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إستراتیج�ة االتصال اإلدار8 على مستو4 األداء الوظ�في للعاملین في قطاع الناشئین في  أثر

  األند�ة الجزائر�ة المحترفة في Aرة القدم.
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   ملخص:

ل التي تتCعها األندة الجزائر�ة االتصا إستراتجةللتعرف على واقع  هدف الCحث

ء الموارد الCشر�ة المحترفة لكرة القدم ومدP فاعلیتها في الرفع من مستوP أدا

على المنهج الوصفي ، لهذا، اعتمد قطاع الناشئین،  اإلدار�ة والفنة العاملة في

 لمدراء فنیین ، واستعم 6مدرب و 24مسیر و 36 الدراسةوشملت عینة 

اإلستراتجة أن  إلىتوصلت الدراسة  .ة لجمع الباناتاالستبان ^وسیل

االتصالة على مستوP األندة الجزائر�ة تعاني من عدة نقائص من بینها: إخفاء 

Cاإلضافة إلى أن ، المعلومات و ضعف الكفاءة االتصالة للمسیر�ن والمدر�ین

، ین والفنییناإلدارة العلا لألندة ال تستمع Cالش^ل الالزم النشغاالت اإلدار�

االهتمام Cاالتصال الصاعد والنازل وتدعم أوصت الدراسة على ضرورة  وعله

الثقافة االتصالة لدP اإلدار�ین والمدر�ین عن طر�e إخضاعهم لتكو�نات في 

  .مجال االتصال واالستماع النشغاالت

Gحث المرسلاال: gلو eمحمد الصدی  

Laouetmohammedseddik@gmail.com 

Keywords: 
Organizational 

Communication, 

Labour 

performance, 

human resources 

 Abstract  
The objective of the research is to learn about the reality of the 

communication strategy of the Algerian professional football teams  and to 

answer the question, the researcher relied on the descriptive curriculum type 

survey, and The study sample included 36 Administrators , 24 coaches, 6 

technical Managers in six professional teams in the east, and used the 

questionnaire as a means of data collection. The study found that the strategy 

of communication at the level of the Algerian teams in relation to the youth 

sector suffers from several shortcomings, including: the concealment of 

information and the poor communication competence of Administrators and 

coaches , as well as the higher management of the clubs do not listen in the 

form necessary for the concerns of the administrators and technicians, and 

therefore the study recommended the need to take care of the coming up and 

down and strengthen the communication culture of the administrators and 

coaches by subjecting them to the formation of communication and listening.  
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I  - مقدمه : 

 المف^ر�نو  الCاحثین اهتمام تستقطب التي المواضع بین أبرز من إلدارB ا االتصال عتبر

وهدا عود إلى . واالتصال اإلعالم علوم في أكثر دقة وCصورة اإلنسانة علومالفي  خاصة

وهدا Cعد  ، األفراد بین اجتماعة عالقات أنشأت التي العوامل أبرز بین من االتصال أن

 وتنسیe تنظم من األفراد هؤالء م^نت المستمر، التطور من مراحل مروره Cعدة 

مثل معلوماتال لتCاد خالل من بینهم فم النشاطات  Bذالك. االتصال مضمون  والذ  ̂و

 من Cالغ Cاهتمام حضا الداخلي االتصال وخاصة االتصال  أصCح للمؤسسات، CالنسCة

 حل المؤسسة إلى خالله من تسعى التي العوامل أحد ^ونه ولمسیر�ن المدراء طرف

 قدر على إذ ، هاداخل العالقات وتنظم تسییر على عمل فهو أهدافها، تحقیeو  مشاكلها

 انسابو  سیرورة حسن في إیجابة Cصفة مبینة النتائج تكون  فعال االتصال ^ون  ما

 المؤسسة في االتصالة ^انت العملة ما وCقدر  االتصالة العملة أطراف بین المعلومات

 بین المعلومات دوران عدم خالل من للمؤسسة عرقلة وسیلة صCح فإنه فعال غیر

 واألف^ار المعلومات وتCادل انتقال عملة االتصال مثل حیث . االتصالة ةالعمل أطراف

 وفي بوضوح تفهم األف^ار وجعل أفضل Cطر�قة األعمال أداء على للمساعدة اآلراء و

 عنصر فهو مؤسسة ألB الرئسي والمحرك الحیوB  العصب عتبر لذلك المناسب، الوقت

 لتحسس یهدف الداخلي االتصالو ، لها سنالح التسییر إستراتیجة عناصر من رئسي

 خالل من وظهر ، الفیز�قي Cالحیز عنه المعبر التنظم في م^انة ومنحه Cقمته العامل

ذا مستواها، فلCمخت اإلدارة  العالقات حدد ^ما األدوار وتوز�ع المهام، تقسم ̂و

 أهمة وتزداد )  242، ص  1982، شهین عمي التنسیe (محمد لتحقیe و�نظمها

 التكنولوجا في التعقید مع المؤسسة في الرئسة الوظائف من ^وظفة االتصال

 والتوجیهات األوامر أصCحت إذ المؤسسة، في آخر نشاg أB أو اإلنتاج في المستعملة

 مCاشرة یؤثر ما وهذا .تعقیدا أكثر علمي جانب ذات تقنة معاني و معادالت ش^ل في
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 دادB االتصال (ناصر یلعCه الذC Bالدور النتائج هذه تتحدد حیث المؤسسة نشاg في

