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 :الرياضية األحداث وبرمجة لتخطيط عام مدخل

 :تاريخية نبذة -

 لتطور لزمنيا الترتيب مسألة أن كما واسعا، أكاديميًا مجااًل  الرياضة تاريخ دراسة تعد

 ثم ومن الأو الرياضية الفعاليات تنظيم تم وكيف متى الدراسات لهذه تركيز هي الرياضة

  .الحالية الرياضية ظهورا ألحداث كيفية فهم أجل من التاريخ برع تنظيمها

 اليونانية خيةالتاري الفترة بين ما الرياضية، األحداث تنظيم أصول حول النقاش أثير قد و

 .والمصرية والصينية

 تطبيق هريظ أثار وأستراليا وإفريقيا فرنسا في التاريخ قبل ما الكهوف في اكتشف وقد

 قبل سنة 31111 إلى يصل ما منذ القديم في كانت الرماية طقوس أن الكربون مطابقة

 مع يتنافى ما هذاو ،الحياة قيد على البقاء ألجل والكفاح الترفيه بين ما تجمع حيث .الميالد

 . الرياضة قيم
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 لمنحوتات صورا النرويج ليلهامر، في 1994 لعام الشتوية األولمبية األلعاب وظهرت ا

 ل تعود جداريه رسومات وهناك، الميالد قبل سنة 4111إلى تاريخها يرجع التي صخرية

 التنافسي العمل تصور مصر والتي في الفرعونية باآلثار خاصة الميالد قبل سنة 2111

 المصريين بأن االدعاء إلى أدت التي وغيرها والمالكمة والسباحة الحبل شد لعبة مثل

 .لأللعاب قواعد وضعوا

 من جزء وهي اليونان في كانت االولمبية القديمة األلعاب أن يخيةالتار الدراسات وتشير

 التاسع أو العاشر القرن أوائل منذ موجودة أولمبيا في األلعاب تكون وقد واسع مهرجان

 اليونانية اآللهة والد زيوس، شرف على ديني مهرجان من جزًءا كانت حيث الميالد قبل

 ور وحض ريفيًا مالذًا ، باليونان بونوسبيلو منطقة في ، أولمبيا كان األسطورية

 معتقدات الدين نفس وشاركوا اللغة بنفس فقط تحدثوا الذين أولئك األصلي المهرجان

 اجتذبت ، واسع نطاق على معروفة األلعاب أصبحت عندما( 2113 بنسلفانيا جامعة(

 فيه تأصبح الذي التاريخ وهو ، الميالد قبل 776 ومن ، أبعد أماكن من الرياضيين

 11 لمدة سنوات 4 كل أوليمبيا في تُعقد األلعاب كانت ، وضوًحا أكثر التاريخية السجالت

 تألف ، أوجها وفي الميالد قبل الخامس القرن وفي ، عام كل الرياضة إضافة تم قرون

 اً  مشي سباقات ثالثة ذلك في بما الرياضية األحداث مع أيام 5 مدته برنامج من المهرجان

 على

 (dolichos و pentathlon  القرص رمي من رياضات خمس تضمنت التي

 .مالقد وسباق المصارعة ، الطويل القفز ، الرمحاإلستاد  (األقدام ، diaulosو

 .الوقت ذلك في الوحيد الرياضي المهرجان أولمبيا في األلعاب تكن لم

 األخرى األلعاب أما ."الهيلينية األلعاب" باسم اآلن إليها يشار التي أربع من واحدة كانت

 احتفاال أوليمبيا في األلعاب بعد سنوات 3 و سنوات 4 كل( دلفي في البيثية األلعاب فهي

 )بوسيدن باهلل احتفاال سنتين كل( كورنثوس في البرزخية واأللعاب ، )أبولو بااللهة

 احتفاال البرزخية األلعاب مثل العام نفس وفي سنتين كل( نيميا في نيمين وألعاب

 ، .( في األلعاب كانت حيث ، اً جد عالي الحضور كان ، اليوم بمعايير حتى 2000اهللب

(Toohey and Veal) تصل حشود أنه يعتقد ما ذروتها في 41تسحب أوليمبيا زيوس 

 ألغى عندما م 393 عام في توقفت اً  وأخير القديمة األولمبية األلعاب تالشت111 إلى

 تجديدهم تم .بزيوس صالتهم ، األول ثيودوسيوس ، المسيحي الروماني اإلمبراطور

 1896. عام في حديثة كألعاب
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 عام في مرة ألول الفكرة اقترح حيث ، مسؤوال كوبرتان دي بيير بارون الفرنسي كان

 إعادة تقرر ، ذلك من بدال .باريس في 1911 عام في .األلعاب إحياء بهدف 1894

 دورة اعتماد إعادة تم ،1896 عام في أثينا في تنظيمها وتم اليونان إلى حديثة أولمبياد

 عام في ، والحقًا مرة كل في مختلف لموقع ، كبير بشكل ، ولكن سنوات 4 مدتها

 دورة تغيير تم ، 1994 عام في ، األخيرة اآلونة في .األلعاب تقديم تم شتاء1924

 بين الوقت من الكثير أولمبية سنة أخرى سنة كل تصبح بحيث الشتوية األولمبية األلعاب

 على األدلة من القليل هناك ، الوسطى العصور في وأوائل القديمة األولمبية األلعاب نهاية

 أنها على المعلقين من العديد إلى اإلشارة مع ، الغربية أوروبا في وبالتأكيد ، الرياضة

 في الحديثة للرياضة آثار هناك ، الوسطى العصور فترة طوال ، ومع ذلك مظلمة فترة

 .العنف إلى اإلشارات من العديد مع لعبت التي والريفية المحلية األلعاب

 وعنيفًا جدًا اعنيفً  كان ، المثال سبيل على ، القذف .بالتأكيد اً  سائد القواعد غياب كان

 .الوقت ذلك في أصولها لها اللعبة أن الواضح من لكن ، باليوم مقارنة

 1711 من s، ل ، خصوصال وجه وعلى ، أدخلت التي القواعد بدأت

 ةالطبق بدأت الوقت ذلك ومنذ .للجوائز لندن جائزة قواعد بدأت ، 1743 عام في

 .الوعرة لريفيةا المناطق عن بعيدًا أخذهم واتجاًها اً  نفوذ أكثر تكون أن في األرستقراطية

