
 sports organization:  ثانيًا: التنظيم الرياضي

 تجا يية   تكيون       قيد والمنظمية منظمية بمعني  اإلدا يية الكتابيا  مين كثيي  في  تستخدم تنظيم كلمة إن     
 الناس من جماعة: "تعن  تنظيم كلمة استخدام فإن عليه وبناء     الخ…   ياضية سياسية   تعليمية    صناعية
 ."المنظمة نشأ  أجلها من الت  األهداف لتحقيق    سمية عالقا  ت بطهم

 أهيداف إنجيا  هي  التنظيمي  المنظيو  مين اإلدا ة أن حيي  الت بويية العمليية في  العناصي  أهم أحد والتنظيم    

 .أخ ى وموا د األف اد خالل من تنظيمية

 وتشيكيل العميل جماعة وتحديد   به القيام الم اد العمل تج ئة عل  ينصب التنظيم ف  ال ئيس  االهتمام إن    

يجاد السلطة م اتب  .والمسؤولية السلطة بين توا ن وا 

 سيما سيونها الييين ومستخدميه مما ستها  سيتم الت  النظام نشاطا  بين عالقا  تأسيس التنظيم ويتضمن    

 .النشاطا  هيه لمما سة الال مة والتسهيال  المادية العوامل بين وكيلك ابه ويقومون

 السيلطة ولعالقيا  للمهيام  سيم  بنياء تصيميم مين ليه بيد ال بينهيا وينسيق المتواف ة المصاد  اإلدا ي ينظم وحت 

 .لألهداف وكفء فاعل تحقيق يتطلبها الت 

 جميي  ولكين للتنظييم المعي ف و ؤيية نظي ة بياختالف اللفيظ حيي  مين اختلفي  للتنظييم كثيي ة تع يفا  هناك ولهيا

  .اإلدا ة مجال ف  باحثين لعدة للتنظيم تع يفا  عدة نسوق يل  وفيما المعن  نفس إل  تؤدي التع يفا 

 مجموعيا  في  وت تيبهيا هيدف أي لتحقييق الال مة النشاط أوجه تحديد هو التنظيم أن"  ايرويك ليندال يقول 

 " .أشخاص إل  إسنادها يمكن بحي 

 وهييو أكثيي  أو بشييخص ووعيي  قصييد عيين المتعاونيية النشيياطا  ميين نظييام التنظيييم"  برنتتدرد شيستت ر ويقييول 

 .العمل ف  الفعلية المساهمة ف  الف د دو  ويب   النشاطا  هيه بين االتصال نظام يتطلب

 



  :خطوات ال نظيم الخمسة

 :واألهداف الخطط اح رام: األولى الخطوة

 جدييدة  إدا ا  إنشاء الممكن من  إلنجا ها تسع  أن يجب الت  واألنشطة الغاية المنظمة عل  تمل  الخطط  
 تنشييأ قييد أيضييا  اإلدا ا  بعيي  إلغيياء الممكيين ميين كمييا القديميية  اإلدا ا  لييبع  جديييدة مسييؤوليا  إعطيياء أو

 المعميول العالقيا  ويقّييد للعالقيا  الجديد الهيكل سينشئ فالتنظيم  الق ا ا  اتخاي مستويا  بين جديدة عالقا 
 .اآلن بها

 :األهداف إلنجدز الضرورية األنشطة  حديد: الثدنية الخطوة

 إنجا هيا الواجيب بالمهيام قائمية إعيداد يجيب ؟ المحددة التنظيمية األهداف لتحقيق الض و ية األنشطة ه  ما   
 .واحدة لم ة تنج  الت  بالمهام وانتهاء  ( م ا  عدة تتك   الت ) المستم ة باألعمال ابتداء  

 :األنشطة  صنيف: الثدلثة الخطوة

 :عمليا  ثال  بإنجا  مطالبون المد اء

 (.الخ…  إنتاج  تسويق ) طبيعته لمع فة تحديده تم نشاط كل فحص.1 
 .العالقا  هيه عل  بناء مجموعا  ف  األنشطة وض .2 

 .التنظيم  الهيكل من األساسية األج اء بتصميم البدء.3 

 :والسلطدت العمل  فويض: الرابعة الخطوة

 الغاييية  الطبيعيية  اإلدا ا   بييدء فيي  التنظيميي  العمييل أصييل هييو الخطييوة لهيييه كقاعييدة الحصييص مفهييوم إن   
 .التنظيمية العملية وأثناء بداية ف  مهمة الخطوة هيه  للسلطة كأساس أوال يحدد أن يجب اإلدا ة وأداء المهام 

 :العالقدت مس ويدت  صميم :الخدمسة الخطوة

 هييو ميين يبييين األفقيي  الهيكييل  ككييل المنظميية فيي ( األفقييية) والع ضييية ال أسييية العالقييا  تحييدد الخطييوة هيييه   
 :بالتال  فيقوم ال أس  الهيكل أما  مهمة كل عن لالمسؤو 