و من خالل أهمة االتصال ^علم و ^عملة دخلت جمع ،  ) 8ص  ،2005 عدون،

مادین الحاة في المجتمعات، وألن المؤسسة جزء من المجتمع أصCحت المؤسسات 

التصال تعتمد على االتصال في تحقیe أهدافها ومع تطور المؤسسات تطورت أسالیب ا

فقد قام العدید من الCاحثون بدار�ة موضوع االتصال  لتلبي حاجاتها وتحقe أهدافها ،

تحت عنوان ، 2009بوعطw جالل الدین سنة مثل دراسة التنظمي وعالقته Cاألداء، 

انت نت، عالقته Cاألداء الوظفيو االتصال التنظمي   عالقة وجوده الدراسة ذه یجة̂و

ذا االتصال الصاعد  الوظفي واألداء النازل االتصال بین ةمتوسط موجCة ارتCاطه ̂و

، 2009سنة  بوفالطة محمد سیف الدیندراسة و  ، المنفذین العمال لدP واألداء الوظفي 

أن ، وقد توصلت إلى أثر االتصاالت التنظمة على مستوP األداء الوظفيتحت عنوان 

ذلك التنظمة االتصاالت لممارسة ما حد إلى مالئمةفي عینة الدراسة  العمل بیئة ، ̂و

 ، وقدلألفراد الوظفي األداء مستوP  تحسین في مهم دور تلعب التنظمة االتصاالت

 تشابهت الدراسـة الحالة مـع هـذه الدراسـات فـي تحلیـل الواقـع االتصال اإلدارB في 

ة المؤسسة حیث واختلفت معها في نوعالمؤسسـات للتعـرف علـى الممیـزات والعیـوب، 

  أجر�ت دراستنا على مؤسسة ر�اضة

االتصال من أهم األسالیب لتخطw و متاCعة وتقیم و رقاCة االتصال  إستراتجةتعتبر  

ا ما ذاالتصال دورا مهما داخل المنظمات وه إستراتجةداخل المنظمة ، ^ما تلعب 

ساؤل التالي : إلى و ذلك Cطرح الت هذا الCحثنحاول التعرف عله من خالل موضوع 

أB مدP تساهم إستراتجة االتصال اإلدارB على مستوP األندة الجزائر�ة المحترفة لكرة 

القدم في الرفع من مستوP أداء الموارد الCشر�ة اإلدار�ة والفنة العاملة في قطاع 

                                                                                الناشئین؟.

: هل أنماg االتصال اإلدارB الموجودة ونتج عن هذا التساؤل تساؤلین فرعیین و هما 
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واألفقي ) تساهم بدرجة عالة في تحسین مستوP أداء مختلف الموارد  نازلال ،( الصاعد

تتم عملة االتصال اإلدارB بین ، وهل الCشر�ة اإلدار�ة والفنة العاملة في قطاع الناشئین؟

لف الموارد الCشر�ة اإلدار�ة والفنة العاملة في قطاع الناشئین Cسالسة ومن دون مخت

                                                معوقات أو عراقیل؟ .

على هذه التساؤالت تم في هدا الCحث اختCار فرضة رئسة Cعد تقسمها ولإلجاCة  

االتصال التنظمي  إستراتجةسة على أن لفرضیتین جزئیتین، حیث نصت الفرضة الرئ

على مستوP األندة الجزائر�ة المحترفة لكرة القدم تساهم في الرفع بدرجة عالة من 

مستوP أداء الموارد الCشر�ة العاملة في قطاع الناشئین. فما نصت الفرضة الجزئة 

) تساهم بدرجة اعد و الهاwC واألفقياألولى على أن أنماg االتصال التنظمي (الص

عالة في تحسین مستوP أداء مختلف الموارد الCشر�ة اإلدار�ة والفنة  العاملة في قطاع 

الناشئین، ^ما نصت الفرعة الجزئة الثانة على أن عملة االتصال التنظمي بین 

اإلدار�ة والفنة  العاملة في قطاع الناشئین تتم بدرجة عالة من  مختلف الموارد الCشر�ة

وقد هدف الCحث من خالل طرح التساؤالت الساCقة واختCار الفرضات  .الفعالة والكفاءة

االتصال التنظمي على مستوP أندة  إستراتجةإلى محاولة التعرف على  واقع المقدمة، 

^رة القدم الجزائر�ة المحترفة ومدP مساهمتها في الرفع من مستوP أداء الموارد الCشر�ة 

ع الناشئین ، من خالل التعرف على مدP وجود معوقات تحول دون العاملة في قطا

فعالة عملة االتصال التنظمي بین الموارد الCشر�ة اإلدار�ة والفنة العاملة في قطاع 

^ذلك التعرف على مدP تأثیر الناشئین على مستوP أندة ^رة القدم الجزائر�ة المحترفة، و 

ختلفة في مستوP أداء الموارد الCشر�ة اإلدار�ة أنماg االتصال التنظمي Cأش^اله الم

  .الجزائر�ة المحترفة لكرة القدم والفنة العاملة على مستوP قطاع الناشئین في األندة

II  الطر�قة و األدوات  
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عینة الدراسة اإلدار�ین و الفنیین في ستة أندة  شملت : عینة الدراسة و طر�قة اخت�ارها - 1

