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 ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمق 
 

 
 

 
 

 صدق رسول اهلل
 
 



 

 عرفانشـكــــــــــــر و 
 

 "ر ف إن اهلل غني حميدفو من يشكر ف إنما يشكر لنفسك و من ك"

 21: سورة يوسف اآلية

لك احلمد يا أرحم الرامحني ويــا أحكم احلاكمني و " خلق اإلنسان علمه  البيان"احلمد هلل رب العاملني 

قائما باحلق فوق اخللق أمجعني أمحدك  باملنطق و اليقني وأصلي و أسلم على صفوتك من العاملني يا 

حممد طيب القلوب و دواؤها و نور البصائر و شفاؤها صلى اهلل عليه و سلم و على أصحابه 

 .األبرار الطيبني و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

أمحده و ال أحصي عليه ثناء كما أحصى ,ين فيه من عمل حنمد اهلل على ما أوىل من نعم و ما و فق

على نفسه عليه توكلنا و إليه أنبنا و على الرغم من كل الصعوبات اليت واجهتين إال أن مثرة جهدي قد 

 .خرجت إىل النور بتوفيق من اهلل و رعايته فله عظيم احلمد و جزيل الشكر

لى إجنـاز هذه املذكرة و خـاصـة األستاذ أتقدم بالشكر لكل من ساعدني من قريب أو بعيد ع

 "مراد خليل" :  املشرف

كما نتوجـه جبزيل الشكر لكل طلبة قسم السنة الثانية ماسرت إدارة و تسيري رياضي كما نتقدم  

 .بالشكر  إىل كل أساتذة و مـديري جامعة حممد خيضر بسكرة  و خاصةً معهد الرتبية البدنية 
 

 

  

 



 

 اإلهداء

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 
 اوقل ربي ارحمهما كما ربياني صغير  قال تعالى
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.الغالي  أبي     إلى أوال    

وأفنت شبابها إلسعادي إلى تلك الكلمة اإلمتنانية من واألمان  لإللهام إلى من كانت نبع للحنان ومصدرا
 . والحنان
 حنانها ودعواتهابإلى التي غمرتني 

 ثم أمي ثم أمي ثم أمي حفظها اهلل وأطال عمرها*أمي * إلى 
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 .سنوات الجامعة وإلى كل من ساندوني في هذا العمل الذين كانوا رفقاء دربي خالل 
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 أ 

 مقدمة
الفرق بني مؤسسة ناجحة  و مؤسسة غري ناجحة  ال يرتبط تؤكد الشواهد يف عصرنا احلايل  على أن         

مبدى توافر املوارد و اإلمكانيات املادية أو ندرهتا  بقدر ما تتمثل يف مدى وجود ممارسات تنظيمية فعالة تسمح 
 .بالتفاعل اإلجيايب ،وخنص بالذكر االتصال والفعالية التنظيمية 

حنو التكتالت  اإلدارة و التنظيم يف الرياضة من عوملة وكذا االجتاه ويف إطار املعطيات املستجدة يف عامل      
تنظيمية خاصة العملية االتصالية والفعالية ال حنو تسيري العوامل غري امللموسة جتاه العملية اإلداريةإالرياضية أدى إىل 

اليبها االتصالية حيث أصبح من الضروري على املؤسسات أن تعيد النظر يف أس ،داخل التنظيمات الرياضية
كالفعالية التنظيمية باعتبارها العوامل احملددة لتحسني املوقف التنافسي خالل تثمني األبعاد غري املادية  املمارسة من 

للمؤسسة الرياضية  و توفري املناخ املالئم لتفجري الطاقات اإلبداعية الكامنة يهدف الوقوف على مدى جناعة 
االتصال : عنوان البحث كالتايل حع ارتأينا أن يكون موضوع حبثنا يف هذا اإلطار فطر املؤسسة ونظرا ألمهية املوضو 

 .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  

وقد . الرياضي سيرينا يف التخصص أكثر يف جمال التنظيمات  حبكم ختصصنا يف اإلدارة والتنشاطه  وكذا رغبت
 .تضمنت دراستنا على جانبني نظري وأخر تطبيقي

 : فاجلانب النظري اشتمل على ثالثة فصول 
 وره يف  االتصال الداخلي  وفيه تعريفات االتصال، أنواعه، طرق االتصال ، فعالية االتصال ، د: الفصل األول

 .املؤسسات الرياضية 
وتناولنا فيه تعريفات خمتلفة للفعالية التنظيمية، املدارس املختلفة اليت  ،وهو خاص بالفعالية التنظيمية  الثاينالفصل 

 . تناولت الفعالية التنظيمية، األبعاد املختلفة للفعالية التنظيمية، الفعالية التنظيمية واالتصال
باملؤسسات الرياضية، وعرضنا فيه مفهوم املؤسسة الرياضية، مفهوم اإلدارة الرياضية خاص : الفصل الثالث

 . مستويات اإلدارة، نظريات اإلدارة
املنهج املتبع، جمتمع البحث، عينة البحث )وفيه منهجية البحث :األول: أما اجلانب التطبيقي فقد مشل فصلني

 (. جمال الدراسة
 .ومناقشة النتائج املتوصل إليها وأخريا اخلامتةحيتوي على حتليل : الثاين
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 :اإلشكالية -1
 يفحيث أدرك اإلنسان أمهية التنظيم يف حياته و  ميالتنظلقد عرفت اجملتمعات البشرية  أشكاال خمتلفة من       

احلديث غلبة الطابع التنظيمي عليه  فأصبح التنظيم من أهم  تسيري شؤونه املختلفة ، ولعل من أبرز مسات العصر
رن بأنه عصر التنظيمات بال منازع،والدليل ف مطلع القيص"ربيماکس ف"حيث جند أن  مسات اجملتمعات احلديثة

على ذلك أن كل مكونات الوجود االجتماعي لإلنسان احلديث سواء كانت سياسة  أو تقنية اقتصادية  فهي 
 .  1مرتبطة بصورة وثيقة بتنظيم ما

التغريات ومن مث أصبحت دراسة التنظيمات  أحد الدراسات السوسيولوجية املتميزة خاصة البحث يف      
وهذا بغية  وعملها وفاعليتها بناءها وتقصي األسباب اليت تشكل وكذا خارجها املتجددة داخل التنظيمات احلديثة

الوصول إىل أقصى فعالية ممكنة  يف أداء املنظمات واليت تعترب وحدة اجتماعية تقام من اجل حتقيق أهداف حمددة 
شري  منظم بطريقة عقالنية لتحقيق هدف معني  تتميز بتقسيم على أهنا جتمع ب "حيث تعرفها مادلني قرافيتس

 . العمل  و توزيع السلطات  و املسؤوليات كما تتميز بوجود شبكة اتصالية
ترى أن حتقيق  1111مبادئ اإلدارة العلمية سنة  واليت نشرت يف كتابه  "لفريدريك تايلور"إن الدراسات األوىل 

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 

حيث فسر  ،ت يف حتقيق الفعالية التنظيمية  يف مكان العمل  أي الورشة قد ارتكز   "تايلور"العمل إن أعمال 
فقد توصل من خالل أحباثه امليدانية  يف كتابه اإلدارة "هنري فايول"الفعالية  بزيادة اإلنتاج وحتسني النوعية أما 

ية  إال أهنا غري فعالة أن املنظمة بالرغم من توفرها على موارد مادية وبشر  1111ام العامة الصناعية الذي نشر ع
وهي اإلدارة اليت تعمل على اجلمع والتنسيق بني خمتلف الوظائف  وهذا راجع إىل غياب الوظيفة السادسة ،

يرى أن الفعالية  ال ميكن حتقيقها إال عن طريق حتسني العالقات اإلنسانية    "إلتون مايو"أما  ،اخلمسة األخرى 
 .2عماهلا وفتح قنوات االتصال بني اإلدارة و 

أي قدرة التنظيم على  جإن هذه الدراسات األوىل قد ارتكزت على تفسري الفعالية التنظيمية من خالل زيادة اإلنتا  
لكن يف الواقع الكثري من التنظيمات  تصارع من أجل  ،البقاء والذي كان يعترب مؤشرا كافيا على فعالية التنظيم 

اقع يؤكد يف الكثري من األحيان  أن املنظمات الفاشلة  هي األقدر واألقوى البقاء  حىت و إن مل تكن فعالة  بل الو 
ولعل املعاناة والتخبط  ،على البقاء  الن مصاحل العديد من الناس مرتبطة هبا انطالقا من فكرة اخلدمة االجتماعية
رفت املؤسسات الرياضية الذي مرت به  وال تزال متر به املؤسسات الرياضية اجلزائرية  إال دليل على ذلك حيث ع

اجلزائرية خالل األربعة عقود السابقة  مراحل خمتلفة يف تطورها  وما األمساء اليت اختذهتا  إال تعبريا عن األشكال 
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التنظيمية املعتمدة  اليت عرفتها فمن التسيري الذايت  إىل التسيري االشرتاكي للمؤسسات الرياضية اجلزائرية  وتوزيع 
فما هو دور االتصال الداخلي يف حتقيق  .بالرغم من عجزها على حتقيق اهلدف املرجو منها  األرباح الومهية

 الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية ؟
 :التساؤالت الفرعية  -2
 دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية ؟" النازل"هل لالتصال  -
 حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية ؟دور يف " الصاعد"هل لالتصال  -
 دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية ؟" األفقي"هل لالتصال  -
 :الفرضيات  -

 :الفرضية العامة 
 .لالتصال الداخلي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية 

 :الفرضيات الجزئية 
 .النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية لالتصال  -
 .لالتصال الصاعد دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية  -
 .لالتصال ااألفقي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية  -
 :أهمية الدراسة -3

 :يف النقاط التالية أما أمهية الدراسة املوضوع فتظهر
مساعدة املسريين و املشرفني  على املؤسسة الرياضية يف التفكري حول سبل حتقيق الفعالية التنظيمية  من خالل  –

 .ات املؤسسة الرياضيةيخصوص مععرضی اإلطار النظري هلا  مبا يتالءم 
 . إعطاء رؤيا واضحة ملديري املؤسسات الرياضية خبصوص املهارات االتصالية –
 .حماولة الكشف عن واقع االتصال املمارس يف املؤسسة الرياضية وتأثريه على الفعالية التنظيمية –
 . املؤسسات الرياضية إىل الدور املهم لالتصال  ييإدار لفت انتباه  – 
 . السعي إىل إجياد بيئة اتصالية مناسبة للعمل –
 :ويرجع سبب اختيارنا هلذا املوضوع للتايل :أسباب اختيار الموضوع-4
 . قلة البحوث اليت تناولت مهارات االتصال وعالقتها بالفعالية التنظيمية -1
 . التطرق إىل موضوع هام وحديث الساعة الغرض منه الدعوة إىل حتسني العملية االتصالية -1
 هذا املوضوع يتماشى مع شروط اإلدارة الفعالة من خالل التطرق إىل صفات االتصال الفعال  -1
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 :أهداف البحث والدراسة-5
متغري نوعي  يتطلب معاجلة خاصة  و إعطائه تثمني املتغري التنظيمي ك: و يتجلى اهلدف األساسي من الدراسة يف

مكانة أساسية ضمن جمموعة عوامل اإلنتاج  و ذلك من خالل حماولة معرفة مسامهة العملية االتصالية يف حتقيق 
 .الفعالية التنظيمية داخل املؤسسات الرياضية

 .التنظيمية يف املؤسسات الرياضيةدف هذه الدراسة إىل معرفة دور االتصال النازل يف حتقيق الفعالية هت  –
 .يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية الصاعددور االتصال معرفة إىل  أيضادف هت – 

 .إىل معرفة دور االتصال النازل يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية أيضا دفهت  –
 : تحديد المفاهيم والمصطلحات-1
 :االتصال لغة واصطالحا تعريف -1–6
 COMMUNISيرجع إىل الكلمة الالتينيةCOMMUNICATIONأصل كلمة اتصال:لغة -أ

مبعىن عام أو مشرتك لتبني أن االتصال كعملية يتضمن املشاركة أو التفاهم حول  COMMONومعناها 
إىل االتصال اجلماهريي املدخل . نقال عن حممد امحد موسى ... )شيء أو فكرة أو اجتاه أو أسلوب أو معىن ما

 (.84ص 
االتصال والوصلة ما اتصل بشيء ، قال الليث كل شيء اتصل  :وقد جاء في لسان العرب لين منظور -

بشيء فيما بينهما وصلة، أي اتصال وذريعة، ووصلت الشيء وصال وصلة والوصل ضد اهلجران والوصل خالف 
 .الفصل التوصل والذريعة إىل الشيء

مبعىن عام وشائع كما ذكرنا "COMMUNIS"األجنبية فإن أصل الكلمة مشتق من الكلمة  أما يف اللغات 
يف املفرد  COMMUNICATIONكلمة اتصال : "أعاله، وجاء يف قاموس املصطلحات اإلعالمية أن

وكصفة تستخدم لإلشارة إىل عملية االتصال اليت يتم عن طريقها نقل معىن، أما االتصال يف صيغ اجلمع فتشري 
 "...إىل الوسائل نفسها أو مؤسسات االتصال

 :اصطالحا -ب 
ذلك : "االتصال على أنه" – 1191-تشارلز كويل "عرف العامل االجتماعي : عند العلماء الغربيين-1

امليكانيزم الذي من خالله نوجد العالقات اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه الرموز 
ن واستمرارها عرب الزمان، وهي تتضمن تعبريات الوجه واإلمياءات واإلشارات ونغمات الصوت والكلمات عرب املكا

 1"...وكل تلك التدابري اليت تعمل بسرعة وكفاءة على قهر بعدي الزمان واملكان...والطباعة واخلطوط احلديدية 
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هو اآللية اليت نوجد فيها العالقات اإلنسانية وتنمو عن طريق استعمال الرموز ووسائل  "كويل"فاالتصال حسب 
العملية اليت ينقل مبقتضاها الفرد أو القائم :" فيعرف االتصال بأنه" كارل هوفالند"أما . نقلها وحفظها

 .بل للرسالةباالتصاملنبهات وعادة ما تكون رموزا لغوية لكي يعدل سلوك األفراد اآلخرين أي مستق
ضا تبادل مشرتك للحقائق أو األفكار أو اآلراء مما يتطلب عر " :وتعرفه الجمعية القومية لدراسة االتصال بأنه

 1کافة العناصر بغضی النظر عن وجود أو عدم وجود انسحام ضمين نيواستقباال يؤدي إىل التفاهم ب
حاصل العملية االجتماعية والوسيلة اليت يستخدمها :"بأنهيعرف إبراهيم إمام االتصال : عند العلماء العرب –2

 .اإلنسان لتنظيم واستقرار وتغيري حياته االجتماعية ونقل أشكاهلا ومعناها عن طريق التسجيل والتعبري
النشاط الذي يستهدف حتقيق العمومية أو الذيوع أو االنتشار أو :" أما مسري حسني فيعرف االتصال على أنه

أو  كرة أو موضوع أو قضية عن طريق انتقال املعلومات واألفكار واآلراء أو االجتاهات من شخصیاملألوفة لف
مجاعة إىل شخصی أو مجاعة آخری باستخدام رموز ذات معنی موحل ومفهوم بنفس الدرجة لديکلمن 

 "... الطرفني
 .هبا يتواصل الفرد مع أبناء جنسههو تلك العمليات من الرموز واإلمياءات واالحيائات اليت :التعريف اإلجرائي-3
 :االتصال الداخلي-2
جمموعة من األفعال ، والعمليات االتصالية : على انه  "ماري الني واستغايل"يعرف االتصال الداخلي، حسب  

فهو إذن أداة للتأثري ، يف السلوك التنظيمي والوظيفي للعمال ، " املوجهة إىل موظفي املؤسسة أو منظمة ما 
 .وتوجيه جهودهم ، ومن خالله أيضا يرتبط األفراد يبعضهم البعض كجماعة عمل

ات ، بني خمتلف املستويات التنظيمية ، فهو أيضا خيلق لغة مشرتكة وثقافة فباإلضافة إىل انه يسمح بنقل املعلوم
داخل املنظمة  ألنه من خالل العملية االتصالية  تتكون جمموعة من القيم واملعايري ، والسلوكات كما يقول الكس 

اجل الوصول إىل االتصال الداخلي ليس نقل املعلومات فقط  ولكن أيضا فن قيادة التبادالت من " :موكيلي أن
ويعتمد أساسا على " تقريب وجهات نظر الفاعلني االجتماعيني  وبالتايل تسهيل فهمهم للقرارات التسيريية

 2التبادل  واحلوار و املشاركة  وبالتايل حتقيق التكامل بني الفاعلني رغم اختالفهم
والعمليات االتصالية  األفعالموعة من جم: يف األخري، ميكن حتديد التعريف اإلجرائي لالتصال الداخلي  على انه

اللفظية، والغري اللفظية  وكذا الكتابية  اليت توجه حنو موظفي  وعمال املؤسسة  وتتم على مستوی عمودي صاعد 
 . أفقي أواو نازل  
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 :الفعالية التنظيمية -3
يعرف التنظيم على انه مرحلة التصميم ، أساسها تقسيم العمل ، وحتديد السلطات واملسؤوليات  :التنظيم: أ

إن إمهال التعريفات السابقة  ، والعالقات  بغرض متكني األشخاص  من العمل سويا يف سبيل حتقيق األهداف
ىل ظهور تعريفات موضوعية سسات الرياضية أدى إؤ لألفراد  الذين يرتكز عليهم اهليكل التنظيمي خاصة يف امل

وحدة اجتماعية ": التنظيم على انه  "إمتاي إتزيوين"للتنظيم  ختتلف عن التعريفات الشكلية السابقة  حيث يعرف 
 1يتم إنشاؤها  من اجل حتقيق هدف معني

فالتنظيم إذن هوعبارة عن  "مادلني قرافيش"وبالتايل ميكن حتديد التعريف اإلجرائي للتنظيم  على أساس ما قدمته 
جتمعات بشرية منظمة بطريقة عقالنية ، لتحقيق أهداف معينة تتميز بتقسيم العمل  وتوزيع السلطات ": 

 .واملسؤوليات  كما تتميز بوجود شبكة اتصالية خمطط هلا
مهم  يف حتديد جناح يعترب تعريف الفعالية التنظيمية  أمر يف غاية األمهية  ألنه معيار :الفعالية التنظيمية: ب

التنظيم أو فشله وبقدر أمهية حتديد هذا املفهوم  بقدر ما هناك صعوبة  يف االتفاق على مفهوم واضح ومقبول به 
 حيث يعطي كل واحد منهم تعريف خاص به ،وختتلف تعاريف هذا املفهوم  باختالف عدد الباحثني 

وتعتمد هذه القدرة واملعايري  ،املنظمة  على حتقيق أهدافها قدرة " الفعالية على أهنا "إمتاي إتزيوين"فقد عرف  
سة املنظمات  وغالبا ما يستخدم هذا املتغريکمتغري تابع ادر  يفقياسهاعلی النموذج املستخدم فياملستخدمة 

 . ملتغريات مستقلة أخرى
وتعين . وبالتايل حتقيق األهدافمن خالل هذا التعريف  نالحظ الربط بني الفعالية واالتصال  مما يزيد من التنسيق 

درجة أو مستوى التميز  يف حتقيق األهداف  على مدى حياة املنظمة  " الفعالية حسب سعيد حممد املصري
يف حتقيق  199% 1وتتميز الفعالية عن النجاح  ذلك أن مستوى الفعالية املتميز جيب أن يتخطى نسبة 

 2"ار عنصري الزمان واملكاناألهداف املسطرة مسبقا مع األخذ بعني االعتب
كما جيدر التفريق  بني الفعالية باعتبارها الدرجة اليت حتقق هبا األهداف املسطرة سلفا  وبني الكفاءة اليت تشري   

الطريقة االقتصادية  اليت يتم هبا إجناز العمليات املتعلقة باألهداف  فقد تكون املنظمة كفأة ولكن غري فعالة  : إىل 
قيام املنظمة أو املؤسسة الرياضية بإنتاج برنامج رياضي كما قد تكون املنظمة فعالة  ولكن غري كفأه    كما يف حالة

 .كما يف حالة حتقيق املنظمة ألهدافها  بغض النظر عن التكاليف اليت تتحملها يف سبيل ذلك
مرار يف حتقيق أهدافها احملددة قدرة املنظمة على االست: وکتعريف ِاحرائي للفعالية التنظيمية  ميكن القول أهنا 

حيث ال يكون هناك استغالل أي طرف لألخر  ويف مدى حتقيق  ،سلفا  بأفضل الطرق والوسائل املشروعة 
 .االنسجام بني خمتلف الوظائف واألقسام  وهذا عن طريق شبكة اتصالية جيدة تسمح بتحقيق هذه األهداف
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ر تتألف من عدة أشخاص طبيعيني أو اعتباريني ويكون هي مجاعة ذات تنظيم مستم:الرياضية المؤسسة-4
الغرض منها حتقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف القومية واالجتماعية املناسبة لتنمية قدراهم يف إطار السياسة 

 1العامة للدولة
الوحدات يف أكثر من وكتعريف إجرائي تعترب املوئسة الرياضية هيئة ختضع إلدارة وحدة وتنظيم ونشاط بني خمتلف 

 .حمافظة اليت يديرها االحتاد وتكون هلا الشخصية االعتبارية وفقا إلسناد إنشائها
إن موضوع االتصال ورغم أمهيته داخل املؤسسات خاصة الرياضية مل ينل حقه من  :الدراسات السابقة-5

رياضية أو غريها وهذا بالرغم من ظهور  الدراسات امليدانية خاصة املرتبطة بفاعلية األداء يف املنظمات سواء كانت
وقد ركزا لباحثون الذين . دراسات حديثة إال أهنا الزالت تشكو من نقص اإلطار النظري املوحد هلذا املوضوع

تناولوا هذا املوضوع على دراسة اجتاه االتصاالت داخل املؤسسة الرياضية وأمهلوا حماور رئيسية كطبيعة االتصال 
ياضية وأثره يف حتقيق الفعالية داخل املؤسسة، وفيما يلي إشارة ألهم البحوث والدراسات اليت داخل املؤسسة الر 

 .ميودوره يف حتقيق فاعلية التنظ تناولت وصف وتشخيص طبيعة االتصال داخل املؤسسة الرياضية
 :الدراسة األولى_1

تنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي دراسة االتصال ال)قام بالدراسة الباحث بوعطيط جالل الدين واليت كان عنواهنا
معرفة :خيص اهلدف العام من الدراسة فكان كالتايل أما ما( ميدانية على العمال املنفذين مبؤسسة سونلغاز عنابه 

تساؤالت الدراسة فجاءت   اما العالقة بني االتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي لعمال مؤسسة سونلغاز
 عالقة بني االتصال التنظيمي واألداء الوظيفي لدى العمال التنفيذيني؟ هل هناك: كما يلي

 :التساؤالت الجزئية–
 مانوع االتصال السائد يف مؤسسة البحث ؟ -
 هل توجد عالقة بني منط االتصال السائد واألداء الوظيفي ؟-
فرد من ( 119:)أما عينة الدراسة وطريقة اختيارها فكانت( املنهج الوصفي:)أما املنهج املتبع يف الدراسة فكان  

 استمارةاما األدوات املستخدمة يف الدراسة فاعتمد الباحث على  اجملتمع األصلي مت اختيارهم بطريقة عشوائية
اتصال تنظيمي داخل املؤسسة وأمهيته يف حتقيق السريورة  وجود: استبيانيه أما أهم النتائج املتوصل إليها فكانت

 .التنظيمية للمؤسسة
 .عالقة ارتباطيه موجبة بني االتصال النازل واألداء الوظيفي لدى العمال املنفذين –
أهم -. كذلك وجود عالقة ارتباطيه موجبة متوسطة بني االتصال الصاعد واألداء الوظيفي لدى عمال املؤسسة– 

 :حاتاالقرتا
 .منج حرية أكرب العاملني وإيصال انشغاالهتم وضرورة إشراكهم يف اختاذ القرار–
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 . التكوين والتدريب يف جمال االتصاالت وفهم املعلومات املتلقات الذي له تأثري على أدائهم- 
 .باألداءتوعية اهليئة العليا والعمال املنفذين حنو طبيعة االتصال التنظيمي داخل املؤسسة وعالقته  –
 : الدراسة الثانية-2
أما ( علم النفس العمل والتنظيم ريمذكرة لنيل شهادة ماجست)صاحب الدراسة الباحث شريط الشريف حممد–

خيص اهلدف العام من  سسات العمومية أما ماؤ االتصال التنظيمي بالوالء يف املعنوان الدراسة فجاء كالتايل عالقة 
االتصال السائد يف املؤسسة حسب اإلطارات الوسطى أما تساؤالت الدراسة  الدراسة فكان التعرف على طبيعة

خيص التساؤالت اجلزئية  فجاءت كما يلي هل هناك عالقة بني االتصال التنظيمي والوالء باملؤسسة؟أما ما
 : فكانت

 مانوع االتصال السائد يف مؤسسة البحث ؟ –
الوصفي التحليلي : أما املنهج املتبع فاعتمد الباحث املنهج ماواقع الوالء التنظيمي السائد يف مؤسسة البحث؟-

فتم تصميم استمارة : أما األدوات املستخدمة يف الدراسة. من خالل التعرض لطبيعة االتصال السائد يف املؤسسة
يمي أما يقيس الوالء التنظ/طبيعة االتصال السائد يف املؤسسة اجلزء الثاين/استبيانيه مقسمة جزئيني اجلزء األول 

قلة استخدام االتصاالت الشفوية ماعدا االتصاالت اليت :أهم النتائج املتوصل إليها فجاءت على النحو التايل
 .تكون يل نفس املستوى

 . اعتماد املؤسسة وبصفة كبرية على االتصاالت الكتابية كوفا تستطيع العودة أليها كمرجع- 
 .لكتايب والوالء التنظيميوجود عالقة موجبة متوسطة بني بعد االتصال ا–
 :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–
 .كفاءة العاملني عن طريق عملية االتصالالقيام بدورات تكوينية قصد الرفع من مستوى   –
 : الثالثةالدراسة -4
االتصال التنظيمي وعالقته بالتفاعل االجتماعي : صاحب الدراسة الباحث طبيش ميلود فكان عنوان دراسته –

علم اجتماع االتصال يف املؤسسات أما اهلدف العام من (مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري)للعاملني باملؤسسة 
التعرف على مكانة االتصال داخل املؤسسة ودوره يف تطوير اجتاه العاملني حنو مراكز : الدراسة فجاء كما يلي

هل هناك عالقة بني االتصال التنظيمي والتفاعل بني العاملني : القيادة، أما تساؤالت الدراسة فطردت كما يلي
 .باملؤسسة

 :األسئلة الجزئية
 عالقة االتصال التنظيمي داخل املؤسسة بتنمية العالقة بني العاملني ؟  ما –
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 هل االتصال التنظيمي يعمل على تنمية املهارات للعاملني باملؤسسة؟-
أما املنهج املتبع الذي اعتمد عليه الباحث يف الدراسة فكان املنهج الوصفي ملالمته ملوضوع الدراسة أما عينة 

اسة مسحية نظرا لصغر حجم جمتمع الدراسة أما األدوات املستخدمة يف الدراسة فاعتمد مت القيام بدر : الدراسة
 .ية، االحنرافات املعياريةئو الباحث على األساليب اإلحصائية الوصفية التكرارات ، النسب امل

عتربة تدل االتصاالت بني الزمالء تشجع على تكثيف اللقاءات بينهم وهي نسبة م: أهم النتائج املتوصل إليها- 
 .على محيمية العالقات بينهم دليل على قوة االتصال بينهم

 . االتصال عموما يعمل على متتني الروابط املهنية داخل املؤسسة– 
 .تطوير وحتديث االتصاالت يف املؤسسة : أهم االقرتاحات املتوصل إليها-
أداء العاملني من خالل إشراكهم يف الرفع من مستوى –املشاركة اجلماعية)ممارسة أسلوب اتصايل مناسب  - 

 .ملهارات االتصالية
 . تطبيق االتصال الداخلي عن طريق تطوير الوسائل التكنولوجيا – 
 :الدراسات األجنبية-5
هي سلسلة من الدراسات والتجارب يف املصنع اخلاص به بوالية (:1221)دراسات وتجارب هاوثورن -1

قامت بالتأثري على أداء العاملني عن طريق الزيادة يف عملية االتصاالت يف شيكاغو األمريكية أوىل هذه الدراسات 
 .مكان العمل 

لذلك االفرتاض وقد فوجئا الباحثون بأن أداء العاملني  باختبار" مايو إلتون"وقام فريق من الباحثني أيضا يقودهم  
 :داخل املصنع مل ينخفض ومن مثة استخلصوا عديد النتائج كما يلي

 .أمهية روح اجلماعة وما يرتتب عليها من رفع ألداء العاملني بروز- 
تتوقف على التحفيز املادي فقط بل تظهر أمهية االتصال باعتباره الوسيلة اليت ترصد  إن الفاعلية يف األداء ال – 

 .خمتلف تطلعات العاملني وما يسمح برفع األداء إىل أعلى مستوياته
ا وتقاليدها وهذا يعين ضمنيا وجود هتامل يف املؤسسة أو املنشاة هلا عاداكما توصلت األحباث إىل إن الع– 

 .اتصال غري رمسي مرغوب فيه بني األفراد املنضمني هلا
بعنوان دور االتصال التنظيمي يف رفع اإلنتاجية وخالصة هذه الدراسة  (:1251)دراسة كانزكوبي وموريس -2 

من خالل االتصال الفعال إن تقنع العاملني بضرورة إحضار وجباهتم   هو إن الشركة اليت مت فيها البحث استطاعت
 1.ملكان العمل

تناولت هذه الدراسة دور الثقافة التنظيمية يف جناح العمل ولقد توصل يف  :1221: مسح معهد غالوب -3
 املختلفة عربيزيد عن مائة ألف مستخدم يف مئات الوحدات  يف الواليات املتحدة األمريكية ما 1114متوز 
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سنة فالنتيجة املتوصل إليها من خالل هذا املسح إن ما يهم يف  11شركة كربى ممن تزيد أعمارهم على 18
 1االتصال حقيقة

واجلواب الواضح هو تشجيع العاملني على استخدام .هو العالقات مابني املدراء وجمموعة العمل التابعة هلم 
 .لعمل واالتصالطاقاهتم العاطفية يف التعلم من خالل ا

 :تحليل الدراسات السابقة والتعليق عليها-6
إن الدراسات السابقة هلا عالقة كبرية بالدراسة احلالية حىت يتسىن لنا حتصيل أكرب فائدة لذا تنوعت أهداف هذه 

 . الدراسات وفقا للهدف العام لكل دراسة
كما اختلفت عينات الدراسة وطرق ( املنهج الوصفي )وقد اتفقت أغلب هذه الدراسات من حيث املنهج  –

 . اختيارها تبعا لتنوع واختالف جمتمع الدراسة
كما جند إن هذه الدراسات قد اعتمدت على استمارة االستبيان واملقاييس كأداة جلمع البيانات يف حني –

 . مقياس استمارةاستبيانيه أيضا باإلضافة إىل سنعتمد دراستنا على استمارة 
 : االستفادة من الدراسات السابقة-1

 : إن االستفادة من الدراسات السابقة تتجلى يف
كيفية صياغة فرضيات الدراسة احلالية خاصة املتعلقة بنوعية وأمناط االتصال واألداء الفعال يف املوسسات -

 . الرياضية
 .راسات السابقة يف كيفية صياغة احملتوى العلمي لإلطار النظري هلذه الدراسةكما مت االستفادة من الد–
 .إيضاح النقاط األساسية احملددة ملشكلة الدراسة  – 
 .حتديد املنهج املستخدم يف الدراسة  –
 : أوجه التشابه واالختالف بين الدراسات السابقة-1

استعملت املنهج الوصفي ، وكذلك التشابه يف النتائج املتوصل يتجلى وجه الشبه بني الدراسات السابقة يف أفا 
 .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

 

                                         

 . 191–191، ص 1998بوب غارث اثنا عشرة مقدرة تنظيمية تعريب هشام الدجاين ، 1
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 تـمهيد 
 

ليكوووون املووودير يف املؤسسوووة الرياضوووية ناجحوووا يف التوووأثري علوووى اآلخووورين وعلوووى األفوووراد العووواملني معوووه يف هوووذه املؤسسوووة 
 . وكذلك السماح لآلخرين بالتأثري عليه، ينبغي أن يتقن مهارات االتصال بأنواعها وأساليبها املختلفة واملتعددة

فيجووب أن ال يكتفووي املوودير مبعرفووة بعووض النقوواط والنصووائح عوون كيفيووة االتصووال الفعووال حووىت يصووبح مووديرا           
ناجحا، بل ينبغي أن يتخذ العديد من اخلطوات اهلاموة الويت تسواعد علوى حتسوني مهاراتوه االتصوالية مون اجول حتقيوق 

 . الفعالية داخل املؤسسة أو املنظمة
ملوووودير يف قيووووادة عمليووووة األشووووراف والتوووودريب واملنافسووووات يعتموووود بدرجووووة كبوووورية يف قدرتووووه علووووى إن جنوووواح ا           

داخوول املؤسسووة أو )االتصووال الفعووال يف العديوود موون املواقووف ومووع أفووراد أو العبووني سووواء خووالل التوودريب أو املبوواراة 
وكيفيوووة جناحوووه ومعوووايري ومووون خوووالل هوووذا الفصووول سووووف نتطووورق إىل مفهووووم االتصوووال وأنواعوووه وأسووواليبه (. خارجهوووا

 .االتصال املؤسسايت الفعال خاصة يف املؤسسة الرياضية
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 : مفهوم االتصال وخصائصه–1
يعترب االتصال من العمليات االجتماعية اهلاموة الويت ال ميكون أن يعويش بودوهنا أي فورد أو مجاعوة أو منظموة،         

حيووث يعوود االتصووال الوسوويلة األساسووية الوويت يسووتخدمها الفوورد يف نقوول آرائووه وخرباتووه إىل اآلخوورين ويف الوقووت نفسووه 
م وخووربامت إىل الفوورد ، ولوووال االتصووال بووني الشووعوب بعضووها يعتوورب االتصووال وسوويلة اآلخوورين يف نقوول أفكووارهم وآرائهوو

