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: فهرس المحتويات
 .تمهيد- 
 .نبذة تاريخية عن تنظيم البطوالت والدورات الرياضية- 
 .تعريف البطوالت والدورات الرياضية- 
 .العناصر العامة لمبطوالت والدورات الرياضية- 
 .الشروط العامة لتنظيم البطوالت والدورات الرياضية- 
دارة البطوالت والدورات الرياضية-   .خطوات تنظيم وا 
دارة البطوالت والدورات الرياضية-   .أهمية وأهداف تنظيم وا 
دارة البطوالت والدورات الرياضية-   :تنظيم وا 
 .االهتمامات والمسؤوليات اإلدارية إلقامة البطوالت والدورات الرياضية- 
دارة البطوالت والدورات الرياضية-   .العراقيل والصعوبات التي تواجه تنظيم وا 
الحمول المقترحة لتجاوز العراقيل والصعوبات في تنظيم البطوالت والدورات - 
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. خالصة- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 

 : تمهيد-1
تعتبر الرياضة ركنا ميما لمجتمعنا المعاصر، وقد تزايدت في اآلونة األخيرة       

أىمية البطوالت والدورات الرياضية، وأصبحت من المجاالت التجارية الرئيسية في 
عالم صناعة الرياضة، وخاصة في زمن االحتراف، مما يجعل األحداث الرياضية 
إشكاال كبيرا بالنسبة لترفيو الشعوب من خالل االنفعاالت العاطفية التي تصاحب 

المسابقات والمنافسات من قبل الجميور، فاألحداث الرياضية تختمف عن االحتفاالت 
الموسيقية والفنية ألنيا تحتوي عمى الغموض واإلثارة الكامنة في انتظار نتائج 

المسابقات والمباريات، فالجماىير تظل فترات طويمة في ذروة اإلثارة والحماس في 
انتظار النتائج ومشاىدة أداء الالعبين، وفضال لمطبيعة المتغيرة وسيطرة األرقام 

والتكنولوجيا عمى حياتنا، تظل األحداث الرياضية ىي صاحبة الشعبية األكبر والقادرة 
. عمى جمع الجماىير معا، واالتحاد تحت راية فريق واحد
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 :  نبذة تاريخية عن تنظيم الدورات والبطوالت الرياضية-2
  قديما كان تنظيم األلعاب الرياضية يعتمد عمى المواىب والميارات التنظيمية التي 
يتمتع بيا القائمون عمى تخطيط وتنفيذ تمك األلعاب، والشيء المؤكد أنيا في ىذا 
الوقت يوجد ما نسميو بالمدير العام، أو رئيس السمطة التنفيذية المسؤول عن قيادة 

دارة البطولة، وعالوة عمى ذلك فقد كان  جميع األفراد العاممين والمشاركين في تنظيم وا 
ىناك المساعدين العارفين بكافة الجوانب التنظيمية واالقتصادية والحسابات واألمور 
المالية، أما اإلجراءات التسويقية فكان ىناك وجود مدير تسويق البطولة ممم بجميع 
أنواع المعمومات التي تساعده عمى التحميل الجيد لضمان جذاب ألعداد كبيرة من 
المشاىدين والمشاركين، وبيذا تم وضع أساس لممشكل المعروف والمعمول بو في 

الدورات والبطوالت الرياضية لميام مدير التسويق ، ومن أعمال مدير التسويق تحديد 
عن توزيع الدعوات واإلعالن عن األلعاب واالحتفاظ  أسماء المساعدين المسؤولين

. بسجالت يومية لألنشطة المختمفة
 : تعريف الدورات والبطوالت الرياضية-3

ىي مجموعة من المباريات والمسابقات الرياضية الدورية أو المتكررة في أزمنة _ أ
. محددة وأوقات معروفة في أماكن محددة وتحت إشراف ىيئة واتحادات رياضية

ىي سمسمة من المنافسات التي تقام بين مجموعة من الوحدات أفراد كانوا أو _ ب
. جماعات بقصد تحديد الفائزين منيم أو ترتيبيم حسب نتائجيم

 : العناصر العامة لمدورات والبطوالت الرياضية-4
 وىم كل األشخاص المشاركين في الدورة أو البطولة من مسيرين أو : المشاركون

