبة عملي
 10أحل املشاكل املتعلقة بعملي باالتصال باإلدارة
 10أفضل املقابلة الفردية باملدير لطرح مشاكل عملي
 10تعترب الشكاوى أحد وسائل إيصال مشاكل العمل لإلدارة
اإل تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال األفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 17أتناقش مع زمالئي يف خصوص أمور العمل
 18يستشريين الزمالء يف الكثري من األمور اليت جيهلوهنا وإلملامي الواسع بعملي
 19غالبا ما يتم االتصال بني األقسام األخرى
 22أقارن بني أدائي وأداء زمالئي من أجل املنافسة
 21لالتصال األفقي دور يف حل مشاكل العمل البسيطة
 22للعالقة بني الزمالء دور يف حتسني األداء
 20يساهم اإلتصال األفقي يف الرفع من فعالية األداء

دائما أحيانا أبدا

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة حممد بوضياف املسيلة
معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم اإلدارة والتسيري الرياضي
استمارة مقياس موجهة الدارييي مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار
يف إطار اجناز مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف اإلدارة والتنظيم يف الرياضة واليت جاءت حتت عنوان:
(االتصال الداخلي ودوره في تحقيق الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضية)

يشرفنا بكل تواضع أن نضع بني أيديكم هذه االستمارة رجني منكم اإلجابة على أسئلتها بكل صدق
وموضوعية حىت يتسىن لنا الوصول إىل معلومات تزودنا حبقائق تفيد موضوع دراستنا.
ولكم منا فائق عبارات التقدير واالحرتام قبل البدء واخلتام.
مالحظة:توضع عالمة ()على اإلجابة الصحيحة املختارة مع العلم انه التوجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة.

إشراف الدكتور:يعقوب العيد

إعداد الطالب:باعيسة عبد اهلل
السنة اجلامعية4102-4102:

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

رقم
البند
1

االلتزام الروتيين باللوائح والقوانني يف اهليئة اليت أعمل هبا

2

أقوم بتنفيذ دوري يف توضيح األهداف

3

األهداف املوضوعة للهيئة يف الوقت احلاضر مناسبة لإلمكانيات

4

أهداف اهليئة حمددة بطريقة ميكن قياسها

5

االجناز وحتقيق أهداف حمددة هو جمال االهتمام الرئيسي للعاملني باهليئة

6

هناك معوقات حنو حتقيق أهداف اهليئة

7

يتيح املسؤولني يف اهليئة اليت أعمل هبا لألخصائيني الرياضيني املشاركة
يف وضع اخلطط مبا حيقق فعالية تنفيذها

8

يشارك املسؤولني يف اهليئة اليت أعمل هبا يف حتديد األهداف املنبثقة يف
وضع اخلطة

9

هتتم اهليئة بتنفيذ الربامج الزمنية املوضوعة باخلطة يف املواعيد احملددة
مسبقا

 11تعتمد السياسات املوضوعية من قبل اهليئة باملرونة حبيث تسمح بوضع
اخلطط البديلة يف حالة حدوث أي تغيري
 11تعتمد السياسات على تنمية وتدريب العاملني باهليئة
 12لدي القدرة على تعديل خطة العمل يف ضوء اإلمكانيات املتاحة
 13تعمل اهليئة على حتديث النظام اإلداري ملواجهة التقدم العلمي
والتكنولوجي
 14إنين دائما أضع اخلطط وأدرسها بدقة وال أترك شيئا للحظ أو الصدفة
 15الواجبات اإلدارية يف اهليئة حمددة تفصيليا
 16مسؤوليات العاملني يف اهليئة مكتوبة يف دليل تنظيمي
 17يتم متابعة الدليل التنظيمي سنويا هبدف التحديث يف اهليئة
 18هتتم اهليئة بتطوير األنظمة واللوائح
 19يوضح رئيسي يف العمل ماجيب أن أقوم به بصورة واضحة وحمددة
 21يتيح االتصال املباشر بيين وبني رئيسي حتقق األعمال يف الوقت
املناسب