ببعض ملا أمكن نقل األفكار واملبتكرات واخلربات لشعب معني إىل شعب آخر، ولووال االتصوال اإلنسواين بوني جيول 
 وآخر ملوا متكون أجليول املاضوي مون نقول تقاليوده ومعتقداتوه وثقافتوه إىل اجليول اآلخور أو احلاضور، فاالتصوال علوى هوذا
النحووو يعتوورب حجوور الزاويووة يف بنيووان اجملتمووع اإلنسوواين، حيووث ال ميكوون أن تنمووو األعمووال اليوميووة يف جموواالت احليوواة 

دون االتصووال بوووني فووورد وآخووور أو بوووني مجاعوووة ... ملختلفووة كالزراعوووة الصوووناعة ، التجوووارة، التعلووويم، اإلدارة، والتووودريب 
 . وأخرى أو بني جمتمع وحيتمع آخر

 :االتصال لغة واصطالحاتعريف  – 1 –1
  :لغـة-أ 

 COMMUNIS ةيرجووووووع إىل الكلمووووووة الالتينيوووووو COMMUNICATIONأصووووووول كلمووووووة اتصووووووال 
مبعوووىن عوووام أو مشووورتك لتبوووني أن االتصوووال كعمليوووة يتضووومن املشووواركة أو التفووواهم حوووول  COMMONومعناهوووا 

 . شيء أو فكرة أو اجتاه أو أسلوب أو معىن ما
االتصال والوصولة موا اتصول بشويء ، قوال الليوث كول شويء اتصول بشويء :  منظوروقد جاء يف لسان العرب لني    

فيموووا بينهموووا وصووولة، أي اتصوووال وذريعوووة، ووصووولت الشووويء وصوووال وصووولة والوصووول ضووود اهلجوووران والوصووول خوووالف 
أي وصوولنا ذكوور ( موون سووورة القصووص 11-19اآليووة )، "ولقوود وصوولنا هلووم القووول :" الفصوول، وجوواء يف القوورآن الكوورم

ء وأقاصيص من مضى بعضوها بوبعض لعلهوم يعتوربون ، واتصول الشويء بالشويء مل ينقطوع ،ووصول الشويء إىل األنبيا
إال الووذين :"ويف التنزيول... لشويء وصووال، وتوصوول إليوه انتهووى إليوه وبلغووه، ووصول إليوه وأوصووله أحتواه إليووه وأبلغوه إيوواه 

أي يتصوولون، وتوصوول إليووه أي تلطووف يف (ءموون سووورة النسووا19-41اآليووة " )يصوولون إىل قوووم بيوونكم وبيوونهم ميثوواق 
 . الوصول إليه، فاالتصال يف اللغة العربية يدور حول معان أربعة التوصل والذريعة إىل الشيء

 . واالنقطاع الفصل وخالف اهلجران ضد الوصل -
 1.إليه الوصول يف تلطف أي وبلغه إليه انتهى: إليه توصل -

مبعووىن عووام وشووائع كمووا "COMMUNIS"أمووا يف اللغووات األجنبيووة فووإن أصوول الكلمووة مشووتق موون الكلمووة      
يف  COMMUNICATIONكلموة اتصوال : "ذكرنا أعاله، وجاء يف قاموس املصوطلحات اإلعالميوة أن

 صوويغ اجلمووع املفوورد وكصووفة تسووتخدم لإلشووارة إىل عمليووة االتصووال الوويت يووتم عوون طريقهووا نقوول معووىن، أمووا االتصووال يف
 االتصالفتشري إىل الوسائل نفسها أو مؤسسات 

                                         

  4-3، ص 1001رمحة عيساين، مدخل يف اإلعالم واإلتصال، الطبعة األوىل، دار الكتاب واحلكمة، باتنة اجلزائر 1
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 : اصطالحا -ب 
ذلووووك : "االتصوووال علووووى أنوووه"  - 1191-تشوووارلز كووووويل "عوووورف العوووامل االجتموووواعي  :عنـــد العلمــــاء الغـــربيين-1

امليكانيزمالذي مون خاللوه نوجود العالقوات اإلنسوانية وتنموو وتتطوور الرمووز العقليوة بواسوطة وسوائل نشور هوذه الرمووز 
 . عرب املكان

ات الصوووت والكلموات والطباعووة واسوتمرارها عورب الزمووان، وهوي تتضومن تعبووريات الوجوه واإلميوواءات واإلشوارات ونغمو
 ) ..1"وكل تلك التدابري اليت تعمل بسرعة وكفاءة على قهر بعدي الزمان واملكان... واخلطوط احلديدية 

فاالتصوووال حسوووب كوووويل هوووو اآلليوووة الووويت نوجووود فيهوووا العالقوووات اإلنسوووانية وتنموووو عووون طريوووق اسوووتعمال الرمووووز        
العمليوة الويت ينقول مبقتضواها الفورد أو القوائم  " :فيعورف االتصوال بأنوه "هوفالنودكوارل "أموا . ووسائل نقلهوا وحفظهوا

 2باالتصال منبهات وعسادة ما تكون رموزا لغوية لكي يعدل سلوك األفراد اآلخرين أي مستقبل للرسالة
مموا يتطلووب عرضووا تبوادل مشوورتك للحقوائق أو األفكووار أو اآلراء " :وتعرفوه اجلمعيووة القوميوة لدراسووة االتصوال بأنووه    

 3واستقباال يؤدي إىل التفاهم بني كافة العناصر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود انسجام ضمين 
 :عند العلماء العرب -2
حاصووول العمليوووة االجتماعيوووة والوسووويلة الووويت يسوووتخدمها اإلنسوووان لتنظووويم ":االتصوووال بأنوووه -يعووورف إبوووراهيم إموووام -

 نقل أشكاهلا ومعناها عن طريق التسجيل والتعبري والتعليمواستقرار وتغيري حياته االجتماعية و 
النشاط الوذي يسوتهدف حتقيوق العموميوة أو الوذيوع أو االنتشوار أو  " :ال على أنهصأما مسري حسني فيعرف االت ."

املألوفوووة لفكووورة أو موضووووع أو قضوووية عووون طريوووق انتقوووال املعلوموووات واألفكوووار واآلراء أو االجتاهوووات مووون شوووخص أو 
 "ة إىل شخص أو مجاعة أخرى باستخدام رموز ذات معىن موحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى كل من الطرفنيمجاع

تنقول املعلوموات واألفكوار واالجتاهوات مون طورف آلخور مون خوالل  "أن االتصوال هوو "عواطف عوديل العبود"ويرى  .
 ."ايةهنعملية ديناميكية مستمرة ليس هلا بداية أو 

العملية اليت يتفاعل مبقتضاها املتلقي ومرسل الرسوالة يف مضوامني اجتماعيوة  ":االتصال هوأن  "جيهان رشيت"وترى 
معينة، ويف هذا التفاعل يتم نقل أفكوار ومعلوموات بوني األفوراد عون قضوية معينوة أو معوىن جمورد، فونحن عنودما نتصول 

لوى املشواركة يف املعلوموات والصوور حناول أن نشرك اآلخرين ونشرتك معهم يف املعلومات واألفكوار فاالتصوال يقووم ع
 )4"الذهنية واآلراء

                                         

 21،ص 2993عاطف عديل العبد، االتصال والرأي العام، دون طبعة، دار الفكر العريب، القاهر، 1
 14،ص1002حممد سيد فهمي، تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتماعية، دون طبعة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 2
 21، ص 1001رمحة عيسا ين، مدخل إىل اإلعالم واالتصال ، الطبعة األوىل، دار الكتاب واحلكمة، باتنة اجلزائر، 3
 .13،ص 2991لنظريات االتصال ، الطبعة الثانية، دار الفكر ، القاهرة، جيهان رشيت، األسس العلمية 4



 
 

 

 ــ االتصال الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

16 

كما ميكن اعتبواره عمليوة إرسوال و أسوتقبال رمووز و رسوائل سوواء كانوت هوذه الرمووز شوفهية أوكتابيوة أو لفظيوة،       
وتعتوورب عمليووة االتصوووال أساسووا  للتفاعووول االجتموواعي الوووذي يووؤدي إىل نشووووء عالقووات متنوعوووة و متعووددة يف خمتلوووف 

 . قف سواء كان بني شخصني أو أكثراملوا
ترمجووة لألفكووار واملشوواعر، والتعبووري عنهووا برموووز ذات  ":موون كوول هووذه التعريفووات نسووتطيع تعريووف االتصووال علووى أنووه

 .معىن وكذا تبادهلا مع اآلخرين ألنه عبارة عن عملية اجتماعية مستمرة
مووع جمموعوووة مووون األفووراد لتحقيوووق هووودف معوووني إن االتصوواالت هوووي أسووواس الوونظم االجتماعيوووة فعنووودما جتت           

فإغم حيتاجون إىل قودر معوني مون املعلوموات والبيانوات الويت متكونهم مون أداء األعموال الالزموة لتحقيوق هوذا اهلودف، 
فاالتصوواالت هووي الوسوويلة الوويت ميكوون بواسووطتها توووفري وتبووادل هووذه البيانووات واملعلومووات بصووورة يسووتطيع معهووا أفووراد 

طبووق علووى املؤسسووات الرياضووية م مووع بعضووهم الووبعض والتووأثر والتووأثري فيمووا بيوونهم وهووذا ماجيووب إن يناجلماعووة التفوواه
 .خاصة
 : بعض المصطلحات المقاربة لمفهوم االتصال –2–1
عملية نشر وتقوو  معلوموات صوحيحة وحقوائق واضوحة  ":بأن اإلعالم هو "حامد زهران"يرى : اإلعالم 1–1-2

دقيقوة ووقووائع حمووددة وأفكووار منطقيوة وأداء راجووح للجموواهري موع مصووادر خدمووة للصوواحل وأخبوار صووادقة وموضوووعات 
فموون هووذا التعريووف البسوويط نفهووم أن اإلعووالم عبووارة عوون عمليووة تعبووري موضوووعي يقوووم علووى احلقووائق واألرقووام . العووام

فة، اإلذاعوووة، الصوووحا:واإلحصووواءات يسوووتهدف تنظووويم التفاعووول بوووني النووواس مووون خوووالل وسوووائله العديووودة والووويت منهوووا 
 1التلفاز، املسرح، وغريها

تووورى الووودكتورة رحيموووة عيسوووا يف أن الفوووروق اجلوهريوووة بوووني االتصوووال  :الفـــرق بـــين االتصـــال واإلعـــالم-1-2-2
االتصوال قود يكوون عشووائيا بينموا  –. االتصال نشاط أقدم من اإلعوالم –. االتصال أمشل من اإلعالم –واإلعالم 

االتصوووال نشووواط متارسوووه كووول  –. تصوووال وسوووائله أكثووور بينموووا اإلعوووالم وسوووائله حموووددةاال –اإلعوووالم خمطوووط لوووه دائموووا 
تتضومن العمليوة اإلعالميوة عنصورين أساسويني املرسول والرسوالة،  –. بينما اإلعوالم نشواط ميارسوه اإلنسوان الكائنات،

ر إجيوووايب بتفاعلوووه موووع بينموووا يكوووون دور املسوووتقبل سووولبيا خبوووالف العمليوووة االتصوووالية الووويت تشووورتط قيوووام املسوووتقبل بووودو 
 2املرسل

 
 
 
 

                                         

، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، (نظريات اإلدارة وتطبيقامتا)حسن أمحد الشافعى، املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية1
 .39،ص .1003
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 :خصائص االتصال وأهدافه وفوائده -1-3
 : خصائص االتصال –أ
إن أفووراد اجملتمووع موودفوعني اجتماعيووا إىل االتصووال يبعضووهم الووبعض بطريقووة تلقائيووة حووىت يتمكنوووا موون : التلقائيــة –1

االسووتمرار يف حيوواهتم االجتماعيووة وعلووى هووذا فووإن االتصووال هووو موون صوونع اإلنسووان واجملتمووع حيووث ميكوون موون خاللووه 
 . حتقيق األهداف اليت يسعى اجملتمع إىل حتقيقها

ال موون الظووواهر اهلامووة واملنتشوورة علووى مسووتوى األفووراد واجلماعووات، كمووا ميووارس يف كافووة يعتوورب االتصوو: االنتشــار -2
املنضوومات احملليووة واإلقليميووة والدوليووة، حيووث ال ميكوون أن نتصووور وجووود إنسووان يعوويش مبفوورده وبعيوودا عوون األحووداث 

فراد اآلخورين، وكوذلك احلوال اليت تدور يف جمتمعه، كما ال يستطيع الفرد إشباع حاجاته إال من خوالل االتصوال بواأل
 .بالنسبة للجماعة واجملتمع

واجملتمعوات،  االتصوال حقيقوة واقعوة بوني األخصوائي االجتمواعي واألفوراد أو اجلماعوات :الموضوعية والواقعيـة –3
فاالتصال ال خيضع للعوامل الذاتية وإمنوا خيضوع لعوامول موضووعية فوال . ويدور خالله حديث يقود إىل حتقيق اهلدف

ميكن إلنسان أن خيفي مشاعره السلبية اجتاه شخص آخر مهما مرت األيوام والبود أن يعورب االتصوال عون نفسوه مون 
خووالل املشوواعر احلقيقيووة والواقعيووة الوويت تووربط األحووداث يف زمووان ومكووان معينووني، وعلووى هووذا فووإن االتصووال يسووتمد 

 . أطرافهأصوله وجذوره من الواقع وما يرتتب عليه من تأثريات متبادلة بني
 :يعمل على ترابط المجتمع -4

يعتورب االتصوال وسويلة لتحقيوق الوورتابط و التماسوك بوني أفوراد اجملتموع ومؤسسوواته مون خوالل مواجهوة الشوائعات وكوول 
ما من شأنه أن يسيء إىل أمن األفراد واجملتمع وهو بذلك يعمل على بث ونقل القويم والعوادات والتقاليود وكول هوذا 

و حضوووارة البلووود مث العمووول علوووى احملافضوووة علوووى السووولوك اجليووود واحلووورص عليوووه ودعووووة اجملتموووع إىل ذو قيموووة ثقافيوووة أ
التمسك به مبوا حيوافظ علوى هويوة اجملتموع وحتقيوق الورتابط بوني أفوراده ونبوذ السولوك السوا الوذي يضور بواجملتمع وجيوب 

قووول املعلوموووات فقوووط بووول ننقووول أيضوووا إننوووا ال نن...أن نووودرك أن هنالوووك بعوووض احلقوووائق الووويت ال تووودرك أثنووواء االتصوووال 
الوقووائع، اخلووربات، األفكووار، املطالووب، : العديوود موون الرسووائل األخوورى وهووذه الرسووائل قوود تكووون علووى مسووتوى اجملتمووع

احلالة الوجدانيوة، طريقوة تقودير اآلخورين : أو على مستوى العالقات وتتضمن. وكلها يعرب عنها باستخدام الكلمات
ذا النووع مون الرسوائل يوتم التعبووري عنوه إموا باالتصوال اللفظوي أو بنواءا علوى موا يسوتنبط موون وكيفيوة التعامول معهوم، وهو

 1. بني السطور
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 :الجاذبية –5
أسوواليب االتصووال تعووين خمتلووف الطوورق الوويت تنتقوول هبووا الرموووز أو املعوواين أو األفكووار بووني األفووراد واجلماعووات، وتوورتاوح 

القواعد القانونية الصارمة واملفصلة ومن الكتابة التصويرية البدائيوة إىل الفون  هذه الطرق بني الغامضة الغري حمددة إىل
 :وكل هذه األساليب هلا تأثري على أفراد اجملتمع وهذه اجلاذبية قد تكون ...االختزايل وتقدم األقمار الصناعية

 .ال جاذبية الشعور اهلادئة. ال جاذبية شعور محاسية
ه جاذبية جتعل اإلنسان ال يكف عن تدعيم شبكة اتصالية اجتماعيوة كأقاربوه وزمالئوه ومن هنا فإن االتصال ل      

يف العمل وأصدقائه، بل وأنه ال يكتفي بذلك دائما بل يوسع من دائرة معارفه بتكوين عالقات موع أفوراد ومجاعوات 
 .أخرى
 : االتصال طبيعة تاريخية -6

ي املقابلوووة وجهوووا لوجوووه إال أنوووه موووع تطوووور احليووواة االجتماعيوووة حيوووث كوووان االتصوووال يف بدايتوووه يقووووم علوووى املواجهوووة أ
وتعقدها أصبحت الرسائل تنقل عن طريق شوخص آخور مث اخرتعوت الكتابوة فوأدت إىل رجووع االتصوال بوني األفوراد 
واجملتمعووات ، مث ظهوورت أسووالب االتصووال املماثلووة موون وسووائل مسعيووة بصوورية، وسووهل االتصووال بووني العووامل بوول أصووبح 

صوور الووزمن غووري موجووود حيووث ميكوون عموول أي اتصووال يف خووالل ثوووان معوودودة بعوود أن كووان ذلووك يسووتغرق حاليووا عن
 . شهورا عديدة

لالتصال يف املؤسسات واملنظمات فوائد كثرية والويت توذكر منهوا علوى سوبيل املثوال  :أهداف وفوائد االتصال –ب 
 ال احلصر بالعملية االتصالية ميكن للفرد إن يفهم العمل املكلف به والتعرف على مشكالت ومعوقات العمل كما

املؤسسوة أو املنظموة ومون  يعمل على تدعيم العالقات اإلنسوانية وزيوادة الفاعليوة التنظيميوة بوني أعضواء الفريوق داخول
مثووة حتقيووق التنسوويق يف األداء وهووذا األخووري يعموول علووى حتقيووق األهووداف املسووطرة موون طوورف املنظمووات بصووفة عامووة 

 1.واملؤسسة الرياضية بصفة خاصة
 :العناصر األساسية لالتصال –2 

ثري التخصووص العلمووي، مهمووا تعووددت التعريفووات اخلاصووة باالتصووال، أو اختلفووت بوواختالف مووداخل التعريووف أو تووأ
فإننوووا يف النهايوووة ميكووون االتفووواق علوووى تعريوووف هوووذه العمليوووة مووون خوووالل حتديووود عناصووورها األساسوووية أو الكشوووف عووون 
مكوناقووا، وهوووي الوويت ال ميكووون أن يغفلهووا تعريوووف مووواض وإن مل يووذكر صوووراحة يف سووياق هوووذا التعريووف، بووول أن عوووامل 

 من ؟: ه األسئلة هي االتصال من خالل صياغة عناصرها يف شكل أسئلة وهذ
 ال يقول ماذا؟

 كال بأي وسيلة؟

                                         

 .21حسن أمحد الشافعي، مرجع سابق ص1
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 ال ملن؟
 ال وبأي تأثري؟

تقوودم إجابووات هووذه األسووئلة حتديوودا واضووحا لعناصوور عمليووة االتصووال، الوويت جيووب توافرهووا يف كوول عمليووات االتصووال 
 :بكل أشكاهلا ومستوياهتا وهذه العناصر هي

وهو املقصود بالسؤال من؟ وهو الشخص الذي يبدأ عملية االتصوال بإرسوال الفكورة  (:المصدر)المرسل  –1–2
وقد يكون هذا الشخص هوو مصودر الفكورة أو الورأي . أو الرأي أو املعلومات من خالل الرسالة اليت يقوم بإعدادها

اضوووي بوووني املووودرب أو املعلوموووات وقووود ال يكوووون مصووودرها، ويكوووون املصووودر فوووردا آخووور كموووا هوووو احلوووال يف جمالنوووا الري
وجهووازه املعوواون، حيووث نوورى يف بعووض األحيووان أن اجلهوواز املعوواون يصووبح هووو املصوودر ويقوووم املوودرب بعمليووة القووائم 
بعمليوووة االتصوووال مووون خوووالل عمليوووة التوجيوووه واإلرشووواد، لوووذا نفضووول هنوووا أن نفصووول بوووني مفهووووم املعلوموووات والقوووائم 

 .باالتصال
األفكوووار أو اآلراء هوووي نتيجوووة املشووواهدة أو املالحظوووة الووويت قوووام هبوووا القوووائم  أموووا إذا كانوووت هوووذه املعلوموووات أو       

االتصووال نفسووه، أو أن اآلراء هووي نتيجووة اجتهوواده يف تفسووري الوقووائع واألحووداث، أو رؤيتووه للموجووودات البيئيووة الوويت 
در أيضووا يف عمليوووة يتعوورض هلووا وتفسوووريه حلركتهووا يف هوووذه احلالووة فووان القوووائم باالتصووال أو املرسووول يكووون نفسووه املصووو

 . االتصال
وهوووي املعوووىن أو الفكووورة أو احملتووووى الوووذي ينقلوووه املصووودر إىل املسوووتقبل وتتضووومن املعووواين واألفكوووار  :الرســـالة -2–2

واآلراء الوويت تتعلووق مبوضوووعات معينووة، يووتم التعبووري عنهووا رمزيووا سووواء باللغووة املنطوقووة أو غووري املنطوقووة، وتتوقووف فاعليووة 
 .املشرتك للموضوع واللغة اليت يقدم هبااالتصال على الفهم 

 أو مصورة،أو غري ذلك،تنتقل عرب( مطبوعة)وقد تكون الرسالة على شكل كلمات ملفوظة، أو مكتوبة
حيوث تفكوك الرسوالة ...( العوني، األذن،)اهلواء أو الورق، أو الضوء، أو غري ذلك إىل املسوتقبل، مون خوالل حواسوه

 . دما  املستقبلوحتلل مث حتول إىل رموز تستقر يف
من جهة أخرى تتوقف فاعلية االتصال على احلجوم اإلمجوايل للمعلوموات املتضومنة يف الرسوالة ومسوتوى هوذه        

املعلومات مون حيوث البسواطة والتعقيود، حيوث أن املعلوموات إذا كانوت قليلوة فإهنوا ال جتيوب عون تسواؤالت املتلقوي، 
عرضوة للتشوويه، أموا املعلوموات الكثورية فقود يصوعب علوى وال حتيطه علما كافيا مبوضوع الرسالة، األمر الوذي جيعلهوا 

أن االختيوووار املناسوووب لصوووياغة الرسوووالة ورموزهوووا مووون . املتلقوووي اسوووتيعاهبا وال يقووودر جهوووازه احلركوووي علوووى الوووربط بينهوووا
األمهية مبكان للمرسل واملستقبل، وسوء االختيار يؤدي إىل مشواكل كثورية لوذا علوى املرسول أن يعورف أن الصوياغات 

 .لرموز قد تكون هلا معاين خمتلفة باختالف الناس، كما تؤدي معاين ضمنية أو خفية أو مرتادفة أو متعارضةوا
هووو املتلقووي فهووو الووذي يسووتقبل الرسووالة ويقوووم بتفسووري الرموووز وأدراك املعووىن يف إطووار العمليووات :المســتقبل -2-3

لثالثووة متثوول احلوود األدن الووالزم والضووروري لوصووف العقليووة الوويت سوويقوم هبووا خووالل عمليووة االتصووال ، وهووذه العناصوور ا
 .العملية بأفا عملية اتصالية تقوم بدورها بالتنسيق للفرد أو اجملموعة
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وهوووذه ( الالعبوووني)إىل املسوووتقبل ( املووودرب)هوووي الووويت يوووتم مووون خالهلوووا نقووول الرسوووالة مووون املرسووول  :الوســـيلة -2-4 
ملوقف االتصايل، وحجم املتلقني وانتشارهم، وحودود املسوافة الوسيلة ختتلف يف خصائصها أو إمكانياهتا باختالف ا

 1بني املرسل واملتلقني
 :هو أي عائق حيول دون القدرة على اإلرسال أو االستقبال وينقسم إىل نوعني :التشويش -2-5
يطورأ علوى إرسوال الرسوالة يف  –بقصد أو بغري قصود  –ويعين أي تداخل فين  :التشويش الميكانيكي –2-5-1
عووودم اإلحسووواس باألنووووا، أو : فالتشوووويش قووود حيوووودث نتيجوووة موووؤثر نفسوووي مثوووول... لتهوووا مووون املرسووول إىل املتلقووووي رح

 .الشعور بالصداع أو األمل: االستغراق يف التفكري، وقد يكون نتيجة مؤثر جسماين مثل
ي فهوووذا التشوووويش حيووودث يف الفووورد حوووني يسووويع النووواس فهوووم بعضوووهم الوووبعض أل :التشـــويش الـــداللي –2-5-2 

التوريوووة يف اللغوووة العربيوووة، وعنووود اسوووتخدام  : سوووبب مووون األسوووباب، وحوووني يعطوووي النووواس معووواين خمتلفوووة للكلموووات مثووول
والشويء املهوم اجلودير بالوذكر هوو أن التشوويش يقووم بوظيفوة عوائق . كلمات وعبارات خمتلفة للتعبري عن نفس املعوىن

 . 2ححيصويش قلت فعالية الرسالة، والعكس لالتصال، فكلما زاد التش
أو مووا يسوومى التغذيووة املرتوودة واملقصووود بووذلك العنصوور هووو التأكوود موون وصووول الرسووالة إىل : رجــع الصــد  -6–2

املسووتقبل بالصووورة املرجوووة، وتفهووم رد فعلووه وذلووك موون خووالل توجيووه املرسوول التسوواؤالت اإليضوواحية للمسووتقبل للوورد 
 3عليها
الناس خالل عملية االتصال ال يتخذ شكال أو نوعوا واحودا،  إن تبادل األفكار واملفاهيم بني: أنواع االتصال -3

ويرجوع ...أن االتصوال أنوواع وأمنواط قود ختتلوف وتتعودد، وحيواول الوبعض إجيواد تقسويمات هلوذه األنوواع d وهذا يشوري
 ال عودد املشواركني: سبب التعدد إىل األساس الذي يتخذ منطلقا هلذا التقسيم ويعتمد التقسيم علوى األسوس التاليوة

 .كال مدى الرمسية. وطبيعتهم يف عملية التفاعل االتصايل
 . نوع الوسائل املستخدمة -
 . االتصال عملية خالل التفاعل مقدار -
 .االتصال سري خط أو اجتاه -

وهووذا األخووري يظهوور جليووا يف حموويط (اجتوواه أو خووط سووري االتصووال)ومووا يهمنووا يف هووذا البحووث هووو النوووع اخلووامس      
اإلدارة حيث جند أن االتصاالت تسوري داخول املنظموة علوى شوكل هرموي فاالتصواالت تنسواب مون أعلوى إىل أسوفل 

التصووال اهلووابط وهووو األساسوووي يف يف صووورة أواموور وتعليمووات وسياسووات وألهوووداف وتوجيهووات وهووذا مووا يسووومى با
اإلدارة الكالسوووويكيةد وقوووود يكووووون االتصووووال بووووالعكس أي موووون أسووووفل إىل أعلووووى ويكووووون يف صووووورة طلبووووات أونقوووول 
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املعلومات إىل املستويات العلياد وقد حيتاج األمر إىل أن يتم االتصال بوني نفوس املسوتوى اإلداري الواحود يف اهليكول 
 :ن من اجل حتقيق أهداف املؤسسة وهي بالتفصيل كاأليتالتنظيمي بقصد التنسيق والتعاو 

وهووو أكثوور أنووواع االتصووال شوويوعا وهووو يشووري إىل التوجهووات والتعليمووات الوويت تصوودر عوون :االتصــال الهــابط  1–3 
املستويات العليا يف اهليكل التنظيمي ومتر هذه التوجيهات والتعليمات واألوامر من خالل التنظيمات املتسلسولة إىل 

ويووورتبط هوووذا النووووع مووون االتصوووال مبفهووووم السووولطة يف التنظووويم إذن إن مهموووة .  املسوووتويات اإلداريوووة أو التنفيذيوووة أدىن
 .اإلدارة العليا صناعة القرار ومتريرها إىل املستويات األخرى 

إىل الصووعوبات الوويت يواجههووا االتصووال اهلووابط د كلمووا  اإلشووارةموون خووالل  اتاالفرتاضووهووذه ويوورد الووبعض علووى       
تعددت املستويات اإلدارية كلما تعثرت عملية االتصال ألن األوامر والتعليمات سوتمر عورب حوواجز متعوددة قبول إن 

ويكن القول بان هناك مخسة أنواع من االتصوال اهلوابط حتودث بوني املشورفني واملودراء يف إي . تصل إىل نقطة التنفيذ
 :نظيم مؤسسايت وهيت
 تعليمات حمددة تتعلق مبهمات حمددة – 
 .معلومات هتدف إىل تطوير درجة عالية من التفهم للمهمة وعالقاهتا مبهمات التنظيم األخرى  – 
 .معلومات حول اإلجراءات واملمارسة التنظيمية – 
 .معلومات ترجع للمرؤوسني فيما يتعلق باألداء املتحقق – 
 . معلومات ذات طبيعة إيديولوجية غايتها إحداث متاثيل بني العاملني وأهداف التنظيم – 

ومووون أمثلوووة ذلوووك عنووودما يصووودر املووودير إىل اإلدارات واألقسوووام تعليموووات حوووول الووودوام أو اإلجوووازات أو التسوووهيالت 
 .يف االتصال وكيفية االتصال بالعمالءد وينسجم هذا النوع من االتصال بالبريوقراطية واملركزية

وهوو عكوس النووع األول فاالتصوال الصواعد يوأيت مون املسوتويات اإلداريوة السوفلى ليصول  :االتصال الصـاعد 3-2
واملعلومووات املنقولووة يف . إىل أعالهووا عوورب املسووتويات اإلداريووة املختلفووة موون أسووفل اهلوورم يف اهليكوول التنظيمووي إىل أعوواله

 :صورة االتصال الصاعد ميكن تقسيمها إىل
 .معلومات عن العامل نفسه وأدائه ومشاكله  –1
 .معلومات عن اآلخرين ومشاكلهم -1
 .معلومات عن السياسات واإلجراءات التنظيمية -1
يكوون أال باسوتعمال وسويلة  ال وماتلأن نقل املع. معلومات حول ما ينبغي القيام به وكيف ميكن إن يتم ذلك -8

 :من الوسائل الذكورة أدناه
 .موظف عن حالة يعاين منها إىل رئيسه املباشر أو املدير العامو أي عندما عامل أ:الشكاو رفع  -
حيووث يعموود بعووض املووديرين إىل السووماح للمرؤوسووني باالتصووال املباشوور هبووم دون املوورور  :سياســة البــاب المفتــو  -

 .عرب املستويات اإلدارية املتدرجة
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مووال أو موون خووالل صووناديق االقرتاحووات أو االجتماعووات الرمسيووة أو مثوول اللجووان املمثلووني للع:أســاليب المشــاركة -
 .غري الرمسية

حيوووث يوووديل العامووول برأيوووه يف املوسوسوووة واالقرتاحوووات حوووول : تعبئوووة االسوووتبيانات واملقوووابالت بعووود انتهووواء العمووول - 
 .االتصال يف املوئسة أو املنشأة

لى معلومات عن العاملني يف املسوتويات الودنيا وهو أسلوب هام ميكن اإلدارة من احلصول ع :مكتب الشكاو  -
 .من اهلرم الوظيفي للمؤسسة الرياضية

وهووو ذلووك االتصووال الووذي حيوودث بووني العوواملني يف نفووس املسووتوى اهلرمووي موون اهليكوول  :االتصــال األفقــي-3-3 
بووني العالقووات  التنظيمووي دلكوون العالقووة بيوونهم ليسووت مثوول العالقووة بووني الوورئيس واملوورؤوس وينطبووق االتصووال األفقووي

للمسووتويات اإلداريووة املختلفووة وبووالرغم موون نظريووة املبوودأ التوودرجيي يف االتصووال وتسلسوول األواموور حسووب نظريووة ونوووع 
االتصووال إال أنووه أصووبح موون الصووعب معرفووة طبيعووة االتصووال يف املؤسسووات الرياضووية احلديثووة والعمالقووة والوويت ميكوون 

 1.يشبهه االتصال فيها بالشبكة العنكبوتية
 : وميكن اعتبار االتصال األفقي بأنه هام ويزيد من فاعلية األداء داخل املؤسسة الرياضية يف اجملاالت التالية 
 .القيام ببعض املهارات غري احملددة واليت حتتاج جلهود جمموعة أفراد أو فريق للقيام هبا-
يوق االسوتماع إلويهم ونقول املعلوموات يشكل االتصال األفقي دائرة مغلقة حيث أفوا تلوي حاجوات اإلفوراد عون طر  – 

 .هلم من زمالئهم
من املهم النظر لالتصال األفقي من خوالل النظور إىل وظيفوة الرقابوة يف التنظويم الن االتصوال األفقوي يعتورب نوعوا  – 

 .من الرقابة يف أحلقيقية على قدرة اإلدارة العليا يف التنظيم
املؤسسوووات فعنووودما يفصووول املووودير أحووود أعضووواء الوحووودة اإلداريوووة وال يووورتبط االتصوووال األفقوووي بظووواهرة التنوووازع يف  – 

 .ينسق جمهوداته مع نظريه يف وحدة أحرى فسيكون هناك جمال للتنازع ما يوثر على املؤسسة يف حتقيق أهدافها
ارة إن االتصووال األفقووي موون العمليووات اهلامووة الوويت تشووجع مبوودأ املشوواركة يف التنظيمووات احلديثووة فووإذا كانووت اإلد – 

 .العليا ترغب يف مشاركة العاملني يف رسم السياسات وحتديد األهداف كما هو احلال يف نظرية اإلدارة باألهداف
توزيوع -اجتماعوات اللجوان –النظوام غوري الرمسوي :))وقد طورت بعض املؤسسات ركائز هامة لالتصال األفقوي منهوا 

 ((.التقارير املكتوبة
 : بعض المعوقات التي تواجه االتصال األفقي 3-4
 . التنافس بني الوحدات التنظيمية واألقسام اإلدارية من نفس املستوى داخل املؤسسة الرياضية -
 . ظهور صعوبات تتمثل يف حتديد األعضاء وزيادة عدد الذين جيب االتصال حبم داخل التنظيم -
 .صة خيلق معوقات وحواجز تعيق تطوير األداءتقسيم التنظيم الواحد إىل وحدات متخص -
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يتعاموول األفووراد يف االتصووال األفقووي مووع أفووراد خيتلفووون يف اآلراء واألفكووار والقوويم وأمنوواط السوولوك وهووذا يووؤدي إىل  - 
 . تكتالت ختلق صعوبات يف عملية التواصل

