


صل 
 السادسالف 



 اللوجستيات

 اإلداريةاللوجستية 

 األعماللوجستية 

 اإلنتاجلوجستية 

 الطوارئلوجستية 

 اللوجستياتاستخدام 

 اللوجستيةالنطاق المهني للعلوم 

 الرياضيمفهوم اللوجستيات في المجال 

 الرياضيتعريف اللوجستيات في المجال 

 الرياضيأهداف اللوجستيات في المجال 

 الرياضيمكونات اللوجستيات في المجال 



 Logisticsات اللوجستي 

ْوقِيَّات و هو فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة  يعرف بالعربية  َفنُّ السَّ
والمعلومات والموارد األخرى كالمنتجات الخدمات وحتى البشرية من منطقة 

ومن الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أية . اإلنتاج إلى منطقة االستهالك
عالمية أو عملية نقل للمواد األولية أو ( استيراد أو تصدير )تجارة عالمية أو عملية 

 .المنتجات وتصنيعها دون دعم لوجستي احترافي

تجميع المعلومات، النقل، الجرد، التخزين، المعالجة : وتتضمن اللوجستيات
 .المادية والتغليف والصندقة

 الرياضياللوجستيات في المجال 
Logistics 



:أصل الكلمة والتعريف
اإلغريقية

الواليات المتحدة األمريكية

أوكسفورد

رومل إروينحرب االستقالل األمريكية

الحرب العالمية الثانية
ويلنتغتونودوق الكسندر المقدونيباركا هانيبال
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 :اللوجستية اإلدارية*

اللوجستية اإلدارية هي جزء من سلسلة توريد المواد والتي تقوم بالتخطيط *
والتطبيق والتحكم بتدفق البضائع وتخزينها بشكل مرن وفّعال وذلك بين نقطة اإلنتاج 
ونقطة االستهالك لهدف إرضاء المستهلك، وتشير إلي كل ما يتعلق بشحن وتفريغ 

توصيلها للعميل من مكان وصولها إلى مكان العميل وأيضا وتستيف وتخزين البضائع 
عبارة عن نقل الركاب من مكان إلى اخر عن طريق البر أو أيضا وايضاً اللوجستيات 

البحر أو الجو وايضا أهم ما يميز اللوجستيات هي نقل البضائع من مكان إلى مكان 
 .طرق سواء براً أو بحراً أو جواً بأي دون حدوث تلفيا 

 :لوجستية األعمال*

 )مثل شركة نقل أو طيران)يمكن للفرد أن يعمل إما في شركة لوجستية بحتة *
 .بداخل قسم المهام اللوجستية لشركة واسعة من حيث اإلنتاج و التوزيع

 :لوجستية اإلنتاج*

هذا المصطلح ُيستخدم لوصف المهام اللوجستية المتعلقة باإلنتاج كتوريد البضائع *
إضافة إلى ذلك  .األساسية إلى المصنع وكذلك توزيع المنتجات بعد انتهاء تصنيعها

تحرص اللوجستية على توفير تدفق ماهر للبضائع يضمن استمرارية اإلنتاج بالشكل 
األنسب معتبرين في ذلك التكاليف ومستوى الخدمة وغيرها من االعتبارات 

 .اللوجستية الهامة

كذلك تهتم اللوجستية بما يعرف بطرق تصميم المصانع الداخلية لتوفير تدفق فعال *
لكل من العّمال، البضائع، المعّدات، والمعلومات لتضمن أعلى مستوى من اإلنتاجية 

كذلك تحرص اللوجستية اإلنتاجية على تحديد مدى القدرات . بأقل التكاليف
 .كمية اإلنتاج وطول خطوط اإلنتاجالستيعاب اللوجستية 

 



 :الطوارئلوجستية *

وسلسلة التوريد، ( االمداد والنقل ) هو مصطلح يستخدم من قبل الخدمات اللوجستية 
والصناعات التحويلية للداللة على المواعيد الزمنية المحددة والحرجة عبر وسائط النقل 