 ةالعام رسالمدا لعبت .المثال سبيل على ، الوقت هذا في تطويره تم المنظم الخيل سباق

 أقل نتكا التي القدم كرة ألعاب وخاصة ، الرياضية األلعاب إدخال في ا أيضً  دورها

 .عمد عن عنفًا

 المدن إلى ينتقلون الناس من المزيد الصناعية الثورة مع جاء أوروبا في الرئيسي الوقت

 أتبد .الرياضة تطور على والعليا الوسطى الطبقات من أكبر تأثير هناك كان حيث

 يعجم في نشرها يتم ، الخصوص وجه على المدارس في ، تطويرها يتم لتيا القواعد

 .المجتمع أنحاء

 ، خصوصال وجه على ، المتحدة المملكة في الظهور في للرياضة الحاكمة الهيئات بدأت

 أنه من الرغم على ، 1863 عام في تأسيسه تم الذي المثال سبيل على القدم كرة اتحاد

 عاباألل أوائل من البيسبول لعبة كانت حيث األمريكية ةالمتحد الواليات في كان

 لتاسعا القرن أربعينيات في وترميزها قواعدها على الرسمي الطابع إلضفاء الرياضية

 شعبية كنل ، األمريكية المتحدة الواليات في منظمة الكريكيت لعبة كانت لطالما .عشر

 .النسبي الغموض إلى قةالساب الرياضة تلك دفع في ساعدت وتدوينها البيسبول
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 الصيفية يةاألولمب األلعاب إلى باإلضافة الرياضات متعددة األحداث من عدد اآلن لدينا

 بين من ، ههذ وتشمل .المجتمع تهم أنها إال المستوى، بنفس ليست أنها ورغم ، والشتوية

 انلدب بين التجارية تطوير الروابط إلى تهدف التي الكومنولث ألعاب ، أخرى أمور

 رياضةال تطوير على تساعد التي المتحركة للكراسي العالمية واأللعاب ، الكومنولث

 لجزريةا المجتمعات من العديد بين روابط تنشئ التي الجزر وألعاب ، جسديا للمعاقين

 .العالمية حول الصغيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرياضي بالحدث تعريف -1

 بهش متباعدة فترات على تحدث ةاألنشط من مجموعة أو نشاط عن يعبر عموما الحدث

 أكثر ومن منتظمة،

 للبدء ومحددة واضحة نقطة وجود الرياضية واألحداث للبطوالت شيوعا السمات

 وجداول مواعيد ووجود واالنتهاء،

 تتميز البطولة، أو الحدث ضمن منظمة من أكثر تتواجد ما عادة أن كما ثابتة، زمنية

 على النهاية في إحداهم

 . حريصا وتخطيطا فعالة إدارة السمات هذه تطلبوت اآلخرين،

 :الرياضية والدورات البطوالت تعريف -2

 جماعات أو كانوا أفراد الوحدات من مجموعة بين تقام التي المنافسات من سلسلة هي "

 ."نتائجهم حسب ترتيبهم أو منهم الفائزين تحديد بقصد

 :الرياضية األحداث إدارة و تنظيم أهمية -3

 أغراض يقلتحق تقوم فإنها الرياضية، الحياة مظاهر من مظهرا الرياضية األحداث تعتبر

 :منها عديدة
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 تصاديواالق االجتماعي)  الرياضي بالحدث المتعلقة األبعاد مختلف من االستفادة -

 ) والرياضي والحضري

 . والتكنولوجية الفنية الناحية من للحدث المضيفة المدن تقدم مدى إظهار -

 الوعي و ةالرياضي الثقافة نشر بهدف المجال هذا في مستحدث أو جديد هو ما كل متقدي -

 . الجماعات و األفراد بين الرياضي

 . الرياضي الحدث موروث من القصوى االستفادة -

 :الرياضي الحدث إقامة متطلبات -4

  . الرياضي للحدث المضيفة للدول المستقبلية الرؤية -

 .الحدث إلقامة لماديةوا البشرية الموارد تهيئة -

  . الحدث تنظيم في المجتمع في الفاعلة الجهات جميع تعاون -

  . الرياضي الحدث موقع اختيار في العلمية األسس على االعتماد -

  . الرياضي الحدث تنظيم في األجنبية والتجارب الخبرات من االستفادة -

  . الرياضي ثالحد الستضافة المجتمع لتهيئة وتوعوية تعليمية برامج إقامة -

 واستخدام ةالحضري والتهيئة البيئة مجال في الحديثة واألساليب التكنولوجيا استخدام -

  . المتجددة الطاقة

  ).االتصاالت قطاع . النقل شبكات ( التحتية البنى تهيئة -

  . ضيالريا الحدث استضافة على المساعدة والتشريعية القانونية األطر كل تهيئة -

  :الرياضية الحدث إقامة أهداف-5 

  .اإلنسان في طبيعية كظاهرة الودي و السليم التنافس -

 و باالحتكاك الفرق و لألفراد الفني األداء بمستوى باالرتقاء للرياضة جديد نفس إعطاء -

 . بالمجتمع الرياضية الثقافة ونشرس التناف

 . تلفةالمخ الثقافات مع تعايش للمجتمع والتعليمي الثقافي الجانب تدعيم -

 . ) الصداقة التطوع التعاون المشاركة ( المجتمع قيم تدعيم -

 )للمدينة جديدة نظرة( للمدينة الحضري التنشيط -

 قلالن حركة و التحتية البنية تشمل المدينة في تنموية اقتصادية دفعة إحداث -

  نمو ، والمواصالت

 .. والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 .السياحي الجانب وتدعيم دالبل عن جميلة صورة إعطاء -

 : منها مستويات الرياضية والمنافسات البطوالت وتأخذ -
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 ) والجهوي المحلي ( الوطني المستوى -

 االقليمي المستوى -

 الدولي المستوى -

 العالمي المستوى -

 

 

 :الرياضي الحدث إدارة مراحل-6 

 الرياضي الحدث الستضافة التهيئة مرحلة  -1

 الرياضي الحدث استضافة في الفاعلة صرالعنا كل تهيئة -

 الرياضي الحدث إقامة ومواقع التحتية البنى تخص التي الدراسات إعداد -

 ) الترشح بنود استكمال (الحدث الستضافة الترشح ملف تحضير -

  :الرياضي الحدث الستضافة التحضير مرحلة -2

 الرياضية والهياكل المنشآت وبناء التحتية البنى تهيئة -

 ) .... تعليمية تثقيفية برامج (التوعية حمالت إطالق -

 والتاريخية الثقافية ومقوماته السياحي الوجه وإظهار إعالمية حمالت -

 العالمي المستوى على الرياضي الحدث لمنتوج ترويج -

 :الحدث إقامة مرحلة-3 

 دثالحب المنوطة األبعاد كل وتطبيق المدروسة الخطط وفق المنظمة اللجان عمل -

 الرياضي

  :الرياضي الحدث بعد ما مرحلة-4 

 الرياضي الحدث موروث في االستثمار -

 :الرياضي بالحدث المرتبطة الجوانب -5

 ) المضيفة للمدينة الرياضية الحركة تعزيز ( الرياضي الجانب -

 اقتصادية وحركية دفعة افضاء االقتصادي الجانب -

 ) إجاابية وسلوكيات ثقافات واكتساب اطنةالمو قيم تعزيز (االجتماعي الجانب -

 ) البيئة عناصر مع الرياضية المنشآت تناغم ( البيئي الجانب -

 ) الحياة في جديد وأسلوب المتجددة للطاقة استخدامات ( الحضري الجانب -

 الرياضية السياحة -

 .اإلعالمي االستثمار -
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 :الرياضي الحدث تخطيط  -6