  :أهمية االتصال -4
ة وعليوه يتوقوف بقائهوا فمون خاللوه تسوتطيع اإلدارة توصويل إن االتصال الفعال هو مفتاح جناح املؤسسوة الرياضوي    

والتعليمووات الالزمووة د  تاواإلرشووادموون إصوودار البيانووات  الرؤسوواءاملعلومووات عوون املوودخالت الوويت حتتاجهووا ويووتمكن 
 .ومن جهة أخرى فاالتصال الفعال يؤدي إىل حتسن أداء العامل وحصوله على رضا أكرب يف العمل

التغري يف املؤسسة يتم من خالل مشواركة كول العموال يف إحداثوه وهوذا لون يوتم إال عون طريوق  وأن ارتفاع مستوى – 
اإلدارة العليووا واألطوور التنفيذيووة وتوزيووع املعلومووات بيوونهم بشووكل سووليم وإيصوواهلا هلووم يف الوقووت املناسووب وهووذا يفسووح 

 1. هاتاجملال واسعا أمام االتصال بني مجيع املستويات اإلدارية ويف مجيع االجتا
باملائوووة مووون نشووواط املؤسسوووة وهوووذا ماجيعلنوووا  91إن الدراسوووات واألحبووواث تشوووري إىل إن االتصوووال ميثووول موووا يقووورب  –

النتصور إي مؤسسة من دون وجود نظوام كوفء لالتصوال فهوو جوزء أساسوي مون كافوة اخلطووات اإلداريوة األساسوية 
 . من ختطيط ورقابة وتنظيم وتوجيه

وتظهوور أمهيووة االتصووال يف املؤسسووات الرياضووية الكبوورية أنووه كلمووا زادت املسووافة بووني اإلدارة العليووا واإلدارة املباشوورة  -
أي إن مراكوووز اختووواذ القووورارات تكوووون بعيووودة عووون مواقوووع التنفيوووذ وهوووذه املسوووافة بوووني مراكوووز التخطووويط ومواقوووع التنفيوووذ 

ويوورى العديوود موون الكتوواب أن أغلبيووة –. باالتصووال الفعووال املوورن تتطلووب التوصوويل اجليوود للبيانووات وهووذا اليتووأتى إال
املشووكالت الوويت تعوواين منهووا املؤسسووات الرياضووية يف العصوور احلووديث هووي أساسووا ناجتووة عوون مشووكالت يف االتصووال 

 2. فهناك افرتاض عام وهو أن كثري من املشاكل الفردية واالجتماعية ناجتة عن سوء االتصال
 :أهداف االتصال-4-1
ن اهلدف الرئيسوي لالتصوال هوو تبوادل املعلوموات بوني األفوراد والعمول علوى تعوديل سولوكهم، ومهموا يكون فبواسوطة إ

 :االتصال ميكن حتقيق األهداف املختلفة للمؤسسة الرياضية واليت تتلخص فيما يلي
اختوواذ القوورارات اإلداريووة بووأخر يف  نقوول املعلومووات والبيانووات واملفوواهيم عوورب القنوووات املختلفووة ممووا يسووهم بشووكل أو - 

 . وحتقيق األرباح لنجاح املؤسسة
إحكووام املتابعووة والسوويطرة علووى اإلعمووال الوويت ميارسووها أعضوواء املؤسسووة موون خووالل املقووابالت والتقووارير الوويت تتنقوول  -

 .باستمرار بني األفراد عرب املستويات اإلدارية املختلفة
 .ومؤشرات األداءتقيم األداء وإنتاجية العمل وحتديد معايري  -
 . توجيه وتغيري السلوك الفردي واجلماعي للعاملني يف املؤسسة وتغيري اجتاهاهتم وآرائهم حنو العمل - 
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اطووالع الوورئيس علووى تقبووول مرؤوسوويه ألرائووه وأفكووواره وأعمالووه داخوول املؤسسووة فاالتصوووال وسوويلة رقابيووة وإرشوووادية  - 
 .لنشاطات الرئيس 

 .لنشطة املختلفة للمؤسسة واجناز األعمال واملهامحتقيق التفاعل والتبادل ل - 
 .حتقيق التفاهم بني اإلدارة والعاملني وبني أعضاء اإلدارة العليا وخلق الثقة بينهم  - 
 .املناخ اجليد لتحقيق الرضا يف العمل ورفع الروح املعنوية وبالتايل حتفيز العاملني  هتيئة - 
 .شرح أهداف وخطط املؤسسة للعاملني  -
االستشووارة ومناقشوووة املشووواكل وسووبل عالجهوووا وإعطووواء العوواملني املعلوموووات عووون اإلجووراءات واملمارسوووات اخلاصوووة    

 .بالعمل
 نقل املعلومات واملعارف من فرد ألخر من أجل حتقيق التعاون. 
 تقد  معلومات لألفراد العاملني باملؤسسة تسمح هلم ب: 
 تفهم احمليط العام للمؤسسة. 
 معرفة الطابع التقديري للوظيفة . 
 حتديد املتطلبات احلالية واملستقبلية للوظيفة. 
إن اهتمووام خمتلووف املفكوورين واملوودارس الفكريووة باالتصووال أسووهم يف إبووراز الوودور األساسووي الووذي حيققووه االتصووال      

ملؤسسووات خاصووة الرياضووية منهووا فسووح اجملووال الواسووع أمووام االهتمووام بووه يف ا اجليوود يف املؤسسووات الرياضووية ، وهووذا مووا
الويت يقووم عليهوا والويت  املبوادئوتنوعت النماذج اليت يسري عليهوا والويت تتفاعول مون خالهلوا عناصور االتصوال وطوورت 

 . تعمل على احلد من املعوقات اليت يتعرض هلا االتصال
 :أهمية االتصال الفعال–2–4 

تعترب أمهية االتصال من أهم األموور الويت يعوىن مبوا علمواء اإلدارة بشوقيها إدارة األعموال واإلدارة العاموة فضوال عون أن 
عمليووة االتصووال متثوول إحوودى الوظووائف األساسووية الوويت تقووع علووى القائوود اإلداري فإهنووا متثوول اجلهوواز العصوو  بالنسووبة 

 . للمؤسسة الرياضية
واضحة يف عالقتها الوثيقة بالتخطيط وبعملية إصدار القرارات وبعملية الرقابة وموا ينوتج  وتبدو أمهية عملية االتصال
 . عنها من تصحيح لالحنرافات

إننا جند أن االتصال السهل واجليد والواضح والبسيط يساعد القائمني علوى وضوع األهوداف والسياسوات مون معرفوة 
ن عمليووة االتصووال اجليوود والنوواجح والفعووال تسوواعد القووائمني علووى كمووا أ. حقيقووة الثووروة املاديووة والبشوورية يف املؤسسووة

 .تنفيذ اخلطط من معرفة األهداف بشكل واضح 
إن أمهيووة االتصوووال التقتصووور علوووى فقووط علوووى إعوووداد اخلطوووط واألهووداف والسياسوووات وتوزيوووع الوظوووائف واختووواذ       

هوذا األخوري يظول فاقودا  لألثور واألمهيوة موا مل توتم القرارات بل متتد لتشومل مرحلوة مابعود عمليوة اختواذ القورارات إذ إن 
 .     عملية نقل وتوصيل القرار إىل من يهمه القرار سواء كان أفراد أو أقسام أو إدارات
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فووواإلداري النووواجح اليسوووتطيع أن يوووؤدي وظيفتوووه يف جموووال الرقابوووة اإلداريوووة بطريقوووة جوووادة ومنتجوووة وفعالوووة إال إذا      
 . الة حبيث يستطيع عن طريقها اجلمع بني كافة أرجاء التنظيم يف الوحدة اإلداريةتوفرت له شبكة اتصال فع

إن االتصال أصبح اليوم ضرورة هامة للمؤسسة الرياضية يف االتصال مع مجاهريها واملؤسسات األخورى مون اجول  -
اهلائلوة الويت تسوود السووق  االتصال باجلمهور وتوصيل رسائل إعالمية إلقبال اجلمهور والتعامل معها يف ظل املنافسة

 .يف عصر انتشرت فيه العوملة وشبكة االنرتنيت
 :معوقات االتصال -3–4
ميكن تصنيف العوائق يف االتصال حسب عملية االتصال إىل معوقات بالنسبة للمرسل واملستلم والرسوالة والوسويلة  

 1:يلي والتشويش وهي كما وردت عندما
 :معوقات بالنسبة للمرسل   -

  التخطيط لعملية االتصال مما يؤدي إىل اتصال غري مفهوم عدم. 
 عودم اختيوار املرسول للوقوت أو املكوان املناسوب إلرسوال -. اختيار املرسل لعبارات غري مفهومة من قبل املسوتقبل

 .الرسالة 
 :معوقات بالنسبة للمستقبل -
  عدم القدرة على اإلصغاء. 
  للمعاين بسبب تفاوت املستوى التعليمي والثقايف واللغوي اخلاطئالفهم 
 احلالة النفسية للمستقبل اليت تؤثر على طريقة تفسريه للرسالة وفهمها. 
 :معوقات بالنسبة للرسالة -
 حتريف املعلومات وتعرضها للحذف للتأثري على متخذ القرار. 
 األفكار  عدم ترابط األفكار واملعاين الواردة يف الرسالة وعدم ترتيب. 
 :معوقات بالنسبة لوسيلة االتصال -
 استخدام وسائل اتصال غري متناسبة مع طبيعة الرسالة. 
  استخدام وسيلة اتصال غري مناسبة للمستقبل أو أفا ليست ذات مصداقية. 
  استخدام وسائل اتصال ال تتناسب مع الوقت املتاح لالتصال باآلخرين. 
 :معوقات بالنسبة للتغذية العكسية -
 عدم إعطاء تغذية عكسية يف الوقت املناسب. 
  عدم املتابعة من قبل املرسل لتأكد من وصول الرسالة. 
  عدم املتابعة من قبل املرسل لتأكد من أن املستقبل فهم املعىن املقصود للرسالة. 
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 :كما أن من معوقات االتصال كما وردت عند هي كما يلي  -
 فشله ورمبا االتصال فعالية عدم إىل يؤدي منها التقليل أو االتصال عملية يف املبالغة. 
 تفكووري دون الكتابوة أو بالتحودث الشووخص يبودأ األحيوان مون فكثووري االتصوال، لعمليوة كووايف ختطويط وجوود عودم 

 .االتصال عملية حتقيق هدف إيصاهلا ينوي اليت الرسالة من الغرض حتديد وبدون مسبق
 خيلوق مموا مناسوبة غوري أو ضوعيفة بكلمات عنها يعرب قد أنه إال الفكرة وضوح من بالرغم التعبري على القدرة عدم 

 .والغموض االرتباك من الكثري
 مسووتوى علووى االتصووال عمليووات يف ثغوورات وجووود موون عليووه يرتتووب ومووا رمسووي والغووري الرمسووي التنظوويم بووني الصووراع 

 .املنظمة
 واألخبووار املعلومووات وحجووب االتصووال تعطوول إىل ذلووك يووؤدي بالتووايل العوواملني بووني والتعوواون الثقووة عنصوور فقوودان 

 النوووووع موووون املوووودير كووووان إذا خصوصووووا باملرؤوسووووني، باالتصووووال املوووودير اهتمووووام عوووودم أو املوووودير موووون اخلوووووف بسووووبب
 .القرارات اختاذ يف الدكتاتوري

 يفقوودها مموا اإلداريووة املسوتويات موون قليول لوويس عودد يف الرسوالة موورور عليوه يرتتووب وهوذا اإلداريووة املسوتويات تعودد 
 االتصووال عمليووة إمتووام دون حوواجز تقووف الوويت املعوقووات موون جمموعووة هنوواك. االوان فوووات بعوود تصوول فقوود قيمتهووا موون

 1:يلي ما منها(1991 زايد) إليها أشار كما كامل، بشكل
وهوووي املعوقوووات الووويت تقوووف حووواجزا بسوووبب العالقوووة بوووني القائووود واملرؤوسوووني :المعوقـــات النفســـية واالجتماعيـــة  - 

 .والفرق االجتماعي بينهم
 :المعوقات الناشئة عن طبيعة التنظيم وتشمل -
 اإلشراف أو الصالحيات حتديد وعدم األدوار غموض. 
 إىل املعلوموووات يعووورض مموووا الووووظيفي اهلووورم وقموووة القاعووودة بوووني املسوووافة طوووول يعوووين مموووا اإلداريوووة املسوووتويات تعووودد 

 حنفوووي) لووودى وردت كموووا تصووونف والووويت العقبوووات مووون أنوووواع ثوووالث اإلداري االتصوووال يعيوووق قووود. والتزويووور التحريووف
1999 ) 

 .هي مؤثرات بيئية متعلقة باملسافة، الضوضاء املزعج:العقبات المادية  - 
 .هي تتصل بالنواحي النفسية واالجتماعية للفرد:العقبات الشخصية  - 
لقوود دلووت . فووالكثري موون الكلمووات حتموول أكثوور موون معووىن وفقووا للموقووف الووذي تسووتخدم فيووه :العقبــات اللفظيــة  -

وموون أبوورز (1999كنعووان )التجووارب علووى أن هنوواك بعووض املعوقووات الوويت تعوورتض عمليووة االتصووال كمووا وردت لوودى 
 :هذه املعوقات هي ما يلي

 يعرضه الذي املوضوع حنو املوظف مبشاعر القائد اهتمام عدم. 
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 وموظفيه القائد بني والتعليمية االجتماعية املكانة يف فروق وجود. 
 ميل الكثري من القادة لالستجابة لألخبار السارة عن األداء دون األخبار غري السارة. 

مكوون التغلووب علووى معوقووات االتصووال ي: بعــض األســاليب للتغلــب علــى معوقــات االتصــال اإلداري–4–4
 : كما يلي(  1991) اإلداري كما وردت عند العالق 

 : حلقة المرسل -
 .تدريب املرسل على مهارات االتصال-
 - مراعاة الفروقات الفردية بني األفراد. 
 لغة مشرتكة وبسيطة  استخدام. 
 :حلقة مستقبل  -
 تدريب املستقبل على مهارات االتصال. 
  مشرتكة بني املرسل واملستقبل إجياد لغة. 

 :وهي ما يلي1كما ميكن التغلب على معوقات عملية االتصال اإلداري 
ا موون تفسووري ألووتمس توضوويح أفكووارك قبوول عمليووة االتصووال، فقبوول إعطوواء األموور أو إصوودار التع - ليمووات كوون متأكوود 

 .كرسالت حيوتوض
ضووورورة مراعووواة الفروقوووات الثقافيوووة واالجتماعيوووة والسووولوكية القائموووة بوووني األفوووراد حبيوووث يوووتم صوووياغة الرسوووائل مبوووا  - 

 .تتناسب مع الفروقات الفردية ملستلمي الرسائل
استخدام قنوات اتصال تالئم الرسالة أو املستلم، فلكل رسالة وسيلة معينوة تكوون أكفوأ مون غريهوا يف هوذا النووع  -
 .الرسائلمن 
 .التأكد من أن التغذية العكسية املعطاة ذات مصداقية وأهنا ختص الرسالة اليت سبق وأن أستلمها املستلم - 
الرتكيز على مسألة الوقت يف االتصال خصوصا فيما يتعلق مبسوتقبل الرسوالة، حيوث يعتورب وقوت اسوتالم الرسوالة   -

 2.دور ا أساسي ا يف جناح االتصال أو فشله
ميكن تلخيص أهم دعائم االتصال اإلداري الناجح كما ذكرت عنود كول :ائم االتصال اإلداري الناجحدع-5–4
 :مبا يلي  3من
 .تقد  الرسالة بأسلوب واضح حىت يتمكن املستقبل من فهمها - 
 .املوقف احتياجاتاستخدام اللغة واملفردات اليت تلي  - 
 .سالتك مرتابطة ومتسلسلة منطقي اإىل رموز أحرص على جعل ر  رسالتكعندما حتول  - 
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 .اخرت الوسيلة األكثر مالئمة للموقف - 
 1.أحرص على حصول عملية تغذية راجعة مع املستقبل - 

 : أهم شروط االتصال اجليد الواجب توافرها وهي كما يلي(  1118) كما أبرز زويلف وقطامني 
أن يكووون طوورح الفكوورة واضووح ا صوووادق ا . *حتقيقووه منهوووااإلعووداد اجليوود، وذلووك بتحديوود الرسوووالة، ومووا الووذي تريوود  -

 .لضمان التأثري
 .اختيار الوسيلة املناسبة لالتصال -
 .الدراسة املتعمقة للمرسل إليه -
 :فريی آن من دعائم عملية االتصال اإلداري ما يلي:  Preston 1997آما
 .أثناء احملادثة حافظ على هلجة أو أسلوب مسرتخ بسيط وغري رمسي - 
وميكون إسوتخدام أنوت . )أعتمد على مودى قووة العالقوة( األخريد قم باستخدام اسم املوظف أو الشخص األول  -

 (.من حني آلخر
 .وجيب إستخدام كلمات ومصطلحات متعارف عليها أو لدى املوظف -
دقة جيب عليك أن تكون صادقا، صورخيا أي عنودما يوتم توجيوه سوؤال لوك جيوب عليوك أن تعطوي معلوموات صوا - 

 .وسليمة بقدر اإلمكان
إن لإلتصووال اإلداري مهووارات موون الضووروري توفرهووا حووىت تووؤدي عمليووة اإلتصووال الغوورض املقصووود منهووا وذلووك       

 :حسب ما ورد لدى كال من وذلك بالنسبة لكال من املرسل واملستقبل
 بالنسبة إلى المرسل: 
 . حدد اهلدف من عملية اإلتصال، والتعبري عن أفكاره بوضوح–
 .استخدام قنوات اتصال تالئم طبيعة الرسالة  – 
 : بالنسبة إىل املستقبل. "اختيار التوقيت املناسب لإلتصال بالطرف اآلخر من عملية اإلتصال- 
 . ث املرسل و التفر  متاّما لهيحد ترکيز االنتباه علی -
 .جتنب إصدار األحكام والتقييم املسبق قبل مساع كل احلقائق –
 . اإلصغاء الفعال من جانب املستقبل حول موضوع اإلتصال– 
 .إلستقبال الرسالة أو اإلتصال أن يكون املستقبل على إستعداد-
 . أن يكون املستقبل قادر ا على فهم الرسالة والتفاعل معها- 
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 : كفاءة االتصال الفعال–6–4
نقول املعلوموات قود يعوود إىل الرسوالة املسوتخدمة، فعنود مقارنوةالتليفزيون  بطئإن مدى السرعة أو  :السرعة –1–6

باخلطوواب، يتبووني أن األول أسوورع بكثووري موون الثوواين وقوود تفقوود املعلومووات قيمتهووا إن مل تنقوول أو تصوول فيوقووت اختوواذ 
 .القرار أو التصرف

ف االتصوووال علوووى معلوموووات تسوووهل الوسوووائل الشوووفهية يف االتصوووال مووون إمكانيوووة احلصوووول أطووورا: االرتـــداد –2–6
مرتوودة تسوواعد علووى رد الفعوول السووليم وإمتووام عمليووات االتصووال بنجوواح، أمووا الرسووائل املكتوبووة كاخلطابووات والتقووارير 

 .فهي بطيئة وغري فعالة
ميكن لبعض وسائل االتصواالت أن حتفوظ تسوجيالت وملفوات، وتفيود هنوا يف إمكانيوة الرجووع  :التسجيل –3–6

 .دم يف إجناز املوضوعات حمل االتصالإليها ملتابعة التق
ا قوادرة علوى تقودم معلوموات كثيفوة، األمور الوذي ميكون مون اسوتخدامها تتميوز بعوض الوسوائل بأهنو :الكثافة –6-4

 .يف عرض املعلومات املعقدة، وبصفة عامة كل ما قدمت وسلة االتصال معلومات كثيفة كلما كان أفضل
ل رمسيوووا أمكووون اسوووتخدام وسوووائل اتصوووال تناسوووب ذلوووك، فوووإعالم الفووورد إذا كوووان موضوووع االتصوووا :الرســـمية -6-5

 .بالرتقية والنقل من خالل اخلطاب تعترب وسيلة مناسبة
كلمووا كانوت وسوويلة االتصووال غووري مكلفووة كلمووا كووان أفضوول، وتتمثوول التكلفووة يف األدوات املكتبيووة   :التكلفــة –6-6

 .1. يف االتصال وهي تتمثل يف تكاليف اإلرسال واالستقبالاملستخدمة، الطبع والربيد وأجور العاملني املشرتكني 
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 :خالصة
إن إقامة عالقات طيبة بينك وبني الناس أساسوها الراسوو واملتوني هوو وصوولك إلويهم وتوأثريك فويهم وعلويهم،         

وكل ذلك ال ميكون أن حيودث إال إذا كنوت جتيود مهوارة االتصوال موع اآلخورين، وهوذه املهوارات هوي الويت جتعول هنواك 
 .نوعا من التواصل الذي ميكن أن حيدث بينك وبني اآلخرين

ولالتصال أمهية بالغة يف العالقات بني الناس، ويتوقف االتصال الناجح مع النواس علوى شويء أكثور مون اللغوة       
املشرتكة وحدها، مثل طريقوة التفكوري والتجوارب واملراكوز االجتماعيوة املختلفوة ووسوائل النظور إىل األشوياء، وإذا أردنوا 

روري فهووم هووذه االختالفووات يف طوورق التفكووري بوضوووح أكثوور، أن جنيوود مهووارة االتصووال النوواجح مووع النوواس فموون الضوو
واالتصال إذا نضرنا إليه من الناحية السويكولوجية جنوده عبوارة عون عمليوة تتصول ملميوع املواقوف الويت هلوا معوىن وعلوى 

 .ذلك فاالتصال خيتص باحملاوالت اليت يبذهلا الفرد للتعبري نفسه لآلخرين
ذين يفهموووون أمهيوووة االتصووال والتواصووول بووودأ يتزايوود علوووى األقووول وأن القووودرةعلى والشوويء املطموووئن أن عووودد النوواس الووو 

االتصووال ليسووت عمليووة شووديدة التعقيوود موون الناحيووة النظريووة علووى األقوول، وأن القوودرة علووى االتصووال هووي الوويت تطلووق 
ق يف املؤسسوات الطاقات داخل الناس وحتول األفكار العظيمة إىل أفعال، وهي ما جتعل كل االجنازات ممكنوة التحقو

 .بصفة عامة والرياضية بصفة خاصة
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 تـمهيد 
الفعاليووة التنظيميووة سوووف نعوورف أيوون تتجلووى الفعاليووة التنظيميووة : سوونحاول موون خووالل هووذا الفصوول املعنووون ب      
الفعاليوووة التنظيميوووة ودورهوووا يف املؤسسوووات الرياضوووية مووون خوووالل التطووورق إىل أهوووم النظريوووات يف جموووال الفعاليوووة وأمهيوووة 

التنظيمية و التنظيمات علما إنه من الصعب  حصور كول نظريوات  أو مفواهيم التنظويم السوائدة  ومون خوالل عمليوة 
ميوووة  أرجعنوووا االخوووتالف  يف تصووونيف نظريوووات السووورد التوووارخيي ألهوووم النظريوووات الووويت وردت يف جموووال الفعاليوووة التنظي

التنظيم  إىل اختالف منظورهوا للفعاليوة التنظيميوة  وبنواءا علوى هوذه األخورية  مت تصونيف نظريوات التنظويم  إىل أربعوة 
 . تيارات  املنظور االقتصادي املنظور االجتماعي  املنظور التنظيمي  املنظور الثقايف
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 :التيار الكالسيكي للفعالية التنظيمية-1
 (:فريدريك تايلور) التنظيم العلمي للعمل -1–1 

نشأت وتطورت  نظرية التنظيم العلمي للعمول  يف الواليوات املتحودة املنظور األساسوي هلوا فتعتورب الثوورة الصوناعية     
واحلاجووة املاسوة إلجيوواد السوبل الكفيلووة بتحقيووق  األمريكيوة  احملوورك األساسوي لإلبووداع  يف جموال علوووم اإلدارة والتنظويم 

تنظوويم فعووال للنشوواط الصووناعي  يسوومح بتحقيووق مسووتويات أداء عاليووة  وذلووك بتوووفري املهووارات  والسوولوكيات املوازيووة 
هلذه النهضة  و الغري متووفرة لودى طبقوة املوالك الصوناعيني  الوذين يعتمودون علوى أسواليب تنظويم تقليديوة  ال تتوافوق 

ات العموووال  و ال تشوووجع علوووى حتسوووني إنتووواجيتهم ، فالرواتوووب الضوووعيفة  و التنظووويم والتسووويري خيضوووع ألهوووواء ومتطلبووو
املالك  و غياب الدافع لزيادة اإلنتاج  كل ذلك ساهم يف تسريع وجوود إطوار نظوري  حيتووي هوذه الظواهرة  واملتمثلوة 

اخوول املصووانع  و ازديوواد األربوواح للمووالك  و زيووادة يف حركووة اإلدارة العلميووة  الوويت سووامهت يف تقليوول ظوواهرة التبووذير د
مبعمول " توايلّور"رواتب العمال  و ظهور طبقة جديدة بني املالك و العمال  هي طبقة اإلداريني ومن خالل التحاق 

سونوات  الحوظ اإلسوراف يف املوواد األوليوة   19احلديد و الصلب  يف الواليات املتحدة األمريكية  بعد جتربوة داموت 
ياع الوقوووت و ضوووعف اإلنتاجيوووة  وكوووذا غيووواب املعووودالت و الضووووابط  و عووودم ربوووط األجووور باجلهووود الشخصوووي و ضووو

 : املبذول فبدأب
 .دراسة احلركة و الوقت الالزم إلجناز مهمة ما –
 .الرتكيز على إنتاجية العامل و كيفية الرفع منها–
املودير  ونعووين بوه التفكووري أموا التنفيووذ فمون مهووام الفصول بوني التخطوويط و التنفيوذ  حيووث يعتورب التخطوويط مون مهووام -

 .العامل ، بناء ا على اخلطة املقدمة له
البحووث يف السووبل الوويت تسوومح بالتعوواون  بووني اإلدارة و العوواملني  موون خووالل رفووع اإلنتاجيووة الوويت يكووون هلووا األثوور – 

 1.اإلجيايب على املالك ، و العمال يف نفس الوقت
 :هداف اليت سطرهاتؤكد على ما يليويف سبيل الوصول إىل األ 
 .يف املواد األولية الزائدة  والتقليص من اإلسراف احلركاتحتليل العمل إىل عناصره األساسية  واستبعاد  –
اسووتخدام معووايري دقيقووة –. وضووع العمووال يف أموواكن العموول ، الوويت تووتالءم مووع ختصصوواهتم ، و ميوووال هتووم الشخصووية-

توووودريب العمووووال و تووووأهيلهم ، مبووووا ينسووووجم و األسوووواليب اإلنتاجيووووة -. الرقابووووة الوظيفيووووة ألداء العموووال، وتنفيووووذ مبوووودأ
 .والتنظيمية املتبعة

للتنظوويم العلمووي للعموول  املبووادئتوصوول تووايلور إىل وضووع جمموعووة موون  :التنظــيم حســب تــايلور مبــاد  –1 –1–1
 :واليت منها

 .قائم بذاته بدال من األساليب الفرديةمجع و تصنيف و حتليل املعرفة  و نقلها إىل علم جديد  -

                                         

 42،ص 2999عبد الغفور يونس، نظريات التنظيم واإلدارة، دون طبعة، دار الكتب احلديث، اإلسكندرية ، مصر، 1
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االختيووار العلمووي وتوودريب وتطوووير العاموول مبووا يسوومح لووه باكتسوواب املهووارات  الوويت يكووون هلووا األثوور اإلجيووايب علووى –
 .زيادة إنتاجيته

 . الربط بني اإلدارة والعامل الذي يتم اختياره  و تكوين روح التعاون بينه و بني اإلدارة–
 اإلدارة و العاموووول  حبيووووث يكووووون العووووبء األكوووورب  علووووى اإلدارة و املووووديرين وارتووووبط باملسووووتوى تقسوووويم العموووول بووووني –

األسووفل موون املؤسسووة كمووا نالحووظ أيضووا أن مفهوووم الفعاليوووة التنظيميووة لوودى مسووتوى كوول الورشووات و تتحقووق مووون 
 :اللخ
 . الفصل بني املهام التخطيطية و التنفيذية–
يكون على أساس تكلفوة املنوتج  حيوث أن الرفوع مون الكفايوة اإلنتاجيوة يووحي   تقييم النشاط اإلداري و اإلنتاجي-

 .إىل اخنفاض التكاليف
االعتمووواد علوووى األسووواليب العلميوووة يف التنظووويم  بنووواءا علوووى األحبووواث و التجوووارب عووووض االعتمووواد علوووى التخموووني – 

 .والصدف
 1سلطة وظيفة تصل خارج حدود إدارته  يرأي ضرورة منح املد استخدام األسلوب الوظيفي يف النشاط اإلداري- 
 :ما ميكن استنتاجه من الدراسة اليت قام هبا (:تايلور)مفهوم الفعالية التنظيمية حسب  -2–1 –1
أن الفعالية التنظيمية تتحقق حسبه  من خالل التحليل والتخطويط الودقيق  املودخالت واإلجوراءات  واملخرجوات - 

 .لتصرفات الفرديةألي نظام  و ال مكان للتخمني وا
كذللك تتحقق الفعالية التنظيمية  من خالل الوظيفة اجلديدة  على مستوى املؤسسوة وهوي اإلدارة  حبيوث تعتورب   – 

 . أنه ليست بالضرورة أن املهندس اجليد باملصنع  هو املدير اجليد
عمل بطريقوة علميوة  ودراسوة أيضا تتحقق الفعالية التنظيمية  من خالل مبادى تقسيم العمل والتخصص وحتليل ال-

 .احلركة والوقت  واالقتصاد يف التكاليف  والقضاء على اإلسراف  كلها أعطت الصورة االقتصادية ملفهوم الفعالية
كوووذللك ركوووزت نظريوووة اإلدارة العلميوووة  علوووى متغوووري العامووول  باعتبووواره رجووول اقتصوووادي حتركوووه الووودوافع املاديوووة هوووي   – 

األكثر طلبا يف ذلك الوقت  ألن اجملتمع يف تلك احلقبة  مل يصل بعد إىل مرحلة الرخاء االقتصوادي لوذلك ارتبطوت 
 . قتصاديةالفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية باملعايري اال

 :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– 
 .االختيار و التدريب  يكون بالطرق العلمية  ليسمح للعامل بالوصول إىل أعلى مستويات اإلنتاجية -
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مواد األسواليب توفري مجيع ظروف و متطلبات العمل من قبل اإلدارة  لقيام العامل بأداء العمل احملودد لوه موع اعت – 
 1.العلمية  عوض احلدس  يف حتديد طرق إجناز كل وظيفة من الوظائف

 (:هنري فايول)التنظيم اإلداري  –2
هوو االهتموام مبسوتوى الورشوات و مشواكل اإلنتاجيوة فيهوا مون خوالل دراسوة احلركوة والوقوت و " فايول"ما قام به  إن

والووذي   1111يووة ككوول اإلدارة العامووة و الصووناعية يف فرنسووا عووام أغفوول اإلدارة العليووا يف املصوونع  أو العمليووة اإلدار 
ظهوور يف كتوواب متكاموول ركووز فيووه علووى اإلنسووان كمحووور للعمليووة اإلداريووة و اإلنتاجيووة و الووذي بواسووطته ميكوون زيووادة 

 . 2الكفاءة اإلنتاجية  و ختفيض التكاليف الصناعية
املتعلقووة بقيووادة  املبوادئدراسووته موون خوالل حماولووة حتديوود انطلووق فوايول يف (: فــايول)الرشـادة اإلداريــة عنــد -1–2 

جمموعووة الوظووائف : املؤسسووات ، فقووام بتقسوويم وظووائف املؤسسووة إىل سووتة وظووائف وزعهووا يف جمموووعتني أساسوويتني 
 :اليت تنشى املوارد

 .اإلنتاج و الصناعة:الوظائف التقنية –
 . الشراء و البيع :الوظائف التجارية–
 .االستخدام األمثل للموارد املالية و البحث عن رؤوس األموال لالستثمار :الوظائف المالية–
 الورشة وسائل على تحافظ التي الوظائف مجموعة: 

 .التكاليف و السجالت و اإلحصاء: المحاسبة-
 .محاية املمتلكات و األفراد: األمن–
مث انتقوول إىل حتديوود ماهيووة الرشووادة اإلداريووة، الوويت بتحقيقهووا . ختطوويط ، تنظوويم ، تنسوويق ، رقابووة ، توجيووه :اإلدارة–

نقف علوى مفهووم الفعاليوة التنظيميوة ، إذ اعتورب أن اإلدارة نشواط عواملي ، قابول للمرونوة والتعوديل ، حسوب النشواط 
تسووووواوي السووووولطة  – 1 –تقسووووويم العمووووول -1 –. التاليوووووة املرتبطوووووة بالنشووووواط اإلداري املبوووووادئواحلاجوووووة ، و صوووووا  

 -1-املصولحة العاموة فووق املصولحة اخلاصوة  – 1–وحدة القيادة وحدة األمور – 8 –االنضباط  – 1-واملسؤولية
النظوووام مكوووان  – 19 –التسلسووول اهلرموووي  – 1 –املركزيوووة  – 4-مكافوووأة اإلجنووواز  –9 –خطووووط سووولطة واضوووحة 

روح  – 18 –املبووووادأة  – 11 –اسووووتقرار العمووووال  – 11 –دالووووة الع– 11 –لكوووول واحوووود و لكوووول واحوووود مكووووان
 3.اجلماعة
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 (:ماكس ويبر)الفعالية التنظيمية والبيروقراطية-3
 (Cracy) ويعوين املكتووب واملقطووع الثوواين موون(Bureau) األول: يتكوون مصووطلح البريوقراطيووة موون مقطعووني  

، كموا أهنوا تعتورب مون املصوطلحات األكثور توداول يف عصورنا  ونعين به احلكم  وعليه فالبريوقراطية تعين حكم املكتب
 .جمموعة املوظفني النظامني باملعىن احملدد وبصفة خاصة يف الوظائف العليا : "هذا وتعين