المستخدمة لنقل البضائع أو األشياء بسرعة في حالة الطوارئ واالسباب في تجنيد الطوارئ 
التأخير المتوقع في اإلنتاج أو فعليا أو في الخدمات اللوجستية يمكن أن تكون تأخير اإلنتاج 

الحاجة الملحة لمعدات متخصصة لمنع مثل هذه األحداث مثل بعض المشاكل التي تحدث اثناء 
، وتأخر السفن، أو فشل ((AOG "الطائرات على األرض"هبوط طائرات المعروف أيضا باسم 

 .االتصاالت السلكية والالسلكية

يتم الحصول عادة في مثل تلك الحاالت علي طوارئ الخدمات اللوجستية المتخصصة التي  
 .تقدمها الشركات المانحة والمتخصصة

 



 :استخدام اللوجستيات*

من عدة أقسام وإدارات تعمل " حكومية او خاصة"ال تخلو أي منظمة 
باللوجستيات، فعالوة على الشركات الخاصة والمصانع واالسواق الكبرى، 

تستفيد الحكومات من علم اللوجستيات وذلك عن طريق االستفادة من 
خططه ومعلوماته في إدارة أقسامها، وعلى سبيل المثال وزارة الصحة العامة 

واإلسعاف الطبي باإلضافة إلى إدارة نقل األدوية، باإلضافة إلى وزارة الدفاع 
والقوة البرية والبحرية وتزويد الجنود بالعتاد الالزم والمعدات بل حتى القوات 

المساندة، باإلضافة إلى قواعد الدفاع المدني لدعم وإرسال االحتياجات 
لمناطق الكوارث والحرائق وطرق إدارتها والتخطيط لتسهيل مهمة النقل اليها، 

 .باإلضافة إلى وزارة النقل وإدارة الطرق وغيرها من اإلدارات الحكومية االخرى

 : اللوجستيةالنطاق المهني للعلوم 

المهنية المثيرة التي تستهوي أحد القطاعات لتصبح اللوجستية تطورت العلوم 
 .محبي المهن التجارية والحرفية، بل وعلى المستوى األكاديمي أيًضا

، وهو الدراسة الحالية 2014ووفًقا لمنظور مؤشر األداء اللوجيستي لعام  
اللوجستية للبنك الدولي، فإن منظومة تدريب المتخصصين في الخدمات 

وإدارة سلسلة اإلمداد تنطوي على إحدى أهم المهام بالنسبة للعاملين في 
 .قطاع االقتصاد العالمي

 



 

 : والمنظماتالمهنة : اللوجيستيالقطاع 

 

بعض الجامعات والمعاهد البحثية تقوم بتدريب الطالب ليصبحوا عاملين في 
القطاع اللوجيستي، وتقدم برامج الدراسة الجامعية والدراسات العليا مثل 

الجامعة تركز . التي تقع في هامبورغ بألمانيااللوجستية جامعة كوينه للعلوم 
بصفة أساسية على القطاع اللوجيستي و هي ال تهدف للربح وتدعمها 

كونه للخدمات  ميشائيل-مؤسسة كونه الخيرية التابعة لمؤسسة كالوس
 .اللوجستية

 



 :مفهوم اللوجستيات في المجال الرياضي *

هام عالميا ومحليا تقوم عليها اقتصادي لما أصبحت الرياضة صناعة ومهنة ومصدر *
بعض الدول فضالً عن االهداف التي تحققها الرياضة اقتصاديات الجزء االكبر من 

 وصحياً والتي اصبحت تمثل استراتيجيات قومية  للدول المختلفة واجتماعيا سياسياً 

ومع انتشار األحداث والبطوالت والمسابقات الرياضية بدأ التنافس في إخراج تلك *
تلك االحداث الرياضية تشهده االحداث بأفضل الطرق تخطيطاً وتنظيماً لما أصبحت 

من رواجاً ومتابعة من المهتمين بالرياضة االمر الذي نقلها من الكماليات إلي 
بكافة التفاصيل علي مستوي التخطيط لالهتمام االساسيات والذي جعل االمر ملحاً 

واراده والتنظيم والقائمين عليه وعمليات النقل واالقامة واالدوات واالجهزة 
والسمعيات والبصريات ووسائل االعالم والمراسم والتجهيزات الطبية وجوانب االمن 

