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ُيعددا تنسيقددي  ألددر تلألددية تن يييدد  إلددر أليدداتر تداتةز ء إللددي ة ددا ةيددوتن تنعألهيدد  تداتةيدد  ي ددر  ةي دد  يقددس ي    
يتنسشدس  إلدر س ايدا تنألقداينير  يتناد  ير  يتنع مدر  ألألدر تداتةيير سييب تنسعدرة  ةي تزوايت  إلدر تنعألد  

 يااي إنى تنسعرير بير تنعرألهير يتداتةيير إلر ألةت   تنعأل  كرإل  .

 يسقددر ا ةتقددير   تنسيظيألددر تنليكدد  إلددر تنيظيفيدد  تنألقددسيير  بددير تزساددر  سدديألير  ددر ألقددلين   ألهيدد  يتنسيقددي    

 برنبيل  تييربر سات ر إلر تداتةي نهسيظيم تنألةقيأل  تلهاتف ي    بألر ةإل ير تنيظيفي  تنألةتكو نير تنسكرأل   هى

 .  تنخرةيي 

  هيد  يألسفد  أل داا هداف تسيدر  إلدر يتنسادةف تنعألد  ي داز يس  يد  تنيألدر ر تنعأل  س  ي  يكذنك تنسيقي  هي

 تنألقددر اير بددير يتنألشددسةك  تنيألر يدد  تنيلدديا ألددر هدديك  ييألددر ةر تداتةي يقددس ي  بأل سضددرهر يظيفدد  هددي يميدد 

 س  يد  إلدر هرألدر ايةت تنسيقدي  ييألدرة .  ألشدسةك هداف تسيدر  إلدر تنسادةإلر  ي از س  ي  ييضألر يتنألةايقير

 هي تداتةي يتن رلا ء تنفعرني  ألر اةي  بي هى تلهاتف إييرو تنسيقي   قر  هى ييسيمف تنعرأل  تداتةز ةهاتف

 بدير تنيلديا سيقدي   هدى ييعألد  ألةايقي  بير تزخسارار  إلييوع ي اس   ايا إلر تنسيقي  بأللأل  ي يم تنذي

ذت ألسكرأل  بشك  تنأليظأل  ةهاتف س  ي  يسم  سى تلمقرم يألي   ألدر ةقرقدي  يظيفد  ب د  يعسبدة تنسيقدي  كرر يت 

 تنأليظأل . ةهاتف س  ي  يقرل  ألر يقيه  يفق  تنيم  إلر إللي ء تداتةيير تن راز يظرلف

 



 

  :لالفعا اإلداري التنسيق مزايا

 .  تنأليظأل  يلهاتف نهسيظيم تلإلةتا يزن ضألرر.1 

 . سعرييلر يضألرر تنألخاا  تلمقرم بير يتزيفارني  تزيعوتني   هى تن ضرن.2 

 .  تلهاتف يس  ي  تنأللرم ةاتن إلر تداتةي  تنكفري  إنى يااي تنفعر  تنسيقي .3 

 .  تنسيظيم اتخ  يأليألي رسلم تلإلةتا بير تنفعر  برنسيقي  تنأليظأل  إلر تنألاةير ميرم.4 

 بقدة   تل ألدر  تييدرو إندى يدااي تلخدة  تنأليظألدر  ألدر يغيةهدر تداتةيد  تنأليظأل  بير تنفعر  تنسيقي .5 

 .  يألااتمي  يبيةي ي 

 : اإلداري التنسيق أنواع

 :  التنسيق األفقي-1 

يهدددي تندددذي يدددسم  هدددى ألقدددسي  تنسيظددديم تنيت دددا ييكدددير تنألقددداي   دددر إيةتلددد  تن رلدددا تل هدددى تنألقددداي   دددر هدددذت   

 تنألقسي  ألر تنسيظيم ء يسكير تنغري  ألي  هي ةب  ي ات  تلاتن تنعرأله  إلر ي ر  هذت تنألقسي  . 