األول يوودل علووى التنظوويم األكثوور فعاليووة  يف حالووة اإلخووالص ومووا : كمووا حيموول مصووطلح البريوقراطيووة مفهوووم منوواقض 
الويت تسومح بتحقيوق   املبوادئيهمنا هو البريوقراطية مبعناها العلمي والذي يقصد به التنظيم القائم على جمموعوة مون 

ة للقيوووام باألعموووال املطلوبوووة ، والثووواين يووودل علوووى كووول أهوووداف حموووددة  انطالقوووا مووون إمكانوووات بشووورية  و ماديوووة حمووودد
 .1.الصفات السيئة  املرتبطة باإلدارة  من روتني وعجز  وكثرة اللوائح واإلجراءات 

بتصوووميم منووووذج ( 1119-1418مووواکس ويووورب)قوووام عوووامل االجتمووواع :للفعاليـــة التنظيميـــة( ويبـــر)نمـــوذ   -3-1
نقطة االنطالق لربوز نظرية علمية  يف دراسوة ظواهرة التنظويم والبحوث والذي ميثل  متكامل ، لفهم عمل املؤسسات

وشهدت تلك الفرتة  جمموعة من التحوالت  كانتقوال اجملتمعوات مون النشواط الزراعوي  إىل . يف السبل األكثر فعالية
طلوق علوى بناء مؤسسات صناعية كبرية احلجم  تسوتخدم عودد كبوري مون العموال  وتعتمود أسولوب اإلنتواج الكبوري  وأ

هذه املنظمات تسمية البريوقراطية  ليصف به عمل اإلداري اجلهاز ، وكيفية تأثريه على سلوك وأداء العموال، ومبعوىن 
آخر، كيف ميكن الوصول إىل حتقيوق الفعاليوة يف جموال التنظويم ؟  والويت حتقوق مون خوالل تطبيوق البريوقراطيوة  و الويت 

حيوووث تصوووف موووا جيوووب أن يكوووون عليوووه سووولوك الفووورد داخووول املنظموووة  ( رويووو)تعوووين النمووووذج املثوووايل للتنظووويم  حسوووب 
ويتحقووق ذلووك موون خووالل تقسوويم العموول و التخصووص  كقاعوودة ذهبيووة لتحقيووق الفعاليووة التنظيميووة و توزيووع السوولطة  

 :إضافة إىل ذلك جمموعة من اخلصائص تتمثل فيما يلي 
 . تقسيم العمل و التخصص -
 .تصاالت  من األعلى إىل األسفلهيكلة هرمية  حتدد السلطة و اال-
 .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 - 
احملددة للواجبات واملسؤوليات  لكل وظيفوة يف اهلورم تسومح هوذه الطريقوة  بالوصوول إىل أعلوى جمموعة الضوابط  - 

مسووتوى موون الفعاليووة التنظيميووة موون خووالل الدقووة والسوورعة  واالسووتقرار واالسووتمرارية والوضوووح  مووع اخلضوووع الكاموول 
 للرؤساء  الذين يتمتعون بالسيطرة القانونية 

لقد اهتم التيار الكالسيكي بالفعالية التنظيميوة ، مون خوالل  :الفعالية التنظيميةالتيار النيوكالسيكي في -2 -3
االهتمووام بالوظووائف اإلداريووة والفنيووة ، و وضووع جمموعووة موون املبووادئ العمليووة التنظيميووة  القائمووة علووى أسوواس الرشوود 

جلانووب اإلنسوواين وعالقتووه والعقالنيووة وتوودرج السوولطة وغريهووا، وتبووني أن هووذه الدراسووات أمهلووت العنصوور البشووري، وا
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بتحقيووق الفعاليووة التنظيميووة، وانتقلووت النظوورة إىل الرتكيووز علووى العاموول ودور الرضووا كمحوودد للفعاليووة التنظيميووة، مبعووىن 
 .آخر أثر اجلانب السلوكي يف حتقيق مستويات أداء عالية

نفسوووية  يف دراسوووة الدافعيوووة و ظهووورت جمموعوووة مووون الدراسوووات ، حتوووت توووأثري موووداخل تتبوووىن العلووووم االجتماعيوووة ال   
 .للعمل  و اليت تعترب أن للعوامل النفسية  تأثري يف ارتفاع إنتاجية املؤسسة وفعاليتها

بدراسووته حووول أثوور املنوواخ ( مووايو)لقوود قووام  (:التــون مــايو)الفعاليــة التنظيميــة والتنظــيم غيــر الرســمي -1–2 -1
التنظيمووووي علووووى اإلنتاجيووووة داخوووول املؤسسووووة، حيووووث توصوووول إىل حتديوووود  أثوووور العواموووول السوووويكولوجية علووووى اإلنتاجيووووة 

مصووانع هوواوثورن حووول أسووباب التعووب ، وتعتوورب جتربتووه يف ( 1111 – 1119)بالواليووات املتحوودة األمريكيووة سوونة 
نقطووة البدايووة ، حيووث اختووار جمموعووة موون العووامالت  وقووام بتغيووري شووروط العموول موون التغيووب، حوووادث العموول مبثابووة 

سوواعة، ختفوويض أيووام العموول موون سووتة  89سوواعة إىل  84ضوووء هتويووة  مكووان العموول ختفوويض يف سوواعات العموول موون 
أن ( وموووواي)وعليووووه فقوووود تبووووني ل . أيووووام إىل مخسووووة أيووووام، مث قووووام بإلغوووواء هووووذه امليووووزات فالحووووظ أن اإلنتاجيووووة ارتفعووووت

و إمنوا توجود عوامول ( توايلور)اإلنتاجية  ليست مرتبطة فقط بعوامول تقنيوة وماديوة  كموا هوو احلوال بالنسوبة لدراسوات 
 .اجتماعية غري مادية  ترتبط بسلوكيات األفراد  و وجهة نظرهم  تؤثر بشكل كبري على األداء العام للمؤسسة

 : الية يكون هلا األثر الكبري على حتقيق فعالية التنظيميةأن العوامل الت اعتبار ميكن:نتائج الدراسة-1–1–2 
يووووؤدي إىل تقويووووة الشووووعور باالنتموووواء للمؤسسووووة  ممووووا . شووووعور العاموووول بالرضووووا ، الراحووووة النفسووووية ، الووووروح املعنويووووة  –

 . ينعكس يف شكل مستويات أداء عالية  على مستوى فردي و مجاعي
 حتد من اخلالفات  الويت تظهور بوني العموال والويت ميكون أن توؤدي إىل جيب على املؤسسة  تنمية روح اجلماعة  اليت-

خلوول تنظيموووي  وعووودم انتقوووال جيووود للمعلوموووات موووا يووونعكس بصوووورة سووولبية علوووى األهوووداف  فعلوووى املؤسسوووة اعتمووواد 
 .أساليب ذات طابع إنساين  يف توجيه سلوكات األفراد حنو حتقيق أهدافها  و منهم إشباع حاجاهتم األساسية

تكفوووي احلووووافز املاديوووة  لزيوووادة الفعاليوووة التنظيميوووة ، و إمنوووا جيوووب العنايوووة باألبعووواد النفسوووية و االجتماعيوووة للعامووول    ال-
 .كعناصر حمددة لألداء التنظيمي الفعال

موونح األفووراد قسووط موون حريووة التصوورف  أثنوواء العمليووة اإلنتاجيووة  حووىت ميكوون موون الكشووف عوون طاقاتووه اإلبداعيووة - 
نعكس إجيابا على الفعاليوة التنظيميوة ، هوذا باعتمواد الالمركزيوة واملشواركة  مون خوالل اإلرشواد والتوجيوه  الكامنة اليت ت

 .واحلد من تسلط الرئيس على املرؤوس إذ يرتبط العمل املنجز من قبل فرد واحد  قبل كل شيء بطاقته االجتماعية
انوب الفيزيولووجي العضولي، وإمنوا أيضوا طبقوا حلاجاتوه تبوني أن كميوة العمول الويت يؤديهوا الفورد  ال تورتبط فقوط باجل –

 1.االجتماعية فالصراع الذي نشأ بني الفرد واملؤسسة  يظهر يف شكل صراع بني املؤسسة واجلماعة 
بووروز مصووطلح اجلماعووة  كووأداة ضووغط  انطالقووا موون كوهنووا تشووكل جمموعووة قوويم  وتقاليوود مشوورتكة  وقواعوود لضووبط  –

بووالتنظيم غووري الرمسووي  لووذلك جيووب التعووايش بووني التنظوويم الرمسووي وغووري الرمسووي  لتحقيووق العموول بطريقتهووا  مووا يعوورف 
 .الفعالية التنظيمية  حبيث تتوقف درجة الفعالية على أساس طبيعة العالقة بني التنظيمني
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ة  باعتبووار أن الفوورد جووزء موون حضووارة اجملموعووة  وسوولوكه انعكوواس لقوويم وعووادات اجلماعووة فووإن االرتبوواط باجلماعوو –
 .يعترب من العوامل الدافعة للعمل ، وأثبتت الدراسة  أن املشاركة تعتربهم عنصر يف حتقيق الفعالية التنظيمية 

أن قوووة املؤسسووة توورتبط مبوودى ارتبوواط أعضوواءها  ( مووايو)يعتوورب (:مــايو)متغيــرات الفعاليــة التنظيميــة عنــد–2–1–2
الويت تعمول علوى : لعمول وعليوه فوإن املنظموة الناجحوة هوي وحتقيق األهداف املسوطرة بفعاليوة يتوقوف علوى دافعتويهم ل

إجياد السبل الكفيلة بتحقيق االندماج اجلماعي لألفراد وهذا من خوالل مالئموة التصوميم التنظيموي هلوذه اخلصوائص  
 –د األفوورا:)الوويت تظهوور يف حتقيووق الفعاليووة التنظيميووة و توورتبط الفعاليووة التنظيميووة بأربعووة عناصوور، تتفاعوول مووع بعضووها 

ويعتوورب هووذا األخووري العنصوور املوجووه لعمليووة التصووميم التنظيمووي  ( اهلوودف –العالقووات التنظيميووة الرمسيووة  –السياسووات 
 : ويظهر هذا التفاعل على النحو التايل 

إن التحووواق الفووورد بالعمووول  يتطلوووب منوووه التوووأقلم موووع اجلماعوووة  واالنووودماج يوووتم عووون طريوووق التنظووويم الرعوووي مووون خوووالل 
هووام املطلوبووة منووه ، مبعووىن آخوور تطووابق أهووداف الفوورد مووع أهووداف اجلماعووة عوون طريووق القيووادة  الوويت جتعلهووا القيووادة وامل

متطابقووة مووع أهووداف املؤسسووة  كمووا تعموول موون خووالل عمليووة التحفيووز علووى تنميووة الدافعيووة للعموول والتوجيووه ويتحقووق 
أدى : م لألهوداف البعيودة وكنتيجوة عاموةذلك عن طريق التدريب  الذي يساهم يف حتقيق األهوداف احلاليوة  والتعلوي

املدخل الذي تبنته مدرسوة العالقوات اإلنسوانية إىل اعتمواد علوم االجتمواع وعلوم الونفس كروافود يف دراسوات التنظويم 
والتسويري والوذي ال يعوال الفاعليوة التنظيميوة مون زاويوة الرشوود بول مون جوانوب السولوك و اجلماعوة والفورد لويس عنصوور 

عقووالين ، بوول جووزء موون تنظوويم طبيعووي ينتمووي إىل مجاعووة يسوولك سوولوكها لكووي ي قبوول عضووو بووداخلها   منعووزل يف تنظوويم
جانوووب اعتبووواره کوووائن لووووه حاجوووات ، رغبوووات ، و مشوووواعر حتووودد مووون سووولوکياته و تووووؤثر علوووی إنتاجيتوووه وتفاعلووووه  إيل

 . التنظيمي
اعوول التنظيمووي بعمليووة التحفيووز يوورتبط الف (:أبراهــام ماســلو)الفعاليــة التنظيميــة وســلم الحاجــات عنــد -3-1–2

تلووك العمليووة الوويت يووتم فيهووا جعوول الفوورد  يرغووب و ينوودفع إىل بووذل مسووتويات عاليووة موون اجلهووود   : "الوويت تتمثوول يف 
 استجابة -دوافع  -حاجات : لتحقيق أهداف املؤسسة وأهدافه الذاتية حسب التسلسل التايل 

عووودم كفايوووة املتغوووري االقتصوووادي يف تفسوووري سووولوك ( ثورنهووواو )بينوووت دراسوووات  :التحفيـــز كمتغيـــر تنظيمـــي-1 – 3
يف التحفيووز لتعطووي بعوودا (ماسوولو)األفووراد وركووزت علووى أمهيووة اجلماعووة يف تفسووري الفعاليووة التنظيميووة ، و جوواءت نظريووة 

آخوووووور  يف حتقيووووووق الفعاليووووووة التنظيميووووووة موووووون خووووووالل جمموعووووووة احلاجووووووات الوووووويت يسووووووعى الفوووووورد إىل إشووووووباعها بطريقووووووة 
أن : هذه النظرية على فرضية أساسوية هوي نظرية احلاجات نقطة االنطالق يف دراسة الدافعية وتقوم متسلسلة،وتعترب

أن هووذه احلاجووات (ماسوولو)وحسووب . الوونقص يف احلاجووة  هووو الووذي يوودفع سوولوك الفوورد حنووو التصوورف بطريقووة معينووة
 1: ترتب تدرجييا حسب أمهيتها 

 . الطعام ، الشراب ، املسكن ، الراحة ، النوم :الحاجات الفيزيولوجية-1
 .احلماية من املخاطر اجلسدية ، النفسية ، و ختفيف شعور الفرد بالقلق :حاجات األمان –2
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تتضووومن الصوووداقة ، االنتمووواء وإقاموووة عالقوووات موووع اآلخووورين وقبوووول اجلماعوووة  (:اجتماعيـــة)حاجـــات االنتمـــاء  -3
 .للفرد
وتتمثل يف الشهرة ، املركز االجتماعي ، أحرتام اآلخورين لوه واإلحسواس بالثقوة يف : حاجات االحترام والتقدير –4

 . النفس واالستقاللية
وتشومل علوى حماولوة الفورد لتحقيوق ذاتوه، باسوتخدام مهاراتوه وقدراتوه يف الوصوول إىل  :حاجـات تحقيـق الـذات –5

 .إجناز عايل يلي طموحاته
 : إىل جمموعتني أساسيتني( ماسلو)سيم سلم احلاجات ل كما ميكن تق

 .فيزيولوجية، األمن، االنتماء، وهي ضرورية لالستمرار يف احلياة :الحاجات األساسية -
وتتمثووول يف االحووورتام والتقووودير وحتقيوووق الوووذات، وهوووي تركوووز موووع التطوووور الشخصوووي  وبنووواءا علوووى  :حاجـــات النمـــو -

 : سسة تظهر من خاللؤ يف امل( ماسلو) نظر التنظيمية يفماسبق فان الفعالية 
 . من خالل تقد  األجر املناسب ، توفري الظروف املادية املناسبة للقيام بالعمل :الحاجات الفيزيولوجية –
من خوالل ضومان الفورد لوظيفتوه  و حتقيوق االسوتقرار الووظيفي  ومحايوة الفورد مون تعسوف املسوؤولني، تووفري :األمان–

 .املعاشات ، األمن الصناعيالتأمني ، 
موون خوووالل الووروابط األسووورية  ميكوون للمؤسسوووة مسوواعدة العاموول يف إشوووباع هووذه احلاجوووات  عوون طريوووق  :االنتمــاء –

 .إنشاء النوادي و تنظيم الرحالت
 . عن طريق ترقية الكفاءات االستثنائية و األومسة :التقدير و االحترام –
 . إشباعا  و نادرا ما يصل الفرد إىل حتقيقها تعترب من أصعب احلاجات :تحقيق الذات -
موضووع اإلدارة والتنظوويم  انطالقوا موون ( ماسوولو)تنواول  :التنظـيم والفعاليــة التنظيميـة مــن زاويـة الحاجــات –2-3

والوويت تقوووم علووى فرضووية أساسووية تتمثوول يف التوودزر ، أي اسووتفادة  "  اإلدارة املسووتنرية" نظريتووه حووول احلاجووات مبووا أمسوواه
املؤسسة والعامل بالتعواون موع بعضوهم الوبعض وتتحقوق الفعاليوة التنظيميوة  مون خوالل التفاعول اإلجيوايب بوني  كل من

 1: التالية  املبادئأطراف العملية التنظيمية  و تقوم اإلدارة املستنرية على 
 ظيمي اإلجيايب تتم على أساس االختيار العلمي و يصبح عامل مساعد لتحقيق التفاعل التن :الثقة الجماعية –1

 .و اليت تدل على وجود روح إبتكارية :رغبة الفرد في تطوير قدراته بالمؤسسة  –2
 . من خالل قيام العامل بواجباته بشكل دقيق ومتقن :السعي المتواصل نحو الكمال و األفضل  -3 
 .األهداف املسطرةبغرض االستفادة من طاقات الفرد  و توجيهها حنو :االتجاهات اإليجابية نحو العمل -4
 .من خالل بث روح احلوار  و التنافس بني الرئيس و املرؤوس :العالقات الديمقراطية  –5
 .من خالل ميل العامل إىل حتمل املزيد من املسؤولية: قوة نشاط المؤسسة  -1 
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 قيقيةو الذي يعرب عن حب العامل ملكان عمله و مؤشر لفعالية ح: المحافظة على ممتلكات المؤسسة  -1
و الوذي جيعول املؤسسوة قوادرة علوى حتفيوز أفرادهوا ، مون اجول بوذل املزيود مون اجلهود يف  :حب التقدير و الثناء -1

 . العمل
والووذي يعتوورب موون العووادات والقوويم املرغوبووة، والوويت جتعوول نتيجووة التفاعوول بووني الوورئيس واملوورؤوس : احتــرام الرؤســاء -2

 .إجيابية
أحباثه يف بداية السوتينات علوى جمموعوة مون ( هرزبر )أجرى (: هرزبرغ)العاملين  الفعالية التنظيمية ونظرية-2–2

ومت ذلوووك موون خووالل طلبوووه موون العينوووة موضوووع الدراسوووة . احملاسووبني واملهندسووني  عووون موواذا يووودفع الفوورد إىل األداء ؟ 
عوودم الرضووا  وعوودم الدافعيووة حتديوود املواقووف الوويت شووعروا فيهووا بالرضووا والدافعيووة يف العموول واملواقووف الوويت شووعروا فيهووا ب

ومووون خوووالل حتليلوووه جملموعوووة اإلجابوووات  اتضوووح لوووه وجوووود جممووووعتني منفصووولتني  وخمتلفتوووني مووون املشووواعر يف . للعمووول
العموول، مشوواعر الرضووا و مشوواعر عوودم الرضووا، مبعووىن آخوور العواموول الوويت تسووبب الرضووا  ختتلووف عوون العواموول املسووببة 

 1. للشعور بعدم الرضا
يف دراسته  إىل أن الرضا  ال ينظر إليه كبعد واحود  يقوع بوني الرضوا ( هرزبر )توصل  (:زبرغهر )نموذ  -1–2-2

 :وعدم الرضا، و إمنا يوجد جمموعتني خمتلفتني كمسببات للرضا  أو عدم الرضا وهي
فلون وهوي تلوك العوامول  الويت يتحقوق الرضوا إذا تووفرت ويف حالوة غيواب هوذه العوامول  :العوامل المتعلقة بالرضا -

 . يتحقق الرضا لدى الفرد
وهووي العواموول الوويت إذا تووفرت  فووإن عوودم الرضووا سووف خيتفووي ويووزول ، ويف حالووة  :العوامـل المتعلقــة بعــدم الرضــا-

غيوواب هووذه العواموول  فووإن الفوورد سوويكون يف حالووة عوودم الرضووا ، إذا يف حالووة توووفر هووذه العواموول  فانووه سوووف تووزول 
 .لضرورة حدوث حالة الرضاحالة عدم الرضا ، هذا ال يعين با

"  بالعواموول الوقائيووة"وممووا تقوودم حيتوواج الفوورد العاموول  إىل جمموعووة العواموول الوويت تزيوول عوودم الرضووا والوويت ميكوون تسووميتها  
 :واليت عندها ال يوجد رضا و ال يوجد أيضا عدم رضا وتتمثل يف

 .املرتب و املميزات العينية–
 .ضمان العمل–
 .ظروف العمل–
 .املؤسسةسياسات  –
 .طبيعة اإلشراف و التوجيه –
 .العالقات االجتماعية داخل املؤسسة –
 . طبيعة االتصاالت داخل املؤسسة –
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و تعتوورب جمموعووة هووذه العواموول بالعواموول اخلارجيووة ، و توورتبط مبحوويط العموول  أمووا جمموعووة العواموول الوويت حتقووق الرضووا 
 :العمل ذاته و تتمثل يف فيطلق عليها بالعوامل الدافعة  و اليت ترتبط مبكونات

 .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-
 (:هرزبرغ)الفعالية التنظيمية حسب –1–1–2–2 

 .داخل املؤسسة  جيب عليه حتديد اإلجابة بدقة حول جمموعتني من احلاجاتإن تنظيم العمل 
 .جيب الرتكيز على شروط العمل  و التحفيز أي متغريات خارجية: لتفادي عدم الرضا –
جيب على املؤسسة  الرتكيز على العمل و إعادة صياغته ، ومنوه تتحقوق الفعاليوة التنظيميوة : للحصول على الرضا– 

ين إسوورتاتيجية  توسوويع و إثووراء الوظووائف الوويت توونعكس بشووكل إجيووايب علووى أهووداف املؤسسووة  وأهووداف موون خووالل تبوو
 .العاملني هبا

وانطالقووا ممووا سووبق  فووإن توووافر عواموول إزالووة عوودم الرضووا نسووبيا سووهلة  وميكوون حتقيقهووا إال أنووه موون الصووعب تنميووة     
ينظور للفاعليوة التنظيميوة  وزيوادة مسوتوى األداء ( هرزبر ) وتطوير عوامل الرضا ، ألهنا ترتبط بالعمل ذاته لذلك فإن

لوويس موون زاويووة التخصووص و تقسووم العموول إىل وحداتووه األساسووية  مبعووىن تبسوويط العموول ، وإمنووا يتطلووب موون املؤسسووة 
إثووراء أو إغنوواء الوظووائف والوويت تعووين إضووفاء العموول عمووال أكثوور تعقيوودا مووع هووامش اسووتقاللية  وحتموول املسووؤولية لوويس 

ط علوووى مسوووتوى التنفيوووذ  وإمنوووا أيضوووا علوووى مسوووتوى التحضوووري واملراقبوووة ، وإىل جانوووب ذلوووك فوووإن التحفيوووز  يووورتبط فقووو
بالعمل املرغوب فيه واملؤدي إىل تفجري الطاقات اإلبداعية لدى الفورد و الوذي حيمول حتودي حقيقوي لإلنسوان،وعليه 

الووظيفي و زيوادة حجوم األعبواء واملسوؤوليات  جيب تغيري الوظائف و زيادة أعباءها عن طريق إعادة صياغة الوصوف
، هوووذا يعوووين أن إثوووراء الوظوووائف  " العمووول اهلوووادف هوووو املوووؤدي إىل زيوووادة األداء"أن ( هرزبووور )ويف هوووذا اجملوووال يقوووول 

 1.يساعد األفراد على مناقشة التحسينات املمكنة على مستوى تنظيم العمل
التطوورق إىل الفعاليووة موون املنظووور االقتصووادي  وكووذا االجتموواعي  بعوود  :التيــار التخطيطــي فــي الفعاليــة التنظيميــة-3

سونقف يف هووذا اجلوزء  علووى الفعاليوة موون اجلانوب النظووامي هلووا ، وهوذا موون خوالل التطوورق ملختلوف العلموواء واملفكوورين  
 . الذين ينتمون إىل هذا االجتاه

املشواكل التنظيميوة  بالتحليول و الدراسوة مون زاويوة  ( برنار شيسورت)تناول : والنظام التعاوني(برنار شيستر) -1-3
كليووة و الوويت تسوواعد علووى فهووم تفاعوول املؤسسووات مووع اجملتمووع  و منووه حتديوود تووأثري خمتلووف املتغووريات و العوائووق علووى 

موع رب التفاعول التنظيم  من حيث احلجم، التكنولوجيا، السلطة، إىل جانب ذلوك فوإن الفعاليوة التنظيميوة  تتحقوق عو
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البيئوووووة و متغرياهتوووووا مووووون خوووووالل حتقيوووووق األهوووووداف املسوووووطرة، مووووون بقووووواء و تكي وووووف و الوووووذي يضووووومن هلوووووا االسوووووتمرارية 
 . کل التنظيمي يقوم على مبدأ الالمركزيةياهل ميأن تصم( شيسرت)ويعترب

 : ماتي من التنظني نوعنيز بييوقد عمل علی التم
 .باهليكل اإلداري للمؤسسة بشكل ثابت هو التنظيم الرمسي ، الذي يرتبط:األول 
 .هو التنظيم غري الرمسي  الذي يكون نتيجة طبيعية لوجود التنظيم األول :الثاني 

بوووواالعرتاف بالتنظيمووووات غووووري الرمسيووووة بسووووبب أن التنظوووويم يف حوووود ذاتووووه مووووا هووووو إال أداة ( برنووووارد شيسوووورت)ويطالووووب  
 .  من أجل حتقيق جمموعة من األهداف املسطرةاجتماعية تسمح بالتنسيق بني أوجه النشاط اإلنساين

أن التنظوويم غووري الرمسووي يوجوود قبوول التنظوويم الرمسووي حبيووث ال يووتم بنوواء وتصووميم التنظوويم  دون وجووود ( شيسوورت)ويؤكوود
اتصووواالت مسوووبقة توووؤدي إىل حتقيوووق الوووروابط  بوووني األفوووراد واجلماعوووات داخووول املؤسسوووة، وعليوووه ينشوووأ داخووول التنظووويم 

عالقووات غووري مرئيووة غووري مدونووة تنمووو يف كوول مؤسسووة أساسووها االتصووال، و موون هووذا املنطلووق يتحووول الرمسووي جمموعووة 
 . االتصال إىل عامل مساعد لزيادة الفعالية التنظيمية

عبارة عون هيكول الختواذ القورارات و الرتكيوز علوى : هو( شيسرت)ومن هذا املنطلق فإن اهليكل التنظيمي يف رأي      
 :ؤدي إىل متاسكه من خالل الشروط التاليةاالتصاالت  كعامل ي

حتديوووود خطوووووط االتصووووال و توضوووويحها لكافووووة األفووووراد يف التنظوووويم تسوووومح مبوووورور املعلومووووات يف مجيووووع املراكووووز  -1 
 .واالجتاهات  بشكل جيعلها مفهومة من قبل أعضاء التنظيم

ص يف قيمووة املعلومووة أن تكووون خطوووط االتصووال قصوورية حووىت تسوومح بسوورعة االتصووال و عوودم حوودوث أي نقوو-1 
 .أثناء انتقاهلا ، ألن الوسيلة تؤثر على طبيعة املعلومة

أن يتوفر لودى أعضواء التنظويم مسوتوى مالئوم مون الكفواءة متكونهم مون فهوم املعلوموة و نقلهوا ملختلوف اجلهوات -1 
 .املعنية هبا  بصورة فعالة دون تشويه

مر  لكووي نضوومن سووريورة عمليووة االتصووال دون توقووف  أن يكووون تواجوود األفووراد يف أموواكن عملهووم بشووكل مسووت -8 
ومن خالل ذلك  يتبني لنا دور الفورد  يف العمليوة التنظيميوة باعتبواره وسويلة االتصوال األساسوية  الويت تعطوي للتنظويم 

 . 1معىن و حيوية و منه إبراز أمهية التنظيمات غري الرمسية
 :و الفعالية اإلدارية ( فرمار و رشمان)نظرية -3-2

ملواذا نالحوظ أن ": تتمحوور حوول سوؤال جووهري( فرمارورمثوان)كانت نقطة البدايوة يف الدراسوة الويت قوام هبوا كول مون 
اإلدارة يف جمووال الصووناعة حققووت هووذا املسووتوى موون الفعاليووة اإلداريووة  و التقوودم االقتصووادي يف الوودول الغربيووة عنووه يف 

وأمووام هووذه اإلشووكالية  وضوووع " ؟اإلداريووة بووني الوودول يف العووواملأو ملوواذا هووذا االخوووتالف يف األمنوواط . الوودول الناميووة؟
وت عترب ،البووواحثني فرضوووية أساسوووية والووويت تعتووورب  أن لوووإلدارة دور و أمهيوووة  يف التنميوووة االقتصوووادية وهوووي نقطوووة االرتكووواز

 .العوامل البيئية  العائق األساسي لعمل عناصر العملية اإلدارية
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وافرتضووا أيضووا أن  "التعلوويم، اجملتمووع، السياسووة، القووانون ،االقتصوواد:"ناصوور التاليووةوتتمثوول هووذه املعيقووات يف الع      
اإلدارة  هووي العنصوور الوحيوود اهلووام  الووذي تعتمووده خمتلووف اجملتمعووات لتحقيووق الوثبووة االقتصووادية بينمووا بوواقي عناصوور 

ن طريوق التنسويق والتنظويم  اإلنتاج األخرى  فهي عناصر ثابتوة حتتواج إىل تفاعول مون خوالل عمليوة الودمج بكفواءة  عو
وما نالحظه  هو أن الكثري من الدول  تتوفر على ثروات طبيعيوة كبورية  ويود عاملوة مواهرة لكون مصونفة ضومن خانوة 
الدول األقل تقدما نتيجة عدم توفر اإلدارة القادرة علوى حتقيوق التفاعول اإلجيوايب والتودزر بوني خمتلوف العناصور  ونعوين 

تنظيميووة ، و بووالنظر إىل النظريووات االقتصووادية يف ميوودان التنميووة  اعتوورب عنصوور اإلدارة ثابووت بووذلك حتقيووق الفعاليووة ال
 .وال يؤثر على التطور االقتصادي

أن الفعاليووووة التنظيميووووة ( رمشووووان فرمووووان و)يعتوووورب كوووول موووون  :العوامــــل المــــؤثرة علــــى الفعاليــــة التنظيميــــة-1–3-2
ت البيئة علوى متغوريات العمليوة اإلداريوة، أي أن البيئوة اخلارجيوة توؤثر للمؤسسة ترتبط نسبيا باألثر الذي حتدثه متغريا

 :على فعالية العملية اإلدارية كما يأيت
عناصـر العمليـة اإلداريـة ثر على ؤ ت( البيئة االقتصادية-ة السياسيةالبيئ-البيئة االجتماعية-تعليم) العوائق الخارجية

حتوودد كفوواءة الوونظم  -حتديوود كفوواءة املنظمووة )توووثر علووى ( ياسوواتالس –التوجيووه  –الرقابووة  –التنظوويم –التخطوويط )
، أي  ، وعليه فإن الفعالية التنظيمية  تتأثر بعناصر البيئوة اخلارجيوة الويت ميكون قياسوها بشوكل إجيوايب أو سول(اإلدارية

أخوورى موون العمليووة أن لكوول عنصوور موون عناصوور العمليووة اإلداريووة، أسووبابا مرتبطووة بعناصوور البيئووة اخلارجيووة  أو بعناصوور 
 .اإلدارية

حواول الباحثوان يف النهايوة  اإلجابوة عون سوؤال (: رشـمان فرمـان و)تحليل الفعالية التنظيمية حسـب -3-2-2
 :خاص باالختالف بني األنظمة االقتصادية من حيث مستوى الفعالية انطالقا من الفرضيات التالية

 . نتيجة لكفاءة مؤسساتهإن كفاءة النظام االقتصادي لبلد معني  ما هو إال – 
إن الكفوواءة العامووة للمؤسسووة  تعتموود علووى فعاليووة اإلدارة و التنظوويم هووذه األخوورية هووي احملووددة للكفوواءة اإلنتاجيووة - 

 .لتلك املؤسسة
 .إن فعالية اإلدارة العليا  تتوقف على  كفاءة التفاعل اإلجيايب بني عناصر العملية اإلدارية – 
كوول  تتوقووف علووى  األثوور الووذي حتدثووه البيئووة بشووكل إجيووايب أو سوولي علووى عناصوور العمليووة إن فعاليووة املؤسسووة ك – 

 1. اإلدارية
تتوقف درجة الفعالية  على مستوى توفر العناصر البيئية املطلوبة لتحقيقها انطالقوا مون هوذه الدراسوات  تبوني أن  –

العووووائق األساسووووي للتنميووووة االقتصووووادية يف الوووودول انطالقووووا موووون هووووذه الدراسووووات تبووووني أن العووووائق األساسووووي للتنميووووة 
 أساسا يف عامل اإلدارة والتنظيم وختلص إىل معادلة  االقتصادية النامية  تتجسد يف عناصر غري اقتصادية  متثل
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+ التمـايز :  هي أن حتقيق الفعالية التنظيميوة يوتم يف شوكل تودزر إجيوايب كموا يلوي( فرمان، ورمشان)أساسية يف دراسة
ء ، و يعوين ذلوك تقسويم املؤسسوة إىل أجوزاء متموايزة  مث العمول علوى ربوط هوذه األجوزاالفعالية التنظيميـة= التكامل 

 .بعضها ببعض  ومن خالل التكامل نتوصل إىل أن جمموع الكل ال يساوي جمموعة األجزاء 
وكذلك للتقليل من حدة الصراعات و التأثري البيئي  فإن عنصر التكامل يسمح بتحديود اهلودف  وإهنواء الصوراعات 

 1.النامجة عن الغموض و التغريات البيئة
يعوود املنظووور الثقووايف  يف التنظيمووات موون أرقووى املسووتويات  الوويت يطمووح : ةالتيــار المعاصــر فــي الفعاليــة التنظيميــ-4

أي تنظووويم للوصوووول إىل حتقيقهوووا  ويف هووودا اجلوووزء  سووونتكلم عووون أهوووم العلمووواء الوووذين ميثلوووون هوووذا االجتووواه التنظيموووي 
 .املعاصر

الوذي حتصول علوى جوائزة (مسوون)يعتورب  :و الرشـادة المحـدودة فـي الفعاليـة التنظيميـة( لكسندر سـمونأ)–1–4
أن املشووكلة األساسووية املرتبطووة بووالتنظيم ال تتمثوول يف عمليووة اإلنتوواج  و إمنووا كيفيووة   1194نوبوول يف االقتصوواد عووام 