 .والوقاية والدفاع المدني واالمن الصناعي وتقنيات ونظم معلومات 

 :تعريف اللوجستيات في المجال الرياضي *

هي كافة التفاصيل التي تدعم عمليات االدارة في األحداث الرياضية لتحقيق هدف *
، منشآت أفراد ، أدوات ، تجهيزات ، معلومات ، وسائل نقل ، "معين سواء كانت 

مالعب ، إقامة، مراسم ، إعالم وصحافة ، منظمين  ورعاة، إجراءات أمن وأمن 
 ، إداريات ومخاطبات طوارئ صناعي، 

 



 :أهداف اللوجستيات في المجال الرياضي 

 

التعامل المدروس والمعد مسبقا مع عمليات االدارة في المؤسسات و *
 .االحداث الرياضية  بشكل يحقق نجاح االهداف في كافة التفاصيل 

 .تحقيق االعمال بشكل ناجح بعيدا عن العشوائية واالرتجال*

 .إخراج االحداث الرياضية وفقا للمخطط له في كافة خطواتها ومراحلها*

 .تحقيق اقصي استفادة من االمكانات المادية والبشرية والمعلوماتية *

 .تالفي المشكالت واالزمات قبل حدوثها*

واالزمات بشكل معد مسبقا وايجاد البدائل والحلول الطوارئ التعامل مع *
 .المثالية

 .الوصول لإلخراج المميز في االحداث الرياضية *

 



 :مكونات اللوجستيات في المجال الرياضي 

 :أوال االفراد



 :ثانيا المعلومات 

وتعد المعلومات ونظمها من أسس نجاح المنظومة الرياضية والعنصر الذي تبني *
عليه االهداف والخطط والبرامج كخطوة اولي علي طريق إخراج الحدث الرياضي 

بصورة مميزة وتفعيل دور اللوجستيات في مختلف التفاصيل التي من شأنها 
يتالفى تهتم بكافة الجوانب التي تساعد في التنظيم النموذجي الذي 

 .العشوائية واالرتجال أو التخبط بما ال يدع فرصة  للصدفة أو المفاجأة

قد تكون المعلومات أحد أنواع المدخالت في عملية تشغيل الخدمة المقدمة *
حيث يتم القيام بعمليات التشغيل الالزمة للخدمة من المعلومات ويطلق عليها 
عمليات تشغيل المعلومات وبالرغم من التعرف السابق بين األنواع الثالثة من 
المدخالت في نظام عمليات الخدمة فان هناك أنواع من الخدمات تضمن أكثر 

 . األنواع الثالثة في وقت واحد أو تتضمن المدخالت هذه من واحد من نوع 



 :ثالثا االدوات والتجهيزات

وتشمل كافة  متطلبات المنظمة أو الحدث  لتحقيق الهدف المرجو منه أو *
المخطط له وتمثل النقطة المحورية في اللوجستيات حيث انه كلما كان 

الحدث مجهز بالمتطلبات واالدوات واالجهزة بشكل جيد كانت فرص نجاحه 
واالجهزة باألدوات وخروجه بالشكل الالئق أكبر االمر الذي يجعل االهتمام 

 .أتي في او اهتمامات القائمين علي إدارة وتنظيم الحدث 

 :رابعا وسائل النقل واالقامة

تعتبر عملية النقل والمواصالت في االحداث الرياضية من االهمية بمكان *
حيث أنها تتطلب المجهود والتنسيق االوفر من القائمين علي التنظيم 

 :ويختلف ذلك وفقا للعوامل االتية

 .عدد األفراد أو الفرق أو الدول المشاركة في الحدث *

 .مكان الحدث أو البطولة وموقعها ومدي قربها من اماكن إقامتهم*

 .برنامج الحدث أو البطولة وفقراته المختلفة *

 .المستخدمة في الحدث ومدي تقاربها أو تفرقها والمنشآت أماكن المالعب *

 



 :خامسا التعامل مع الطوارئ 

حدوث المفاجئات واألحداث الغير متوقعة في الرياضة بأنشطتها المختلفة بات 
وشيكا وخصوصاً مع زيادة عدد المهتمين بالرياضة وأحداثها وتحولها من 