 لمواردا وتقدير واالعمال اإلدارية األنشطة مختلف تحديد به نقصد: التخطيط تعريف

 تحقيق أجل من الستخدامها األفضل السبيل واختيار

 . الرياضي الحدث من المتوخاة األهداف

 جلاأل طويلة محتملة فوائد أي تغطية يتم أن الضروري من:األحداث تخطيط عملية

 لنجاحا تضمن التي ستراتيجياتاال خالل من شامل بشكل الحدث إلى تنسب أن بها يُقصد

 .بذلك للقيام المطلوبة الرئيسية العوامل من عدد هناك .الطويل المدى على

 للحدث تخطيطال عملية من الجدوى مرحلة في والفائدة بالتكلفة التنبؤ إدراج إن ، ا أوال

 لكنو ، ذلكل وفقًا وميزانيتهم أحداثهم فوائد بمدى التنبؤ من فقط ليس المنظمين سيمكن

 ةالمناسب والمرحلة مبكر وقت في للحدث دعم على الحصول التوقعات تلك خالل من

 شاريعم أو / و منشآت أي باستخدام الخاصة التنفيذ استراتيجيات تكون أن يجب ثانيا

 .الطويل المدى على مستقبلها لضمان مضمنة جديدة تجديد

 على والثقافية االقتصادية الفوائد تقييم فقط يتطلب ال الحدث هذا مثل تأثير تقييم ،ثالثا

 11حتى وربما ، األجل طويل تقييم إجراء أيًضا يتطلب .والمتوسط القصير المدى

 التي روثاتوالمو التجديد نجاح ، أخرى وبعبارة ، والمتانة لالستدامة ، أكثر أو سنوات

 .الحدث لتنظيم نتيجة إنشاؤها تم

 التوافقب ستسمح العملية في آليات إلدراج حجة هناك ، األهداف تحقيق أجل من ، ارابع

 .األجل والطويلة والمتوسطة القصيرة الخطط مع المستمر
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 للحدث. التخطيط عملية مراحل عامة بصفة يوضح شكل

 :األهداف
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 له سيستفيدون؟ وكيف المستفيد من تحقيقه، جاب الذي وما الحدث، إقامة سبب حدد

 فترة وأي ديةاقتصا أو /و رياضية أو بيئية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية فوائد هناك

 زمنية؟

 .رحلةالم هذه مبكر وقت في العطاءات تقديم عمليات أو ملخصات أي في النظر وينبغي

 :المفهوم
 حليلت استكمال طريق عن العريضة الخطوط التصميم يشبه؟ وما الحدث هو ما تحديد *

 .)المشاركة محاولة هناك كان إذا السيما( المنافس وتحليل الحالة

 فقوالمرا واألماكن والمواقع والتوقيت والتشغيل الحدث مقاييس اعتبارك في ضع*

 .إلخ المستهدفة واألسواق والمتاحة المطلوبة

 الوطنية يةاإلدار والهيئات،والوطنية المحلية الحكومة :االستراتيجيين الشركاء تحديد*

 ية،الراع الجهات، الخيرية والجمعيات ،نوالمروجي الفعاليات أصحابو ، والدولية

 .نوالخارجيي الداخليين القرار صناع جميع تحديد المستخدمين بعد و والمشاركين

 ةحال هناك تكون أن جاب كان إذا ما تحديد :والمنظمين المصلحة أصحاب تحديد *

 ، ةحتيت وبنية منشآت ألي التاليين والمستخدمين االستخدام بعد ما ، للشركة محدودة

 .المتأثر والجمهور

  الطويل إلى القصير المدى على - األهداف مع يتماشى التصميم أن من تأكد *

 ىالجدو
 :الحدث تصميم اختبار يتم ، الجدوى مرحلة في

 األجل وطويلة قصيرة أهداف تسليم عن المسؤول من تحديد-

 ، الخدمات ، قالتسوي ، المعدات ، والمرافق ، البشرية الموارد :المطلوبة الموارد تحديد-

 إلخ

 مرافقوال الموروثات تسليم و الحدث وتنفيذ ، العملية مزايدة أي تنسيق في النظر-

 /المعادة

 في دارتهاوإ للمرافق األجل طويل االستخدام في النظر التحديد وجه على معدات / أماكن

 المستقبل

 هذه يف المطلوبة تلك ذلك في بما إشراكها جاب التي الشراكات وتوقيت طبيعة تحديد-

 طلوبم تمويل وأي ، ممكنًا ذلك كان إذا العطاءات تمويل أي ، العملية من المرحلة

 لالستخدام زمةالال التشغيلية االستراتيجيات أو التسليم اتفاقيات أي ، الحدث على للتأمين

 .الحدث لهذا المستخدمة للمرافق األجل طويل

 :بلق من تحديدهم يتم لم شركاء أي هوية-

 المالي الدعم توفر أن يمكن التي تلك وخاصة

 المتطلبات لهذه وفقا الميزانية-

 األجل طويلة أهداف وأي الحدث لهذا الفوائد مقابل التكاليف تحليل إجراء-

 والطويل القصير المدى - المطلوب الحرج المسار تحديد-
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 األجل والطويلة القصيرة األهداف مع التوافق ضمان -

 :القرار اتخاذ مليةع في التقدم
 وسيحقق اممكنً  الحدث كان إذا ما تحديد في تحديدهم تم الذين القرار صناع جميع يشارك

 .األهداف

 وبدء صياغة إلعادة المفهوم مرحلة على والتعليق بالتقييم فقم ، "ال" اإلجابة كانت إذا

 .المشروع إيقاف / و أخرى مرة العملية

 :القرار اتخاذ تم إذا

 العرض وتقديم وتسويق إعداد ..المناقصة إجراء هناك كان وإذا-

 المستقبل في لالستخدام المرتدة والتغذية العملية بتقييم فقم ، العطاء ربح يتم لم إذا-

 لفوزا تم محاولة إذا فشل من الرغم على معيّنة أهداف أي لتحقيق التخطيط ومواصلة

 ..لتاليةا الرئيسية المرحلة إلى فانتقل ، للمزايدة إجراء هناك يكن لم أو بالمزايدة

 والتسويق المبيعات تتضمن

 في بما ، ليمالتس وترتيبات ، المستخدمين بعد ما وإدخال ، االستخدام بعد ما :متطلبات -