  Cطر�قة عشوائة .  محترفة ، حیث تم اختارهم

  یبین خصائص عینة الدراسة 01الجدول رقم 
  الوظ�فة           

  اسم الناد8

عدد مسیرB اإلدارة 

  العلا

في  المسیر�ن

  قطاع الناشئین

مدر�ین العدد 

في قطاع 

  الناشئین

عدد المدراء 

  الفنیین

  لقطاع الناشئین

  01  04  04  02  وفاق سطیف

  01  04  04  02  شCاب قسنطینة

  01  04  04  02  ع تاجنانتدفا

  01  04  04  02  عین ملیلة جمعة

  01  04  04  02  مولودة العلمة

  01  04  04  02  أهلي برج بوعر�ر�ج

  06  24  24  12  المجموع

  وشملت الدراسة ثالث مجاالت ^األتي : 

نتیجة االتصال مع األندة المحترفة في الشرق الجزائرB تم تحدید :  المجال الGشر8  -

انت صالحة  50استبان استرجع منها  54حیث تم توز�ع  �ع االستباناتالعینة وتوز  ̂و

 استمارة.  48للدراسة منها 

 .و الصالحة للدراسة الموزعة و المسترجعة  استمارات االستبانیبین  02الجدول رقم 
المدراء 

 الفنیین

في  اإلدار�ین  المدر�ین

 قطاع الناشئین

 Bمسیر

 اإلدارة العلا

  الوظفة                    

 االستمارات

 عدد االستمارات الموزعة 12 24 24 06

 عدد االستمارات المسترجعة 09 19 19 04

 عدد االستمارات الصالحة 09 19 18 04
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 والات و هي قسنطینة ، سطیف ، میلة ، أم البواقي ، خمس شمل المجال المAاني : -

في و المدراء الفنین لمدر�ین والمسیر�ن على ا االستبانحیث تم توز�ع  برج بوعر�ر�ج ، 

  هده الوالات أندة 

 B 2018وما 2017أجر�ت الدراسة في الفترة مابین أفر�ل  المجال الزماني : -

  

  إجراءات الدراسة  -2

  منهج الGحث  1- 2

في أندة ^رة القدم الجزائر�ة ، وتCعا  تتمحور حول إستراتجة االتصال  الدراسةCما أن 

منهج المنهج الوصفي Cاألسلوب المسحي  أعتمدفقد  الCحثف إلش^الة و أهدا

  للدراسة.

 متغیرات الGحث  2- 2

: أداء الموارد هوالمتغیر التاCع دارB،  و االتصال اإلإستراتجة  هو :المتغیر المستقل 

  الCشر�ة 

  وسائل جمع الب�انات 3- 2

ن ادر و المراجع مالعدید من المص اناستعمل الCاحث الدراسة النظر�ة : 2-3-1

مجالت التي تتكلم على االتصال في المنظمات ، والتي تخدم ^تب و مذ^رات و 

  الموضوع سواء العر�ة أو األجنبة

 األسئلة من عدد من یتكون  البانات لجمع هامة وسیلة عتبر:  االستب�ان 2-3-2

، األزهرB  نى( م ةاألسئل هذه على CاإلجاCة القام ثم لذلك عد نموذج في الم^توCة

االستبان لجمع المعلومات  اناستعمل الCاحث ) 64م، ص  2000ي،Cاه فىمصط

ومدراء  بتوز�ع استمارات استبانه على مدر�ین وٕادار�ین قامى، حیث الدراسةمن عینة 

المحور األول :  محور�نعاملین في قطاع الناشئین ، حیث قسم االستبان إلى  فنیین
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في تحسین أداء العاملین في األندة وهي  مدP مساهمة أنواع االتصال الموجودةحول 

مدP وجود عراقیل حول والمحور الثاني  ،  09رقم  إلى السؤال 01السؤال رقم  من 

إلى السؤال  10من السؤال رقم  تشوب العملة االتصالة داخل األندة الر�اضة وهي

  . 15رقم 

 االستب�ان:و ثGات صدق    •

   

  صدق االستب�ان  -

عتمدنا في قاس صدق استمارة االستبان على صدق المح^مین ا الصدق الظاهر8 : -

في معهد التر�ة البدنة و الر�اضة  خمس أساتذةحیث قمنا بتوز�ع االستبان على 

 بجامعة أم البواقي 

 صدق االتساق الداخلي : -

قام الCاحثان Cالتأكد من صحة أداة الدراسة من خالل تجر�بها على عینة استطالعة 

، و هذا Cعد اجراء التعدالت على االستبان وفe توجیهات فنيإدارB و  30ن م^ونة م

تم التحقe من صدق االتساق الداخلي لالستبان Cحساب  األساتذة المح^مین ، حیث 

محورB االستبان و الدرجة الكلة للمحور  عCاراتمعامل ارتCاg بیرسون بین درجات ^ل 

  . العCارةالذB تنتمي إله 
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  األول المحور عCاراتمن  عCارةیوضح معامالت االرتCاg بین ^ل   03رقم لجدول ا
  ق�مة الداللة  معامل االرتGاD  رقم العGارة في المحور

01  0.815**  0.00  

02  0.754**  0.00  

03  0.830**  0.00  

04  0.820**  0.00  

05  0.693**  0.00  

06  0.759**  0.00  

07  0.848**  0.00  

08  0.744**  0.00  

09  0.741**  0.00  

   0.01عند مستوP  ا** االرتCاg دال إحصائ

نجد أن جمع معامالت االرتCاg بین عCارات المحور  03من خالل نتائج الجدول رقم 

، حیث  0.01األول و الدرجة الكلة للمحور األول دالة إحصائا عند مستوP المعنوة 

 gاCما ^ان الحد األعلى ،   0.693^ان الحد األدنى لمعامالت االرت  .  0.848ف

  وعلة جمع عCارات المحور األول متسقة داخلا مع المحور الذB تنتمي له  . 