 .الخ....العبين أو مدربين أو حكام أو مناصرين
 تحديد برنامج زمني يتمثل في بداية الحدث الرياضي حتى نيايتو :الوقت والزمن 

 .وكذلك توقيت المنافسات والمباريات من يوم االفتتاح حتى يوم االختتام
 تحديد مكان إجراء المنافسات والمباريات من مدن ومالعب وقاعات : المكان

 .رياضية
 كل األشخاص الذين يقومون بتحضير وتنظيم وتنفيذ الدورة أو البطولة : اإلداريون

 .الرياضية والذين يقومون باألعمال اإلدارية
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 سباقات  تحديد األنشطة المعنية بالمنافسة من مباريات أو مبارزات أو: األنشطة
 .الخ، وكذلك القوانين والقواعد التي تحكميا وتنظميا...

نذكرىا عمى شكل نقاط : الشروط العامة لتنظيم الدورات والبطوالت الرياضية-5
 :مختصرة كاألتي

 إشراك أكثر من فريق رياضي في رياضة أو أكثر. 
 إقامة الدورات والبطوالت في مكان معموم وفترة زمنية محددة . 
  أن تكون الدورة أو البطولة تحت إشراف ىيئة رياضية محددة وان تكون تحتوي

 .عمى لجنة عميا مختصة إلدارة الدورة واإلشراف عمييا
  وقواعد تحدد المستويات المطموبة في الدورة أو  (ىيكل تنظيمي)وجود تنظيم

 .البطولة وتحدد كذلك كيفية المعب والفوز والخسارة
 إدارة المسابقات والمباريات بواسطة حكاما معتمدين دوليا أو إقميميا أو محميا. 
  دارية توضح حقوق ومسؤوليات جميع وجود لوائح وأنظمة وقوانين وقواعد فنية وا 

 .المساىمين
دارة دورة أو بطولة رياضية-6  : خطوات تنظيم وا 

: تشكيل المجنة المنظمة: أوال
في حالة تنظيم دورة أو بطولة رياضية عمى نطاق المدرسة أو النادي الرياضي 

تشكيل لجنة من عدة أشخاص تعطى ليم ميمة التخطيط والتنظيم واإلدارة واإلشراف 
عمى تنفيذ وتقويم الدورة أو البطولة الرياضية، أما إذا كانت الدورة أو البطولة 

الرياضية عمى نطاق الدولة وكانت دولية أو قارية يتطمب تشكيل لجنة عمى مستوى 
. الدولة
. تتخذ اإلجراءات التالية: التخطيط: ثانيا

 تثبيت وتحديد ىدف الدورة أو البطولة الرياضية. 
 تحديد عدد المالعب والقاعات الرياضية. 
 تسمية وتعيين الحكام. 
 تثبيت وتأىيل عدد الفرق المشاركة. 
 تحضير وتييئة األدوات واألجيزة والوسائل العامة الرياضية المطموبة. 
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  إصدار دليل وكراس يحتوي عمى كافة المعمومات والبيانات الخاصة بالدورة أو
 .البطولة الرياضية

 تحديد أسس االشتراك ونظام وشروط الدورة أو البطولة الرياضية. 
 تقدير المبالغ المالية والجوانب البشرية الالزمة إلقامة الدورة أو البطولة الرياضية. 
 تحديد فترة الدورة أو البطولة الرياضية. 
. التنظيم:      ثالثا

      تحدد عممية التنظيم وفق أىمية الدورة أو البطولة وحجميا ومن خالل وضع وتحديد                           
المجنة المسؤولة عن تنظيم الدورة أو البطولة الرياضية، وتشكيل المجان واألقسام أو  

المجموعات المساعدة من خالل تحديد واجباتيا وصالحيات كل منيا، ومن أىم ىذه المجان  
لجنة السكريتاريا، لجنة التنسيق والمتابعة، المجنة اإلعالمية، لجنة العالقات العامة، : ىي

لجنة الحكام، لجنة المالعب والتجييزات الرياضية، المجنة الفنية، لجنة اإلطعام واإلقامة، 
. المجنة الطبية