تنظوويم نظووام اختوواذ القوورارات التنظيميووة، بووني عوودة مراكووز  و بووني عوودة مسووتويات تنظيميووة  حيووث الفعاليووة التنظيميووة 
تباطات  اليت ميكن نسجها  بني خمتلف مراكز القورار ، إىل جانوب ذلوك دقوة القورارات املعلون عنهوا  تتعلق بكمية االر 

و طبيعووة املعلومووة املنتقلووة  وأمهيووة احلووووافز الوويت تواجووه هبووا االخووتالف يف السووولوكيات ، وحيوودث التنسوويق بووني خمتلوووف 
 . ملرؤوسني يف تصور اهداف التنظيماجلوانب  انطالقا من الطريقة املتبعة من قبل املسريين يف إدماج ا

 : للفعالية التنظيمية على أساس األهداف املسطرة  هذا ما يعين( سيمون)ينظر :للفعالية التنظيمية( سيمون)نظرة 
تعين النظر إليه علوى أنوه جمموعوة هياكول لالتصوال و املعلوموات  والعالقوات بوني األفوراد  الوذين  :دراسة التنظيم  -

أي التفاعوول بووني أهووداف املنظمووة  وأهووداف : ، والسوولوك اجلموواعي هووو احملصوولة لسوولوكيات األفووراد يشووكلون الفريووق 
 . األفراد وتطلعاهتم

فوإن اإلنسوان بوداخلها  يعتورب علوى : باعتبار املؤسسة هيئة موجهة بشكل كبوري  علوى أسواس املهوام املسوندة إليهوا  -
 .رجيةأن سلوكياته رشيدة  لكنها حمدودة بقيد البيئة اخلا

والوووذي يتطلوووب دراسوووة الكيفيوووة الووويت تتخوووذ هبوووا القووورارات  و معرفوووة  :دراســـة الســـلوظ التنظيمـــي فـــي المؤسســـة  -
إىل مفهوووم أساسووي يتمثوول يف مفهوووم العقالنيووة ( سوويمون)املووؤثرات  احمليطووة بتلووك العمليووة داخوول املؤسسووة ، وتوصوول 

 :احملدودة ، هذه األخرية ترتبط بالعوامل التالية
ال ميكوون للمسووري معرفووة كوول املعلومووات  املرتبطووة بأبعوواد املشووكلة بطريقووة عقالنيووة  وذلووك  :ومــة المتاحــة المعل-1

 . بسبب عدم توفرها  أو تكلفتها املرتفعة
 .إن نظام القيم  و أهداف و سلوكيات املقرر تؤثر على القرارات اليت يتخذها: دوافع المقرر -2
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تتمثول يف الكفواءة واملعوارف  و التجواوب اخلاصوة بواملقرر  و الويت يوؤثر  و اليت :طاقات و استعدادات المسير -3
القورارات ال ت تخوذ إال يف إطوار عقالنيوة حمودودة  متطوورة وغوري  "بشكل ما على فهمه للوضعية املطروحة  لوذلك فوإن
 :أخلاصة بالتنظيم كما يلي( سيمون)مكررة ، و بصفة عامة مت حتديد مراحل تكوين نظرية

 .جمموعة من املفاهيم الشاملة  اليت تستوعب هذه املواقف اإلداريةحتديد  –
 .إمكانية القياس العلمي هلذه املفاهيم –
 . وصف عملية اختاذ القرار –
 . حتديد جمموعة املتغريات  املرتبطة ببيئة متخذ القرار  و حتديد قدراته و حدود عقالنيته –
 . إعتماد معايري تقييم النظام  من خالل تعريف و حصر حدود العقالنية –
يعتورب أن الفعاليوة التنظيميوة ال تتحقوق حسوب ( سويمون)توضيح األمهية النسبية ملعايري تقييم األداء ، و عليه فإن  –

ن احلوود األقصووى  بنوواء املفهوووم االقتصووادي  و إمنووا الوصووول إىل نقطووة الرضووا والقناعووة ، أي البووديل الووذي هووو أقوول موو
 1.على املعلومات املتحصل عليها

 :إىل النتائج التالية( سيمون)وبناءا على ما سبق توصل  
 . وراء كل نشاط تقوم به املؤسسة  عملية اختيار ، و االختيار يعين اختاذ القرارات -
 .إن عملية االختيار بني البدائل املطروحة  من مسؤولية اإلدارة العليا –
مستوى متخذي القرارات يف املستويات العليا  و مسوتوى املنفوذين الوذين : نقسم تنظيم املؤسسة إىل مستويني ي – 

 .يتولون األداء الفعلي للقرارات
 .إن فشل القرارات  مرتبط أكثر بعملية التنفيذ منه عملية االختيار –
دود الرشوود املطلووب  و الووذي موون خاللووه إن عمليوة اختوواذ القوورار  هووي مبثابوة حوول وسووط بووني مسوتوى الرضووا و حوو – 

 .يتحدد مستوى الفعالية التنظيمية
 2. ميكن اعتبار أن الفعالية التنظيمية  هي نتيجة الختيار منطقي و عقالين- 
ظهر يف اآلونة األخرية  أسلوب إداري شاع اسوتعماله (: بيتر دراكر)اإلدارة باألهداف والفعالية التنظيمية-2-4

بشكل كبري  واملتمثل يف اإلدارة باألهداف والذي يقوم على أفكوار جديودة يف جموال اإلدارة احلديثوة  ويضوفي عليهوا 
و  طابع يتميز بالفعالية  والذي يسمح بزيادة اإلنتاج  وتسهيل عمليوة تقيويم األداء  وقيواس النتوائج املتحصول عليهوا 

 . تضافر جهود خمتلف أعضاء املؤسسة
 "( تعمل العمول الصوحيح  بينموا الكفواءة هوي أن تعمول بطريقوة صوحيحة "عن الفعالية على أن ( دراكر)يعرب      

كموووا يعتووورب أيضوووا األهوووداف وسووويلة لالسرتشووواد و التوجيوووه و االلتوووزام وليسوووت أوامووور يف حووود ذاهتوووا  متكووون املووودير مووون 
كما يعتورب أفضول معيوار للتنظويم  لويس يف وضووح تصوميم هيكلوه التنظيموي و إمنوا أداء أفوراده   التحكم و مراقبة أداءه
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يف النهايوة و األداء اليعوين دائموا النجواح  بوول يعوين يف املتوسوط يكوون النجواح  هووذا يعوين أيضوا عودم القابليوة مبقيوواس 
املعوورية هووذا يتطلووب موون املؤسسووة تنظوويم تشووكيلة موون املقوواييس  "منطووي ثابووت للفعاليووة التنظيميووة  و إمنووا البحووث عوون

نفسووها  حووول مووا حتتاجووه موون معلومووات  حبيووث كثوورة املسووتويات اإلداريووة  تووؤثر سوولبا علووى الفعاليووة التنظيميووة  مووون 
 . خالل بطء انتقال املعلومات و فقدان دقتها

جبه يشرتك كول مون هي عبارة عن أسلوب  مبو  :اإلدارة باألهداف كأسلوب لتحقيق الفعالية التنظيمية 4-2-1
الوورئيس و املوورؤوس داخوول املؤسسووة  و عوورب خمتلووف املسووتويات التنظيميووة  يف صووياغة األهووداف  الوويت تسووعى املؤسسووة 
إىل حتقيقهووا  و حتديوود مسووتوى املسووؤولية لكوول موظووف  يف شووكل نتووائج منتظوور حتقيقهووا  إىل جانووب ذلووك االتفوواق 

املقارنووة مووع التنفيووذ  لتحديوود درجووة االحنووراف و الشووبل الكفيلووة  حووول أدوات قيوواس اإلجنوواز الفعلووي لكوول العمووال  مث
ملعاجلووة اخللوول  باالتفوواق بووني الوورئيس واملوورؤوس  لنصوول يف النهايووة لتقيوويم األداء بشووكل متكاموول  و حتديوود السوولبيات 

يف أي   أن يكوون لكول وحودة تنظيميوة-: لتفاديها مسوتقبال  و مون هوذا التعريوف ميكون الوقووف علوى النقواط التاليوة
 .مؤسسة هدف  و إال فال جدوى من وجودها

تعتمووود اإلدارة باألهوووداف  أسووولوب املشووواركة لتحقيوووق التفاعووول التنظيموووي اإلجيوووايب  بوووني خمتلوووف األطوووراف داخووول – 
 .املؤسسة

أموا الفوائود احملققوة  مون خوالل جتسويد اإلدارة  :الفائدة من تطبيق اإلدارة باألهداف في المؤسسـات -2–2–4
باألهووداف  علووى مسووتوى املؤسسووة خاصووة الرياضووية منهووا و الوويت هووي عبووارة عوون مؤشوورات للفعاليووة التنظيميووة و الوويت 

 :تظهر من خالل
 . حتقيق التكامل بني أهداف األفراد  و أهداف املؤسسة  و تنمية الروح التخطيطية لديهم –
 . إلشراف  و التوجيه نتيجة الشعور باملسؤوليةسهولة عملية ا –
 . 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 الفعالية -
 . من خالل مستوى الرضا  و الروح املعنوية لديهتساعد على زيادة االنتماء لدى العامل   –
 . تقليص درجة الروتني و الرقابة  يف األعمال و إضفاء مرونة يتطلبها العمل-
تسوومح بووالوقوف علووى األسوواليب الناجعووة يف وضووع نظووام للرتقيووات و رسووم سياسووات التوودريب لووذوي الكفوواءات -

 .املنخفضة
 :لية اإلدارة باألهداف و حتول دون حتقيق مزاياها نذكرلكن من األمور السلبية  اليت حتد من فعا

 .صعوبة وضع أهداف حمددة  حبيث تتطلب وقتا طويال ألعدادها-1 
 حتديد األهداف قد يقيد العمل  و قد تتغري الظروف  و األهداف ال تتغري االختالف يف سرعة وترية التغري -1 
 .النوعية  اليت تشكل بعد أساسي يف الفعالية التنظيمية د باملعايري الكمية  و إمهال املعايرييالتق -1 
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 1. عدم انسجام أهداف األفراد  مع أهداف املؤسسة بسبب املصاحل و امليول الشخصية-8 
بدأ التوجه احلديث  يف دراسة الظاهرة التنظيمية  ليس من زاويوة التنواقض (: وليام أوشي)الفعالية التنظيمية-3–4

وإمنوا مون زاويوة تكامول هوذه النظريوات  يف تنواول موضووع التنظويم بكيفيوةحتقق فعاليوة كبورية مون  بني النظريات اجلزئيوة
منظووور نظوووامي، مووع االعووورتاف بضوورورة الووورتابط املتبووادل بوووني أجووزاء املؤسسوووة  و أثوور البيئوووة اخلارجيووة عليهوووا و لوووذلك 

لووذي يواجهووه  و هووذا مووا يعطووي للفعاليووة ينبغووي علووى املسووري اسووتخدام كافووة الوسووائل املتاحووة لديووه  لدراسووة املوقووف ا
 .التنظيمية  بعد مرن يستجيب للظروف احلاصلة يف املؤسسة

اإلطووووار الوسووووطي  بووووني ( 1)يشووووكل النموووووذج (: z) معــــالم الفعاليــــة التنظيميــــة مــــن منظــــور النظريــــة–4-3-1
 :النموذج األمريكي و النموذج الياباين و يتميز باخلصائص التالية

 .األجلالوظيفة طويلة –
 .اختاذ القرار بشكل مجاعي-
 .املسؤولية الفردية–
 .التقو  و الرقابة البطيئة –
 .الرقابة ضمنية  مع وجود أنظمة واضحة–
 .تدرج وظيفي وسطي  متخصص و عام-
 االهتمام الكلي باملوظف و عائلته -
عوايري أمهيتهوا يف تقيويم النتوائج للم :الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضية والعوامل المؤثرة فيها-2–3–4

جمموووع القواعوود و أمنوواط السوولوك  :و متابعووة موودى حتقيووق األهووداف  موون النووواحي الكميووة و النوعيووة  و املعووايري هووي 
املتفوووق عليهوووا مووون طووورف أعضووواء اجلماعوووة  أو علوووى األقووول مووون طووورف أغلبيوووة أعضوووائها وذلوووك حوووىت يتسوووىن مراعوووات 

 .عاملني يف املؤسسة الرياضيةومراقبة احرتامها من طرف مجيع ال
هنووواك جمموعوووة مووون املعوووايري  ركوووزت علوووى احملاسوووبة امليدانيوووة و الووويت يقووووم مووون خالهلوووا املخوووتص اإلداري  بتحديووود    

وحوودات قيوواس  جملموول العمليووات  والدراسووة الدقيقووة لكوول العمليووات املوجووودة  قبوول حتديوود مسووتوى الفعاليووة  وأخووريا 
ليوة يصول إىل مائوة باملائوة  ويف مكوان آخور  يشوري إىل مالحظة النتوائج  واالنعكاسوات الناجتوة عون حتقيوق مسوتوى فعا

أمهية احلوافز يف حتقيق الفعالية  إذ ال ميكن البحوث عون الفعاليوة  مقابول أجوور منخفضوة، كموا أن الفعاليوة التنظيميوة 
ملوووا يكوووون مووا جيوووب القيوووام بووه  يوووتم كمووا يلوووزم  ومووون طوورف الشوووخص املناسوووب  و يف " يف املؤسسووة الرياضوووية تتحقووق

،فالفعاليوووة حتقووق أحسووون النتووائج بأقووول اجلهووود  و جتلوووب التحسوووني ألن  "كووان املناسوووب  و يف الوقووت املناسوووب امل
حتقيوق األربواح  1 –بلوو  اهلودف  1 –األشخاص يعملون بذكاء ، كما ميكن تقدم أربعة عشور معيوارا للفعاليوة هوي 

 –إنتواج السولعة أو اخلدمووة  1 –مووارد االسووتخدام الكفواء لل 1 –املسوؤولية االجتماعيوة  8–خفوض التكواليف 1–
مودى مقابلووة  19 –درجوة الرشوود و األداء الفوين واإلداري 1–درجوة رضووا املسوتهلكني  4 –أعودادها و أصونافها  9
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تكاموول  18 –اسووتقرار األعمووال  11 –عموور املنظمووة  11 –انتظووام العمالووة  11 –توقعووات العوواملني مووع املنظمووة 
 1.جهود العاملني

ميكن أن نقدم جمموعة مون العوامول  :ل المؤثرة في الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضيةالعوام-4-3-3
 : يلي اليت هلا تأثري يف حتديد الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الرياضية ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما

 .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–
 .ار متعددةوحدة السلطة اآلمرة  و اليت تؤدي إىل عدم وجود مراكز قر -
 .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 –
تنظيمية  دون إفراط أو تفريط فاملركزية تفيد يف كول موا هوو اسورتاتيجي  اعتماد املركزية و الالمركزية حسب احلاجة ال-

 .و الالمركزية مفيدة يف كل ما هو روتيين
طرق التعامول موع البنيوة اخلارجيوة  و طبيعوة نظوام الضوبط الوذايت للمؤسسوة  يف معاجلوة أخطائهوا أثنواء التفاعول موع  –

 .البنية اخلارجية
 . ر لتدفق املعلومات الضرورية ملختلف القرارات املتخذةشبكات االتصال املتكاملة  كمم –
 . القدرة على تعبئة املوارد  و درجة احلرفية اليت تتميز هبا املؤسسة الرياضية–
 :صعوبات الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضية-4-3-4
 : اضية، يرجع إىل األسباب التاليةإن أسباب عدم وجود معايري شاملة  لقياس الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الري 

 فعلوى للغايوة صوعبة قياسها عملية من جعل  األساسية متغرياهتا حتديد و  الفعالية ظاهرة تفسري يف إمجاع وجود عدم –
 حمتوووواه خيتلوووف إذ كبوووري تعمووويم فيهوووا جنووود  األهوووداف حتقيوووق لدرجوووة املقابووول:  هوووي الفعاليوووة أن اعتبوووار:  املثوووال سوووبيل

 نفووس يف و  املسووامهني قبوول موون مقبولووة الفعاليووة تكووون أن فوويمكن  املؤسسووة مووع تتعاموول الوويت  األطووراف بوواختالف
 هووول ؟ الفعاليوووة قيووواس يف تعتمووود الووويت األهوووداف طبيعوووة هوووي موووا آخووور مبعوووىن و ، العموووال قبووول مووون مرفوضوووة الوقوووت

 2.؟ الرمسية الغري األهداف أو  املعلنة الرمسية األهداف
 .السلوكية أو الكمية للمعايري سواء  الفعالية قياس يف تستخدم اليت املقاييس وصدق  الزمن عرب الثبات مشكلة –

                                         

اهرة، سعيد عامر وحممد عبد الوهاب، الفكر املعاصر يف التنظيم اإلداري، الطبعة الثانية، مركز وايد سرفيس لالستشارات والتطور اإلداري، الق1
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  واحلجوم النشواط طبيعوة حيوث من  الرياضية املؤسسات لواقع امالئمته مدى و  املستخدمة قاييسامل تعميم مشكلة –
 منهوووا أكثووور  شخصوووية ألحكوووام ختضوووع الووويت  البيئيوووة و السووولوكية املتغوووريات بعوووض قيووواس صوووعوبة:  ذلوووك جانوووب إىل

 .ألخرى مؤسسة من أو آخر إىل شخص من ختتلف الرتجيح عملية منه و موضوعية أحكام
وبنوواءا علووى مووا سووبق ميكوون القووول أن جناعووة قيوواس الفعاليووة التنظيميووة يف املؤسسووات الرياضووية  يتوقووف علووى موودى   

املتغوريات السولوكية املتكاملوة يف املنظموة  و تصميم مدخل متكامل يأخذ بعني االعتبار األبعاد الرياضوية واالقتصوادية
 1.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 
ظيمية  باعتبارها من املصطلحات األكثر تداول يف الفعالية التنظيمية كما مت التطرق ملداخل دراسة الفعالية التن

أوساط املمارسني للعملية اإلدارية يف املؤسسات الرياضية و ما جيب التأكيد عليه  هو الطابع املتناقض ملصطلح 
وعليه  ،الفعالية التنظيمية من منظور كل اجتاه هذه التناقضات  سوف تثري املعرفة العلمية أو املمارسة العملية 

التحرك حنو هدف ضمن جمموعة من العوامل  اليت ميكن السيطرة عليها جزئيا  أو هي : فالفعالية التنظيمية هي 
هذا ما يسمح للباحث أو املمارس  أن يتعامل مع موضوع الفعالية التنظيمية بشكل مباشر  ،خارج السيطرة متاما 

 .يثةخاصة ما يتماشى مع متطلبات املؤسسات الرياضية احلد
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 :تمهيد
لقوود أصووبح النشوواط الرياضووي اليوووم أحوود أهووم املقومووات االجتماعيووة واالقتصووادي وحووىت السياسووية والرياضووية        

ألي بلووود موووا لوووذلك جنووود االهتموووام الواسوووع بالرياضوووة وهوووذا يؤكووود حتميوووة اإلدارة الرياضوووية مبفهومهوووا احلوووديث ، ومووون 
مفهوووم : هبوا تطرقنوا إىل جمموعوة مون العناصور التوايل خوالل هوذا الفصول اخلواص باملؤسسوات الرياضوية واإلدارة احلديثووة

، وأمهيوة اإلدارة الرياضوية وكوذلك إعطواء إطاللوة (مكان الدراسوة، وعينوة الدراسوة)عام حول اإلدارة الرياضية احلديثة  
حوووووول الوظوووووائف اإلداريوووووة  مث الصوووووفات الووووويت جيوووووب أن يتمتوووووع هبوووووااإلداري الرياضوووووي ، ويف األخوووووري اإلدارة الرياضوووووية 

 .عالقتها ببعض العلوم األخرىو 
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 :ماهية اإلدارة  -1
هوي نشوواط إنسوواين يرمووي إىل حتقيووق نتووائج معينووة بألسووتخدام األمثوول لكافووة  " :management" " اإلدارة" 

احمليطووة هبووا ، ولتحقيووق هووذا النشوواط ( الداخليووة واخلارجيووة)املوووارد املتاحووة للمنشووأة يف ظوول املتغووريات والظووروف البيئيووة 
ا ومووورورا بوووالتخطيط فوووإن األمووور يتطلوووب القيوووام بعووودد مووون الوظوووائف األساسوووية بووودءا بتحديووود األهوووداف املوووراد بلوغهووو

 .والتنظيم والتنسيق وتكوين وتنمية الكفاءات والتوجيه والقيادة واإلشراف وانتهاء بالرقابة وتقييم األداء 
فوالتخطيط يعووين جمموعووة العمليووات أو الطوورق الويت حتوودد األهووداف عووالوة علووى كيفيوة إجنازهووا كمووا أوضووح ذلووك      
ة ملعوواين قوود تبوودو وأفووا متباينووة ولكنهووا يف احلقيقووة تتشووابك لتعطووي هوودفا والتنظوويم لفووظ لووه مرادفووات كثووري " هووامبتون"

أو " process"أو عمليوووووة" organisation"أو املنظموووووة " " Systeme"مطلوبوووووا واحووووودا متموووووثال يف النظوووووام 
وكلهوا اجتاهوات فكريوة صوائبة حيوث يوتم اسوتخدام املناسوب منهوا طبقوا للموقوف وحسوب " Opération"مرحلة 

 .د وتبعا للمستوى التنظيمي اهلدف احملد
إن التنظيم الفعال جيب أن يعمل من خوالل إطوار لتحقيوق هودف عوام مشورتك بأقول تكلفوة وجهود ووقوت ممكون     

وحتوووت مظلوووة حتووورك فريوووق العمووول بطريقوووة منسوووقة ليصوووبح الشوووكل معووورب عووون تووووافر النظوووام واملضووومون حمقوووق للغايوووات 
لعمليوة املعوربة عون أداء اإلشوراف علوى األفوراد واألنشوطة مون خوالل التنظويم والتوجيه ينظر إليه باعتبواره ا. املستهدفة 

 ".وشريمان" "شاردون"وهو ما عرب عنه 
وعلووى هووذا جيووب أن نعتوورب املشوورف علووى أنووه مسووتوى موون املسووتويات التنظيميووة يف املنشووأة مووديرا لألفووراد وموجهووا     

ى أمووا الرقابووة فتعوود إحوودى الوظووائف اإلداريووة اهلامووة الوويت ألدائهووم يف العموول وقائوودا جلماعووة العموول علووى هووذا املسووتو 
ترموي إيل قيواس وتصوحيح أداء األعموال أو األنشوطة للتأكود مون مالئموة معودالت إجنواز اخلطوط لنظائرهوا املسوتهدفة 

وموون الغوورض السووابق ملفهومنووا عوون اإلدارة نصوول إيل حقيقووة هامووة مؤداهووا أن " . كووونرت وآخوورون"وهووو مووا عوورب عنووه 
 :أربعة وظائف هامة تتسم بالرتابط وهي هناك 

 وظيفة التخطيط/"1 
 وظيفة التنظيم/ "1 
 وظيفة التوجيه / "1 
 .1.وظيفة الرقابة/ "8
قووووودميا كانوووووت املشوووووروعات صوووووغرية ومل تكووووون حتتووووواج إىل عووووودد كبوووووري مووووون األشوووووخاص  :مســـــتويات اإلدارة  1-1 

وتطورت املؤسسات وازداد عودد القوائمني علوى إدارهتوا إلدارهتاومع دخول عصر الثورة الصناعية اتسعت املشروعات 
األمر الذي جعول مون الضوروري تورتيبهم يف مسوتويات يعلوو كول مسوتوى املسوتوى اآلخور ومون مث حتوددت مسوتويات 

 { top management: Las 3,3: اإلدارة بثالث مستويات وهي
                                         

 .21 -22، ص 2993نبيل احلسني النجار، اإلدارة أصوهلا واجتاهامتا املعاصرة، دون طبعة، الشركة العربية للنشر والتوزيع، 1
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م واحملوووافظني ووكوووالء الووووزارات ونووووا يهوووم وتعتووورب ومسوووتوى التخطووويط وتشووومل رئووويس اجلمهوريوووة والووووزراء ونووووا يهووو -
 1.ومساعديهم ورؤساء املصاحل

 وهو املستوى الذي يلي اإلدارة العليا ويشمل هذا : middle management: اإلدارة الوسطى  –
 املستوى ورؤساء األقسام ومديري املناطق ويعترب هذا املستوى مبثابة حلقة الوصل بني ما تريد حتقيقه اإلدارة العليا 

من سياسات عامة وخطط وموا تقووم بتنفيوذه اإلدارة اإلشورافية وبالتوايل فوإن عودد اإلداريوني يف اإلدارة الوسوطى غالبوا 
 .ما تكون أكرب من اإلدارة العليا 

 :first level management:اإلدارة المباشرة  -
وتعترب مستوى التنفيذ وتشمل ورؤساء الوحدات امليدانية ومساعديهم وعلى ذللك فواإلدارة العاموة مشورتكة علوى  - 

مجيوووع املسوووتويات وتعوووين عنايوووة خاصوووة بوووالتخطيط إذ أن املووودير يف خمتلوووف هوووذه املسوووتويات هوووو املسوووئول عووون القيوووام 
 .ارة وسيلة تستخدم لغرض الوصول إيل حتقيق أهداف معينة بالتخطيط واإلد

 :عناصر اإلدارة  -1-2 
يعترب التخطيط من املراحل اإلدارية ألنه يوضح مقدما العناصر الواجب اسوتخدامها سوواء   :التخطيط -1–1-2 

هوووذه األجوووزاء كانوووت هوووذه العناصووور ماديوووة أو بشووورية وحيووودد الوقوووت الوووالزم لتنفيوووذ جوووزء مووون أجوووزاء العمووول موووع ربوووط 
ببعضها اآلخر والتخطويط يرسوم صوورة العمول يف اجملواالت املختلفوة وحيودد مسوارها وبدونوه تصوبح األموور غوري هادفوة 

 .وهو ضروري ألنه يزيد من الكفاءة والفاعلية اإلدارية وذلك بتحقيق األهداف املطلوبة 
بأنووه مرحلووة موون التفكووري يف " يد اهلووواريسوو"هنوواك عوودة مفوواهيم ملعووىن التخطوويط فقوود نظوور إليووه : مفهــوم التخطــيط -

املستقبل والتنبؤ باملشكالت واإلمكانيات واالحتياجات واالستعداد للمستقبل ويتطلب وضع األهوداف، والتنبوؤات 
والتخطوويط هووو عبووارة عوون جمموعووة موون األنشووطة .. ، إعووداد املوازنووات، وضووع بوورامج العموول واجلووداول ، اإلجووراءات 

ويعورف بأنوه . الالزمة إلعداد واختاذ القرارات املتعلقة بتحقيق أهداف حمددة وفقا لطريقة مثلى والرتتيبات والعمليات
 .التدبري الذي يرمي إيل مواجهة املستقبل خيطط منظمة سلفا لتحقيق أهداف حمددة 

طبقوا ألهوداف  ويرى املؤلف بأن التخطيط بأوسع معانيه وأمشلها هو عملية التفكري يف املستقبل واالسوتعداد لوه     
 .مثبتة 
يعترب التنظيم من اخلصائص املميزة حلياتنوا اليوميوة يف الوقوت احلاضور والوذي ابتدعوه اإلنسوان  :التنظيم  –2-2–1

قوووودميا وال ميكوووون ألي عموووول أن يسووووري بكفوووواءة عاليووووة دون تنظوووويم فهووووو يسوووواعد علووووى توووووفري الوسووووائل الوووويت يووووتمكن 
أي عمل من األعمال ال بد مون رسوم الطريقوة الويت تسوري عليهوا وجيوب األشخاص من خالهلا بالعمل وقبل البدء يف 
 . تنظيم ذلك يف إطار يتضح اهلدف من خالله
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هنواك عودة مفواهيم حوول التنظويم فوالبعض يورى أنوه نظوام يفهوم مون آخورون بأنوه التخطويط وهوو  :مفهوم التنظـيم –
والتنظوويم . أي مجاعووة متجهووة حنووو غوورض معووني بووذلك اخلطوووة الطبيعيووة التاليووة للتخطوويط وهووو اإلطووار الووذي بداخلووه 

هووو وضووع نظووام للعالقووات بووني األفووراد موون أجوول حتقيووق األهووداف املشوورتكة وهووو يتطلووب تصووميم اهليكوول التنظيمووي 
 . وحتديد مسؤوليات املناصب وحتديد العالقات التنظيمية واختيار املديرين وتطويرهم

اجتموووواعي موووون وضووووع اإلنسووووان وهووووو يعوووورب عوووون جمموعووووة موووون ويوووورى آخوووورون بووووأن التنظوووويم هووووو تعبووووري عوووون نظووووام     
 .العالقاتاليت تسود بني األفراد القائمة يف التنظيم

ويوورى املؤلووف بأنووه عبووارة عوون اإلطووار الووذي يتحوورك بداخلووه جمموعووة موون العوواملني علووى مسووتويات خمتلفووة والكفوواءة 
 .واملسؤولية لغرض التفاوت لتحقيق غرض ما

يعترب التوجيه من الشروط اإلدارية املهمة وهو إحدى املظاهر األساسية والضورورية لإلشوراف  :التوجيه  –3–2–1
والتوجيووه وهووو التأكوود موون أن األنشووطة تووؤدي بطريقووة منسووقة ومرتبووة وهووو عبووارة عوون إرشوواد املرؤوسووني أثنوواء تنفيووذهم 

 .لألعمال ضمانا لعدم االحنراف لتحقيق األهداف
البود لكول مؤسسوة مون املؤسسوات أجهوزة كفواءة وتوجيهيوة تقووم مبسواعدة وتوجيهالعواملني  ويف جمال الرتبيوة الرياضوية

اجلدد كول حسوب اختصاصوه وبوذلك تكوون األجهوزة التوجيهيوة هوي املسوئولة عون إعوداد وتعلويم وتوجيوه العواملني يف 
زة التوجيهيووة دور م ومووراتبهم ولألجهووهتبني واختصاصووني وعلووى خمتلووف مسووتويااحلقوول الرياضووي موون رواد وقووادة وموودر 

إيل قيامها بالتعليم والتدريب وحقل أذهوان الشوباب فإهنوا تودفع  باإلضافةفعال ومهم ومؤثر حبياة األمة والوطن فهي 
 .حنو التقدم واالزدهار  دهاوقاباحلركة الرياضية وروادها 

بأهنوووا التأكووود مووون " اريالسووويد اهلوووو "تعتووورب الرقابوووة إحووودى الوظوووائف اإلداريوووة األساسوووية ويووورى  :الرقابـــة  -1-2-4
النتوووائج الووويت حتققوووت مطابقوووة لألهوووداف والووويت تقوووررت وذلوووك يتطلوووب وجوووود معوووايري رقابيوووة وقياسوووا دقيقوووا لوووألداء مث 
تشووخيص املشووكالت وعالجهووا والرقابووة هووي مقيوواس وتعووين تصووحيح أداء املرؤوسووني لغوورض التأكوود موون أن أهووداف 

 . املنشأة واخلطط املوضوعة قد مت حتقيقه
وتعتوورب الرقابوووة مهموووة أساسوووية بووول ضووورورية ملحوووة لكوول جهووواز يعمووول يف الدولوووة أو خارجهوووا واهلووودف منهوووا هوووو       

التأكوود مووون أن األعمووال تسوووري يف اجتووواه أهووداف الرقابوووة اإلداريووة والووويت تعوووين متابعووة عمليوووات التنفيووذ لتوضووويح مووودى 
 .حتقيق األهداف املراد إدراكها يف وقتها احملدد

ا الرياضية جيب علوى كول العواملني األخوذ بعوني االعتبوار مهموة املتابعوة واملراقبوة ألهنوا عمليوة مون شوأهن ويف جمال الرتبية
أن تسووواعد علوووى تالقوووي األخطووواء وسووووء التنفيوووذ ويوووتم ذلوووك ضووومن التنظووويم والواجبوووات امللقووواة علوووى عووواتق األجهوووزة 

تم عون طريوق تشوكيل اللجوان واختيوار مون هوم العاملة اليت توجب قيوام جهواز أو أكثور للمتابعوة واملراقبوة وميكون أن يو
 1.أهال هلا
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 :العامة لإلدارة  المباد  3 – 1
أن الوظيفة اإلدارية تنشأ مع أفراد التنظيم أو اجلماعات اإلنسانية فيه أن نظام العمول السوليم بوني  "فايول"يرى      

أو القواعوود ولقوود  املبووادئاجلماعووات التنظيميووة يسووتند علووى وجووود عوودد موون االشوورتاطات املتميووزة الوويت يطلووق عليهووا 
 جموال اإلدارة اسوتخدام موؤثرات ثابتووة بودال مون قواعوود أو قووانني فمون الصوعب يف "مبووادئ"لفوظ  "فوايول"اسوتخدم 

أنووه مووون  "فووايول"جيووب االلتووزام مبوووا حرفيووا وعلووى ذلوووك فاملبووادئ تعتوورب أكثووور مرونووة يف جموووال الرتبيووة الرياضووية ويووورى 
إيل عوودد موون املبووادئ  "فووايول"الضووروري تفهووم كيفيووة اسووتخدام املبووادئ العامووة لووإلدارة يف جمووال التطبيووق وقوود توصوول 

 .كثر قابلية للتطبيق يف جمال اإلدارةاليت يرى أهنا أ
أن الغووورض الرئيسوووي مووون تطبيوووق مبووودأ تقسووويم العمووول هوووو حتسوووني أداء العمووول رفوووع " فوووايول"يووورى  :تقســـيم العمـــل-

إنتاجية األفراد وذلك عن طريق اجلهد املبذول ويرى أن تطبيق مبدأ تقسيم العمل يالئم مجيوع األعموال الويت تشوتمل 
 . على جمموعة معينة من األفراد

حلووق يف إصوودار األواموور إيل الغووري والقوووة الوويت تعموول ألجوول فوورض تعوورف السوولطة بووأن هلووا ا :الســلطة والمســؤولية -
الطاعووة علووى اآلخوورين داخوول أي تنظوويم وأنووه موون الضووروري التفرقووة بووني السوولطة الرمسيووة لووإلداري والوويت يكتسووبها موون 

أننوووا كلموووا تووودرجنا يف التسلسووول اإلداري كلموووا زادت " فوووايول"مركوووزه داخووول التنظووويم وبوووني السووولطة الشخصوووية ويووورى 
 . درجة الصعوبة يف حتديد املسؤوليات