  الثاني المحور عCاراتمن  عCارةیوضح معامالت االرتCاg بین ^ل  04رقم الجدول 
  ق�مة الداللة  معامل االرتGاD  رقم العGارة في المحور

10  0.877**  0.00  

11  0.630**  0.00  

12  0.761**  0.00  

13  0.911**  0.00  

14  0.939**  0.00  

15  0.791**  0.00  

   0.01عند مستوP  ا** االرتCاg دال إحصائ
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نجد أن جمع معامالت االرتCاg بین عCارات المحور  04من خالل نتائج الجدول رقم 

، حیث  0.01الثاني و الدرجة الكلة للمحور الثاني دالة إحصائا عند مستوP المعنوة 

 gاCما ^ان الحد األعلى   0.630^ان الحد األدنى لمعامالت االرت  .   0.939، ف

  وعلة جمع عCارات المحور الثاني متسقة داخلا مع المحور الذB تنتمي له . 

 الصدق البنائي  -

درجة محاور االستبان و الدرجة الكلة یوضح معامالت االرتCاg بین  04رقم الجدول 

  انلالستب
  ق�مة الداللة  معامل االرتGاD  رقم المحور

  0.00 **0.978  المحور األول

  0.00  **0.949  المحور الثاني

 0.01عند مستوP  ا** االرتCاg دال إحصائ

درجة ^ل محور من معامالت االرتCاg بین نجد أن  05من خالل نتائج الجدول رقم 

،  0.01إحصائا عند مستوP المعنوة  دالة محاور االستبان و الدرجة الكلة لالستبان 

 gاCما ^ان الحد األعلى   0.949حیث ^ان الحد األدنى لمعامالت االرت،   0.978، ف

  لما وضعت لقاسه  محاور االستبانوعلة جمع 

 االستب�ان :  ثGات   -

  االستبان ثCاتیبین معامل االرتCاg لحساب  05الجدول رقم 
  ل الثGاب ألفا AرونGاخمعام  عدد العGارات  المحاور

  0.903  10  المحور األول

  0.938  06  المحور الثاني

  0.962  16  االستبان ^امل

 



 

 Dلو Eاح، محمد الصدیGمال بن مصA. 

 
 

 
 

88 
 

أن معمل الثCات العام لمحاور الدراسة مرتفع حیث بلغ   06یتضح من الجدول رقم  

) لإلجمالي فقرات االستبان الستة عشر ، حیث ^ان ثCات االستبان للمحور  0.962( 

) وهو مثل مستوP ثCات عالي Cحسب  0.938) و المحور الثاني (  0.903األول ( 

  ) ^حد أدنى للثCات  0.70مقاس نانلي الذB اعتمد ( 

استعملنا النسب المؤوة ومعامل االرتCاg للتوصل لمؤشرات األدوات اإلحصائ�ة :   2-4

و  حسابيتساعدنا من أجل تحلیل و تفسیر النتائج ^ما استعملنا ^ذلك المتوسw ال

لقاس فرضات دراستنا ، واعتمدنا على مقاس  االنحراف المعارB و الوزن النسبي

Linker ما هو موضح^ ، :  

 المتوسw الحسابي واالنحراف المعارB والوزن النسبي لقاس یبین   07الجدول رقم 

  الدراسة فرضات
 Pمستو

  الموافقة

  جداموافe   ر موافe  محاید  غیر موافe  غیر موافe جدا

  05  04  03  02  01  الدرجة

 wمتوس

  حسابي

1 -1.79   1.80 – 2.59  2.6 – 3.39  3.4 – 4.19  4.2 - 5  

  84%-100%  68%-84%  52%-%68  36%-52% 20%-36%  الوزن النسبي

  عالة جدا  عالة  متوسطة  منخفضة  منخفضة جدا  درجة الداللة

ي                مرفوض % 60 الوزن النسبي       مجال القبول  الوزن النسب

  مقبول % 60

  

III  مناقشة الفرض�ة الجزئ�ة األولى :  عرض النتائج  
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مثل التحلیل اإلحصائي الوصفي إلجاCات عینة الدراسة اتجاه  08الجدول رقم (  ( gأنما