 :اإلعداد لمدورة أو البطولة:  رابعا
بعد إكمال تكوين وتشكيل المجان المذكورة أعاله، تبدأ المجنة المنظمة بتحديد واختيار      

 أسماء العاممين في تمك المجان وتبدأ مرحمة اإلعداد لمدورة أو البطولة من خالل إرسال  
 وبعث الدعوات لمدول والفرق المشاركة في الدورة أو البطولة، وتبدأ لجنة المالعب في    
 إعداد المالعب وتوفير األجيزة واألدوات لتغطية الحدث إعالميا وغيرىا من األنشطة  

.       المتعددة
: إقامة الدورة أو البطولة الرياضية: خامسا

دارة      تقام الدورة أو البطولة الرياضية حسب البرنامج الزمني المحدد وتشمل تنظيم وا 
. المباريات وتطبيقا لمبرامج المختمفة االجتماعية واإلعالمية والندوات والمؤتمرات

: تقييم الدورة أو البطولة الرياضية: سادسا
    تبدأ عممية التقييم اعتبارا من البداية، حيث تقوم المجنة المنظمة لمدورة أو البطولة 

الرياضية بتقييم مرحمة بمرحمة باستعمال أدوات ووسائل التقييم من مالحظة أو استبيان أو 
      .   مقابالت شخصية، ويجب أن تكون عممية التقييم مستمرة من طرف لجنة التقييم

 :  أهداف الدورة أو البطولة الرياضية-7
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تحدد أىداف كل دورة أو بطولة رياضية من قبل المجنة المشرفة عمى الدورة أو من 
قبل االتحاد الرياضي أو المنظمة الرياضية، بحيث تكون تمك األىداف واضحة 

: ويمكن تحقيقيا، ومن بين ىذه األىداف ما يمي
  اىتمام الرياضيين أو الفرق الرياضية بالتنافس الودي ألجل رفع المستوى البدني

 .والمياري، من خالل االحتكاك فيما بينيم
 إتاحة الفرصة لمتنافس لتحقيق الجوانب التربوية. 
 تحديد المتميزين واألوائل المشاركين في الدورة. 
 تمتع المشاىدين والمشاركين بالجانب الترويحي من خالل المشاركة والمشاىدة. 
  التعارف والصداقة بين األفراد والشعوب والدول من خالل الدورة أو البطولة

 .الرياضية
  استثمار الدورة أو البطولة الرياضية ألغراض اقتصادية أو سياحية لمدولة المنظمة

 .لمحدث وكذلك الدول المشاركة
دارة البطوالت والدورات الرياضية-8  : تنظيم وا 

يختمف تنظيم البطوالت والدورات الرياضية واألنشطة الرياضية باختالف نوع النشاط 
المتنافس فيو، باإلضافة إلى إشراك جميع األنشطة الرياضية في بعض خطوات 

التنظيم واإلدارة، وعند تنظيم البطوالت نجد أن التخطيط العممي المسبق يؤدي إلى 
تجنب وقوع الكثير من المشاكل والعقبات التي تواجو عممية التنفيذ واالبتعاد عن 

العشوائية واالرتجالية في التنظيم، ويجب أن يبدأ التنظيم واالستعداد لمبطوالت خاصة 
تباع الخطوات التالية بمعنى ما يجب مراعاتو في تنظيم الدورات : الكبيرة مبكرا، وا 

. والبطوالت الرياضية
  بالغ الرياضيين والفرق الرياضية تحديد موعد ومكان البطولة أو الدورة الرياضية وا 

المشاركة في البطولة أو الدورة الرياضية قبل الموعد المحدد بوقت كاف مع 
 . مراعاة عدم تعارض البطولة أو الدورة الرياضية مع بطوالت أخرى

 اختيار مدير عام لمبطولة أو الدورة الرياضية مع تحديد ميامو. 
 إبالغ الحكام المختارين والمعينين لمبطولة في وقت مسبق. 
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  إبالغ المشاركين من رياضيين وفرق والمسجمين قبل بداية البطولة أو الدورة
 .الرياضية

 استدعاء الطاقم الطبي طيمة مدة البطولة أو الدورة الرياضية. 
  إحضار وتجييز كل ما يتعمق بالبطولة أو الدورة الرياضية من جوائز وميداليات