 .الطويل المدى على إكمال التقييم كيفية ذلك

 قيقةالد التفاصيل جميع تضم بحيث األداء ومؤشرات الحرج المسار بتطوير القيام -

 .لالطوي المدى على الفوائد ولتحقيق المدى القصير على الحدث لتنفيذ المطلوبة

 .األجل وطويلة قصيرة األهداف مع التوافق تحقيق ذلك بعد يمكن

 :الخطط تنفيذ
 ال ،التنفيذ ذاه من االنتهاء وبعد ،ذلك ومع .الحدث تنظيم ويتم التنفيذ خطط تنفيذ يتم ثم

 .للحدث التخطيط يةلعمل أساسية مراحل هناك تزال

 :التسليم
 لفعلبا تم لقد .الحدث مستويات لجميع المفتاح هو المعدات حتى أو المرافق تسليم

 للمنظمات شآتالمن تسليم بتنفيذ اآلن المديرون ويقوم، السابقة المراحل في لهذا التخطيط

 .أو تطويرها / و تشغيلها استمرار أجل من عليها المتعاقد أو المحددة

 لمدىا على المنشآت مثل الموروثات تقييم مسؤولية تسليم هناك ، ذلك إلى فةباإلضا

 .المدى طويلة لألهداف وفقًا مستوى النجاح لتحديد - الطويل

 :التقييم
 :الطويلو القصير المدى على ، األصلية األهداف مقابل الحدث بعد ما تقييم إجراء يتم

 بعد مباشرة تنفيذها يتم نفسه الحدث راتوتأثي والفوائد للتكاليف :األجل قصير تقييم-

 محددة زمنية فترة بعد واآلثار والفوائد للتكاليف :األجل وطويل متوسط تقييم الحدث

 :المستمر التقييم لها المحددة األهداف تحقق إذا كانت ما لمعرفة الموروثات وخاصة

 تحقيقها يتعين التي وداللعق النهائية المواعيد الميزانية، أهداف(األداء مؤشرات باستخدام
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 مع المستمر التوافق تحقيق يتم العملية، مراحل جميع في التقييم في )ذلك إلى وما

 .األهداف

 :الراجعة التغذية
 :تعليق بدون يكتمل لم التقييم

 ستمرارا ضمان وبالتالي ،المراحل جميع في التقييم إجراء طريق عن تكرارية العملية

 .حياة الحدث دورة طوال الراجعة التغذية

 لمدىا الطويل أو / و األجل قصير التقييم تعقب التي الحدث بعد ما تعليقات تتضمن

ً  أ أو ذلك كان متى التالي الخاصة بالحدث العملية تغذي توصيات  .كان يا

  :الرياضي للحدث التشغيلي التخطيط مراحل

 التخطيط ألبعاد تصور وضع : األولى المرحلة-0 

 تدرج فقو الرياضية البطوالت لنوع العام المسار مع للبطولة عامال التخطيط مقارنة-

 .واالنجاز واالبداع والتفوق التميز المستويات

 : على بالتركيز التخطيط أبعاد زيادة -

--- - ) للبيئة الصديقة والمواد المتجددة الطاقات على االعتماد ( البيئية الحديثة األنظمة -

 ) البيئة مع المنشآت تناغم تمثل ( يالرياض الحضري للحدث البعد -

 ) لإلنسان ةالمصاحب الحديثة التكنولوجيا تطبيقات ( الرياضي للحدث التكنولوجي البعد -

 الرياضية السياحي البعد -

 للحدث. اإلعالمية الواجهة -

 )الحياة في الحديثة األساليب( الحديثة الحياتية القيم شيء أهم

 لموسةالم للموروثات األمد طويلة االستفادة بتمكين التخطيط استراتيجيات تطوير -

 الرياضي للحدث ملموسة والغير

 التشغيلي التخطيط شبكة وضع  :الثانية المرحلة-2

 :التشغيلي التخطيط شبكة وضع :1 آلية
 همةم تسهيل على عالية قدرة الحدث مدير من يتطلب التشغيلي التخطيط شبكة تشكيل

 لتشغيليا التخطيط متطلبات لتلبية التخطيط في الخبرة ذوي األفراد من ممكن عدد اكبر

 . نوعه من فريد تخطيط يتطلب وبالتالي خاصة طبيعة حدث لكل ان حيث .للحدث

 : ذلك في بما الشبكة لتعيين الطرق من العديد هناك -

 .مماثلة خبرات لديها التي المجموعات إلى األفراد تقسيم -

 وضعها تم التي مجموعاتال أو المعرفة قاعدة توسيع -

 .المراكز من شبكة إنشاء -

 .تعيينهم في معين سياق على باالعتماد الشبكة من أفراد تكليف -

 : على بالتركيز ، التأسيسية العقد في عقدة تقسيم زيادة يمكن -

 .التخطيط مهام الستكمال المطلوبة التفاعالت -
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 .األطراف متعددة) مكونات بين و عنصر داخل الروابط ذلك في بما (العقد بين الروابط -

 القرارات، وتخطيط وإدارة خطط لوضع األعضاء تفاعل كيفية الروابط هذه تحدد

 .والمشاكل القضايا مع والتعامل

  :التعقيد نظرية

 التشغيل. مرحلة في أيضا تطبق التعقيد، نظرية أخرى، نظرية

 "ستقراراال وعدم والتنوع ين،اليق عدم" مستويات وتشمل البيئية الظروف أن إلى تشير

 ابلةق لتكون التشغيلي التخطيط شبكة تحالف بكفاءة تصميم عليه جاب الحدث مدير و

 تغير و يدالجد مع للتعامل شبكة إدارة من البد ، التغيير شروط  على باإلطالع للتكيف

 .الظروف

 :المكتوبة التشغيلية الخطط إنشاء :2 آلية

 التي بةالمكتو التشغيلية الخطط خلق مهمتها الحدث التشغيلي شبكة أعضاء تعيين يتم 

 مكون كل مهلتنظي الحدث لهذا التخطيط نموذج والتوجيه اإلرشاد تقدم التي الوثائق تشكل

 يصالإل االتجاهات إلنتاج التشغيلية الشبكة أعضاء تجبر المهمة هذه. الحدث داخل

 عموما،. الحدث هذا لتنظيم والتوجيه والرقابة األهداف تضع مكتوبة الخطط هذه. الحدث

 غيليةالتش شبكة أعضاء جميع من يطلب. واحد وقت في متعددة تشغيلية خطط إنشاء يتم

 . يطالتخط وظيفة عن المسؤولية نطاق لتلبية الالزمة الخبرة لديها عقدة كل داخل

 .ومتكاملة ومفصلة، متتابعة منطقية خطط ووضع

  :للحدث المكتوبة التشغيلية خطة

 متتابع متسلسل التشغيلي التخطيط التصميم إنشاء

 التفصيلي التشغيلي التخطيط

 متكامل تشغيلي تخطيط

 الطوارئ خطط إدراج 3 :آلية
 دةالمعق الطبيعة بسبب الخطط تشغيل من متوقعة غير انحرافات دائما هناك سيكون