 Bاالتصال اإلدار  

رقم 

 العCارة

المتوسw  العCارة

 الحسابي

  االنحراف

 Bار المع

الوزن 

 النسبي

درجة  الرتCة

 الداللة

تقوم بتCادل المعلومات في مجال  01

  العمل  مع زمالئك C^ل حر�ة

 عالة 01 75.60 0.74 3.78

تقوم بتCادل اآلراء و األف^ار حول  02

مشروع النادB مع زمالئك C^ل 

  حر�ة 

 متوسطة 02 59.60 0.71 2.98

تتم عملة تواصلك مع زمالئك في  03

  ألداءجو مناسب و محفز على ا

 منخفضة 07  50.40 0.50  2.52

تقوم اإلدارة Cاالستماع للمقترحات  04

  لتحسین ظروف العمل   

  منخفضة 09 34.40 0.61 1.72

 جدا

05  Pاالستماع  للش^اوC تقوم اإلدارة

  المتعلقة Cالمشاكل المهنة

 منخفضة 08 37.60 0.43 1.88

تتم عملة تواصلك مع مسئولك في  06

  ز على األداءجو مناسب و محف

 متوسطة 05  52.40 0.63  2.62

تتلقى المعلومات الخاصة Cعملك من  07

  طرف مسئولك في الوقت المناسب 

 متوسطة 04  55.60 0.81  2.78

تتلقى المعلومات الخاصة Cعملك من  08

  طرف مسئولك Cطر�قة مناسCة 

 متوسطة 03  58.40 0.92  2.92

تتم عملة تواصل مسئولك معك   09

  في جو مناسب و محفز على األداء

 منخفضة 06  44.80 0.96  2.24

 متوسطة  53.20  0.42  2.66 المجال
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، 10یتضح أن العCارات األكثر داللة هي العCارات رقم   08من خالل نتائج الجدول رقم 

ز األولى العCارة القائلة Cأن المو  حیث : 80،  20 ارد الCشر�ة العاملة في جاءت في الم̂ر

CمتوسC  w^ل حر�ة فما بینها بتCادل المعلومات في مجال العمل تقومقطاع الناشئین 

،  وزن نسبي بلغ  3.00و هو أكبر من المتوسw الحسابي المحاید  3.78حسابي 

، وهدا عني أن أفراد %  60.00، و هو أكبر من الوزن النسبي المحاید  %  075.6

ز عینة الدراسة  لهم توجه ایجابي بدرجة  عالة نحو هده العCارة ،  و جاءت في الم̂ر

تقوم بتCادل اآلراء الثاني العCارة القائلة Cأن الموارد الCشر�ة العاملة في قطاع الناشئین 

 C2.98متوسw حسابي    C^ل حر�ة فما بینها واألف^ار حول مشروع النادB وساساته 

، وهو أقل % 59.60، وزن نسبي بلغ   3.00لمحاید هو أقل من المتوسw الحسابي او 

، وهدا عني أن أفراد عینة الدراسة لهم توجه %  60.00من الوزن النسبي المحاید  

سلبي  بدرجة  متوسطة نحو هده العCارة، أما في المرتCة الثالث فجاءت العCارة القائلة  

معلومات الخاصة Cعملها من Cأن الموارد الCشر�ة العاملة في قطاع الناشئین تتلقى ال

و هو أقل من المتوسw الحسابي  2.92طرف المسئول Cطر�قة مناسCة Cمتوسw حسابي 

و هو أقل من الوزن النسبي المحاید   %58.40، و وزن نسبي بلغ   3.00المحاید 

، ما عني أن أفراد عینة الدراسة لهم توجه سلبي  بدرجة  متوسطة نحو هده %  60.00

من خالل هده النتائج یتضح أن ادارات األندة اهتمت بتوفیر جو دمقراطي   العCارة.

لنمw االتصال األفقي بین مختلف الموارد الCشر�ة العاملة في قطاع الناشئین و هدا ما 

ینع^س ایجابا في تCادل المعلومات التي من شأنها تحسین مستوP أداء تلك الموارد 

اطي في نمw االتصال األفقي یتضح و لو Cش^ل أقل لعملها ، ^ما أن هدا الجو الدمقر 

في عملة تCادل األف^ار حول مشروع النادC ، Bاإلضافة الى نمw االتصال العمودB یتم 

في جو مالئم الى حد ما .   ومن خالل الجدول أضا یتضح لنا أن العCارات األقل داللة 

ز األخی حیث 03،  05، 40هي العCارات رقم   ر العCارة القائلة Cأن "جاءت في الم̂ر
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لتحسین  لمقترحات الموارد الCشر�ة العاملة في قطاع الناشئینCاالستماع  تقوم اإلدارة

 3.00و هو أقل من المتوسw الحسابي المحاید  C "1.72متوسw حسابي  العملظروف 

، ما %  60.00و هو أقل من الوزن النسبي المحاید   % 34.40، و وزن نسبي بلغ 

جاءت في  أفراد العینة لهم توجه سلبي بدرجة عالة جدا نحو هدا العCارة  ، وعني أن 

ز الثامن و ما قبل األخیر العCارة القائلة Cأن لش^اوP الموارد Cاالستماع  تقوم اإلدارة الم̂ر

و هو أقل من المتوسw  1.88الCشر�ة العاملة في قطاع الناشئین Cمتوسw حسابي 

و هو أقل من الوزن النسبي  %37.60وزن نسبي بلغ  ، و  3.00الحسابي المحاید 

، ما عني أن أفراد العینة لهم توجه سلبي بدرجة عالة نحو هدا %  60.00المحاید  

 عملة تواصلك مع زمالئكالعCارة ، أما في المرتCة الساCعة  فجاءت العCارة القائلة  Cأن " 

و هو أقل من  2.52ي Cمتوسw حساب " تتم في جو مناسب و محفز على األداء

و هو أقل من الوزن  %  050.4، و وزن نسبي بلغ   3.00المتوسw الحسابي المحاید 

، ما عني أن أفراد العینة لهم توجه سلبي بدرجة متوسطة  %  60.00النسبي المحاید  

  نحو هدا العCارة .                                       