ويقصووود بوووه الطاعوووة والقبوووول واجلهووود والسووولوك واملظووواهر اخلارجيوووة الووويت تنطووووي عليهوووا العقوووود  :االمتثـــال للنظـــام  -
القائمووة بووني املؤسسووة وموظفيهووا واجليووو  تووؤمن هووذا املبوودأ إميانووا تامووا ففيهووا يكووون مبوودأ االمتثووال للنظووام وهووو القوووة 

جلوويش ، كووذلك جيووب أن تكووون العالقووات بووني القووادة واملرؤوسووني حسوونة واحوورتام مبوودأ االمتثووال للنظووام الرئيسووية يف ا
 .جيب أن ال يقتصر فقط على املستويات الدنيا يف التنظيم بل جيب أيضا أن يسود بني كبار رجال اإلدارة 

إن " فوايول"س واحود فقوط ويورى هذا املبودأ يونص علوى ضورورة أن يتلقوى املوظوف أوامور مون رئوي :وحدة القيادة  - 
انتهوواك هووذا املبوودأ سوويؤدي إيل افيووار السوولطة واخووتالل العموول وتعقوود مبوودأ االمتثووال للنظووام وفقدانووه األمهيووة فعنوودما 
يتلقى الشخص نفسه أوامر مون أكثور مون رئويس واحود فسووف تسوود الفوضوى وتتغوري األموور وتصوبح املؤسسوة كأفوا 

 1.منظمة حيوانية 
ويعرب عون هوذا املبودأ وجوود رئويس واحود وخطوة واحودة جملموعوة مون األنشوطة الويت هلوا األهوداف  :ه وحدة التوجي -

 .نفسها ويعترب من الشروط األساسية للعمل الرياضي لوحدة العمل والتنسيق والقوة وتركيز اجلهود 
عادلووة كلمووا أمكوون أن ا جيووب أن تكووون تعتوورب مبثابووة السووعر الووذي يوودفع للخوودمات الوويت يؤدوهنوو :مكافــأة األفــراد -

 .تؤثر بدرجة كبرية على تقدم األعمال وهذا يصبح اختيار طريقة الدفع من الوسائل اهلامة يف حتديد مكافأة األفراد
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تتصوول املركزيووة بالنظووام الطبيعووي مثلهووا مثوول تقسوويم العموول ومعووىن ذلووك أنووه يف كوول جسووم سووواء كووان  :المركزيــة  -
سووات تتجووه حنووو الووذهن أو اجلووزء املوجووه وهووذان العنصووران يصوودران األواموور إيل حيوانيووا أو اجتماعيووا جنوود أن اإلحسا

 .مجيع أجزاء اجلسم احلي 
إن : يتكون من سلسلة الرؤساء اليت تتفاوت من أعلوى سولطة إيل أقول مسوتويات إداريوة ويقوال :السلم اإلداري  -

 هذا الطريق حيدد احلاجة إيل إجياد وسائل لنقل البيانات واملعلومات من ناحية وحيدد من
 . ناحية أخرى مببدأ وحدة القيادة

رورة إعوداد مكوان لكول شويء وكول شويء يف يتوقوف مبودأ النظوام علوى القاعودة الويت تونص علوى ضو :مبدأ النظـام  -
مكانه وتنطبق هذه القاعدة على النظوام اإلنسواين ولكوي يسوود النظوام االجتمواعي داخول التنظويم فوإن املكوان الوذي 
جيوووب أن تضوووع فيوووه الفووورد أن يكوووون مناسوووب كموووا أن الفووورد جيوووب أن يكوووون صووواحلا لشوووغل املكوووان علوووى أسووواس أن 

 . بالشخص املالئم يف املكان املناس
أن هنوواك فوورق بووني العدالووة والعوودل باعتبووار أن العوودل هووو وضووع األشووياء موضووع التنفيووذ " فووايول"يقووول  :العدالــة  -

 .وأن العدالة تنشأ من اجلمع بني العدل والعطف
أن يف اإلحتوواد قوووة ومون رأيووه علووى رؤسوواء األعموال أن يفكووروا بعمووق علووى أسوواس " فووايول"يقووول  :رو  الجماعـة  -

هوووذا املثووول وأن االنسوووجام واإلحتووواد بوووني أفوووراد املؤسسوووة مووون القووووى العظيموووة ويرتتوووب علوووى اإلدارة أن تبوووذل جهووودها 
تبارهووا قوووة تعموول علووى متاسووك لتحقيووق هووذا املثووال فتنميووة روح اجلماعووة والتمسووك هبووا وهووي موون مصوولحة التنظوويم باع

 .أجزاء التنظيم وتظافر اجلهود والقوى لتحقيق العدالة
إن اإلدارة ليست جمورد تنفيوذ لألعموال بول األعموال يوتم تنفيوذها عون طريوق آخورين وأن ": خصائص اإلدارة  4–1

وي علوى حتقيوق أهوداف جمرد كوون أحود أفوراد يورأس عوددا مون املرؤوسوني ال جيعول منوه مسوؤوال فواإلدارة بالضورورة تنطو
بواسطة جهود املرؤوسني وجيوب علوى الفورد التغلوب علوى امليول حنوو أداء األشوياء بنفسوه ويبودأ يف حتقيوق األشوياء عون 

خيتلووف عوون العموول وعوون ( العموول اإلداري)طريوق جهووود اجلماعووة وموون هووذا املنطلووق ميكوون القووول أن النشوواط اإلداري 
د األهووداف بينمووا يقوووم آخوورون بتحقيقهووا فووإن هووذا يضووفى علووى اإلدارة النشوواط التنفيووذي وإذا كووان هووو الووذي حيوود

 .صفة التمييز
إن اإلدارة عمليووة مسووتمرة ومصوودر اسووتمراريتها هووو بقوواء منظمووات خدمووة البيئووة والوويت تسووعى إلشووباع اجملتمووع موون  -

فها واضووووطالعها السوووولع واخلوووودمات بأنواعهووووا املختلفووووة فهووووي اإلدارة الوووويت تسوووواعد هووووذه املنظمووووات علووووى بلووووو  أهوووودا
 .مبسؤوليات حلاجة معينة

التخطوويط، التنظوويم، : تنطوووي اإلدارة كعمليووة علووى العديوود موون الوظووائف أو املهووام الوويت يقوووم هووا املسووئول وهووي  - 
ولني بغوض النظور التوجيه، التحفيز، التنشيط، واختاذ القرارات والرقابة، وإذا ما مت قبوول الورأي القائول بوأن مجيوع املسوؤ 

م وتباين األنشطة اليت يقومون مبا فإن هوذا يضويف خاصوة أخورى هول اإلدارة علوم أم فون وطبعوا اإلدارة هتاعن جنسي
 .جتمع بني العلم و الفن 
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إن اإلدارة نشوواط إنسوواين متكاموول وهووادف فعنوود تطبيقهووا تتعاموول مووع اجلماعووة وتسووعى يف الوقووت نفسووه إيل حتقيقووه "
ام يف ضوووء قواعوود معينووة أي أن العالقووات بووني ومووع مجاعووات العموول أهووداف املنظمووة موون خووالل إجنوواز عوودد موون املهوو

 1. واملرؤوسني واملهام املنظمة للعمل هي من بني العوامل املهمة واملوجهة لألداء 
تتصف اإلدارة أيضا بالتغيري فبيئة األعمال متغرية والعنصور البشوري متغوري بطبيعوة احلوال وحاجاتوه وطموحاتوه أكثور  "

 .التطور التكنولوجي يف جماالت خمتلفة يتطلب من اإلدارة ضرورة مواكبتهتغيريا كما أن 
إن اإلدارة الفعالة تستلزم دائما استخدام أنواع معينة من املعرفة واملهارة واإلجوراءات وإذا كانوت املهوارة الفنيوة مهموة "

كمووا أن اخلووربة واملهووارة الفنيووة   جوودا لتنفيووذ العموول املعووني فووإن دور املسووؤول ال يسووتلزم بالضوورورة خوورية فنيووة متخصصووة
تضيف الكثوري إيل قودرة املسوؤول إال أن دخوول ميودان العمول يتطلوب مون الفورد ختصوص آخور وهوو أن يودير بفاعليوة 

 .فاملهارة التشغيلية الضرورية ألداء العمل التشغيلي املتخصص ال تعترب كافية لعمل اإلدارة 
 :أساسيات اإلدارة  5–1 
تعورف وظيفوة االتصوال بأفوا عمليوة تبوادل املعلوموات وتعرفهوا اجلمعيووة  :(Communication) :االتصـال –

األمريكية لإلدارة بأفا التصرف الذي ينتهي بتبادل املعاين ويعترب االتصال مون العمليوات الويت حتتواج إيل ختطويط كموا 
ية لوه وإمنوا حتديود الوسويلة يتطلب حصر اخلطوات الرئيسية يف ختطيطها وموضووع االتصوال لويس هوو املعاجلوة التفصويل

 .اليت حتتاجها اإلدارة عن طريق االتصال لتحقيق األهداف قصرية اآلجل والطويلة هلا 
تنشوأ عمليوة اختواذ القورارات حينموا يقووم اإلداري  :(managerial dicissions) :القـرارات اإلداريـة –

قوورارات فووإن الوظووائف األساسووية لووإلدارة ال  بتحديوود أهدافووه حيوواول وضووع األسوواليب الوويت متكنووه موون حتقيقهووا وبوودون
 . ميكن تنشأ وحلها 

تتصووف بسوولوك معووني  . وميكوون تعريووف اختوواذ القوورارات بأمنووا عمليووة االختيووار املبنيووة علووى بعووض املقوواييس الوويت        
ائل كبووديل لبوودائل أخوورى ممكنووة وممارسووة عمليووة اختوواذ القوورارات تكسووب الفوورد خووربة تسوواعده يف الوصووول إيل الوسوو

 .املالئمة الختاذ قرار سليم
إن املسوؤوليات اإلداريوة هوي التزاموات األفوراد اإلداريوني لوألداء  :(the responsibilies) المسـؤوليات – 

املالئووم للوظووائف اإلداريووة وتكووون نتيجووة أداء االختصاصووات اإلداريووة خلووق املنووافع بطريقووة ليسووت مباشوورة واملسووؤولية 
 .ة مالئمةمسألة فردية أن تؤدى بطريق

تعتورب السولطة هوي احلوق الوذي ميكون الفورد مون الوفواء بالتزاماتوه املعنيوة وهوي : (authoreties) السـلطات – 
واهلوودف و السوولطة اإلداريووة موون مسووتلزمات القيووادة يف أي نظووام إذا مووا أردنووا للقيووادة أن ... موون مشووتقات املسووؤولية 

التخطوويط والتنظوويم والرقابووة علووى أنشووطة اآلخوورين أمووا سوولطة  تكووون فعالووة وقوود عرفووت السوولطة بأمنووا حووق اإلداري يف
التنظيم فلها احلق يف إنشاء الظروف والعالقات بوني الوظوائف لتنفيوذ اخلطوة أموا فيموا خيوص سولطة الرقابوة فلهوا احلوق 
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مووي يف حتريووك العموول املخطووط حينمووا يتطلووب ممارسووة اإلجووراءات التأديبيووة وتعتوورب السوولطة موون مشوواكل اهليكوول التنظي
 . ويكون غرضها هو متكني األفراد من القيام بأعباء املسؤوليات املفوضة إليهم

العملية املنسقة هي العملية املتجانسة واملتعادلة واملتداخلة مع بعضها الوبعض حنوو (cordination)التنسيق -
ان ختطيطووا تنظيمووا، حتقيوق هوودف مشوورتك وهلوذا نعتوورب أن حتقيووق التنسويق موون األهووداف األصولية لكوول إداري سووواء كو

توجيهووا أو رقابووة ، ويعتوورب موون العناصوور املهمووة الوويت تسووهم يف رفووع الكفوواءة اإلنتاجيووة ألي عموول وجيووب علووى اإلداري 
أن يأخذها بعني االعتبار عند ممارسة القيادة اإلدارية وأن انعودام الفهوم الكامول ملوا يقووم بوه الفورد كثوريا موا يوؤدي إيل 

 . السيئالتنسيق 
هناك مجاعوات مهنيوة كثورية العودد تعمول يف األنشوطة الكتابيوة ويتكوون هوذا اجلويش الضوخم : اإلجراءات اإلدارية  –

موون الكتبووة ومووديري اآلالت املكتبيووة وواضووعي الووربامج وموون يف حكمهووم ويطلووق علووى أداء هووذه األنشووطة اصووطالح 
 .لألماماألعمال املتكررة ودفعها  اإلجراءات والنظم وتعرف بأفا الوسائل اليت مبقتضاها ميكن حتريك

 :نظريات اإلدارة  6–1
تقوم هذه النظريوة علوى جمموعوة مون االفرتاضوات عون حقيقوة الونفس البشورية  (: xنظرية : )النظرية التقليدية: أوال 

 :وحمددات السلوك كالتايل 
 اإلنسان بطبعه كسول ال حيب العمل  - 
 ؤولية يف العملاإلنسان بطبعه خامل ال يريد حتمل املس -
 يفضل اإلنسان دائما أن جيد شخصا يقوده يوضح له ماذا يعمل  - 
العقاب أو التهديد بالعقاب من الوسائل األساسية لودفع اإلنسوان علوى العمول ،أي أن اإلنسوان يعمول خوفوا مون  -

 .العقاب أو احلرمان وليس حبا يف العمل
البوود موون الرقابووة الشووديدة والدقيقووة علووى اإلنسووان حووني يعموول حيووث ال يووؤمن الفوورد علووى شوويء هووام دون متابعووة  - 

 وإشراف
إن اآلجوور واملزايووا املاديووة هووي موون أهووم حوووافز العموول أي أن الفوورد علووى اسووتعداد للتضووحية بووأي شوويء يف سووبيل  - 

ك هوووي فوووروض النظريوووة التقليديوووة وهوووي تفسوووري السووولوك تلووو. احلصوووول علوووى مزيووود مووون اآلجووور واملزايوووا املاديوووة األخووورى
اإلنسووواين بطريقوووة توووؤدي إىل أن تتبوووع اإلدارة طريقوووة خاصوووة يف معاملوووة األشوووخاص تتفوووق وتلوووك النظريوووة إىل اإلنسوووان 

تطواع ويتجاهلهوا األفوراد وقوود  هنواك العديود مون التجووارب العمليوة أثبتوت أن أوامور كثورية تصوودرها اإلدارة ال. وطبيعتوه
يتصوورفون يف االجتوواه املضوواد وكووذالك تبووني للبوواحثني يف ميوودان عالقووات العموول أن اإلنسووان لوويس كسوووال بطبعووه بوول 
هنواك أفوراد يعملوون سواعات أطوول موون سواعات العمول املقوررة وإذا كوان اإلنسووان بطبعوه كسووال فكيوف نفسور إقبووال 

لوة وإذا كوان اآلجور هوو احملودد األساسوي لسولوك الفورد وهوو الودافع الوحيود لوه أحد املسوؤولني علوى عملوه لفورتات طوي
علووى العموول فكيووف نفسوور رفووض بعووض األشووخاص العموول لفوورتات إضووافية إذن فهووم يرفضووون فرصووة احلصووول علووى 
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إن تلووك املظوواهر للسوولوك اإلنسوواين توضووح فشوول التفسووري الووذي تقدمووه النظريووة التقليديووة كمووا . املعوودالت آجوور أعلووى
 .يتضح يف حاالت أو مواقف إنسانية متعددة لذلك البد من البحث عن التفسري آخر يقدمه ماكجرو ويدافع عنه

 الحديثـــة النظريـــة ( :نظريـــة Y :) لطبيعووووة احلقيقيوووة الصوووورة رسوووم يف التقليديوووة النظريوووة فشووول إيل بوووالنظر 
 : وهي اإلنساين السلوك املظاهر بعض تفسر اليت الفروض من جمموعة تقد  حتاول احلديثة النظرية فإن اإلنسان

 .اإلنسان يرغب يف العمل لذاته فهو حيب العمل ويفضله عن الفرا  - 
 .اإلنسان يسعى إيل حتمل املسؤولية واملخاطرة-
 .اإلنسان يطلب احلرية يف العمل والتحرر من القيود وهو يفضل أن يكون قائدا  وليس تابعا -
احلصووول علووى نتووائج إجيابيووة دافووع أساسووي للعموول أي أن اإلنسووان يعموول لوويس خوفووا الوعوود باملكافووأة أو احتمووال  - 

 .من العقاب ولكن أمال يف املكافأة
لوويس هنوواك ضوورورة للرقابووة الدقيقووة علووى اإلنسووان يف أثنوواء العموول إذ يكفووي أن حتوودد األهووداف املطلوووب حتقيقهووا  -

 .أفضل السبل والوسائلويرتك للفرد اختيار سبل الوصول إليها وهو جدير باختيار 
ليس باخلبز وحده يعيش اإلنسان والفرد يعمل للحصول على آجر ولكنه يعمل أيضا إلشباع حاجوات ورغبوات  - 

أخووورى خوووالف اآلجووور واملزايوووا املاديوووة يعمووول مووون أجووول احلصوووول علوووى مركوووز اجتمووواعي مرمووووق والرضوووا عووون اإلجنووواز 
 1. الشخصي
ت يف توجيوووووه أسووووواليب اإلدارة يف العصووووور احلوووووديث جتووووواه موووووا يسووووومى تلوووووك الفوووووروض للنظريوووووة احلديثوووووة سوووووامه       

وأصبح أسولوب القيوادة واإلشوراف الودميقراطي الوذي يسومح لألفوراد حبريوة العمول والتعبوري هوو " بالعالقات اإلنسانية"
ن األسووواس مووون ناحيوووة أخووورى فوووإن جمموعوووة الووونظم االجتماعيوووة تووورى يف اإلدارة نظاموووا اجتماعيوووا متكوووامال ومووون مث فوووإ

منظمووة األعمووال ينظوور إليهووا أفووا مزجيووا موون العالقووات االجتماعيووة واألمنوواط احلضووارية الوويت تنشووأ بووني مجاعووات األفووراد 
املكونوووة هلوووا وبالتوووايل فوووإن مفووواهيم التعووواون والتفاعووول االجتمووواعي تلعوووب دورا بوووارزا يف حتريوووك فلسوووفة اإلدارة ناحيوووة 

 . فراد وإجياد روابط وثيقة بينهماكتشاف العوامل والظروف املساعدة على جتميع األ
ويتميوز تفكووري جمموعووة النظوام االجتموواعي بالشوومول والتكامول ويعموول علووى البحوث عوون وسووائل إدمواج الفوورد كعضووو 

 . يف مجاعة وتوثيق عالقات اجلماعات وزيادة درجة التفاعل بينها
  نظرية اإلدارة التنظيمية: 

يقوم بإسهامه إيل اإلدارة عن طريوق مبوادئ اإلدارة وهوو بوذلك كوان األول يف الكتابوة عون " هنري فايول"كان         
نظريووة اإلدارة التنظيميووة الوويت متووتم باألعمووال اإلداريووة ووصووف وحتليوول الوظووائف اإلداريووة وسوورد مبووادى التنظوويم وبعوود 

بعمله وكتاباته عن التنظويم " ليندال أوريك"التنظيم ويليهم  مبادئعن " وأالن رايلي" "جيمس مويف"كتب " فايول"
أحوود " فووايول"لقوود كووان . واإلدارة وهووؤالء الكتوواب الثالثووة هووم الوورواد الووذين وضووعوا أسووس ومبووادئ التنظوويم اإلداري

                                         

 .        31، 32 مرجع سابق ، ص مروان عبد اجمليد إبراهيم،1
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العوواملني يف حقوول اإلدارة ملووودة طويلووة واملهتموووني برفووع قيمتهوووا ومسووتوى العموول فيهوووا وحوواول اكتشووواف مبووادئ عاموووة 
لإلدارة على أن تكون مرنة وتعترب أساسا للتفكري والتقدير يف تطبيقات احليواة العمليوة بواسوطة املوديرين واهوتم فوايول 
مببادئه كأساس وبداية العمل يف هوذا اجملوال ولويس كنهايوة إذ ذكور إمكانيوة زيوادة املبوادئ وجتاهول الوبعض اآلخور كموا 

 1.س بفن اإلداري وخربته وقدراتهللتطبيق يرتبط أسا املبدأركز على أن اختيار 
 :اإلدارة الرياضية  -2
هوووي فووون تنسووويق عناصووور العمووول واملنوووتج الرياضوووي يف : اإلدارة الرياضوووية  :مفـــاهيم حـــول اإلدارة الرياضـــية  -2-1

 اهليئات الرياضية وإخراجه بصورة منظمةمن أجل حتقيق هذه اهليئات
 2.هليئة الرياضية لتحقيق أهدافها ا توجيه كافة اجلهود داخل اكما يعرفه أيضا بأهن

علوى أهنوا املهوارات املرتبطوة بوالتخطيط والتنظويم والتوجيوه  :"blanten "et "beitel"وقود عرفهوا كول مون      
 3.واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقييم داخل هيئة تقدم خدمة رياضية أو أنشطة بدنية أو تروحيية 

اإلدارة الرياضووية فوجوود أمنووا تتضوومن  "kanz"لقوود حلوول اإلداري األمريكووي :مكونــات اإلدارة الرياضــية  -2-2
املنظموووة الووويت تعمووول / القائووود اإلداري د/ العمووول اجلمووواعي ج/ العامووول البشوووري ب/ أ: أربعوووة مكونوووات أساسوووية هوووي 

 اإلدارة ألجلها
بأفووووا اإلدارة  "kanz"لقوووود أشوووواد اإلداري األمريكوووي  :المهـــارات األساســــية فــــي اإلدارة الرياضــــية  -3 -2 

 : الناجحة تعتمد على مايلي 
بأمنا التفهم الكامل والكفواءة يف نووع خواص مون الفعاليوات وهوي  "kanz"وقد وصفها اإلداري :المهارة الفنية  –

تتضومن معلومووات خاصووة وقابليوة كبوورية للتعليوول يف ذلووك االختصواص والقوودرة علووى كيفيوة اسووتخدام التفوونن يف اجملووال 
 .الرياضي 

القابليوة الدقيقوة للعمول بشوكل فعوال كمجموعوة واحودة مون العواملني لغورض تعواون وجتوانس  :لمهـارة اإلنسـانية ا –
تام يف ذلك الفريق الذي يعمل معه أيضوا وتتضومن معرفوة اآلخورين والقودرة علوى العمول معهوم بشوكل فعوال وعالقوة 

 .ةمچيل
قوة وهوذا يعوين النظورة الشواملة والكليوة للمنظموة الويت القودرة علوى ربوط األجوزاء الدقي :مهارة االسـتيعاب الفكـري  –

 .يعملون فيها وكيفية اعتماد أقسام تلك املنظمة على بعضها البعض 
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إن إدارة الرتبيووة الرياضووية تعتوورب موون أهووم وأصووعب الوظووائف اإلداريووة يف أي جمتمووع فهووي تعتموود بالدرجووة األوىل علووى 
جماالهتا الواسعة كما تعتمد علوى املؤسسوة بالدرجوة الثانيوة وعلوى املنشودت  القادة والرواد واملشرفني ومجيع العاملني يف
 .واملرافق واملعدات واألدوات بالدرجة الثالثة

علووى هووذا يوورى املؤلووف أن اإلدارة موون وجهووة النظوور الرياضووية تعووين اسووتخدام العلووم يف تنظوويم وتوودريب السوولوك        
 .دية والبشرية بكفاءة عالية لتحقيق اإلجنازات الرياضية اإلنساين واليت تسعى الستخدام العناصر املا

: ميكن حتديد صفات اإلدارة الرياضية العلمية السوليمة كموايلي :صفات اإلدارة الرياضية العلمية الفعالة  -2-4
. مبعووىن ضوورورة تغطيووة اإلدارة لكافووة جوانووب وحبوواالت العموول يف اهليئووة الرياضووية يف حوودود اختصاصوواهتا : الشوومول 
ويعووين أن يتوووىل كوول جووزء يف اهليئووة الرياضووية جانووب مون التنظوويم حيووث يووؤدي مهووام حمووددة متخصصووة مووع : التكامول 

 .مراعاة أن تكمل كافة األقسام اإلدارية للهيئة الرياضية ككل حبيث تتحقق النتائج املرجوة
وتعووين ذلووك أن ضوورورة أن تعمول اإلدارة الرياضووية لوويس للحاضور فقووط بوول للمسوتقبل أيضووا موون خووالل  :المسـتقبلية 

 . اسيا من واجبات اإلدارةالرياضيةأهداف وتطلعات يف زمن آت وهنا تظهر أمهية التنبؤ باملستقبل باعتباره واجبا أس
 ويعين هذا أن تتميز اإلدارة الرياضية يف اهليئة باالنفتاح على البيئة اليت تعمل خالهلا وتتأثر هبا وتؤثر :االنفتا  

 :الدور اإلجرائي لإلدارة الرياضية -5 -2
ا وهووووذه األدوار توووتم يف كافووووة يتمثووول الووودور اإلجرائووووي مووون اإلدارة الرياضوووية يف مخسووووة عناصووور تعكووووس كافوووة عملياهتووو

 :املستويات اإلدارية للمؤسسة الرياضية وهي كمايلي 
وضووع خطووة متكاملووة تشوومل كوول موون االسوورتاتيجيات والسياسوويات واإلجووراءات واألسوواليب والوسووائل والوووربامج   -

  .املطلوب تنفيذها وكافة القوى البشرية اإلمكانيات املادية والعينة يف فرتة زمنية مستقبلية
وضع هيكلة لتنظيم العناصر والقوى البشرية واملادية اليت تتكون منها اهليئة الرياضية وتنسيق األداء والورتابط بينهوا  -

لتحقيووووق التكاموووول والتماسووووك والووووتالحم بووووني األجووووزاء بصووووورة يكووووون هلووووا معووووىن وفاعليووووة موووون أجوووول حتقيووووق هوووودف 
 اهليئةالرياضية 

اضوية علوى تعوديل سولوكهم مبوا يسوهم يف تطوابق هوذا السولوك موع اهلودف العوام حث األفوراد العواملني يف اهليئوة الري -
 .املرجو حتقيقه

إجياد نظام رقايب يتطوابق موع العمليوات واإلجوراءات علوى أن توتم مقارنوة نتوائج األعموال موع مسوتويات ومعودالت  -
 . األداء املطلوب حتقيقها الذي يضمن حسن سري العمل مع تصحيح االحنرافات 

نسوويق بووني كافووة املسووتويات اإلداريووة يف اهليئووة الرياضووية علووى املسووتوى الرأسووي أو األفقووي موون أجوول الوصووول إيل الت -
 .اهلدف احملدد بأفضل الوسائل والفعاليات وبأقل تكاليف ممكنة 

يف إدارة مجيوع املؤسسوات مبوا يف ذلوك الرياضوة  املبوادئتطبق هوذه  :األساسية لإلدارة الرياضية  المباد  -6 -2
ا الرئيسووية وتووتلخص هووذه هتووألعمووال تتشووابه يف أهوودافها وعمليادون نظوور حلجمهووا وطبيعتهووا علووى أسوواس أن مجيووع ا
 : املبادئ اليت تساعد يف خلق اإلدارة الناجحة فيما يلي 
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األوملبيووة أو االحتاديووات أو األنديووة الرياضووية  جيووب أن تكووون املؤسسووة الرياضووية ابتوودءا موون اللجنووة :مبــدأ التــوازن  -
متوازنوووة لضووومان النموووو املناسوووب هلوووا وحتقيوووق الكفايوووة يف إدارهتوووا وجنووود أن مهوووام الووورئيس اإلداري هوووو التأكووود مووون أن 

 . التوازن يسود املؤسسة كما يقع على عاتق الرئيس اإلداري أن حيفظ توازن مؤسسته 
ع العناصر غري الضرورية لوإلدارة الناجحوة وحتقيوق العناصور املوجوودة إيل أبسوط جيب استبعاد مجي :مبدأ التبسيط  -

سووورعة البوووث يف األموووور بعكوووس احلوووال يف املؤسسوووات الكبووورية  : شوووكل ممكووون ومووون مزايوووا املؤسسوووات الصوووغرية موووثال 
 قتضىكاللجنة االوملبية الوطنية بسبب أن التصرف يتناول أشخاص عدة وتعمل هذه املؤسسة إيل حد كبري مب

 1. التعليمات املكتوبة والتقارير والسجالت وهذا ما يبطئ العمل ويزيد النفقات
يؤدى التخصص يف اجلهود إيل تكوين اخلرباء بسوبب أن تركيوز اجلهوود يزيود مون اخلوربة العمليوة  :مبدأ التخصص  -

ويطبق مبودأ التخصوص تطبيقوا عاموا وشوامال يف نوواحي النشواط املختلفوة ويسوتند مبودأ التخصوص علوى احلقيقوة الويت 
فوراد فتوتمكن مون إجنواز أشوياء قليلوة تقول أن القلة من األفراد يتمكن من إجناز أشوياء عودة بدقوة بينموا الكثورة مون األ

  " .بدقة إذا كان جمال نشاطهم صغريا
جيووب أن حتوودد أحسوون طريقووة ونعوورب عنهووا بوحوودات حموودودة أو أمنوواط مث تسووتخدم كنموووذج يف  :مبــدأ التنمــيط  -

 . العمليات ويف التخطيط والرقابة
العموول املنجوز ويشورتط أن توضوع مسووتويات جيووب أن تتناسوب املكافودت مباشورة وقيموة  :مبـدأ الحـوافز الماديـة  -

 . عادلة لألعمال املنجزة وأن يكافئ الشخص على أساس ما أجنزه من أعمال بالنسبة إيل املستويات املوضوعة
تنجح اإلدارة أو تفشل على حسب طريقة معاجلتها للعالقوات اإلنسوانية يف املؤسسوة  :مبدأ العالقات اإلنسانية -

ص إيل األهوووداف نفسووها فكووول منهمووا يرغووب يف ازدهوووار املؤسسووة وكالمهوووا املعادلووة العادلوووة وتسووعى اإلدارة واألشووخا
 .فاإلدارة يف معاملتها مع األشخاص واألشخاص يف اتصاالهتم باإلدارة

تتطلووب املعاجلووة السووليمة للعالقووات اإلنسووانية وضووع سياسووات عموول رشوويدة بشوورط أن يتمسووك هبووا اإلداريووون       
 ال قيمة له يف حل املشکالت ،  ألن الكالم الشفوي

جيب أن يكون هناك ختطويط سوابق للتنفيوذ لكوي نصول إيل عمول شويء لوه أمهيوة بطريقوة فعالوة  :مبدأ التخطيط  - 
والتخطوويط حيوول حموول احلوودس والتخمووني وبووذلك يقلوول موون االعتموواد علووى احلووظ وينطوووي التخطوويط علووى اختوواذ قوورار 

 . هبا ألن التخطيط يرتب العمل وحيدد مراحل تتابعهحيدد ما جيب عمله والكيفية اليت ينفذ 
يصبح التخطيط قليل القيمة إال حيث توجد الرقابوة لتضومن تنفيوذ اخلطوط وجيوب علوى األشوخاص  :مبدأ الرقابة -

القائمني بالعمل أن يكون لديهم من الوسائل ما ميكنهم مون ضومان التنفيوذ ومون مالحظوة سوري العمول وبعود إعوداد 
 التعليمات لتنفيذها  اخلطط وإصدار
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تعترب القيادة احلكيمة هي أهم عامل فوردي يف جنواح العمليوات كافوة وتنطووي القيوادة احلكيموة علوى :مبدأ القيادة -
القودرة يف عمول مووا يقورر الشوخص عملووه وعلوى اموتالك الشخصووية والقودرة علوى كسووب تعواون ووالء اآلخورين وعلووى 

 1. عليها  املهارة يف قيادة جهود األشخاص والرقابة
إن الشووخص الووذي ميووارس السوولطة جيووب أن يكووون مسووؤوال عوون تنفيووذ كوول األعمووال  :مبــدأ الســلطة والمســؤولية -

داخوول نطوواق سوولطته ال ميكوون اعتبووار الشووخص مسووؤوال عوون نتووائج معينووة إال إذا كانووت لووه سوولطة القيووادة واإلشووراف 
جنعوول فووردا مسووئوال عوون اسووتمرار عموول معووني أو عوون  علووى الوسووائل الوويت تسووتخدم للوصووول إيل حتقيقهووا وإذا أردنووا أن

تنفيووذ مهمووة مووا فيجووب أن نووزوده بالسوولطة الالزمووة لإلشووراف علووى األشووخاص الووذين ميارسووون هووذا النشوواط وتوجيووه 
ونالحوووظ أن اإلداري ال يعتووورب .جهوووودهم السوووتخدام الوسوووائل واإلمكانيوووات الووويت تسووواعدهم يف الوصوووول إيل اهلووودف

 بل أيضا عن أعمال مرؤوسيه فإن اإلداري يعترب مسؤوال عن األخطاء مسؤوال عن أعماله فقط
اليت حتدث لسوء اختياره للفرد حيث أن اإلداري مسؤوال عن نتائج عمل اآلخرين الوذين حتوت إشورافه فالضورورة     

 .تقتضي إعداد املرؤوسني وتدريبهم ومعرفة املهام اليت يصلحون هلا 
جيووووب اختوووواذ القوووورارات عنوووود أدىن مسووووتوى تنظيمووووي لتسووووهيل القيووووام باألعمووووال وتتخووووذ  :مبــــدأ اتخــــاذ القــــرارات  -

القورارات بواسووطة اإلداريوني واملووراقبني واملختصوني بالنشوواط املعووني الوذين يقومووون بتنفيوذ عموول موا إال يف احلوواالت غووري 
القيووادة الصووحيحة والقوودرة يف  العاديوة فيتطلووب فوون اإلدارة إعووداد وتودريب إداري املسووتقبل ألنووه يف هووذه احلالوة تظهوور

 . احلكم على صالحية األفراد للقيام مبهام معينة
تسوووتخدم القووودرة اإلداريوووة كاملوووة للتخفيوووف عووون كاهووول اإلداري بتحويووول مجيوووع :مبـــدأ اســـتخدام القـــدرة اإلداريـــة -

ون بواسوطة التقوارير املسائل اليت ميكن أن تنفوذ ولوو طبوق هوذا املبودأ فوإن اإلداريوني يتحوررون مون التفصويالت ويتمكنو
املرفوعوووة إلووويهم مووون مرؤوسووويهم تتبوووع مجيوووع الوظوووائف املسوووؤولني عنهوووا فووواإلداري يووورتك األشوووياء الووويت تسوووري يف جمراهوووا 

