
 Sports management  : اإلدارة الرياضية
 ما كتب ولعل ، مجال الرياضة في بالبطوالت والفوز النجاحات تحقيق في العناصر أهم من الرياضية اإلدارة أن    
 تمتاز رياضية إدارة إلى رياضية مؤسسة أي حاجة مدى ليفسر ، جاء الكتاب نظر وجهات في اختالف من فيها

 للفكر مدارس وظهور  المجال هذا في الرياضية اإلدارة نظرية وتباين للفريق المستقبلي والتخطيط الجيد اإلداري بالفكر
 . الرياضي اإلداري

 : الرياضية لإلدارة العام التعريف

 وضععع  الصععععب معععن أصعععب  ، العامعععة اإلدارة لعلعععم والدراسعععة الخبعععرة بعععين اإلداريعععة المعرفعععة مصعععادر تنعععو  مععع     
 بهعا التعريف زال ، فما القرن عن زاد الرياضية اإلدارة عمر أن من الرغم ، فعلى الرياضية لإلدارة محدد تعريف
 ، فمعنهم واض  غير ما زال علمائها من عديد نظر جهة منو  الرياضية اإلدارة ، فتعريف ومناقشة جدل موض 

،  سععابقا محععددة أهععداف لتحقيععق واسععتخدامها المععواد تنظععيم أنهععا يععرى مععن ، ومععنهم القععرارات صععن  أنهععا يععرى مععن
صععدار والتنظععيم والتخطععيط التنبععؤ عمليععة إنهععا يععرى مععن ومععنهم  نخععر  أن ويمكععن ، والرقابععة والتنسععيق األوامععر وا 

 : هما بتعريفين

 أفهراد بهه ويقوم ، رئيسية مكونات على ويحتوي مضمون له نشاط هي الرياضية اإلدارة إن :األول التعريف
 محددة. أهداف نحو العاملين لتوجيه موارد من متاح هو ما استخدام على قادرون

 الرياضهية المؤسسهة أفراد مجهودات ورقابة وقيادة تخطيط عملية هي الرياضية اإلدارة أن :الثاني التعريف
 المحددة . األهداف لتحقيق الموارد جميع واستخدام ،

 : هي الرياضي اإلداري المدير مهام في تتوفر أن يجب التي السمات

 . اآلخرين م  العمل على القدرة ع1

 . للمحاسبة والقابلية ليةؤو المس ع2

 . األولويات وتحديد األهداف بين التوازن ع3



 . ووسيط ودبلوماسي سياسة كرجل العمل ع4

 . الصعبة القرارات اتخاذ ع5

 Sports management levels :الرياضية اإلدارة مستويات

 العامععة والخطععط السياسععات عمععل علععى تقععوم والتععي األفععراد مععن الصععريرة المجموعععة وهععي :العليهها اإلدارة:  أوال
 : ما يلي اإلدارة هذه وتشمل خاللها من الهدف تحقيق ويتم للمنظمة

 . للمشرو  العامة األهداف تحديد ع1

 . المستقبلية باألحداث التنبؤ ع2

 . للمشرو  التنظيمي الهيكل تخطيط ع3

 . المدى طويلة الخطط وض  ع4

 . والقوانين والقواعد السياسات رسم ع5

 . الجماعية المسؤولية أهمية على التأكد ع6

 متابعععة اختصاصععاتها ، فمععن المباشععرة واإلدارة العليععا اإلدارة بععين وسععطا دورا   وتلعععب :الوسههطى اإلدارة:  ثانيهها  
معا  وتشعمل قصعيرة مرحليعة أهعداف إلعى المعدى طويلعة األهعداف وترجمعة األهعداف تحقيق ومتابعة العامة السياسة

 : يلي

 .المدى قصيرة الفرعية الخطط . عوض 1

 . الفرعية الخطط لتحقيق التنفيذية السياسة رسم ع2

 . والمسؤولية السلطة وتحديد العمل نظم وض  ع3

 . المباشرة اإلدارة وتنمية تدريب ع4



 . األعمال وتنسيق توجيه ع5

 . الفريق روح بث ع6

 . النتائج ومراجعة الرقابة ع7

 . األداء معاير وض  ع8

 . العليا لإلدارة دورية رتقاري رف  ع9

 لعإلدارة المرفوععة والمقترحات والبيانات المعلومات طريق عن المشرو  خطط وض  في اإليجابية المساهمة ع10
 . العليا

 التنفيذ. وظائف يشرلون والذين ةالمؤسس أفراد مختلف وتمثل  :( المنفذون)  المباشرة اإلدارة:  ثالثا  

 : الرياضية اإلدارة ومهارات اإلداري المستوى

شعععرافية عععع ووسعععطى عععع عليعععا) مسعععتويات لعععإلدارة     كعععل فعععي اإلداري العمعععل مكونعععات أهميعععة معععن العععرغم وعلعععى(  وا 
 نشععاطها وحجععم الرياضععية المؤسسععة نععو  ويحععدد مسععتوى كععل فععي يختلععف قععد مكععون كععل نسععبة فعع ن،  المسععتويات
 ،  االختالف هذا مقدار وأهدافها

نسانية ع فنية) مهارات ولإلدارة    داريعة عع وا  ،  اإلدارة مسعتويات كعل فعي أساسعيا متطلبعا المهعارات هعذه وتعتبعر(  وا 
 المعععدير يكعععون أن ويجعععب النشعععاط بنعععو  المرتبطعععة واألسعععاليب واإلجعععراءات المعرفعععة فعععي الفنيعععة المهعععارات وتتمثعععل
 . اإلداري العمل متطلبات يعرف لكي لرياضةل وممارسا   دارسا   الرياضي

 تنظيماتهععا حيععث مععن ككععل للمؤسسععة الشععمولية النظععرة علععى بالقععدرة تععرتبط مهععارات فهععي اإلداريععة المهععارات أمععا   
معا  توقع  على والقدرة الرياضية المؤسسة وحدات بين المتبادلة العالقات وفهم منها كل وأنشطة وأقسامها الفرعية
 . العمل جزئيات من جزئية أي تريير حالة في يحدث أن يمكن

 على تعتمد فهي واإلدارية الفنية المهارات من كل نجاح في أساسيا دورا لتلعب اإلنسانية المهارات وتأتي   
 باختالف المواقف. التعامل وكيفية والجماعات األفراد نفسيات دراسة

 