 .العاملة اإلدا ا  بين العمل عالقا  يع ف.1 

 (.واضح مدي  كل تح  الم ؤوسين فعدد) السيط ة تح  النهائ  الق ا  يجعل.2 

 : الريدضي ال نظيم مبددئ

 وحدة وكل ومهما   للمنظمة التنظيم  الهيكل تصميم عند بها االست شاد يفضل الت  التوجيها  من مجموعة    
 .الهيكل هيا ف  إدا ية

  :الريدضي ال نظيم مبددئ أهم

 : principle-objective الهدف مبدأ* 

 وجييود ميين البييد اي ةمعينيي غايييا  تحقيييق اجييل ميين المنظميية فيي  الضيي و ية األنشييطة ت تيييب هييو التنظيييم الن   

 .هادفةوحدة  باعتبا ها المنظمة إل  النظ  ويمكن .. أدا ي تنظيم عملية ألي ومحدد معين هدف

 : principle-function الوظيفة مبدأ* 

 واجبييييا  يتضييييمن معييييين عمييييل آو منصييييب عيييين عبييييا ة وهيييي  أدا ي تنظيييييم أي فيييي  األساسييييية الوحييييدة تعييييد   
 المعيين بالشيخص  وال تتيأث المنظمية في  الوظيفية متطلبا  أساس عل  يتم أن التنظيم حي  محدده ومسؤوليا 

  المنظمة هيه يشغلون اليين الموظفين تغي   غم ثابتة فه  عليها

 : principle-unity of command األمر وحده مبدأ* 

 يكون أن المبدأ هيا ويحوي( .. األوام  إصدا  ووحدة   القيادة وحده   ال ئاسة وحده)  منها مسميا  عد له   
 والتوجيها . والتعليما  األوام  منه يتلق  واحد  ئيس أو العامل قائد أو للموظف

 :principle-span of control األشراف نطدق مبدأ* 

 األشي اف نطياق يحيددو  م ؤوسييه علي  الفعيال اإلشي اف يميا س أن ال ئيس أو القائد فيه يستطي  اليي المدى   
 واحد. ل ئيس التابعين الم ؤوسين بعدد



 : -authority and responsibility principle والسلطة المسؤولية  كدفؤ مبدأ* 

 هييييه تحميييل علييي  ميييا يعيييين علييي  يقابليييه أن والبيييد وظيفتيييه بواجبيييا  القييييام لمسيييؤولية الموظيييف تحميييل ان هيييو   
 . العمل هيا بها ينج  سوف الت  والكيفية عمله أولويا  تق ي  ف  الحق بإعطائه المسؤولية

 يؤكيد   األداء حسين ميا ييؤث  علي  كل عن همومسائلت العمل بأداء م ؤوسيه تكليف ف  الحق: بدلسلطة يقصد 

 مسيؤولية شيخص نحميل أن المنطيق من ليس حي  والسلطة المسؤولية بين التناسب أو التساوي عل  المبدأ هيا

 . بشأنه سلطة يمنح لم عمل

 : principle-division of work العمل و قسيم ال خصص مبدأ* 

 و أجي اء إلي  تقسييمه نيمكي مهمتهيا أو المنظمية هيدف يكيون قد فالعمل..  العمل تقسيم هو تنظيم أي أساس   
 إليي  انجييا  يالتقسيييم يييؤد أن إال وحييده بالعمييل يقييوم أن يسييتطي  الفيي د كييان وان  المييوظفين حتيي بييين تو يعهيياو 

 أفضل . اكب  وبشكل بس عة العمل

 centralization on \centralization والالمركزية المركزية مبدأ* 

 فييي  القييي ا ا  اتخييياي سيييلطة مييين واالهيييم األكبييي  الحجيييم ت كيييي  إلييي  اإلدا ة اتجييياه أو مييييل : بدلمركزيتتتة المقصتتتود
 .العليا القيادية الم اك  ف  للعمل المنظمة

 اليدنيا اإلدا ية المستويا  إل  األعل  اإلدا ي المستوى من ومما ستها الق ا  سلطه نقل : بدلالمركزية المقصود

 . السلطة تفوي  ط يق عن

 : delegation ال فويض مبدأ* 

 قي ا ا  التخياي م ؤوسيه من مجموعة وا هم ؤوسي ألحد صالحيا  وأ صالحية بمنح ال ئيس أو المدي  قيام   
 .محدده مجاال  ف 

 

 



 : coordination ال نسيق مبدأ* 

 الم سيومة األهيداف لتحقييق المنظمية منهيا تتيألف التي  الجماعيا  آو األف اد جهود تنسيق إل  التنظيم يهدف   
 . الم سومة األهداف تحقيق باتجاه المنظمةف   المختلفة الجهود وانسجام وتناسق توفيق عل  والعمل .. لها

 