 . الطبيعي ويركز اهتمامه على املسائل اليت تتفاوت واملستويات املوضوعية
غيري ناجح يف إدارة اهليئات الرياضوية لكي يكون الت:مقومات التغيير الناجح في إدارة الهيئات الرياضية  -2-1

 : ال بد من توفر عدد من املقومات وهي كمايلي
تشجيع األفكار اجلديودة املفيودة النابعوة مون األفوراد العواملني يف اهليئوة الرياضوية وتوصويلها إيل الرؤسواء وإجيواد نظوام -

 .للحفز على البحث عن مثل تلك األفكار إذا ما كانت قابلة للتفكري
م تكاموووول املعووووارف أمووووا املهووووارات فهووووي تكتسووووب موووون خووووالل التطبيووووق الفعلووووي واملمارسووووة اليوميووووة املسوووووتمرة دعوووو -

 . للمشكالت النفسية واإلنسانية داخل اهليئة ذاهتا أو خارجها
 .ترسيو املرونة واملقدرة على التكيف حىت ميكن تقبل التغيري والتكيف معه -
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نشوود موون حيوث أهدافوه وأنواعووه ومودى توأثريه ونتائجووه املتوقعوة وهوذا يرجووع االسوتناد إيل املعلوموات حووول التغيوري امل-
 .أساسا إيل نظم املعلومات املتوافرة 

 : تتعامل إدارة الرتبية الرياضية مع ثالث جماالت رئيسية وهي : مجاالت اإلدارة في التربية الرياضية. 1.2
 .الربامج - 
 اإلمكانات -
 (القادة)العاملني -

وهووذه اجملوواالت الثالثووة للرتبيووة الرياضووية تعتوورب جموواالت متداخلووة وغووري مسووتقلة كووال منهووا عوون اآلخوورين فالربنووامج      
كافيوة ال فائودة منهوا إن مل حيسون  يظل كلمات على الورق دون وجود اإلمكانات املتاحوة مث يأخوذ طريقوة ضوئيلة أو

 1.اإلمكانات وتنفيذ الربامج  استخدامئية يف حسن استخدامها وكذلك تقع على العاملني املسؤولية النها
بوضوووع أربوووع أمنووواط ( هووواج وهووول)قوووام كووول مووون  :أنمـــاط المؤسســـات وتطبيقاتهـــا علـــى المؤسســـات الرياضـــية-3

 -الوونمط امليكووانيكي  –الوونمط التقليوودي : )للمؤسسووات طبقووا حلجووم املؤسسووة ومسووتوى التعقيوود وهووذه األمنوواط هووي
 (. النمط املختلط-النمط العضوي

يتميوووز هوووذا الووونمط باملركزيوووة يف األداء والسياسوووات وتقووول فيوووه السووولطة واملسوووئولية كلموووا  :الـــنمط التقليـــدي–1 – 3
 .ويرتبط هذا النمط باملؤسسات الصغرية ذات قاعدة معلومات بسيطة. اجتهنا حنو قاعدة التنظيم 

املركزيوة مموا يورتبط بزيوادة املسوئوليات  خيتلف هوذا الونمط عون السوابق بأنوه تقول فيوه :النمط الميكانيكي-2 – 3   
ويف هوذا الونمط قود تشورتك فيوه .وأيضا ختويل السلطة مما يعطي حرية أكورب للعواملني كلموا اجتهنوا حنوو قاعودة التنظويم 

 .ويرتبط هذا النمط باملؤسسات كبرية احلجم وبناء تنظيمي بسيط. أكثر من إدارة يف نفس العمل إلجنازه 
يعترب هوذا الونمط كاجلسوم البشوري حيوث يتناسوب التقسويم اهلرموي والتنظويم البنوائي يوتم  :النمط العضوي-3 – 3

تنسوويق األعمووال بووني كافووة أجووزاء املؤسسووة حيووث يكووون لكوول جووزء وظيفووة خيووتص هبووا و ال يكووون هنوواك تضووارب يف 
 . وفيه املؤسسات صغرية احلجم ولكن معقدة الرتكيب. االختصاصات 

يتناسب هذا النمط موع املؤسسوات الكوربى حكوميوة كانوت أو اسوتثمارية ألمنوا عاليوة  :النمط المختلط -4 – 3 
أن كووال موون ( جورالنوود)ويوورى . وهووي بووذلك جتمووع بووني الوونمط العضوووي والوونمط امليكووانيكي.التعقيوود وكبوورية احلجووم 

دودة التغيوري ومثوال ذلوك يف الونمط التقليودي وامليكوانيكي يتناسوبان يف األداء موع البيئوة املسوتقرة والثابتوة أي البيئوة حمو
أن الوونمط العضوووي ( جورالنوود)حيووث أوضووح . اجملووال الرياضووي األنديووة الصووحية اخلاصووة وأنديووة الشووركات واهليئووات 

والنمط املختلط يصلحان يف البيئة املتغرية مبعىن آخر اليت تتطلب تفاعل املؤسسوة موع اجملتموع واجلمهوور مثول األنديوة 
 . تفاعلها وبنائها التنظيمي مثل وزارة الشباب والرياضةواالحتادات الرياضية يف 
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هوي هيئوات ينشوئها اجملتموع خلدموة القطواع الرياضوي وهوي مثلهوا كوأي مؤسسوة هلوا هيكول :المؤسسات الرياضية-4
أن (وروبينووز، دافووت)نقووال عوون ( أشوورف صووبحي) تنظيمووي يتفووق وحجمهووا واهلوودف الووذي أنشووأت موون أجلووه ويشووري

تكوووين اجتموواعي يوورتبط باجملووال الرياضووي كمهنووة وصووناعة حتوودد أهدافووه بطبيعووة األنشووطة الوويت املؤسسووة الرياضووية هووي 
أن املؤسسووة الرياضووية توودار بفكوور (دافووت)متارسووها تلووك املؤسسووة وطبقووا ألهووداف تلووك األنشووطة، وقوود ذكوور أيضووا 

ديووود االختصاصوووات أداري علموووي ذات بنووواء حمووودد بداخلوووة األقسوووام والشوووعب املختلفوووة واملسوووتويات اإلداريوووة موووع حت
واملسوووئوليات ويتفوووق اهليكووول التنظيموووي لكووول مؤسسوووة وحجوووم تلوووك املؤسسوووة ، ونسوووتطيع أن متيوووز بوووني املؤسسووووات 

السوووولوك  –فلسووووفة املؤسسووووة ونظريتهووووا:)الرياضووووية وأيضووووا ميكوووون تقسوووويمها وبنوووواء هياكوووول هلووووا موووون خووووالل منظووووورين 
 1(. التنظيمي

الوويت حتوودد أهووداف املؤسسووة ووظائفهووا جتوواه اجملتمووع وتووأثري ذلووك  هووي النظوورة الشوواملة:فلســفة المؤسســة ونظريتهــا –
على التقسيم الوداخلي للهيكول التنظيموي وهنوا يتضوح أن فلسوفة املؤسسوة تنبوع مون الفلسوفة العاموة للدولوة أي تتوأثر 
ايل بووووالنظم السياسووووية واالجتماعيووووة واالقتصووووادية للدولووووة ونوووورى أن وظووووائف املؤسسووووات الرياضووووية يف اجملتمووووع الرأمسوووو

تأخووووذمنهج املؤسسووووات الرحييووووة وحتقيووووق أعلووووى أهووووداف ممكنووووة موووون الناحيووووة الرياضووووية بينمووووا يف الوووودول ذات الفكوووور 
واالقتصووادي املوجووة ختضووع املؤسسووات لتمويوول الدولووة وحتقيووق األهووداف الوويت تضووعها الدولووة مبووا يووؤثر علووى بنوواء املركزي

 .وتقسيم املؤسسة
ه يووورتبط فقوووط بالبيئوووة الداخليوووة لتلوووك املؤسسوووة منصوووبة علوووى األفوووراد انووو( دافوووت)كموووا عرفوووه   :الســـلوظ التنظيمـــي –

واجلماعات الصغرية داخلها وشوكلها مون ناحيوة البنواء وأقسوامها الداخليوة وهوذا السولوك التنظيموي يوؤدي إىل حتديود 
ل اهليكوول التنظيمووي وتصوووميمه حبيووث يشووومل كافووة األقسوووام الوويت حتقوووق األهووداف العاموووة لتلووك املؤسسوووة وكووذا وسوووائ

 .األداء داخل املؤسسة
ــــات -5 الفرنسووووي آنووووذاك   1191صوووودر قووووانون :1211نشــــأة المؤسســــات الرياضــــية حســــب قــــانون الجمعي

واملعووروف بقووانون املنظمووات و املووؤطر للهيكوول العووام للمؤسسووات ذات النشوواط الرياضووي الوويت كانووت حتووت إشووراف 
هووي جمموعووة أفووراد يووربطهم ببعضووهم هوودف و هووذا فووإن املنظمووة .املنظمووات حيووث مل تكوون هوودف إىل الووربح املووادي

و لكل منظمة عملها األساسوي ويطلوق .يتمثل يف إجناز مهنة معينة ال ميكن حتقيقها إذا ما قام هبا األفراد منفصلني 
 .على هذا العمل اهلدف أو مقصد املنظمة 

و وظيفوة كول فورد فيهوا  وحسب هذا القوانون حيودد عمول ومقصود املنظموة اهليكول التنظيموي هلوا كوهنوا مؤسسوة       
 . اهليكل التنظيمي هلا كوفا مؤسسة ووظيفة كل فرد فيها إضافة إىل عالقته باآلخرين 

                                         

1
 211ص.2999دراوية احلسن، السلوك يف املنظمات، دون طبعة، الدار اجلامعية، االسكندرية  
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و يف كول منظموة ال يهوم .عالوة على ذلوك فوإن اهليكول التنظيموي حيودده عودد كبوري مون املسوؤولني التنفيوذيني        
منووا جيووب أن تتوووفر فوويهم جمموعووة األفووراد الووذين توكوول إلوويهم األموور كثووريا عمووا إذا كووان عوودد األفووراد كبووريا أو صووغريا و إ

 1. مهام تتفق مع الوظائف اليت يقومون هبا
املؤسسة الرياضية هي اإلطار املكاين و القوانوين الوذي حيويط مبمارسوة النشواط  :أنواع المؤسسات الرياضية-5-1

تماعيوة هاموة نظورا لثقافوة العوملوة السوائدة يف البدين الرياضي و اهلادف، باعتبار هذا النشواط أصوبح يشوغل مكانوة اج
الرياضوة  -رياضوة الفورق احملرتفوة:)فأصبح يوجد ما يعرف بأقسام صناعة الرياضة املتمثلة يف التجمعات اآلتية. أيامنا 

ة أنديو -البولينغ –الرياضات التجارية -مضامري السباق  –األندية الرياضية -املنشدت الرياضية-اجلامعية و املدرسية
 (.املعسكرات الرياضية-األندية الرتوحيية-الصحة 

ـــري-5-2  تكامووول األنشوووطة الرياضوووية و املصووواحل االجتماعيوووة  :المؤسســـات الرياضـــية حســـب المشـــرع الجزائ
واالقتصوووادية أدى حيوووا إىل االرتقووواء، وأن قيوووام األنديوووة الرياضوووية يعتمووود علوووى دعوووائم اقتصوووادية مثووول أمليزانيوووات أملاليوووة 
واألدوات والتجهيووزات و غريهووا موون عواموول، فضووال عوون ذلووك تزايوود عوودد ممارسووي النشوواط البوودين الرياضووي مووا أدى 

اجلزائووري البحووث املسووتمر يف هووذا اجملووال و تغطيووة الفجوووات املشووهودة سووابقا يف شووأن األنديووة الرياضووية مووا  باملشوورع
املؤطر لنووع األنديوة و الراسوم حلظوظهوا  1998جتسد يف استمرار تعديل و إصدار القوانني و آخرها قانون الرياضة 
املتعلووق بالرتبيووة البدنيووة  19-98ادس موون القووانون املاليووة موون ميزانيووة الدولووة والوودعم اخلوواص، فنجوود يف الفصوول السوو

و الوويت تشووري إىل النوووادي الرياضووية كوفووا هيئووات متووارس مهنووة تربويووة و تكوينيووة للشووباب عوون  81والرياضووة يف مادتووه 
 طريووق تطوووير الووربامج الرياضووية و مبشوواركتها يف ترقيووة الووروح الرياضووية و الوقايووة موون العنووف وحماربتووه، و ختضووع ملراقبووة

 2.الرابطة االحتادية الرياضية املنظمة إليها
ولقوود صوونف هووذا األموور النوووادي الرياضووية تصوونيف أويل يتمثوول يف نوووادي متعووددة الرياضووات و أخوورى ذات رياضووة 

 :واحدة و كل منها بدورها فيها حسب نفس األمر
هووو مجعيووة رياضووية :  19-98موون قووانون  91و يشووار إليهووا حسووب املووادة  :النــادي الرياضــي الهــاوي–1–5-2

و حتود املهوام يف النوادي . ذات نشاط غري مربح، يسوري بأحكوام القوانون املتعلوق باجلمعيوات و كوذا قانونوه األساسوي 
و يوافق عليوه  الرياضي اهلاوي كما ينظم عن طريق قانونه األساسي النموذجي الذي تعده االحتادية الرياضية الوطنية

 .الوزير املكلف بالرياضة
و الوويت نصووت أن النووادي  19-98موون االموور 88أتووت بووه املووادة  :النــادي الرياضــي شــبه المحتــرف-5-2-2 

الرياضي شبه حمرتف ميثل مجعية رياضية، يكون جزء من النشاطات املتعلقة هدفها، ذو طابع جتاري ال سويما تنظويم 

                                         

زء السابع ، إبراهيم حممود عبد املقصود وحسن امحد الشافعي ، املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية ، اإلمكانات واملنشئات يف اجملال الرياضي ، اجل،  1
 .11ص، .1004الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ،الطبعة األوىل ، دار الوفاء لدنيا 

 41، املادة20-04اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، االمر 2



 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤسسات الرياضيةالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

68 

ويعتمود النوادي الرياضوي شوبه احملورتف . ألجر و دفع أجر بعض من العبيهوا ومؤطريهواالتظاهرات الرياضية املدفوعة ا
قانونا أساسيا ال سيما تنظيمه و شروط تعيني أعضاء أجهزته املسورية و مسوؤوهلم و كيفيوة موراقبتهم  وحتودد كيفيوات 

 .التنظيم تطبيق هذه املادة و القانون األساسي النموذجي للنادي الرياضي شبه احملرتف عن طريق
مسح املشرع باجلمعيوة الرياضوة  91-41من القانون 11 جاء ضمن املادة :النادي الرياضي المحترف-5-2-3

بالتفوواوض وإبوورام عقووود مووع كوول املنظمووات، املؤسسووات أو اجلماعووات العموميووة موون أجوول ضوومان و دعووم املمارسووات 
 .الرياضية 
رع إنشواء مؤسسوات ذات طوابع جتواري و أهوداف رياضوية، من نفوس القوانون فقود شو 91أما من خالل املادة       

أو يف صوويغة هياكوول أخوورى، هووذا مووا إذا تطلووب كثوورة و تنوووع النشوواطات طوورق تنظوويم و تسوويري ليسووت بوونفس سوويم 
 :"واليت تصرح باآليت 19يف املادة  91-11عمل اجلمعية إال أنه مل يأيت ختصيص يف صيغة االحرتاف إال يف األمر

ة حمرتفووة، النووادي الوويت تؤسووس مهامهووا علوى نشوواط رياضووي دائووم بواسوطة حصووص متنوعووة الطبيعووة تعود نوووادي رياضووي
 ) " يوفرها أشخاص طبيعيون أو معنويون يكون هدفها حتقيق نتائج رياضية مقابل أجرة

فعوهلموا و هذا قد خضوع إنشواء و تأسويس النووادي الرياضوية احملرتفوة إىل األحكوام املقوررة يف التشوريع السواري م      
 1"الشركات التجارية"اخلاص ب 

الوذي يشوري إىل إمكانيوة حتليوه 81يف املوادة  19-98وحزم األمر يف شأن النادي الرياضي احملرتف وفوق األمور       
أو شووركة ذات  EURL مثوول أن يكووون شووركة وحيوودة الشووخص. أو اختوواذه أحوود أشووكال الشووركات التجاريووة 

ويف هوذا السوياق ختضوع هوذه املؤسسوات إذا  SSPA . ضوية ذات أسوهمأو شوركة ريا  SARL مسوؤولية حمودودة
هنووا يتضووح لنووا أن .مووا اختووذت أحوود هووذه الصوويغ املووذكورة، إىل أحكووام القووانون التجوواري و كووذا قوانينهووا اخلاصووة هبووا 

النوووووادي الرياضوووووي احملووووورتف أصوووووبح يعووووود مؤسسوووووة اقتصوووووادية ميكووووون التعامووووول معهوووووا بووووونفس شوووووأن بووووواقي املؤسسوووووات 
و حبكووووم النووووادي الرياضووووي احملوووورتف يشووووكل وحوووودة مؤسسوووواتية جتمووووع بووووني خمتلووووف عواموووول اإلنتوووواج موووون .ةاالقتصووووادي

مووودخالت، كاإلشوووراف واملعووودات والتجهيوووزات واليووود العاملوووة لتنووودمج يف دائووورة إنتووواج يهووودف حتقيوووق موووردود رياضوووي 
 موووازة مووع ذلووك حتقيووق قيمووة يتمثوول يف النتووائج الرياضووية الوويت توونعكس مباشوورة علووى حتصوويل الووربح املووادي أو بوواألحرى

 .مضافة
االحوورتاف ( كلووود مارشووال)فبووالرغم موون بعووض التناقضووات، يعتوورب احلوول األمثوول لالسووتمرار كمووا أشووار إليووه الباحووث   

هووو عووامل صووغري رياضووي، ثقووايف، اقتصووادي واجتموواعي حيووث موون خووالل هووذا حوودد األبعوواد موون وراء االحوورتاف يف 
 2.النشاط البدين الرياضي

 

                                         

 10املادة 09 –91اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية االمر1
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 : خالصة
ختتلف طبيعة املؤسسة الرياضية طبقا  لنوع النشاط املمارسة وطبقا  ألهداف تلك األنشطة فاألنديوة ختتلوف عون      

االحتوووادات وكوووذلك الرياضوووة يف الشوووركات أو اجلامعوووات واملووودارس والقووووات املسووولحة أو الشووورطة كووول مؤسسوووة عووون 
متثلهووا وختتلووف كوول مؤسسووة عوون األخوورى طبقووا   األخوورى طبقووا  لطبيعووة النشوواط املمووارس بووداخلها مؤسسووات رياضووية

ونتيجووة لووذلك جنود أن كوول مؤسسووة مون هووذه املؤسسووات . لطبيعوة النشوواط املمووارس وطبقوا  ألهووداف املؤسسووة نفسوها
 .هلا أهدافها اليت حتدد نشاطاهتا وسياستها اخلدمية أو الرتوحيية املختلفة لتحقيق أهدافها املرغوبة
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 :تمهيـد

إن كل باحث من خالل حبثه يتحقق من الفرضيات اليت وضعها، ويتم ذلك بإخضاعها إىل التجريب       
اعتمدت الدراسة العلمي الستخدام جمموعة من املواد العلمية، وذلك بإتباع منهج يتالءم وطبيعة الدراسة، حيث 

على املنهج الوصفي كمنهج علمي مالئم هلذه الدراسة كونه يعتمد على استقصاء ظاهرة من الظواهر ويعمل على 
 .تشخيصها وكشف جوانبها املختلفة

ويشمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلني، الفصل األول وميثل الطرق املنهجية للبحث واليت تشمل      
الستطالعية واجملال الزماين واملكاين وكذا الشروط العلمية لألداة مع ضبط متغريات الدراسة كما على الدراسة ا

أشتمل على عينة البحث وكيفية اختيارها واملنهج املستخدم وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق امليداين 
 .وحدود الدراسة

لدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات مع اخلالصة العامة أما الفصل الثاين فيحتوي على عرض وحتليل نتائج ا     
 .للبحث

 :الدراسة االستطالعية -0
قمنا بدراسة استطالعية ملديرية الشباب و الرياضة لوالية الوادي وهذا راجع لقرب املسافة وربح الوقت حيث        

كان اهلدف من وراء ذلك احلصول على معلومات كافية من عدد من املوظفني باملؤسسة  و معرفة دور االتصال 
صال باألستاذ املشرف إلعطائنا شروحات وافية يف مؤسستهم ومت االت ةالداخلي يف حتقيق الفعالية التنظيمي

 .تساعدنا حول اختيار العينة حبكم معرفته الواسعة و خربته املهنية الطويلة 
 : المنهج المستخدم -3
 :المنهج الوصفي التحليلي -

ه حىت املنهج هو الطريق املؤدي إىل اهلدف املطلوب أو هو اخليط غري املرئي الذي يشد البحث من بدايت       
 1.هنايته قصد الوصول إىل النتائج

وقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي وهذا االختبار مل حيدث اعتباطيا بل نتيجة حتمية       
طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل : " لطبيعة املوضوع، ومن مث فاملنهج الوصفي هو

 2.دة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو سكان معيننيالوصول إىل أعراض حمد
 
 

                                         

1
 .42، ص1009، دار احلكمة للطباعة والنشر، بدون طبعة، املوصل، العراق، "األصول يف البحث العلمي: "حممد أزهر السماك وآخرون 
 .139، 120، ص1005، ديوان املطبوعات اجلامعية، بدون طبعة، اجلزائر، "مناهج البحث العلمي وطريقة إعداد البحوث: "عمار بوحو ، حممد حممود ذنيبات 2
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 :تحديد المجتمع األصلي للبحث  -4
 :تحديد خصائص العينة وكيفية اختيارها -4-1

العينة هي جزء من جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية وهي تعترب جزءا من الكل مبعىن أنه "      
 3".تمع على إن تكون ممثلة جملتمع البحثتؤخذ جمموعة من أفراد اجمل

وهي النموذج األول الذي يعتمد عليه الباحث إلجناز العمل امليداين، والعينة هي اجملموعة الفرعية من عناصر 
جمتمع حبث معني، وكان جمتمع البحث يف دراستنا هو موظفو مديرية الشباب و الرياضة لوالية الوادي ولقد كان 

 .موظف 31من  % 6445موظفا بنسبة  29طريقة عشوائية ومتثلت يف اختيار العينة ب
إىل غاية  2916جانفي مت إجراء البحث يف الفرتة املمتدة من النصف األخري لشهر  :المجال الزمـاني -4-1-1

جلانب التطبيقي ا اللجانب النظري أم( جانفي، فيفري، مارس)ت األشهر الثالث األوىل شهر ماي حيث خصص
ة و توزيعها على موظفي ماي مت خالهلما حتضري األسئلة اخلاصة باالستمارة االستبيانييف شهري أفريل و  فقد كان

 .لها و مناقشتها، مث بعد ذلك قمنا بعملية مجع النتائج و حتلياملؤسسة سالفة الذكر 
 :المجال المكاني -4-1-0

وهي  1002مارس  10الوادي و الواقعة حبي متت الدراسة على مستوى مديرية الشباب و الرياضة بوالية      
مديرية والئية هتتم بكل ما يتعلق باألنشطة الشبانية و الرياضية و كذا املتابعة امليدانية للمؤسسة القطاعية ل جانب 

 .التأدير البيداغوجي و التسيري اإلداري 
  مرسوم إنشاء مديرية الشباب و الرياضة: 

 32اجلريدة رقم  20_ 97_1009املؤرخ يف  -09-234رقم 
باملسامهة يف تنشيط امليدان الرياضي و الشباين داخل  او تعرب مؤسسة ذات طابع خدمي و ذلك نظرا الهتمامه

نطاق الوالية و حى خارجها من خالل تبادل النشاطات مع الواليات األخرى كتنظيم دورات مشرتكة يف خنتلف 
 .مصاحل تابعة هلا و كل مصلحة متخصصة يف جمال معني  الرياضات، و تعتمد املديرية يف نشاطها على عدة

يرتكز أساس نشاط مديرية الشباب و الرياضة على متابعة النوادي الرياضية و الرابطات و تفعيل دورها يف      
ة شىت اجملاالت و ذلك باملسامهة يف الدعم املعنوي و املادي و كذا متابعتها من أجل حتسني األداء للنوادي الرياضي

 .  1و النشاطات الشبانية عموما و كذا املتابعة امليدانية هلا 
 :ضبط متغيرات الدراسة -5
هو عبارة عن املتغري الذي يفرتض الباحث أنه السبب أو أحد األسباب لنتيجة : تعريف المتغير المستقل -5-1

 .معينة، ودراسته قد تؤدي إىل معرفة تأثريه على متغري آخر
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 . 334، ص2997، اجلزائر، 1توزيع، طوأدوات البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية، دار اهلدى للطباعة والنشر والمناهج : رشيد زروايت 
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 ".االتصال الداخلي "وهولمستقل تحديد المتغير ا -
متغري يؤثر فيه املتغري املستقل هو الذي تتوقف قيمته على مفعول تأثري قيم  :تعريف المتغير التابع -5-0

  1.املتغريات األخرى حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر على املتغري التابع
 ."حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية "وهو : تحديد المتغير التابع -
 :أدوات الدراسة -3
إن حصولنا على املعلومات الكافية والبيانات املتعلقة بالدراسة   :جمع المعلومات وكيفية تطبيقها -1 -3

بأغلب جوانب الدراسة وجاءت هذه مباشرة بعد حتديد العينة املراد دراستها ( اإلحاطة ) سهلت علينا اإلملام 
ن الطرق وختتلف هذه الطريقة باختالف املوضوع وحسب اجملال اليت متت فيه الدراسة استعملنا يف حبثنا جمموعة م

 :املتمثلة يف

 :طريقة االستبيان -3-1-1
حيث تعد وسيلة جلمع املعلومات مستعملة وبكثرة يف البحوث العلمية ومن خالهلا تستمد املعلومات         

ويقوم الباحث بتوزيعها على العينة املختارة  ( مغلقة)مباشرة من املصدر األصلي وتتمثل يف مجلة من األسئلة 
 مث يقوم ملمعها ودراستها وحتليلها مث استخالص النتائج منها وقد قمنا باختيار االستبيان لكي كاإلجراء األويل

 .يسمح لنا بعملية مجع املعلومات وحتليلها بسهولة وقلة تكاليفها

 :الطريقة اإلحصائية -3-1-1-0
 سب مئوية، وقد اعتمدنا يف تساعد هذه الطريقة على حتويل البيانات والنتائج من حالتها الكمية إىل ن         

حتليلنا للمعطيات العددية لالستبيان على القاعدة الثالثية، وذلك الستخراج واحلصول على نسب مئوية ملعطيات  
      .كل سؤال

   =النسبة المئوية
 122× عدد التكرارات

 المجموع  الكلي

 .نسبية للنتائج املتحصل عليهاواعتمدنا نفس الطريقة الثالثية لتحويل النسب املئوية إىل دوائر 
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 :خالصــــــة
مت التطرق إىل   ثفاء شروط املنهج العلمي السليم ، حييستإمشل هذا الفصل اإلجراءات امليدانية ألجل           
ىل إختيار جمتمع وعينة البحث ، كما تطرقنا إىل جماالت البحث و إختيار منهج البحث املتبع وكيفية إكيفية 
 .فة إىل أدوات البحث ستطالعية ، إضاالعريضة للدراسة اإل اخلطوط
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 لإلتصال النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية:  المحور األول
 هل تتلقي األوامر عن طريق املشرف املباشر ؟:السؤال األول  -
 األوامر تصدر عن طريق املشرف املباشر ما إذا كانتمعرفة  :الغرض من السؤال  -
 .يوضح إجابات املوظفني حول تلقي األوامر عن طريق املشرف املباشر (:1)الجدول  -

 اإلجابة التكرار %النسبووووووة
 نعم 19 41%
 ال 9 9%
 أحيانا 1 11%

 

 
 
 (91)يوضح متثيال لنسب اجلدول (:11)الشكل  -
 :تحليل النتائج  -

وامر عن طريق املشرف املباشر من أفراد العينة يتلقون األ% 41ن نالحظ أ( 91)رقم  خالل اجلدولمن        
 .نادرا ما يتلقون األوامر من هذ األخري % 11يف حني أن نسبة 

 .و من هذا كله نستنتج أن إجابات املوظفني  ختتلف لكن معظمهم يتلقون األوامر عن طريق املشرف املباشر
 
 
 
 

85% 

0% 15% 

 الدائره النسبية

 أحيانا ال نعم



 ـــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج

78 

 هل اإلجتماعات أحد الوسائل الفعالة إليصال املعلومات إليك؟:السؤال الثاني -
ما إن  وصول املعلومات بطريقة فعالة عن طريق اإلجتماعات له دور يف حتقيق معرفة :الغرض من السؤال -

 .الفعالية التنظيمية
 فعالة يف إيصال املعلومةإجابات املوظفني حول اإلجتماعات و ما إن كانت وسيلة  يوضح( :12)الجدول  -

 األجابووة رارالتكو النسبووووة
 نعم 11 91%
 ال 9 9%
 أحيانا 1 11%

 
 

 
 (91)يوضح متثيال لنسب اجلدول :(12)الشكل -
 :حليل النتائجت-

من املوظفني أجابو بنعم و هذا دليل على أن اإلجتماعات % 91أن نسبة ( 91)نالحظ من خالل اجلدول 
منهم أجابو بأحيانا هذا يعين أن بعضهم ال تعين هلم % 11إيصال املعلومة ، يف حني أن نسبة وسيلة فعالة يف 

 .اإلجتماعات الكثري من ناحية وصول املعلومة 
 .ومنه نستنتج أن معظم املوظفني جيمعون على ان اإلجتماعات وسيلة فعالة وناجعة  يف إيصال املعلومات إليهم
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 إدارة املؤسسة بكم خالل فرتات منتظمة أثناء العمل ؟ هل تتصل: السؤال الثالث -
معرفة ما إن كان اإلتصال الدائم خالل لإلدارة خالل فرتات العمل حيقق الفعالية : الغرض من السؤال -

 .التنظيمية
 .إجابات املوظفني حول إتصال اإلدارة هبم خالل فرتات العمل يوضح ( :13)الجدول -

 اإلجابوووة التكووورار النسبوووووة
 نعم 14 19%
 ال 1 19%
 أحيانا 9 9%

 

 
 
 (91)يوضح متثيال لنسب اجلدول  ( :13)الشكل-
 :النتائجتحليل -

تقوم اإلدارة باإلتصال % 19أن نسبة عالية من املوظفني باملؤسسة  متثلت يف ( 91)نالحظ من خالل اجلدول 
 .ال تتصل اإلدارة هبم % 19هبم خالل فرتات العمل يف حني نسبة ضئيلة منهم متثل 
فإن إدارة املؤسسة تتصل مبعظم املوظفني العاملني هبا " نعم"ومنه نستنتج أنه مبا أن معظم املوظفني أجابوا ب 

 .خالل فرتات العمل 
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81 

 هل تلجأ إدارة املؤسسة إليك لطلب رأيك يف مسائل ختص عملك ؟:السؤال الرابع -
جلوء اإلدارة إىل املوظفني هبا و إستشارهتم يف أمور ختص عملهم له دور كان معرفة ما إذا  : الغرض من السؤال -

 .يف حتقيق الفعالية النظيمية 
 يوضح إجابات املوظفني حول جلوء اإلدارة إليهم و إسشارهم(: 14)الجدول-

 اإلجابة التكرار النسبوووووووووة
 نعم 11 49%
 ال 8 19%
 أحيانا 9 9%

 

 
 
 ( .98)متثيال لنسب اجلدول يوضح (:14)الشكل-
 :تحليل النتائج-

يف حني " نعم"أجابوا ب% 49نالحظ أن نسبة كبرية من عينة البحث ( 98)من خالل معطيات اجلدول رقم 
و هذا يعين أن معظم املوظفني تلجأ اإلدارة إليهم إلستشارهتم يف أمور ختص عملهم " ال"أجابوا ب % 19نسبة 

. 
 .ظفني تلجأ إدارة املؤسسة إليهم لطلب رأيهم يف أمور ختص عملهم و منه نستنتج أن جل املو 
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81 

 هل تصلك املعلومة من طرف اإلدارة يف الوقت املناسب ؟:السؤال الخامس -
ما إن كان وصول املعلومة من طرف اإلدارة يف الوقت املناسب سبب يف حتقيق  عرفةم: الغرض من السؤال-

 .الفعالية التنظيمية
 . إجابات املوظفني حول وصول املعلومة من طرف اإلدارة يف الوقت املناسبيوضح ( : 15)الجدول-

 األجابوووة التكورار %النسبوووة
 نعم 1 11%
 ال 11 11%
 احيانا 1 19%

 

 
 
 ( .91)يوضح متثيال لنسب اجلدول  (:15)الشكل -
 :تحليل النتائج-

املوظفني فقط تصلهم املعلومات يف الوقت من % 11أن نسبة ( 91)نالحظ من خالل معطيات اجلدول 
% 19يف حني ما نسبتهتصلهم املعلومات يف الوقت املناسب ال  املوظفني من % 11بوبينما ما يقدر   املناسب
 . تصلهمأحيانا ما 

 .لوقت املناسبيف املؤسسة ال تصلهم املعلومة من طرف اإلدارة يف ا املوظفنيومنه تستنتج أن نسبة كبرية من 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج
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 هل اإلعالنات يف مؤسستك وسيلة هامة إليصال التعليمات إليك ؟: السؤال السادس -
معرفة ما إذا كانت اإلعالنات يف املؤسسة وسيلة هامة إليصال التعليمة و حتقيق الفعالية : الغرض من السؤال-

 .التنظيمية 
 .عالنات وسيلة هامة إليصال املعلومة إجابات املوظفني عن ما إذا كانت اإليوضح (:16)الجدول-

 األجابووة التكرار %النسبوة
 نعم 19 41%
 ال 1 1%
 أحيانا 1 19%

 

 
 
 (91)يوضح متثيال لنسب اجلدول  (:16)الشكل -
 :تحليل النتائج-
و املوظفني الذين % 41" نعم"املوظفني أجابوا ب نالحظ أن معظم ( 91)من خالل معطيات اجلدول رقم   