 تملةالمح اتاالنحراف تحديد وتشمل الطوارئ وخطط للتخطيط التأهب لتعزيز لألحداث

 صفر من الحد لخطوات المسبق والتحديد تحدث أن يمكن التي التشغيلية الخطة من

 سخةن هي للطوارئ التخطيط نتائج. انحراف كل وإدارة ، حدوثه حال في أو االنحراف

 . الخطط من احتياطية

 الخطة تكرير لعملية تفهعيل 4 :آلية
 ، ابعةمتت منطقية، ومتكاملة مفصلة تنفيذية خطة وضعت

 هذا قيتحق و .لالستخدام تكريرها يتم أن جاب فإنه الطوارئ، خطط مع جنب إلى جنبا

 خطط ثليمم استعراض يتم اللقاء هذا في الرئيسيين الممثلين مع لقاء باستضافة الهدف

 .وفعال منسق جهد في التفاصيل وصقل متكاملة
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 األسئلة ةأيعلى  لقضاءوا خطة إلى التفاصيل إضافة هو التكرير عملية من والمقصود

 اليك سولت بها قامت التي العملية التكرير على مثال. الخطة تطبيق حال في تنشأ قد التي

 أسموها للخطة راجعة م عملية اللجنة هذه فرضت 2012 ألولمبياد المنظمة اللجنة

 في رئيسية قضايا ثالث هناك الخطط في تأثير األكثر العوامل التنفيذية الطريق خارطة"

 المعاصر الحدث التشغيلي التخطيط

 والبيئة واالتصاالت، الوقت، هذه وتشمل. 

 الخطة رصد و وإدارة تنفهيذ مرحلة  :الثالثة المرحلة
 خطة تنفيذ

 أعضاء نم لها المخطط التشغيلية والعمليات المفاهيم نقل خالل من الخطة تنفيذ ويشمل

 بتنفيذ كلفو الذين والمتطوعين دثالح موظفي من يحصى ال لعدد التخطيط أكملوا الذين

 الخطة

 لهم المدفوع( العاملين جميع على والحصول تنسيق على تنطوي األولى الخطوة -

 لمرحلةا من أوسع الفريق أو المجموعة وستكون التنفيذ متطلبات ونشر ) والمتطوعين

 اعاتاجتم وتعقد. الخطة واستيعاب وفهم لسماع فرصة إلى بحاجة أنهم كما االولى

 عند المطلوبة األساسية العناصر من العديد وهناك. الفرصة هذه لتوفير اإلنتاج

 استضافة

 هماتتفا وضمان التكميلية، والمواد األعمال وجدول المدعوين،: اإلنتاج اجتماعات

 .منشأة داخل والجوالت والمسؤوليات، واألدوار والغايات األهداف

 تحديد على يساعد سوف لتنظيميا البياني الرسم توفير ذلك، إلى وباإلضافة -

 الخطة في المشاركة عقدة لكل إطار ووضع المسؤوليات

 وضعو الدقيق الفهم سيعزز ودقيقة مفصلة تعليمات مع مرفق تخطيطي رسم وأخيرا،  -

 أن مكني التي اللفظية التفسيرات من الكثير يوفر سوف التمثيل التصويرية المعدات

 . تفسيرها يساء

 القضايا وإدارة المهام تنفيذ على والرقابة التخطيط إطار في أعضاء وضع يتم

 . الناشئة والمشاكل

 التجديد ومرحلة الحدث تقييم  :الرابعة مرحلةال
 إلى المديرون اجيحت المقبل،. تقييم قبل الالزمة والقرارات الحدث للمدير والتجديد التقييم

 الحدث تقييم يف العامة الخطوات ، بالتقييم القيام الضروري من لماذا التقييم، هو ما فهم

 . التقييمات إجراء و العملية وتسهيل والقرارات

 الشيء لقيمة تقييم إجراء او " قيمة تحديد أو قيمة من التأكد عملية" بأنه : تقييم تعريف

 جانب بقيمة أو معينة قيمة حول أحكام إصدار أجل من البيانات وتحليل جمع : ايضا وهو

 يرضي بما تتصل قد الحدث هذا جوانب من معين جانب على. دثالح هذا من معين

 لهذا االقتصادي األثر أو الترويج، أو اإلعالن فعالية ، المتطوعين من وقيمتها الحضور،

 . الحدث هذا عن المتولدة السياحية الدوالرات من عدد قبل من قيست ما إذا الحدث
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 قرارات التخاذ منتظم بشكل ذلك دبع استخدامها يمكن التي البيانات جمع هو والهدف

 . الحدث هذا بتحسين المتعلقة الحدث لهذا التخطيط نموذج تجديد مرحلة خالل

 :هي الرئيسية التقييم أهداف

  :المقارنة -1

 يجوالترو والتسويق والمصروفات، واإليرادات الموارد تخصيص مدى على ينطوي هذا

 تم أجلها من التي األغراض تحقيق وكفاءة بفعالية" والعمليات واألنشطة الرعاية وجهود

 .الحدث وضع

 

 :األهداف  -2

 للحدث االساسية هذا وأهداف غايات تحقق ال كان إذا ما حيث من تقييمها يمكن أحداث

 بحاجة كانوا إذا ما و المعلنة والغايات األهداف مالئمة مدى تحديد أيضا يساعد قد هذا.

 .مستقبلية ألحداث تعديل إلى

 :والتأثير تائجالن -3

 لرياضيةا األحداث أو المحلية، أو االتفاقيات، والمؤتمرات، المهرجانات مدى أي إلى

 ثيرالتأ طريق عن قياسها يمكن السياحة وقصد تشجيع والوطنية اإلقليمية الدولية

 خالل ومن المباشرة وغير المباشرة المالية المزايا دراسة خالل من لألحداث االقتصادي

 .المجتمع يف الحياة نوعية على األثر تحديد أو ،المحلي االقتصاد على لسياحيةا النفقات

 :والفشل النجاح مفاتيح -4

 في ينهاتحس أو تجنبها يمكن وكيف جيد، بشكل تعمل المؤثرة والمفاتيح األدوات تقييم

 .المستقبل

 :المستقبل في العمل مسار وتحديد -

 يمكن حدثال هذا من معينة جوانب التي الطرق التقييمات تحديد في أيضا يساعد أن يمكن

 التنفيذ، بشأن القرارات اتخاذ عملية في يساعد وكذلك تحسينها

 :على الحدث تقييم حدث إنهاء أو والتوسع، استمرار

 .التقييم من الغرض تحديد :1 الخطوة

 .الحدث تقييم في المستخدمة المعايير تحديد :2 الخطوة

 .والشكل والهيكل تطالعاالس أسئلة وضع :3 الخطوة

 .العينات أخذ استراتيجيات تحديد :4 الخطوة

 .الخطة تجديد وإمكانية النتائج استخالص : 5 الخطوة

 الرياضية والمنافسات البطوالت تنظيم طرق-3
 الوظائف وتوزيع بتحديد وذلك ، الرياضية البطوالت نجاح أساسيات أهم من التنظيم يعد