أنه ال یوجد اهتمام Cمشاكل و مقترحات الموارد الCشر�ة من خالل هده النتائج یتبین   

 wة لنمالعاملة على مستوP قطاع الناشئین و ذلك من خالل اهمال ادارات األند

االتصال الصاعد و هدا ما قد یؤثر على والء تلك الموارد الCشر�ة لألندة الر�اضة و 

و ^فاءة تنفیذ االستراتجة  من ثم تراجع في أداءها و مردودها ، ما یؤثر على فعالة

. و في المجمل جاءت  االتصالة و من خاللها االستراتجة العامة للنادB الر�اضي

استجاCة أفراد عینة الدراسة اتجاه مجال تأثیر أنماg االتصال التنظمي على أداء الموارد 

 و هو أقل من 2.62الCشر�ة العاملة في قطاع الناشئین سلبة ، Cمتوسw حسابي 

و هو أقل من الوزن  % 52.40، و وزن نسبي بلغ  3.00المتوسw الحسابي المحاید 

، بدرجة داللة متوسطة ، و هدا یدل على أن أنماg %  60.00النسبي المحاید 
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االتصال التنظمي على مستوP قطاع الناشئین تأثر بدرجة متوسطة في تحسین األداء ، 

العملة االتصالة على مستوP قطاع  وهي درجة ال تدعم Cش^ل قوB تحقیe أهداف

  الناشئین .

 ناقشة الفرض�ة الجزئ�ة الثان�ة م - 1

مثل التحلیل اإلحصائي الوصفي إلجاCات عینة الدراسة اتجاه  09الجدول رقم (  ( gأنما

 Bاالتصال اإلدار  

  

  

المتوسw  العCارة عCارة

 الحسابي

  االنحراف

 Bار المع

الوزن 

 النسبي

درجة  رتCة

 الداللة

العملة االتصالة تتمیز بوجود وجودة نظام  10

  فعال لالتصال 

 متوسطة 3 52.80 0.60  2.64

11  Bالناد Pاالتصال الموجود على مستو

یتمیز Cسالسة انتقال المعلومات بین 

  لإلدار�ین والفنیین

 متوسطة 2 53.60 0.51  2.68

12   Bالناد Pاالتصال الموجود على مستو

  تصالة للمسیر�نیتمیز بجودة الكفاءة اال

 منخفضة 6 50.40 0.58  2.52

13   Bالناد Pاالتصال الموجود على مستو

  یتمیز بجودة الكفاءة االتصالة للمدر�ین  

 منخفضة 5 51.60 0.81 2.58

14  Bالناد Pادة الموجود على مستونمw الق

سهل سالسة العملة االتصالة  

 متوسطة 4  52.40 0.60  2.62

ل المستعملة على  مستوP وسائل االتصا 15

  النادB مالئمة للعملة االتصالة   

 متوسطة 1  59.60 0.65  2.98

 
 متوسطة  53.20 0.51  2.66  المجال
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یتضح لنا العCارات األكثر داللة هي العCارات رقم  09من خالل نتائج الجدول رقم 

ز األولى العCارة القائلة Cأن حیث : 10،  15،11 سائل االتصال " و  جاءت في الم̂ر

و  2.98المستعملة على  مستوP النادB مالئمة للعملة االتصالة "،  Cمتوسw حسابي 

وهو أقل   % 59.60، و وزن نسبي بلغ   3.00هو أقل من المتوسw الحسابي المحاید 

، ما عني أن أفراد العینة لهم توجه سلبي بدرجة %  60.00من الوزن النسبي المحاید  

ز الثاني  العCارة القائلة Cأنمتوسطة  نحو ه " االتصال  دا العCارة، وجاءت في الم̂ر

الموجود على مستوP النادB یتمیز Cسالسة انتقال المعلومات بین لإلدار�ین والفنیین على 

وهو أقل من المتوسw الحسابي  2.68مستوP قطاع الناشئین " ،  Cمتوسw حسابي 

وهو أقل من الوزن النسبي المحاید   % 53.60، و وزن نسبي بلغ   3.00المحاید 

، ما عني أن أفراد العینة لهم توجه سلبي بدرجة متوسطة  نحو هدا العCارة %  60.00

، أما في المرتCة الثالث فجاءت العCارة القائلة  Cأن " العملة االتصالة تتمیز بوجود 

سw الحسابي و هو أقل من المتو  2.64وجود نظام فعال لالتصال "  Cمتوسw حسابي 

وهو أقل من الوزن النسبي المحاید   % 52.80، و وزن نسبي بلغ   3.00المحاید 

، ما عني أن أفراد العینة لهم توجه سلبي بدرجة متوسطة  نحو هدا  %  60.00

من خالل هده النتائج یتبین أن ادارات األندة أولت اهتمام Cالدرجة األولى الى  العCارة.