 :  التنسيق الرأسي-2 

يهي تنذي يياةف ألفعين  إنى ةكثة ألر ألقسي  سيظيألر ء يسكير ةإلرم  ةبعا يةشأل  برنضةيةز ألي  إلدر  رند     

تنسيقدددي  تلإل دددر ييسةسدددب  هدددى ذندددك تنويدددراز إلدددر ة بدددرن يألقددداينير  هدددذت تنيددديع ألدددر تنسيقدددي  يكدددذنك سضدددر ف 

تل هى نهأليظأل  ء  يد  ةيد  ي دا  تدألكرير  تنألقسخاأل  إلر س  ي   ييسينى سيفيذ تنسيقي  تنةةقر تن رلا تداتةي 

 يفة  تنسيقي  بيي إيةتن يبيي قيرق  يةتهر . 

 : التنسيق الداخلي-3 

هي تنذي ي يم بير ةمقدرم تني داز تداتةيد  تنيت داز ةي بدير ةمقدرم تني دات  تداتةيد  إلدر تنألايةيد  تنعرألد  تنيت داز   

 ألر خ   تنياي  إنى سيتإل  يتيقيرم ألر بير يشر ر  ك  ييع ةي مقم . 



 :  التنسيق الخارجي-4 

هي إييرا ايغ  ألر تنسيتإل  يتزيقيرم بير ةيي  يشر  تنألاقق  ةي تنأليظأل  كك  يبير ةيي  تنيشدر  تندذي     

س يم ب  غيةهر ألر تنأليظألر  قيتن كري  هذ  .  

  :اإلداري التنسيق أهداف

 ألخسهف يتنسعرير تنسفرهم يقيا ب ي  ء تنأليظأل  إلر تنيشر  ةيي  ألخسهف بير يتزيقيرم تنسيتور س  ي .1 

 .  تداتةي  تنألقسيير 

 .  ةيضر تناةت ر  يسييب يتزوايتيي  تنسكةتة يسفراي سييب  هى يعأل  تداتةي تنسيقي .2 

 .  يتنيف ر  يتنيلا تنيم  ألر ألألكر ماة ب   تلهاتف س  ي  إنى يااي.3 

 سيتإل يد   ألهيد  إلدر بدبع  بعضدلر يةبد  تنأليظألد  اتخد  تنألخسهفد  تداتةي  تني ات  تخسارار  سكرأل .4 

 .  تلهاتف س  ي  سقسلاف

 .تنأليظأل  اتخ  تداتةي تنسيقي  ألألرةق   ام يسيي  س ا  ما تنسر تداتةي  تنألشك   ألي .5 

أهمية التنسيق في العمل الرياضي :  

 نهسيقي  ةهألي  كبيةز إلر تنألير  تنةيرضر إذ يألكي  س  ي  تزيقيرم إلر تنيليا يذنك ألر خ   :  

 ب  ةيح تنسعرير يتزيقيرم بير تن  بير يتنألاةبير يتداتةيير . .1 

 يكةتر تنذت  يتنعأل  برسير  يت ا ألر ةي  س  ي  تدييروت  تنيياز . .2 

تنسامي  بير تل ألر  اتخ  تنألاققر  تنةيرضي  ةي بييلر يبير تنألاققر  تلخة  يذت  تنع م  بعألهلر .3 

 . 

تنسيقي  أل  يألي  تنألاققر  يتنايتلة ألر ةي  قيرق  ألي از نيض  تنأليرهج يتنبةتألج تن وأل  تنسر ألر  .4

شييلر س  ي  تنة ري  تنكرأله  نهةيرضيير ينهعرألهير برنيق  تنةيرضر .  
 



 قواعد التنسيق في العمل الرياضي : 

 كهألر تسق  تنعأل  تنةيرضر كهألر وتا  تن ري  إنى تنسيقي  . .1 

كهألر وتا إللم تلإلةتا إلر تنعأل  تنةيرضر لهاتف تنبةتألج تنةيرضي  يس بهيهر ء كهألر قل  س  ي  تنسيقدي  .2 

 بييلم . إليألر 

تنسيقي  تنخرةير يس هب يم  ييلا ةكبة ألألر يس هب تنسيقي  تناتخهر برنعأل  تنةيرضر .   .3

 يس    تنسعرير اتخ  تنعأل  تنةيرضر  ياألر سا م تنث   بير تل ضرن تنعرألهير إلي  . .4 

   تنسعرير يهي ةقر  إلر تنسيقي  .ةر سيكي  تنقه   سضألر س  ي.5 

 