 وصول يسهل مما والوحدات األقسام بين العالقات توضيحو لجميع اللجان التنظيمية

 وتسلسل وتكامل القرارات وحدة اتخاذ وكذا وسالسة بسرعة وعموديا أفقيا المعلومة
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المسطرة  األهداف تحقيق إلى الوصول اجل من واألقسام الوحدات مختلف بين األدوار

 . عالية بدقة

 : في مهمة عملية التنظيم يشكل *

 وااللتزامات الواجبات وكذا المجموعة أفراد من فرد كل ةوظيف تحديد -

 مةالمعلو وصول سرعة بينها والعالقات والوحدات األقسام بين االتصاالت يوضح -

 الرياضي الحدث ونجاح اللجان أهداف تحقيق نحو الجهود تضافر -

 القرارات ازدواجية منع –

 : الرياضية والمنافسات البطوالت تنظيم مبادئ *

 له خطط لما جيد تنفيذ عنها ينتج ما ووضوحها واألهداف الغايات حدةو -

 والبشرية المالية اإلمكانات ( العمل تيسير اجل من الرياضي الحدث متطلبات كل ضبط -

( 

 األفراد نبي المطلوبة االتصال وقنوات طرق تحديد خالل من المناسب التنظيمي الهيكل -

 .المختلفة واللجان

 : اإلداري التنظيم ناصرع على الوقوف -

 السلطة في التدرج *

 المسؤوليات توزيع *

 منصب كل توصيف حسب الوظائف توزيع *

 اإلشراف ونطاق االختصاص حسب العمل تقسيم *

 واألمر القيادة وحدة *

 التعقيدات وتبسيط البساطة*

 الطوارئ لمواجهة المرونة *

 المنظمة اللجان مختلف بين التنسيق -

  :الرياضي الحدث ضمن ناللجا عمل *

 نجاح على والعمل إدارة على تسهر التي التنفيذية اللجان وهي اللجان من أنواع 3 هناك

 القرارات واتخاذ األمر سلطة لها ميدانيا الرياضي الحدث

 الوصية وزارةال وكذا لها التابعة الرياضية الهيئات من تشكل والتي االستشارية اللجان -

 والتخطيط رالتنظي مهمتها التنفيذية اللجان عمل في القرارات اتخاذ في أيضا الحق ولها

 .الرياضي للحدث

 التي جيةالخار الجهات وكذا الدولة قطاعات مختلف من تتشكل والتي المشتركة اللجان -

 نواحي من الرياضي الحدث إنجاح على تعمل الرياضي الحدث نجاح في دور لها

 .واقتصادية وثقافية اجتماعية

 : اللجان عمل بادئم *

 بوضوح اللجنة مهمة تحديد -
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 أعضائها اختيار دقة -

 ) زمني برنامج ( لعملها الالزم الوقت تحديد -

 اللجان لعمل المستمرة الرقابة -

 الراجعة والتغذية للتقييم دورية تشاوريه ومجالس لقاءات وضع -

 التنظيم يف الفعالية زيادة اجل من اللجان عمل وتقارير بنتائج األخذ -

  :الرياضي للحدث المنظمة اللجان عمل تنظيم نموذج

 الرياضي الحدث لتنظيم توفرها الواجب العناصر

  :التنظيمي الهيكل -1

 : منها لجان عدة على ويقوم

 أو االجتماعية أو السياسية الشخصيات احد إلى تسند : التنظيمية اللجنة رئيس -

 . الوظيفية

 الكفء أعضائها احد أو االتحادية رئيس ىإل تسند : البطولة مدير -

 المنظمة الرياضية المؤسسة إلى تسند : اإلدارية اللجنة -

 افيةك فنية خبرة لديه الذي االتحادية إدارة أعضاء إلى تسند : الفنية اللجنة -

 : اإلعالم لجنة -

 الحدث تسويق لجنة -

 األمنية اللجنة -

 الطبية اللجنة -

 مالية اللجنة -

 اإلعاشة ةلجن -

 والمالعب األدوات لجنة -

 ).... التسجيل . الفرق . الحكام ( المباريات تنظيم لجنة -

 اللجان كل واجبات تحديد -2-

 واألدوار والسلطات المسؤوليات تحديد  -3-

 تحديد العالقات بين اللجان  -4

 الرياضية والمنافسات البطوالت تنظيم طرق -5

 :التالية الطرق يةالرياض الدورات تنظيم طرق -6

 / .المغلوب خروج طريقة1

 / .الدوري طريقة2

 / .المزج طريقة3

 / .التحدي طريقة4

 / .التمايز طريقة5

 



.د: خيري جمالة األولى ماستر       محاضرات تخطيط وبرمجة األحداث الرياضية            من إعداد: أ.السن  
 

18 
 

 / :وهما نوعان لها المغلوب خروج طريقة -1

 .مرتين من المغلوب خروج طريقة - ب . واحدة مرة من المغلوب خروج طريقة – أ

  :واحدة مرة من المغلوب خروج - أ

ً  الفريق يستمر الطريقة هذه (  عدد ونيك أن والبد ، يهزم حتى المباريات في مشاركا

 (2 الرقم قوى من المشاركة الفرق

  (4 مثل – 8 - 16 - 32 - 64 (

 6 ( العدد كان إذا فمثالً  ، جمعها فيتعذر 2 الرقم قوى من المشتركين عدد يكن لم وإذا