ذلك اهتمت  توفیر وسائل وقنوات اتصال مناسCة لنقل المعلومات في قطاع الناشئین ̂و

من خالل توفیر القنوات المناسCة لالتصال Cسالسة العملة االتصالة و أضا من 

توجهات ادارات األندة هي وضع نظام فعال لالتصال، ولكن یCقى مستوP فعالة هده 

رجة متوسطة و هي درجة تحتاج النظام و ووسائل االتصال وسالسة انتقال المعلومة بد

المز�د من االهتمام من أجل أن تحقe العملة االتصالة أهدافها. و من خالل الجدول 

حیث: جاءت  12،  13،  14أضا یتضح أن العCارات األقل داللة  هي العCارات رقم  

ز األخیر العCارة القائلة Cأن " االتصال الموجود على مستوP النادB  یتم یز في الم̂ر
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و هو أقل من المتوسw  2.52بجودة  الكفاءة االتصالة للمسیر�ن " Cمتوسw حسابي 

و هو أقل من الوزن النسبي  % 50.40، و وزن نسبي بلغ   3.00الحسابي المحاید 

، ما عني أن أفراد العینة لهم توجه سلبي بدرجة متوسطة  نحو %  60.00المحاید  

ز الخ امس وما قبل األخیر العCارة القائلة Cأن " االتصال هدا العCارة  وجاءت في الم̂ر

الموجود على مستوP النادB  یتمیز بجودة الكفاءة االتصالة للمدر�ین " Cمتوسw حسابي 

 % 51.60، ووزن نسبي بلغ   3.00وهو أقل من المتوسw الحسابي المحاید  2.58

اد العینة لهم توجه ، ما عني أن أفر %  60.00وهو أقل من الوزن النسبي المحاید  

سلبي بدرجة متوسطة  نحو هدا العCارة ، أما في المرتCة الراCعة فجاءت العCارة القائلة Cأن 

 wمتوسC " ةسهل سالسة العملة االتصال Bالناد Pادة الموجود على مستو" نمw الق

، ووزن نسبي بلغ   3.00و هو أقل من المتوسw الحسابي المحاید  2.62حسابي 

، ما عني أن أفراد العینة %  60.00و هو أقل من الوزن النسبي المحاید   % 52.40

لهم توجه سلبي بدرجة متوسطة  نحو هدا العCارة . من خالل هده النتائج یتبین لنا أن 

عملة االتصال تعاني Cالدرجة األولى من مش^ل في الكفاءة االتصالة للمسیر�ن و هدا 

لمتخصص الذB تلقاه المسیر�ن على مستوP النادB فما راجع ر�ما الى ضعف التكو�ن ا

یخص مهارات االتصال الفعال، و ^ذلك CالنسCة لكفاءة المدر�ین في التواصل فهي تعتبر 

ضعفة و ال م^ن من خالل هدا المستوP تحقیe أهداف عملة التدر�ب، أما فما یخص 

افة لتحقیe أهداف العملة مهارة القادة فهو بدرجة متوسطة من الفعالة وهي غیر ^

االتصالة Cفعالة وتحتاج لمز�د من التحسین.                                                                               

وفي المجمل جاءت استجاCة أفراد عینة الدراسة  اتجاه مجال فعالة و ^فاءة العملة 

، 3.00وهو أقل من المتوسw الحسابي المحاید  2.68االتصالة سلبة، Cمتوسw حسابي 

، وهدا یدل %  60.00وهو أقل من الوزن النسبي المحاید  % 53.60ووزن نسبي بلغ 

أن العملة االتصالة على مستوP قطاع الناشئین تتم بدرجة متوسطة على العموم من  
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ملة االتصالة على الفعالة والكفاءة، وهي درجة ال تدعم Cش^ل قوB تحقیe أهداف الع

مستوP قطاع الناشئین، حیث تعاني هده العملة من عدة نقائص  بدرجة ^بیرة مثل 

  ضعف الكفاءة االتصالة للمسیر�ن والمدر�ین على مستوP قطاع الناشئین.

  

IV - مناقشة ال  

مثل التحلیل اإلحصائي الوصفي إلجاCات عینة الدراسة اتجاه  10الجدول رقم (  (

  راتجة االتصالإست محور

  

) التنظمي (الصاعد والهاwC واألفقي أنماg االتصالالفرضة الجزئة األولى القائلة Cأن  - 1

العاملة في موارد الCشر�ة اإلدار�ة والفنة تساهم بدرجة عالة في تحسین مستوP أداء ال

وهو أقل من المتوسw  2.62ألن متوسطها الحسابي بلغ  تم رفضها، قطاع الناشئین

و هو أقل من الوزن النسبي المحاید % 52.40، ووزنها النسبي  3.00ح الحسابي المرج

(الصاعد التنظمي  أنماg االتصال، حیث تم قبول الفرضة البدیلة Cأن  60.00%

موارد الCشر�ة تساهم بدرجة عالة في تحسین مستوP أداء مختلف الال والهاwC واألفقي ) 

  نالعاملة في قطاع الناشئیاإلدار�ة والفنة 

الفرضة الجزئة الثانة القائلة Cأن العملة االتصالة على مستوP قطاع الناشئین تتم  - 2

وهو  2.68ألن متوسطها الحسابي بلغ ، تم رفضها بدرجة عالة من الفعالة والكفاءة 

رقم 

 المجال

المتوسw  المجال

 الحسابي

  االنحراف

 Bار المع

الوزن 

 النسبي

 القبول درجة الداللة

 رفضت متوسطة 52.40  0.44  2.62  الفرض�ة الجزئ�ة األولى 01

 رفضت  متوسطة 53.60  0.58  2.68  الفرض�ة الجزئ�ة الثان�ة  02

 ضترف متوسطة 53.20 0.97  2.66  الفرض�ة الرئ�س�ة  
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وهو أقل من الوزن  53.60%، ووزنها النسبي 3.00أقل من المتوسw الحسابي المرجح 