 .الخ...وكؤوس وشيادات تقدير
 تجييز بطاقات تسجيل النتائج. 
  إبالغ الفرق المشاركة في البطولة عن التسييالت المقدمة من حيث مكان اإلقامة

 .الخ...والمبيت واإلطعام 
 دارة الدورة أو البطولة الرياضية .        اختيار المساعدين والمساىمين في تنظيم وا 
دارة الدورات والبطوالت الرياضية -9  :أهمية تنظيم وا 

تعتبر المنافسات الرياضية مظير من مظاىر الحياة الرياضية، فإنيا تقوم لتحقيق  
. أغراض عديدة منيا

 إظيار مدى تقدم التربية البدنية والرياضية. 
  تقديم كل ما ىو جديد ومستحدث في ىذا المجال بيدف نشر الثقافة الرياضية

 .والوعي الرياضي بين األفراد والجماعات
 االحتفال بالمناسبات العامة واألعياد القومية. 
 إشباع الكثير من الحاجات الضرورية لمشباب. 
 الترويح لكال من المشاركين والمشاىدين. 
 التنافس الشريف والسميم والودي كظاىرة طبيعية في اإلنسان. 
 االرتقاء بمستوى األداء الفني لألفراد والفرق باالحتكاك والتنافس. 
  إبراز المستويات الميارية والرقمية من خالل تحطيم األرقام القياسية لمرياضيين

 .والالعبين
  اكتشاف نقاط القوة والضعف لالعبين والفرق وعمى ضوء ذلك يمكن تداركيا

 .وتصحيحيا
 غرس القيمة التربوية واألخالقية وتحقيق المفاىيم االجتماعية عند الشباب. 
 تحديد بطل المجموعة أو الفائز بالبطولة. 
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 توطيد العالقة والتعاون في ما بين المشاركين في البطولة أو الدورة الرياضية. 
 (وقت الفراغ )حسن قضاء الوقت الحر. 
 :االهتمامات والمسؤوليات اإلدارية إلقامة البطولة أو الدورة الرياضية -10
:  أوال
 معرفة واستنتاج الوقت المالئم إلقامة الدورات والبطوالت الرياضية. 
 تحديد المشاركين أو الدول المشاركة. 
 معرفة المنشآت الرياضية من حيث توفرىا وجاىزيتيا. 
 تحديد ومعرفة إداري وموظفي الدورة. 
  معرفة وتحديد الجدول الدولي واإلقميمي والمحمي من استحقاقات وتأىيل البطوالت

 .العالمية
: ثانيا    

 التأىيل )التأكد من األىمية القانونية المطموبة لممشاركين المؤىمين لممشاركة
 .(الخ...المسبق، السن،الجنس

  مراعاة أن تكون بنود وشروط الدورة أو البطولة الرياضية أو المسابقة متساوية
وعادلة في جميع المنافسات من خالل تطبيق األنظمة والقوانين والموائح والصرامة 

  .في تطبيقيا عمى الجميع
  إعالم جميع الفرق والييآت المشاركة بالقوانين والتنظيمات التي يجب إتباعيا في

 .الدورة أو البطولة الرياضية
: ثالثا    

  وضع وتثبيت كيفية اإلقصاء والتأىل في المنافسة المتبع في الدورة أو البطولة
الرياضية من خالل ما جاء بو القانون الدولي لمعبة أو قوانين الييآت واالتحادات 

 .الرياضية
 تحرير تعديل القوانين والطرق التي تناسب جميع الفرق المشاركة. 

.  األدوات والمنشآت والتجييزات من خالل:رابعا   
 تحديد ومعرفة االحتياجات. 
 عداد المنشآت  .تجييز وا 
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 التجييزات  إقامة دورات ومسابقات مصغرة قبل الدورة الرسمية لتجريب واختبار
 .وفعاليتيا

: خامسا   
 وتحديد الموظفون والمستخدمون، الرسميون، المسؤولون واإلداريون، الحكام  ضبط

واألطباء والمسعفون والمدلكون، عمال الصيانة واألدوات، المتطوعون من طالب 
 .أو رياضيون سابقون أو عسكريون أو متقاعدون

 نظام التقدير والحوافز، بحيث تعطى الحوافز ألصحاب االنجازات، أو الذين  : سادسا   
.         يتحمون بالروح الرياضية

 اختيار الحوافز الحديثة والجديدة من ميداليات وكؤوس وأوشحة. 
 حوافز مادية لممشاركين وأصحاب االنجازات. 
 جوائز عينية من ألقاب وشيادات. 
  (بطولة عالمية أو دورة اولمبية)التأىل لبطوالت عالمية. 