 يبدأ من يتعذر لذا ) فرق

 الستبقاءا طريقة وجدت السبب لهذا ) 6  مع) 5 ( أم ) 4 ( مع ) 1 ( هل الثاني الدور

 عدد كان إذا بحيث

( B ) ستبقاءاال فرق عدد أن نجد ، فرق لثمانية الجدول يرسم فإنه ) فرق 6 ( الفرق 

 لالستبقاء ويرمز اثنان

 :الطريقة هذه مميزات

ً  الدورة تستغرق1  تركينالمش عدد افيه يكون التي البطوالت تناسب فهي قصيراً  وقتا

 – قصيراً  المحدد الزمن و كبيراً 

 قلةو كاألدوات محدودة البشرية و المادية اإلمكانيات تكون التي الظروف تناسب2

 .المالعب

 :واحدة مرة من المغلوب خروج طريقة عيوب

ً  األول الدور من المشتركين نصف خروج -1   . نهائيا

  .االستمرار في القوية الفرق لغير أمل ال -2

  . الفرق أحسن فوز عدم إلى الحظ سوء يؤدي قد -3

 :المسابقة تنظيم

 المباريات عدد = N 1 – N الفرق عدد

 المتقابلة الفرق حروف تمثل رؤوسها أقواس توضع : السحب طريقة

 للحروف الموافق الفرق اسم بسحب قرعة وتجري

 قاءاالستب طريقة نستخدم 2 العدد مضاعفات من ليس الفرق عدد وجود حالة في *

  :)الترضية نظام  (مرتين من المغلوب خروج - ب

 بذلكو ، أخرى مرة يهزم حتى المباريات في يستمر المشارك بأن الطريقة هذه تتميز

 ههذ وتستخدم . واحدة مرة من المغلوب خروج طريقة من أكبر فرصة المشارك يعطى

 .المباريات من لمزيد متسع الوقت في كان إذا الطريقة

 : اتالمباري عدد

1 – 2 * N = المباريات عدد 

  :-الدوري طريقة -2
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 عبيال فريق كل فيها ألن الرياضية للدورات المستخدمة الطرق أعدل الطريقة هذه

 .األخرى الفرق

 :مميزتها

ً  الحماس ويبقى طويلة مدة التنافس يستمر -1  .البطولة نهاية حتى عاليا

ً  بمنافسيه االحتكاك للفريق تتيح -2  .جميعا

 – .التعويض و الفوز فرص فريق كل يعطى حيث دالةالع تتوفر -3

 – .عادلة بطريقة المشاركين مراكز تحدد -4

 :الطريقة هذه عيوب ومن

 :نوعان وهي البطولة تستغرقها التي الفترة طول

ً  ( أي مرتين الفرق كل يالعب فريق كل وفيه مزدوج دوري ) أ ً  ذهابا  . ) وإيابا

 .واحد دور من دوري ) ب

 ثبتي بحيث) ي (االستبقاء برمز العدد يكمل فردي الفرق عدد يكون أن حالة وفي (

  (1الرقم بدل) ي (الرمز

 سابيعاأل من أسبوع في يرتاح ) ي ( يقابل الذي الفريق أن تجد الفرق، باقي وتدور

 – :المزج طريقة3

 كان إذا فمثالً  البطولة في الفرق من كبير عدد اشتراك حالة في الطريقة هذه وتستخدم

ً  21 ( المشتركين ددع  ) فريقا

 ةمر من المغلوب خروج من مجموعات على الفرق توزيع يتم فإنه محدد بوقت ومجبر

 الفرق توزع ثم ، مرتين من أو واحدة

 .أخرى مرة قوتها حسب

 :امميزته

 .الفرق من كبير لعدد معقوالً  وقتا المباريات تستغرق -

 مع قويال يتقابل فال متكافئة رةصغي مجموعات إلى الكبيرة المجموعات تقسيم تكفل -

  .الضعيف

 .المشاركة المستويات لكل الفرص تكافؤ مبدأ تحقق -

 ةالدور حسب نتائجه تحديد أو خروجه قبل لالستمرار كافية فرصة للفريق تعطى -

 .دقيقة نتائج تعطي -

 / :التحدي طريقة-4

 لأللعاب ريقةالط هذه وتستخدم ، نادي أو كمدرسة الواحدة الهيئة أعضاء بين تستخدم -

 و الطاولة ككرة الفردية

 ظيمالتن عن المسئول بمعرفة المباريات هذه قواعد وتوضع المصارعة و المالكمة -

  هما طريقتان ولها

  :)السلم  (األولى الطريقة -5
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 لو ثلم مكانه أخذ فاز وإذا السلم في فوقه الذي الالعب يتحدى أن العب ألي يحق -

 مكان خذأ فاز إذا أما هو كما مكانه في يبقى ادلع خسر و الرحمن عبد مع عادل لعب

 :الطريقة هذه قوانين بعض ولكم . الرحمن عبد

  .هزيمة االنسحاب يعتبر-1

  .الدورة من يخرج مرتين انسحب إذا -2

  مقبوال كان إذا المتغيب عذر يقبل-3

  : )الهرم  (الثانية الطريقة -6

 في مبين هو كما الالعبين من عدد أكبر باشتراك وتسمح السلم طريقة تشابه وهي -

 الرسم

 من أعلى الذي المستوى في العب أي يتحدى أن العب ألي يحق الهرم طريقة في -

 أخذ فاز وإذا ويالعبه مستواه

 .مكانه في يبقى خسر إذا أما ، مكانه -

  :–التمايز طريقة  -7

 علىأ هم من يالعب كي مستوى األقل لالعب الفرصة إعطاء إلى الطريقة هذه تهدف -

 يشعره أن دون مستوى منه

 وهو ةالمبارا الضعيف الالعب يبدأ الطاولة كرة في مثل وذلك باالستهانة، القوي -

 .أكثر أو نقاط بخمس متقدم

 الرياضي الحدث في المتطوعين وتنظيم البشرية الموارد إدارة -5

 اإذ تهأهمي وتزداد ، رياضي حدث اي تنظيم نجاح في مهما عامال البشري العنصر يشكل

 تماعياالج الجانب منها وخاصة الرياضي للحدث المختلفة الجوانب على الرهان تم ما

 ةتطوعي أو رسمية بصفة الرياضي الحدثأهداف  تحقيق على البشري العنصر ،ويعمل

 . األداء في الفعالية لزيادة البشري العامل وتحفز تنظم إدارية أساليب وفق

 البشرية الموارد إدارة مفهوم -5-1

 ظمةالمن اللجان ضمن العاملين ورقابة وقيادة وتوظيف وتنظيم تخطيط بكونها رفتع

 .الرياضي للحدث

 يونرسم أفراد صنفين إلى أفرادها تصنف الرياضي للحدث المنظمة اللجان ولخصوصية

 .متطوعون وأفراد

 :الرسميون األفراد -5-2

 فالوظائ تسلسل بحس منظمة تكون التي األولى القاعدة الرسميون األفراد ويشكل

 ألقساما على وتوزيعهم مهامها وتحديد التخطيط قواعد وفق ألهدافها وضع من اإلدارية

 . لهم الموكلة المهام بإنجاز الكفيلة الصالحيات ومنحهم

 ظيفةو تحقيق أجل من ألدائهم معايير ووضع وتدريبهم والمكافآت أجورهم تحديد وكذا

 . له المخطط األداء مع المنجز األداء بمقارنة الرقابة
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 . للعمل دافعتيهم وزيادة معنوياتهم ورفع لهم وتوجيه قيادة وفق هذا ويتم