الكماليات إلي االساسيات لذا تلعب اللوجستيات دور مهم جدا في تالفي 
والحوادث مثل الطوارئ االخطاء والتعامل مع االزمات والطوارئ المختلفة سواء 

في االحداث ( إلخ..  -الظروف المناخية  –الكوارث الطبيعية  –شغب المالعب )

الرياضية والتي إن لم يتم التعامل معها في التوقيت المناسب وبالشكل 
عموما وفي والطوارئ المناسب لشكلت خطرا وخصوصا انه من سمات االزمات 

الرياضة خصوصا سرعة تصاعدها ووخامة عواقبها لما تشكله من خطرا التعامل 
 .الجماهيري بفئاته المختلفة وثقافاته وتعصبه وعدم الوعي احيانا

 –االخالل بالبرنامج الزمني ) االدارية والتنظيمية مثل الطوارئ مع ما يخص أما 

االعطال  –مشكالت االنتقال أو االقامة  -القرارات المفاجئة محليا ودوليا

فإن عدم التعامل معها يشكل سوءا في ( إلخ..-والمشكالت الفنية الغير متوقعة
سلبية بعدم السيطرة وظهور انطباعات التنظيم ومظهر غير حضاري يترك 

 .العشوائية التي تهدد نجاح الحدث بالكامل 

 



 :سادسا المنظمين 

وهو الجزء الذي يكمل العنصر البشري في اللوجستيات والذي يمثل المظهر *
 التنظيمي والتمويلي للحدث او البطولة 

كعنصر اساسي إلخراج الحدث بالشكل المميز في كافة دور المنظمين ويبرز *
 :تفاصيله وينظم الحدث نوعين من المنظمين 

 :الرئيسين المنظمين  -أ

ويمثلوا العنصر البشري للجهة المنظمة سواء كانت جهة  حكومية أو جهة *
خاصة  وهم مجموعة اإلداريين أو الموظفين في القطاع المختص بالتنظيم أو 

الخاصة أو االهلية أو مراكز باألندية االدارة المعنية كإدارة النشاط الرياضي 
 .الشباب والرياضة وزارة الشباب أو قطاع البطولة في 

 



 :  المنظمين المتطوعين  -ب

غير مدفوع )ويمثلوا األفراد المشاركين في تنظيم الحدث أو البطولة بشكل تطوعي *
كتنظيم أحداث وبطوالت رياضية عالمية أو مؤتمرات عملية وثقافية أو أحداث تابعة ( االجر

وما إلي ذلك من االنشطة الرياضية والعلمية  57357للمؤسسات الطبية كمستشفى 
 .واالجتماعية

 

 :هذا النوع من األفراد في أعمال التطوع بهدفويشارك 

 .الخبرة وصقل المهارات االدارية والتنظيميةاكتساب *

 .العمل المجتمعي ومساعدة االخرين *

 .المعرفة التخصصية للطالب في المجاالت المختلفة كخطوة قبل دخول سوق العمل*

لأليتام تنمية الوازع الديني كالمشاركة في تنظيم االحداث والمساعدات *
 .والمستشفيات

 :سابعا االعالم والصحافة والرعاة

تمثل التغطية االعالمية أداة مهمة من أدوات اللوجستيات ولها بالغ االثر في إنجاح *
الحدث والبطولة وإثراءه باالهتمام والحفاوة الجماهيرية ونجاحها يعكس مدي االمكانات 

والبطوالت الرياضية ليست فقط  باألحداث والتنظيم للحدث والبطولة حيث أن المهتمين 
الجماهير أو الضيوف الحاضرة في الحدث ولكن المهتمين بذلك والمتابعين إعالميا 

القائمين علي تلك االحداث والرعاة  لما بها من إفادة مادية اهتمام وفضائيا والذي أصبح 
اللوجستيات النصيب االوفر من تأخذ وتمويلية وحقوق بث والمشاهدات الحصرية لذلك 

 .  وتتزامن معها في كل مراحلها من البداية كفكرة قبل أن تأخذ حيز التنفيذ
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