. الدعاية واإلعالم: سابعا   
  استخدام اإلعالم لمتسويق لمدورة أو البطولة الرياضية لمجماىير والمساىمين، من

خالل قنوات وطرق االتصال المناسبة مع اختيار الوقت المناسب لمتشيير وتقديم 
 .المعمومات حوا الدورة أو البطولة الرياضية مع إستمراريتيا دون انقطاع

. النواحي المادية: ثامنا   
  (النفقات)واإلنفاق  (المدخوالت)البد من وجود توازن بين الدخل. 
  طريقة إدارة الدورة أو البطولة الرياضية تعتمد بشكل كبير عمى قيمة الموارد

 .المالية المتوفرة
 البد من حساب وتقدير المصروفات والنفقات. 

. النواحي الصحية والطبية: تاسعا   
 خدمات الطوارئ والعيادات المختمفة. 
 خدمات اإلسعافات األولية في المالعب الرياضية. 
 الخ...خدمات التدليك. 
 فرقة كشف المنشطات. 
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دارة البطوالت والدورات  (المشاكل)العراقيل  -11 والصعوبات التي تواجه تنظيم وا 
 :الرياضة

 إثارة الفوضى من بعض الجماىير بسبب األخطاء التحكيمية. 
  نزاعات كالمية بين بعض المدربين أو مسؤولي النوادي من خالل بعض

 .التصريحات
 ظيور بعض حاالت تعاطي المنشطات. 
 التأخر في انجاز بعض المنشآت الرياضية بسبب التمويل المالي. 
  حدوث بعض الكوارث الطبيعية المفاجئة تؤدي إلى عرقمة البطولة أو الدورة

 .الرياضية
  حدوث بعض اإلصابات عند المناصرين في نياية المنافسات أو المقابالت عند

 .  الخروج من المالعب
الحمول المقترحة لتجاوز العراقيل والصعوبات في تنظيم البطوالت والدورات  -12

 :الرياضية
  وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب تخصص وكفاءة وخبرة وتجربة

 .القائمين عمى تنظيم الدورة أو البطولة الرياضية
 التحضير المبكر والمسبق لمدورة أو البطولة الرياضية. 
  فتح العديد من األبواب وخاصة قبل انتياء المنافسات والمباريات لتجنب االزدحام

 .والتدافع بين المناصرين
  تجييز المنشآت والمالعب الرياضية بكاميرات مراقبة لمعرفة كل كبيرة وصغيرة

 .عن البطولة أو الدورة الرياضية
 وضع مخطط وبرنامج استعجالي لتجنب الحوادث والكوارث المفاجئة. 
 تكثيف والقيام بحصص توعية عن الروح الرياضية. 
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 :خالصة
       إن التحول الذي يشيده العالم من تغيرات في جميع المجاالت والقطاعات سببو 
التطور التكنولوجي واالقتصادي، ومن بين ىذه المجاالت المجال الرياضي الذي أصبح 

قطاع حيوي يعود عمى الدول بعدة فوائد وعائدات، بحيث أضحى ىذا الميدان مؤسسة تجارية 
من خالل االحتراف الرياضي بجميع مؤسساتو ومنظماتو يخضع إلى معايير الربح والخسارة، 

دارة اإلحداث والدورات الرياضية ىي دول متطورة  بمعنى أن الدول التي تحضى بتنظيم وا 
ومتقدمة، تعتمد في تنظيميا عمى موارد بشرية ومنشآت رياضية كبيرة، الن عممية تنظيم 

دارة األحداث الرياضية ليست بالسيمة تتطمب العديد من المقاربات واالستراتيجيات الحديثة  وا 
.       لنجاح الحدث الرياضي أو الدورة الرياضية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