القائلة Cأن العملة االتصالة  تم قبول الفرضة البدیلة، حیث  %60.00النسبي المحاید 

 بدرجة عالة من الفعالة و الكفاءةعلى مستوP قطاع الناشئین تتم 

إستراتجة االتصال على مستوP األندة الجزائر�ة المحترفة  الفرضة الرئسة القائلة أن - 3

ء الموارد الCشر�ة العاملة في قطاع بدرجة عالة في الرفع من مستوP أدا لكرة القدم تساهم

وهو أقل من المتوسw الحسابي  2.66ألن متوسطها الحسابي بلغ ، تم رفضها الناشئین

 60.00وهو أقل من الوزن النسبي المحاید % 53.20، ووزنها النسبي 3.00المرجح 

دة إستراتجة االتصال على مستوP األنقبول الفرضة البدیلة القائلة Cأن ، حیث تم %

بدرجة عالة في الرفع من مستوP أداء الموارد  الجزائر�ة المحترفة لكرة القدم ال تساهم

 الCشر�ة العاملة في قطاع الناشئین.

  ^ل من : دراسةوقد اختلفت نتیجة هذه الدراسة مع 

تحت عنوان االتصال التنظمي و عالقته Cاألداء م ،  2009بوعطw جالل الدین سنة   -

انت، الوظفي  بین متوسطة موجCة ارتCاطه عالقة وجودتشیر إلى هده الدراسة  یجةنت ̂و

ذا االتصال الصاعد و األداء الوظفي  الوظفي واألداء النازل االتصال  العمال لدP ̂و

 في عینة دراسته . المنفذین

أثر االتصاالت التنظمة تحت عنوان م ،  2009سنة  بوفالطة محمد سیف الدیندراسة  -

 Pفي على مستوانت نت،  األداء الوظ في  العمل بیئةتشیر إلى أن هده الدراسة  یجة̂و

ذلك التنظمة االتصاالت لممارسة ما حد إلى مالئمةعینة دراسته   االتصاالت، ̂و

 في عینة الدراسة. لألفراد الوظفي األداء مستوP  تحسین في مهم دور تلعب التنظمة

V -  خالصة  

 ات تمثلت فما یلي :خلص الCحث إلى عدة استنتاج
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على  اإلدارة العلا لألندة ال تستمع Cالش^ل الالزم النشغاالت اإلدار�ین والفنیین - 

مستوP قطاع الناشئین فما یخص الش^اوP أو االقتراحات لتحسین مستوP وظروف 

 العمل .

سمح لإلدار�ین  -  Bة الجزائر�ة الذغاب الجو الدمقراطي على مستوP  األند

على مستوP قطاع الناشئین بتCادل اآلراء و األف^ار حول مشروع تكو�ن المواهب والفنیین 

. Bا للناد الشاCة مع اإلدارة العل

وسائل االتصال المستعملة بین اإلدارة العلا و اإلدار�ین والفنیین العاملین على  - 

 مستوP قطاع الناشئین تتمیز Cالمالئمة .

وP األندة الجزائر�ة فما یخص قطاع تعاني اإلستراتجة االتصالة على مست - 

الناشئین من عدة نقائص من بینها : احتكار و إخفاء المعلومات و ^دا ضعف الكفاءة 

 االتصالة للمسیر�ن والمدر�ین على مستوP القطاع.   

  هي : و وعلى ضوء هذه االستنتاجات تقدما الCاحثان Cمجموعة من االقتراحات

تصال CالنسCة لإلدار�ین والمدر�ین العاملین في قطاع االهتمام بتطو�ر مهارات اال - 

 الناشئین .

االهتمام Cاالتصال الصاعد و النازل ألنه عبر عن واقع النادB و قد ساهم في  - 

 تعدیل Cعد القرارات .

تدعم الثقافة االتصالة لدP اإلدار�ین و المدر�ین عن طر�e إخضاعهم  - 

 لتكو�نات في مجال االتصال 

نشغاالت و ش^اوP اإلدار�ین و المدر�ین العاملین في قطاع الناشئین االستماع ال - 

ومحاولة حلها ألنهم المسئولین عن نجاح أو فشل مشروع تكو�ن المواهب الشاCة في 

. Bالناد 
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في األخیر وCما أن حدود الدراسة شملت عینة من المسیر�ن و المدر�ین في قطاع 

م المحترفة في الشرق الجزائر�ة ، فقد تقدم الناشئین على مستوC Pعض أندة ^رة القد

الCاحثان Cاقتراحات فما یخص األفاق المستقبلة تمثلت بإجراء دراسات عن تأثیر 

استراتجة االتصال على األداء الوظفي على مستوP مدارس ^رة القدم Cاإلضافة لقطاع 

  الناشئین في األندة المحترفة و الهاوة ^ذلك . 

  
IV املراجع  :  
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 .  رةهالقا ،1

)، أصول الCحث العلمي في 2000منى أحمد األزهرB ، مصطفى حسین Cاهي: ( - 2

ز الكتاب للنشر.  الCحوث التر�وة ، النفسة ، االجتماعة ، الر�اضة ، م̂ر

 دراسة ، االقتصادة المؤسسة ةاء^ف في ودوره لاالتصا) ، 2005: (عدون  دادB ناصر - 3

 ر نشر. دا بدون  ،  الجزائر ، وتطبقة نظر�ة
 