 داثاألح لموروثات اإلستراتيجية األهداف عمق وكذا الرياضي الحدث لحجم ونظرا -

 .الرياضي الحدث إنجاح في المتطوعين على يعتمد الحقيقي الرهان فان الرياضية

 :عيالتطو العمل مفهوم -5-3

 األفراد إنف ولذلك ، مادي عائد انتظار دون الفرد يبذله جهد أو نشاط أي يرادف التطوع

 بيلس في والمال والجهد بالوقت يضحون فإنهم ، التطوعية األعمال يمارسون عندما

 .ريقصأوت إرغام دون مباشر مادي عائد انتظار دون المجتمع

  :متطوعين حركة هي الرياضية األحداث-4 
 هذه تطوير يصعب حيث متطوعين، حركة تمثلها ما غالبا الرياضية حداثاأل إن

 أن ألولمبيةا للدورات المنظمة اللجنة من ُطلب إذا فمثال ، بدونهم والبطوالت المنافسات

 ذلك كاليفت فان ، المتطوعون يتحملها التي المؤقتة األعمال إلنجاز عاملين مع تتعاقد

 ذلك يعني يوما،16 األولمبية الدورة إقامة مدة ، يرهاتقد يصعب درجة إلى كبيرة ستكون

 .جدا متخصصة بها والخدمات قصيرة، الخدمة فترة أن

  :الرياضية األحداث في التطوعي العمل أهمية-5 

 في عاهامس ضمن لوحدها العمل المنظمة للجنة يمكن ال الرياضية األحداث حجم بفعل 1-

 كين وذلكللمشار للبلد صورة أجمل وإظهار مجتمعال قيم ورفع المستدامة التنمية تحقيق

 مالية تكاليف المتطوعون يغطي حيث المالي الجانب إلى باإلضافة المتطوعين بمشاركة

 .آخر جانب   من الكبرى للمسؤوليات الحكومية الجهود وتوفير ، كبيرة

 ستوىم على الدالة المؤشرات وأحد الفرد، لدى قيميتال النسق في يؤثر التطوع أن 2-

 .للوطن واالنتماء بالمواطنة الشعور نضج

ً  تعبيراً  التطوع يمثل 3-  أطر جخار والتشارك التعاون على األفراد قدرة عن صادقا

 العائلةك الضيقة االجتماعية الوحدات من الفرد بوالء ويعبر ، التقليدية االرتباطات

 تنتصر الجتماعية،ا للبيئة ماءاالنت من أوسع دائرة إلى الدينية والطائفة والقبيلة والعشيرة

 . الرياضية واألخالق القيم ضمن الهادفة الجماعية اإلرادة فكرة فيها

 .رمثم عمل إلى ويحولها ويوجهها والمادية البشرية الطاقات يعبئ التطوع أن 4-

 .المضيفة المدينة ضمن قاعدتها ويوسع الخدمات في الفراغ التطوع يسد 5-

 .منتجة و عاملة قادرة طاقات إلى العاجزة أو لةالخام الطاقات تحويل 6-

 مؤشرك يؤخذ ولذلك وإجابتيها الجماهير حيوية على للداللة هامة ظاهرة التطوع 7-

 .المستدامة التنمية أدبيات إليه توصلت ما و الشعوب تقدم على للحكم

 األجر وعدفم الروتيني العمل في نفتقده ما وهذا األداء، في بالحماس المتطوع يمتاز 8-

 ً  .غالبا

 تهم يالت العامة القضايا في وأفكارهم آرائهم عن للتعبير الفرصة للشباب يتيح 9-

 .المجتمع

 : الرياضي للحدث المنظمة اللجان ضمن المتطوعين إدراج مراحل 6-
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  :المتطوعين استقطاب-1

 مكاتب حبفت عملها اللجان تباشر الرياضي الحدث بتنظيم الخاصة الخطة إعالن من بدءا

 عملال على محفزة إعالمية حملة ذلك ويصاحب المتطوعين لتسجيل االنترنت مواقع و

 أهداف وحووض المتبادلة الثقة :أوال: يلي ما مراعاة المنظمة اللجنة وعلى ، التطوعي

 .المتطوعين استقطاب

 ليهاومسؤو هاوواجبات أهدافها ( المحددة اللجان في بالعمل ومعرفته المتطوع خبرة :ثانيا

 ) معها المنسقة والجهات وصالحياتها

 تحملو القيادية الصفات من عديد توفر كضرورة األهلية شروط استيفاء ضرورة ثالثا

 . ... وغيرها المشكالت مع والتعامل االجتماعي التفاعل على والقدرة المسؤوليات

 كدافع لبلدوا المدينة صورة وأخذ للرياضة والقيم األخالقي الجانب وتأكيد تفعيل رابعا

 .للعمل حقيقي

  :والتصنيف للمقابالت برامج وضع-8 

 نم باستدعاء بالمتطوعين الخاصة للمقابالت برنامج وضع يتطلب المرحلة هذه وفي

 كل متطلبات حسب وتصنيفهم والنفسية والمهنية الشخصية مؤهالتهم على التعرف أجل

 . لحقيقيا للعمل مشابهة وميدانيةنظرية  تدريبية دورات البرامج وتتضمن تنظيمية لجنة

 : يلي ما مراعاة جاب و

 .وأهدافها المنظمة رسالة بوضوح المتطوع يتفهم أن -

 .وقدراته إمكاناته يتناسب الذي العمل متطوع كل يوكل أن -

 .منه والمتوقع بها المكلف لألعمال المتطوع فهم -

 . باللجان لتطوعيا عمله في لقضائه منه المطلوب الوقت المتطوع جاد أن -

 ؤدوهاي أن يمكن حتى بها سيكلفون التي األعمال على المتطوعين بتدريب االهتمام -

 .المنظمة تريدها التي بالطريقة

 . للمتطوعين المنظمة للجان اإلداري الهيكل إيضاح -

 . اللجان في المتطوعين هؤالء ألنشطة تقويمية دراسات إجراء -

 العضوية منح-3 

 فيهم فتاستو ممن المشكلة اللجان ضمن واالعتماد العضوية منح المنظمة ةللجن يمكن -

 الشروط

 . والمؤهالت

  :تحفيز نظام تصميم-4 

 : لكذ على ومثال للمتطوعين تحفيزي نظام بعمل تقوم أن المنظمة اللجنة من يتطلب

 الرياضي بالحدث الخاصة ألبسة منحهم -

 الرياضي بالحدث خاصة رياضية جاتمنت اقتنائهم عند تخفيضات على الحصول -

 مجانا الرياضية والمنافسات المباريات دخول في الحق -
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 الرياضية االحتفاالت ضمن تكريمهم -

 ةرياضي فعاليات ضمن التطوعي العمل في الحق لهم تتيح وبطاقات أوسمة منحهم -

 .أخرى

 .أخرى فعاليات ضمن كمدربين استقدامهم إمكانية -