غري
غري
موافق موافق
بشدة

حمايد

أوافق

أوافق
بشدة

 21التوصيف الوظيفي يتناسب مع الواجبات املطلوبة
 22اإلمكانيات اإلدارية واملالية متوفرة وتسهل العمل
 23تسعى اهليئة إىل توفري ذايت ألنشطتها
 24حيرص رئيسي على ممارسة املرؤوسني للسلطات املفوضة هلم
 25يقرر رئيسي مبدأ تفويض السلطة ملرؤوسيه بعض الوقت
 26يتم تغيري اهليكل التنظيمي وذلك نتيجة التطورات يف أنظمة املعلومات
اإلدارية
 27تتواكب هياكلكم التنظيمية والتغريات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا
اإلعالم
 28املصاحل اإلدارية أصبحت أكثر ثقة نتيجة اعتمادها على تطبيقات
األنظمة اخلبرية
 29املستويات اإلدارية أصبحت أكثر فعالية نتيجة فهم املسريين إجيابية
أنظمة املعلومات
 31هناك تغيريات يف اهليكل التنظيمي نتيجة اعتماد تطبيقات األنظمة
اخلبرية

قائمة األساتذة المحكمين:
االسم واللقب العلمي

التخصص

مكان العمل

الدكتور:بن رجم أمحد.

إدارة وتسيري رياضي.

جامعة مسيلة،معهد علوم وتقنيات

الدكتور:زحاف حممد.

إدارة وتسيري رياضي.

جامعة مسيلة،معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية.

الدكتور:بن البار السعيد.

إدارة وتسيري رياضي.

جامعة مسيلة،معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية.

الدكتور:منجحي خملوف.

إدارة وتسيري رياضي.

جامعة مسيلة،معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية.

األستاذ:بلخري عبد القادر.

إدارة وتسيري رياضي.

جامعة مسيلة،معهد علوم وتقنيات

األستاذ:بن قطيب علي

حماسبة

جامعة مسيلة،كلية االقتصاد.

األستاذ:بن ذهيبة حممد

اقتصاد اخلدمات

جامعة جيجل.

النشاطات البدنية والرياضية.

النشاطات البدنية والرياضية.

حبمد اهلل
متت

ملخص الدراسة:عنوان الدراسة-:االتصال الداخلي ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.
أهداف الدراسة :و يتجلى اهلدف األساسي من الدراسة يف :تثمني املتغري التنظيمي كمتغري نوعي  ،يتطلب معاجلة خاصة  ،وإعطائه مكانة أساسية ضمن جمموعة عوامل اإلنتاج  ،و ذلك من خالل حماولة معرفة مسامهة العملية االتصالية يف حتقيق الفعالية
التنظيمية داخل املؤسسات الرياضية.
مشكلة الدراسة:هل لالتصال الداخلي يف املؤسسة الرياضية دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية؟فرضيات الدراسة:الفرض العام:لالتصال الداخلي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.الفرضيات الجزئية:لالتصال الداخلي النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.لالتصال الداخلي الصاعد دور غري اجيايب يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.لالتصال الداخلي األفقي دور غري اجيايب يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.إجراءات الدراسة:العينة:عشوائية متكونة من42اداري ل م.ش.و بوالية أدرار.المجال الزماني-:الجانب النظري :والذي شرعنا فيه هناية شهر جويلية 4102حىت بداية شهر مارس.4102الجانب التطبيقي :التطبيقي والذي شرعنا فيه من شهر مارس4102اىل غاية شهر ماي.4102المجال المكاني:مديرية الشباب والرياضة بوالية أدرار.المنهج المستخدم:املنهج الوصفي التحليلي.النتائج المتوصل إليها-:لالتصال النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.لالتصال الصاعد دور سليب يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.لالتصال األفقي دور سليب يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية.اقتراحات - :حتفيز األفراد و إدماجهم حىت يتحقق مستوى عال من الفعالية التنظيمية. -ضرورة تعزيز ثقافة تنظيمية جديدة تعتمد على طرق حديثة.