 % .19أما املوظفني الذين أجابو بأحيانا فيمثلون نسببة % 1كانوا ميثلون النسبة األقل " ال"أجابوا ب 
 .ستنتج أن جل املوظفني يرون أن اإلعالنات داخل مؤسستهم وسيلة هامة إليصال التعليمة إليهم  ومنه ن
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 داء العمل بكفاءة ؟هل الربامح التكوينية داخل مؤسستك تساعدك على أ :السؤال السابع -
 .مدى مساعدة الربامج التكوينية داخل املؤسسة على اداء العمل بكفاءة  معرفة : الغرض من السؤال -
 .يوضح إجابات املوظفني حول دور الربامج التكوينية يف املساعدة على أداء العمل (:11)الجدول -

 األجابوووة التكوورار %النسبوووة
 نعم 19 19%
 ال 9 9%
 أحيانا 19 19%

 

 
 
 ( .99)يوضح متثيال لنسب اجلدول  ( :11)الشكل -
 :تحليل النتائج-

" أحيانا" و"نعم"بني % 19، %19حيث كانت نالحظ أن النتائج متقاربة ( 99)من خالل معطيات اجلدول 
 .ل بكفاءة على التوايل و هذا يعين أنه تقريبا كل املوظفني تساعدهم الربامج التكوينية على أداء العم

و منه نستنتج أن الربامح التكوينية يف املؤسسة هلا دور كبري يف مساعدة املوظفني على أداء عملهم بكفاءة و على 
 .أكمل وجه 
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 لإلتصال الصاعد دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية:  المحور الثاني
 خالل املشرف املباشر؟هل تتصل باإلدارة من : السؤال الثامن -
 .معرفة مدى اعتماد املوظفني يف املؤسسة على املشرف املباشر لالتصال باإلدارة   :الغرض من السؤال -
 .إجابات املوظفني حول ما إن كانو يتصلون باإلدارة عن طريق املشرف املباشريوضح (:11)الجدول -

 األجابووة التكورار %النسبوووة 
 نعم 18 99%
 ال 1 19%
 أحيانا 9 9%

 

 
 
 ( .94)يوضح متثيال لنسب اجلدول  (:11)الشكل -
 :تحليل النتائج-

يف حني أن نسبة " بنعم"من املوظفني أجابو % 99أن نسبة ( 91)رقم نالحظ من خالل معطيات اجلدول 
 .منهم أحيانا ما يعتمدون على املشرف العام لإلتصال باإلدارة  % 19

نستنتج أن الكثري من املوظفني يف مديرية الشباب و الرياضة يتصلون باإلدارة من خالل من املعطيات السابقة 
 .املشرف املباشر  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج

85 

 هل تعترب النقابة وسيلة من وسائل إيصال املعلومة إىل اإلدارة ؟ :السؤال التاسع-
 .معرفة ما إذا كان املوظفون يعربون النقابة وسيلة إليصال املعلومة لإلدارة   :الغرض من السؤال -
 .يوضح إجابات املوظفني و هل يعربون النقابة وسيلة من وسائل إيصال العلومة إىل اإلدارة  (:12)الجدول -
 

 االجابوة التكووووووورار %النسبووووة
 نعم 11 91%
 ال 8 19%
 أحيانا 1 1%

 

 
 
 ( .12) يوضح متثيال لنسب اجلدول ( :12)الشكل -
 :تحليل النتائج-

من املوظفني يعتربون النقابة وسيلة من وسائل إيصال % 91أن نسبة ( 91) نالحظ من خالل معطيات اجلدول
ط فق% 1ال يوافقون على ان النقابة وسيلة إليصال املعلومة أما نسبة % 19املعلومة إىل اإلدارة أما مانسبته 

 .أحيانا ما يعتربون ان النقابة من وسائل إيصال املعلومة لإلدارة  
و من هذا مستنتج أن النسبة األكرب و األعلى من املوظفني يف مديرية الشباب و الرياضة يرون و يعتربون أن 

 .النقابة وسيلة هامة لإليصال املعلومة لإلدارة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج
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 اإلدارة  ؟هل جتد صعوبات يف اإلتصال ب:السؤال العاشر -
 معرفة ما إذا كان هناك صعوبات يف االتصال بني اإلدارة و املوظفني: الغرض من السؤال -
 . إجابات املوظفني عن وجود صعوبات يف االتصال باإلدارة يوضح ( : 11)الجدول-

 اجلابوة التكوووورار %النسبوووة
 نعم 1 19%
 ال 19 19%
 أحيانا 4 89%

 

 
 
 (.19)يوضح متثيال لنسب اجلدول  ( :11)الشكل -
 :تحليل النتائج-

، من املوظفني جيدون صعبات يف اإلتصال باإلدارة % 19أن ما نسبته ( 11)اجلدول  رقم من خالل معطيات 
 .أحيانا ما جيدون صعوبات يف اإلتصال باإلدارة % 89و ، ال جيدون صعوبات أبدا% 19لكن نسبة 

 .ونا صعوبات لالتصال بإدارة مؤسستهم يف الغالب ومنه نستنتج أن املوظفون ال جيد
 
 
 
 
 
 

10% 

50% 

40% 

 الدائره النسبية

 أحيانا ال نعم



 ـــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج
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 :الحادي عشر السؤال  -
 ؟تستغل إجتماعك باإلدارة لتحسيسها بصعوبة عملك هل  -1
 معرفة مدى استعانة املوظفني باالجتماعات لتحسيس االدارة بصعوبة عملهم :الغرض من السؤال  -
 لإلجتماعات حلسيس اإلدارة بصعوبة عملهممدى إستغالل املوظفني يوضح  : (11) الجدول -

 اإلجابوووة                 رارووووالتك %النسبوووة
 نوعوم         11 %11
 ال       91 %11
 أحيانا         91 %19

 

 
 
 ".11"يوضح متثيال لنسب اجلدول (: 11)الشكل  -
 :تحليل النتائج  -

األكرب من املوظفني يستغلون إمجاعهم باإلدارة حلسيسها بصعوبة أن النسبة ( 11)نالحظ من خالل اجلدول
و املوظفون الذين % 11أما املوظفني الذين أجابوا بال فيمثلون % 11عملهم حيث متثل اإلجابة بنعم نسبة 

 %.19أجابوا بأحيانا فقد مثلوا نسبة 
ة إمجاعهم باإلدارة إلعالمها وحتسيسها ومنه نستنتج أن معظم املوظفني يف مديرية الشباب والرياضة يستغلون فرص

 .بصعوبة عملهم
 
 
 

55% 

15% 

30% 

 دائرة نسبية

 أحيانا ال نعم 



 ـــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج
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 ؟حتل املشاكل املتعلقة بعملك باإلتصال باإلدارة هل : عشر السؤال الثاني -
 .معرفة اذا ما كان املوظفون يستعنون بالدارة حلل مشاكلهم  :الغرض من السؤال -
الرياضة حول اإلتصال باإلدارة حلل مشاكل يوضح إجابات املوظفني يف مديرية الشباب و : (12)الجدول  -

 .العمل 
 اإلجابوووة التكووووورار %وة النسبوو
 نعم 4 89%
 ال 8 % 19
 احيانا 4 89%

 

 
 
 (11)يوضح متثيال لنسب اجلدول (12)الشكل -
 :تحليل النتائج -

حلل مشاكلهم أجابوا بنعم بنسبة  اأن املوظفني الذين يتصلون باإلدارة دائم( 11)من خالل اجلدول  نالحظ
أما املوظفني الذين ال يتصلون ابدا باإلدارة فقد مثلوا % 89واملوظفني الذين أجابوا بأحيانا ميثلون نسبة % 89
 %.19نسبة 

ومنه نستنتج أن املوظفني يتصلون باإلدارة حلل مشاهلم  غالبا و أحيانا و الذين ميثلون النسبة األعلى خبالف 
 .الذين يقومون بتدبر مشاكل عملهم بأنفسهم املوظفني 

 
 
 
 

40% 

20% 

40% 

 دائرة نسبية

 أحيانا ال نعم



 ـــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج
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 هل تفضل املقابلة الفردية باملدير حلل مشاكل عملك ؟ :الثالث عشرالسؤال  -
 .معرفة اذا ما كان اختيار املوظفني ملقابلة الفردية باملدير حلل مشكل عملهم او ال : الغرض من السؤال  -
 .ميلهم لنوع املقابلة باملدير حلل مشاكل العمل يوضح إجابات املوظفني حول (:11)الجدول  -

 اإلجابة التكوورار %النسبووة 
 نعم 11 55%
 ال 8 19%
 أحيانا 1  %11

 

 
 
 ".11"متثيال لنسب اجلدول رقم  (13)الشكل -
 :تحليل النتائج -

مشاكل عملهم أجابوا أن املوظفني الذين يفضلون املقابلة الفردية باملدير حلل ( 11)من خالل اجلدول نالحظ 
أما الذين اليفضلون ذلك و الذين أحيانا ما يفضلون ذلك ميثلون النسبة األقل % 11بنعم ميثلون النسبة األكرب 

 .على التواىل % 11و % 19
و منه نستنتج أن معظم املوظفني مبديرية الشباب و الرياضة يفضلون املقابلة الفردية مع مدير املؤسسة و ذلك حلل 

 .ل املعلقة بالعمل و رفع احلرج الذي يكون يف املقابلة اجلماعية املشاك
 
 
 

55% 

20% 

25% 

 دائرة نسبية

 أحيانا ال نعم



 ـــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج
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 تعترب الشكاوى أحد وسائل إيصال مشاكل العمل لإلدارة ؟ هل:الرابع عشر  السؤال -
 .معرفة اذا ما كانت الشكاوى أحد وسائل ايصال مشاكل العمل ام ال :الغرض من السؤال  -
 .حول إعتبار الشكاوى أحد وسائل إيصال مشاكل العمل لإلدارة  يوضح إجابات املوظفني(:18)الجدول  -

 اإلجابووة التكوورار %النسبووووة
 نعم 11 91%
 ال 1 11%

 

 
 
 (18)توضح متثيال لنسب اجلدول ( :18)الشكل -
 :تحليل النتائج -

إليصال مشاكل العمل أن جل املوظفني باملديرية يعربون الشكاوى وسيلة هامة ( 18)نالحظ من خالل اجلدول 
أما املوظفني الذين يرون أن الشكاوى ليست وسيلة ناجعة فقد مثلوا األقلية بنسبة % 91للدارة  وهذا بنسبة 

11. % 
ومنه نستنتج أن العدد االكرب من املوظفني يف املديرية يستعملون الشكاوى حلل مشاكلهم اخلاصة بالعمل و 

 .يعتربوهنا أحد الوسائل اهلامة 
 
 
 
 

75% 

25% 

 دائرة النسبية

 ال نعم



 ـــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج

91 

 لإلتصال األفقي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية: المحور الثالث 
 هل تتناقش مع زمالئك خبصوص أمور العمل  ؟:السؤال الخامس عشر -
 :الغرض من السؤال  -

 .معرفة ما اذا هناك نقا  بني العمال يف املؤسسة ختص أمور العمل 
 .يوضح إجابات املوظفني حول ما إذا كانو يناقشون مع بعضهم يف أمور ختص العمل (:11)الجدول  -

 األجابووة التكوورار %النسبووة 
 نعم 11 49%
 ال 9 9%
 أحيانا 8 19%

 

 
 
 (11)توضح متثيال لنسب اجلدول (:11)الشكل  -
 :تحليل النتائج -

املوظفني  يتناقشون مع بعضهم يف أمور العمل و أجابو أن النسبة األكرب من ( 11)نالحظ من خالل اجلدول
 .أحيانا ما يتناقشون فيما بينهم % 19نسبة  أما الذين ميثلون% 49بنعم بنسبة 

 .ومنه نستنتج أنه يوجد نسبة قليلة فقط من املوظفني يف املديرية ال حيبذون التناقش يف أمور ختص العمل
 
 
 

80% 

20% 

 دائرة نسبية

 أحيانا ال نعم



 ـــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الخامس 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج

90 

 صال بني قسمكم و األقسام األخرى يف املوسسة ؟هل يتم اإلت :السؤال السادس عشر  -
 :الغرض من السؤال  -

 .معرفة ما إن كان هناك إتصال بني األقسام داخل املؤسسة 
 .يوضح إجابات املوظفني حول إمكانية وجود إتصال بني قسمهم و األقسام األخرى(:11)الجدول  -

 األجابووة التكوورار %النسبووة 
 نعم 11 91%

 ال 1 5%
 أحيانا 4 20%

 

 
 
 (11)توضح متثيال لنسب اجلدول (:11)الشكل -
 :تحليل النتائج  -

أما املوظفني الذين أحيانا ما % 91أن معظم املوظفني قد أجابوا بنعم بنسبة ( 11)نالحظ من خالل اجلدول 
باإلتصال بغريهم من والذين يقولون أهنم ال يقومون  % 19يقيمون إتصاالت باألقسام األخرى فيمثلون نسبة 

 %.1األقسام فقد مثلوا النسبة األضعف 
و من إجابات املوظفني السابقة نستنتج وجود إتصال بني أقسام املؤسسة و هذا أيضا له دور كبري يف حتقيق 

 .أهداف املؤسسة و كذا حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسة 
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 هل تقارن بني أدائك و أداء زمالئك من أجل املنافسة؟ :السؤال السابع عشر -
 .معرفة هل هناك عنصر املنافسة بني العمال :  الغرض من السؤال  -ـ

 .يوضح إجابات املوظفني حول املقارنة يف األداء من أجل املنافسة (:19)الجدول  -
 اإلجابوة التكوورار %النسبوووة 
 نعم 8 19%
 ال 11 49%

 

 
 
 (19)توضح متثيال لنسب اجلدول (:19)الشكل  -
 :تحليل النتائج -

والذين أجابو بنعم ميثلون % 49أن معظم املوظفني أجابو بال و ميثلون نسبة ( 19)اجلدول  نالحظ من خالل
 % .19نسبة 

املنافسة هلا دور  ومنه نستنتج أن معظم املوظفني يف املديرية ال يولون إهتمام لعنصر املنافسة  يف حني أن عنصر 
 .كبري يف حتسني أداء العمل و الذي بدوره يزيد من فرص حتقيق املؤسسة ألهدافها
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 هل ترون أن لالتصال األفقي دور يف حل مشاكل العمل البسيطة ؟ :السؤال الثامن عشر  -
 .معرفة دور االتصال األفقي يف حل مشاكل العمل البسيطة  :الغرض من السؤال  -
 .يوضح إجابات املوظفني حول دور اإلتصال األفقي يف حل مشاكل العمل البسيطة (:14)ولالجد -

 اإلجابوة التكورار %النسبوووة
 نعم 19 199%
 ال 9 9%
 أحيانا 9 9%

 

 
 
 (14)يوضح متثيال لنسب اجلدول (: 14)الشكل-
 :تحليل النتائج-

 %199الساحقة أجابو بنعم بنسبة نالحظ أن األغلبية ( 14)من خالل معطيات اجلدول رقم 
 .و منه نستنتج املوظفني يف املديرية يرون أن لإلتصال األفقي دور يف حل مشاكل العمل البسيطة  
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 للعالقة بني الزمالء يف العمل دور يف حتسني األداء ؟هل :السؤال التاسع عشر -
 :الغرض من السؤال  -

 .دور العالقة احلسنة بني الزمالء يف حتسني األداء  معرفة
 .يوضح دور العالقة بني زمالء العمل يف حتسني األداء(:11)الجدول -

 األجابووة التكوورار النسبوووة
 نعم 1 81%
 ال 2 10%
 أحيانا 1 11%

 

 
 
 (11)متثيال لنسب اجلدول  يوضح(:11)الشكل  -
 :تحليل النتائج -

أجابوا بأحيانا أما % 81أجابوا بنعم و % 81نالحظ أن نسبة من املوظفني ( 11)معطيات اجلدول من خالل 
 .فأجابوا بال % 19ما نسبته 

كانت متساوية و هذا يعين أن معظم املوظفون يرون أن العالقة " أحيانا"و" بنعم"ومنه نستنتج أن اإلجابات 
 .و هي مثل النسبة األضعف اجليدة تكون سببا يف حتسني األداء ال قلة منهم 
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 ؟يساهم اإلتصال األفقي يف الرفع من فعالية االداء هل : العشرونالسؤال  -
 :الغرض من السؤال -

 اإلتصال األفقي يساهم يف الرفع من فعالية األداء معرفة ما إذا كان
 .فعالية األداءيوضح إجابات املوظفني حول مسامهة اإلتصال األفقي يف الرفع من (:19)الجدول  -

 األجابوة التكوورار %النسبووة
 نعم 11 49%
 ال 8 19%
 أحيانا 9 9%

 

 
 
 (19)متثيال لنسب اجلدول  يوضح(:19)الشكل -
 :تحليل النتائج -

 .أجابوا بال % 19من املوظفني أجابو بنعم و نسبة % 49أن نسبة  (11)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
أن جل املوظفني يف مديرية الشباب و الرياضة هلم نفس الرأي يف أن اإلتصال األفقي من اجلدول السابق نستنتج 

 .يساهم يف الرفع من فعالية األداء 
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ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستنتا  العام 
 :اإلستنتا  العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتائجالنتائج

مبكان تواجد عينة الدراسة ، و بعد حتليل النتائج املتوصل إليها يف  من خالل الدراسة امليدانية اليت أجريناها     
 :ضوء الفرضيات املطروحة وباالعتماد على الدراسات السابقة مت التوصل إىل النتائج التالية

را دو أن هناك  عند حتليل معطيات احملور الثاين اخلاص باالتصال النازل ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية أتضح    
 . ، معناه أن الفرضية قد حتققت بني االتصال النازل والفعالية التنظيمية كبريا
دورا  التصال الصاعد واالتصال األفقي لعند حتليل معطيات ونتائج للمحورين الثالث والرابع اتضح انه أنه  أما –

يعين حتقق الفرضية  االتصالاثر بنوع الفعالية التنظيمية، وهذا معناه أن الفعالية التنظيمية تتكبريا أيضا يف حتقيق 
 . الثانية والثالثة

أو القائمني على املديرية مل يعطو  الواديومن خالل هذه الدراسة تبني لنا أن مديرية الشباب والرياضة بوالية  –
ينعكس  هذا ماة للعملية االتصالية وما هلا من دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية ، ولعل ياحلقيق األمهية البالغة و

 .بالسلب على الرياضة والنشاطات الرياضية يف الوالية
 
 

 

 .
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من الدراسة اليت متت يف حبثنا واليت مشلت خمتلف نتائج األسئلة اليت وردت يف االستبيان املوجه  انطالقا        
للموظفني والنتائج اإلحصائية اليت هلا عالقة وطيدة لفرضيات الدراسة واليت تتمحور حول موضوع دور اإلتصال 

 .يف املؤسسات الرياضيةالداخلي ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية 
 :حسب األسئلة التاليةلإلداريني نطالقا من احملاور الثالث يف االستبيان املوجه وا
 .لإلداريني  19إىل  1من  -
ومن ،الدراسة  نفي أو ثبات الفرضية األوىل يفوبعد التمعن يف هذه النتائج نأيت إىل استنتاج مدى حتقيق     
يف االتصال النازل و  لإلداريني إىل ةمن الفرضية األوىل املوجه  9 إىل 1من: خمتلف إجابات األسئلة التالية  خالل

 :يلى يل ما تضحدوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية ا
 ".مرادها و هدفها   و هذه العملية االتصالية متكن املؤسسة من بلو ".أتلقى األوامر عن طريق املشرف املباشر *
فعالية الوسائل االتصالية املتاحة تزيد من فرص بلو  ."يصال املعلومة أعترب االجتماعات أحد الوسائل الفعالة إل*

 "املؤسسة ملرادها و أهدافها 
التفقد املستمر ألحوال العمال و سريورة العمل سبب "تتصل اإلدارة يب خالل فرتات منتظمة أثناء العمل *

 " .لتحقيق أهداف املؤسسة
الوسائل الفعالة إليصال التعليمات تزيد من فرص "صال التعليمة إيلأعترب اإلعالنات وسيلة هامة يف املؤسسة إلي*

 ".بلو  املؤسسة ألهدافها
لالتصال النازل دور يف حتقيق الفعالية أي أن ، من خالل هذا احملور يتضح لنا صدق وثبات الفرضية األوىل

 .   التنظيمية 
دور االتصال الصاعد يف حتقيق حول  18إىل  4من : ومن خالل إجابات عن األسئلة على الفرضية الثانية 

  :يلى اتضح جليا ماالفعالية التنظيمية 
   "اإلتصال باملشرف املباشر حيقق الفعالية التنظيمية" دارة من خالل املشرف املباشرأتصل باإل*
قيق الفعالية حت النقابة من األساليب اهلامة يف" .أعترب النقابة وسيلة فعالة من وسائل إيصال املعلومة لإلدارة*

 " التنظيمية
مساح اإلدارة للموظفني باللجوء إليها عن طريق ".أستغل اجتماعي باإلدارة لتحسيسها بصعوبة عملي*

 "اإلجتماعات حيقق الفعالية التنظيمية
ق الفعالية يقحتلهم دليل على كجلوء املوظيف حلل مشا " .اخلاصة بعملي باالتصال باإلدارة أحل املشاكل*

 "التنظيمية
الوسلة اليت تسمح بإيصال مشاكل العم حتقق الفعالية "  .أعترب الشكاوى وسيلة إليصال مشاكل العمل لإلدارة*

 "التنظيمية
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عن طرق اإلتصال املتبعة االتصالية ألساليب ، أي أن ا خالل هذا احملور يتضح جليا ثبات الفرضية الثانية ومن
كما علمنا من قبل أن الفعالية  الفعالية التنظيمية يف املؤسسة الرياضية فعالهلا دور يف حتقيق   املؤسسة  يفالنازل 

 .التنظيمية هي قدرة املؤسسة على بلو  هدفها 
 :انطالقا من احملور الثالث حسب األسئلة 

 .املوظفنياىل 19إىل  11من  -
 من الفرضية وظفنياملوجه إىل امل 19إىل  11السؤال من: من خالل  خمتلف إجابات األسئلة التالية 

 .يلي الثالثة نستنتج ما
  "اإلتصال بني الزمالء يف العمل حيقق الفعالية التنظيمية" .أتناقش مع الزمالء خبصوص أمور العمل* 
اإلتصال بني األقسام مهم يف حتقيق الفعالية  ".يتم اإلتصال بني قسمي و األقسام األخرى يف املؤسسة*

 "التمظيمية
حل املشاكل البسيطة بني املوظني عن طريق اإلتصال ".دور يف حل مشاكل العمل البسيطةلإلتصال األفقي *

 "األفقي حيقق الفعالية التنظيمية
مبا أن اإلتصال األفقي يساهم يف الرفع من فعالية األداء  ".يساهم اإلتصال األفقي يف الرفع من فعالية األداء *

 " ميكننا القول حيقق الفعالية التنظيمية
االتصال األفقي عن أمهية  وأكد وظفنين خالل هذا احملور اتضح أيضا ثبات الفرضية الثالثة و إن معظم املوم

 والرياضيةاملؤسسة داخل 
ومن هذا  ،اإلجابة عن اإلشكالية اليت طرحت ة متتصحة كل فرضيات الدراس علىويف األخري وبعد التأكيد     
    ميكن القول أن لإلتصال الداخلي دورا كبريا و هاما يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية  املنطق

 .و بلو  املؤسسة ألهدافها
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ومناقشة نتائج الدراسة اتضح لنا أن االتصال الداخلي له دور بارز يف حتقيق الفعالية بعد عرض وحتليل       
مديرية )وتقتصر هذه النتيجة على عينة الدراسة فقط هتمام هبا و لكن ال يتم اإلالتنظيمية يف املؤسسات الرياضية 

آملني أن جند اآلذان الصاغية لدى  التوصيات، ولقد ارتأينا أن نقرتح مجلة من (الوادي الشباب والرياضة بوالية 
 :التوصياتوفيما يلى هذه . الواديوالرياضة بوالية  مسؤويل مديرية الشباب

ي لدى العنصر البشري داخل املؤسسة باعتباره فاعل أساسي يف املعادلة االتصالية التنظيمية  عزيادة درجة الو -1
 .مهما كانت مكانته يف اهليكل التنظيمي 

 .فراد و إدماجهم حىت يتحقق مستوى عال من الفعالية التنظيميةحتفيز األ -1 
 .االتصالية استجابة للتغريات الواقعة يف البيئتني الداخلية واخلارجية  سعي املديرية لتغيري ثقافات -1 
 .ورسالة املؤسسة مبشاركة مجيع األفراد العاملني ألن عبء حتقيقها يقع على عاتقهم نواياحماولة صياغة -8 
 .ضرورة استيعاب املفاهيم اإلدارية من قبل القيادات اإلدارية باملؤسسة الرياضية  -1 
 .ضرورة تعزيز ثقافة تنظيمية جديدة تعتمد على طرق حديثة -1 
 .االهتمام بالعنصر البشري مع توفري اجلو املناسب للعمل مع مواكبة التطورات احلديثة بعيدا عن كل الضغوط-9 
 .ملؤسسة يف عمليات اختاذ القرار وكيفية التعامل مع الظروف الطارئة إشراك أفراد ا-4 
 .الرجوع إىل البحوث العلمية يف حال وجود مشكالت على الصعيد التنظيمي-1 
 :بعض الصفات على المدير خصوصاب نوصيكما •  
 . أن يكون لطيفا مع العمال ولديه ميل إلنشاء عالقات معهم- 
 .حييط به لالستفسار عن كل ماأن يكون لديه ميل -
 .أن يكون لديه بعد النظر حول مستقبل وظيفته-
 .أن يكون له ميل رياضي خاصة وأن األمر يتعلق باإلدارة الرياضة- 

   نأمل أن تفيد يف تقد  مؤشرات تشجع على البحث  أنناا وأفرادها إال بالرغم من هذه الدراسة حمدودة بأدواهت -
 . والفعالية التنظيمية خاصة يف اجملال الرياضي موضوع االتصال يف

به يف خمتلف  ىوأن يكون سند وعون يقتد، ويف األخري نرجو أن يكون هذا العمل فائدة على منهم بعدنا  
 .البحوث واملواضيع إن شاء اهلل 
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 : خاتمة
هل لالتصال الداخلي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات )انطلقت دراستنا من إشكالية     

الداخلي يف املؤسسات الرياضية ودوره يف حتقيق مث قمنا بوضع فرض عام يتمحور حول، االتصال  (الرياضية؟
مقسمة  إسبيان ةاستمار )ا، وللتحقق من صحة أو بطالن فرضيات البحث قمنا باستعمال هبالتنظيمية  الفعالية
 (.الصاعد، االتصال األفقياالتصال النازل ، االتصال  –حماور رئيسية  لثالثة

جمموعة  لتعليق على اجلداول ، حتصلنا علىئج ومناقشتها من خالل اوبعد مجع املعطيات والنتائج وتفريغ النتا    
لالتصال النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف )نتائج ، فالفرضية األوىل توصلنا من خالهلا إىل أن من ال

 (.املؤسسات الرياضية
الفرضيتني الثانية والثالثة فقد توصلنا من النتائج إىل أن االتصال األفقي والصاعد هلما تأثري اجيايب على  يضاأ   

 . الواديالفعالية التنظيمية مبديرية الشباب والرياضة بوالية 
 الواديالية أما الفكرة الرئيسية واهلامة اليت استوحيناها من خالل هذه الدراسة أن مديرية الشباب والرياضة بو    

تويل أمهية للعملية االتصالية، يف حني أننا من خالل الدراسات السابقة الحظنا  واليت أخذت منها عينة الدراسة ال
نتائج الباحثني حول االتصال الذي من دونه نعجز عن حتقيق األهداف سواء على املستوى الفردي الشخصي 

 . ،أو علی املستوی اجلماعي
الل الدراسات السابقة انه ال جمال للشك يف الدور الفعال الذي يقوم به االتصال لتحقيق وقد توصلنا من خ    

 فعالية التنظيم باملؤسسات الرياضية ، وما ميكن قوله هل حتسني املهارات االتصالية كفيل بتحقيق الفعالية التنظيمية
 ؟(الواديمديرية الشباب والرياضة بوالية )باملؤسسة الرياضية 

 .لنتائج املتوصل إليها نسبيا تتغري بتغري األوقات والظروف املستقبلية احلاصلةوتبقى ا
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 بسكرةخيضر جامعة محمد 

 معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 قسم اإلدارة والتسيير الرياضي استمارة

 الواديمديرية الشباب والرياضة بوالية إلداريي استبيانيه موجهة 
 
االتصال )واليت جاءت حتت عنوان  يالرياض التسيرييف إطار اجناز مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف اإلدارة و 

يديکم هذه االستمارة أيشرفنا إن نضع بني ( الداخلي ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية داخل املؤسسات الرياضية
 .دراستنا يف ناسىن لنا الوصول إىل معلومات تفيدراجني منکم اإلجابة على أسئلتها بكل صدق حىت يت
 .ارت التقدير واالحرتامويف األخري تقبلوا منا فائق عب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إشراف الدكتور  :إعداد الطالب 
 مراد خليل              عبيدي عنرت            
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. ة التنظيمية في المؤسسات الرياضية لالتصال النازل دور في تحقيق الفعالي: المحور األول   
املشرف املباشر ؟وو هل تتلقي األوامر عن طريق  1   

       النعم                                       أحيانا  
وو هل تعترب االجتماعات أحد الوسائل الفعالة إليصال املعلومة إليك؟1  

نعم           ال                     أحيانا  
ووو هل تتصل اإلدارة بك خالل فرتات منتظمة أثناء العمل ؟ 1  

نعم      ال   أحيانا   
ووو هل تلجأ اإلدارة إليك لطلب أليك حول مسائل ختص عملك ؟ 8  

نعم  ال   أحيانا         
ووو هل تصلك املعلومة من طرف اإلدارة يف الوقت املناسب ؟ 1  

  

        نعم  ال  أحيانا 
إليك ؟ووو هل تعترب االعالنات وسيلة هامة يف مؤسستك إليصال التعليمة  1  

نعم     ال   أحيانا   
ووو هل الربامج التكوينية داخل املؤسسة تساعد على أداء العمل بكفاءة  9  

نعم      ال           أحيانا   
 لالتصال الصاعد دور في تحقيق الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضية: المحور الثاني 

ملباشر ؟  ووووو هل تتصل باإلدارة من خالل املشرف ا  8 
       نعم   ال      أحيانا 

ووو هل تعترب النقابة وسيلة من وسيلة من وسائل إيصال املعلومة لإلدارة ؟ 1  

نعم    ال    أحيانا   
وووو هل جتد صعوبات يف االتصال باإلدارة ؟ 19  
   أحيانا           ال                 نعم
 باإلدارة لتحسيسها بصعوبة عملك ؟هل  تستغل اجتماعك  -11
   أحيانا    ال   نعم
 هل حتل املشاكل املتعلقة بعملك باالتصال باإلدارة ؟ -11
  أحيانا  ال  نعم
 هل تفضل املقابلة الفردية باملدير لطرح مشاكل عملك ؟ -11
  أحيانا           ال  نعم 
 



 

 

 مشاكل العمل لإلدارة ؟هل تعترب الشكاوى أحد وسائل إيصال  -18
  أحيانا ال نعم

 .لالتصال األفقي دور في تحقيق الفعالية التنظيمية في المؤسسات الرياضية : المحور الثالث 
 هل تتناقش مع زمالئك خبصوص أمور العمل ؟  -11
 أحيانا ال  نعم
 هل يتم االتصال بني قسمكم و األقسام األخرى يف املؤسسة ؟ -11
 أحيانا ال نعم
 هل تقارن بني أدائك و أداء زمالئك من أجل املنافسة ؟ -19
  أحيانا  ال نعم
 هل ترى أن لالتصال األفقى دور يف حل مشاكل العمل البسيطة ؟ -14
 أحيانا ال نعم
 هل ترى أن العالقة بني الزمالء دور يف حتسني األداء ؟ -11

  أحيانا ال نعم  ل
 االتصال األفقي يف الرفع من فعالية األداء ؟هل يساهم  -19
 أحيانا                                       ال نعم
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  ملخص الدراسة
 : ملخص الدراسة –
 .االتصال الداخلي ودوره يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية :عنوان الدراسة -
تثمني املتغري التنظيمي كمتغري نوعي ، يتطلب : و يتجلى اهلدف األساسي من الدراسة يف :أهداف الدراسة -

رفة مسامهة معاجلة خاصة ، و إعطائه مكانة أساسية ضمن جمموعة عوامل اإلنتاج ، و ذلك من خالل حماولة مع
 .العملية االتصالية يف حتقيق الفعالية التنظيمية داخل املؤسسات الرياضية

 هل لالتصال الداخلي يف املؤسسة الرياضية دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية؟:مشكلة الدراسة –
 :فرضيات الدراسة -
 .املؤسسات الرياضيةالالتصال الداخلي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف :الفرض العام -
 :الفرضيات الجزئية –
 .التصال الداخلي النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضيةل -
 .لالتصال الداخلي الصاعد دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية -
 .يف املؤسسات الرياضيةالالتصال الداخلي األفقي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية  -
 :إجراءات الدراسة -
 .الواديو بوالية .  .اداري ل م19عشوائية متكونة من  :العينة –
 . 1911مارس  /فيفري /جانفي والذي شرعنا فيه هناية شهر : اجلانب النظري -: المجال الزماني -
 .1911أفريل و ماي التطبيقي والذي شرعنا فيه من شهر  :الجانب التطبيقي -
 .الواديمديرية الشباب والرياضة بوالية  :المجال المكاني –
 .املنهج الوصفي التحليلي :المنهج المستخدم –
 .لالتصال النازل دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية –: النتائج المتوصل إليها -
 .املؤسسات الرياضيةيف حتقيق الفعالية التنظيمية يف  لالتصال الصاعد دور –
 .لالتصال األفقي دور يف حتقيق الفعالية التنظيمية يف املؤسسات الرياضية -
ضرورة تعزيز ثقافة  -. حتفيز األفراد و إدماجهم حىت يتحقق مستوى عال من الفعالية التنظيمية –: التوصيات-

 .تنظيمية جديدة تعتمد على طرق حديثة


