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الریاضةوالمتابعة إلدارة المنشأة الریاضیة بمدیریة الشبابوأھمیة التخطیط
اعیةقواإلیعلوم وممارسات األنشطة البدنیة الریاضیةمخبرسلیمان ھزرشي 

.ملخص
، الریاضة وبمدیریة الشبابالمتابعة إلدارة المنشأة الریاضیة وتھدف ھذه الدراسة لمعرفة أھمیة التخطیط

المتابعة للعملیات ورسم العالقات التنظیمیة في ضوء التخطیط ،والمھام األساسیةوحیث توضح األدوار
توجیھ العالقات الوظیفیة التي تتناسب مع مھمة كل والمبرمجة،مع متابعة تنمیة طاقات الموارد البشریة

إدارة المنشأة الریاضیة بالسیاسة العامة التي تتعلق بمجموعة مع ارتباط عامل ودوره في المنشأة الریاضیة
فإن إدارة من التوجیھات العامة التي یجب إتباعھا منذ تسطیر المشروع التربوي من طرف السلطة الوصیة

المنشأة الریاضیة تحتاج إلى إدارة تعتمد على أسس صحیحة حتى تبلغ األھداف المسطرة    عن طریق 
.األخطاء عن طریق المتابعةوح االنحرافاتتصحیوالتخطیط ،

.المنشأة الریاضیة،المتابعة ،التخطیط ،اإلدارة : الكلمات الدالة
Summary.

This study aims to highlight the importance of planning and monitoring of
sports management at the direction of Youth and Sports. The roles and key
functions and organizational relationships require good planning monitoring of
scheduled operations, while devoleppant the management of human resources
and staff relations within the sports facility.
Keywords: management, planning, monitoring, sports facility.

.مقــدمــة
على الرغم من قدمھا ورسوخھا في كل مجتمع  مما لھا وبالرغم من أھمیة اإلدارة في حیاة اإلنسان

التعلیمیة وكافة األنشطة االقتصادیة،وأجھزة الحكم،وفي دور العبادةوعالقة وطیدة في كل بیت وأسرة
.الشعوب لدى جمیع

ذلك ألن القلیل مما خلفھ اإلنسان واإللمام بھ إلماما شامال وواضحا،وإال أننا ال نستطیع تتبع تاریخھا
أن الحضارة القدیمة لم تظھر أن و.البعد عن الوضوحوعبر السنین من منجزات إداریة یتسم بالغموض

تعتبر اإلدارة عامة من أھم عناصر وة،ممارسة اإلدارة وظیفة لھا وزنھا مما جعل اإلشارة إلیھا نادر
أصبحت القوة والمحرك في اقتصاد البالد،والحضارة الحدیثة ألنھا أخذت مكان الصدارة في ھذا العصر

فاإلدارة . التقدم التكنولوجيوالرفاھیةوالمتجددة التي یعتمد علیھا عصرنا من أجل الدعم الماديوالدافعة
تحقیقھا عن طریق عنصریھا األساسین وعامل مع جمیع عناصرھانوع متمیز من النشاطات وھي تت

وھي توجد بصفة عامة في أوجھ النشاط اإلنساني سواء كان ھذا النشاط في مصنع أو . المتابعة والتخطیط
فاإلدارة تقدم األھداف حسب ما توضحھ بالتحدید .مؤسسة تربویة أو إدارة ریاضیة أو أسرة أو مؤسسة 

تھتم اإلدارة اھتماما كبیرا بتوجیھ طریقة . تفادیھا مستقبال والعوائقولحل المشاكلالدقیق خطة عملھا
وإن التركیز ال , في محاولة إلنجاز ھدف أو مقصد ما للمجموعة) السلوك اإلنساني(تصرف األفراد 

یرتكز في ینصب على نوع المنظمة أو المنشأة التي تعمل في مجال الریاضة وإنما الجانب الھام في اإلدارة
.توجیھ طریقة عمل األفراد إلنجاز ھدف عام ویحظى تخطیط الموارد اإلنسانیة إلدارة المنشأة الریاضیة 

المتابعة  في قیادة إدارة المنشأة وتوجیھ وإرشاد ومتابعة  وفإن المھام األساسیة لعملیتي التخطیط
یجب أن یحقق األھداف والغایات التي وعالوة على ذلك فإنھ , األفراد الذین یعدون جزء من المجموعة 

المتابعة منھجیة فكریة ویمثل كل من التخطیطو).177/ 77المرسوم (أنشأت من أجلھا المنشأة الریاضیة 
منسجم سعیا منھا لتحقیق األھدافومتطورة توجھ عملیة إدارة المنشأة الریاضیة  وفعالیاتھا بأسلوب منتظم

.الریاضیة من أجلھاالغایات التي قامت المنشأة و
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مشروع تربوي، الموارد  ( المتابعة نظام متكامل یظم العناصر وو یتطلب تطبیق منھجیة التخطیط
ومن أجل ذلك وضع خطة . الرئیسیة للمنشأة الریاضیة) الموارد المالیةوالوسائل المادیة،والبشریة،

تطویرھا على ضوء المتغیرات ویلھا تعدومتابعة تحقیقھاوالنتائجوواضحة المعالم لتحدید األھداف
الخارجیة مع تسطیر تخطیط مرن یتماشى مع تفعیل وترشید العمل یتمیز بالبساطة ،و الفعالیةوالداخلیة

ھل یمكن للتخطیط: ومنھ تكون اإلشكالیة العامة كالتالي . التوافق مع مقتضى الحال في المنشأة الریاضیةو
المنشأة الریاضیة ؟  المتابعة رفع مستوى تسییر إدارةو

: وینتح عن ھذه اإلشكالیة العامة مجموعة من التساؤالت الجزئیة 
ھل  یؤثر التخطیط إیجابیا في رفع مستوى إدارة المنشأة الریاضیة؟- 
ھل تعمل المتابعة المنظمة على رفع مستوى تسییر إدارة المنشأة الریاضیة؟- 

أھمیة إدارة المنشأة الریاضیة في تسییر مواردھا البشریة ومن أھداف اختیار الموضوع محاولة إبراز
التخطیط (مدى تطبیق الوظائف اإلدارة ووالمالیة والمادیة، الوصول إلى آلیة العمل داخل المنشأة الریاضیة

متابعتھم وتطبیق الخطط المسطرةوكیفیة استجابة موظفي المنشأة الریاضیة في أداء مھامھمو)والمتابعة
. واجبھم المھنيفي أداء

.تحدید المفاھیموالمصطلحات. 2
.التعریف بالمصطلحات. 1.2

ذلك الواقع المادي المؤسساتي الذي تعھد إلیھ الریاضة : "تعرف على أنھا :تعریف المنشأة الریاضیة- 
وحدة فنیة اجتماعیة المفروض أن تدار للوصول : " وتعرف ). 329، 1995آمین أنور الخولي ، ،" ( 

إلى أفضل صورة ، وذلك إذا أتبعت جوانب رئیسیة متداخلة في بعضھا بحیث یؤثر كل جانب منھا في 
المادیة والعملیات اإلداریة ویتأثر بھ ، وھي األھداف التي تكون معروفة وواضحة للموارد البشریةواآلخر

.)172حسن أحمد الشافعي ، " (التوجیھ والمتابعة  والتنظیموكالتخطیط

والتخصصات . تقدیر احتیاجات المنظمة من الموارد البشریة ذات المھارات" ھو  :ریف التخطیطتع- 
، 1997كامل بربر ، "  (اختیار أفضل الطرق لتوفیر ھذه االحتیاجاتوالمحددة خالل فترة زمنیة مقبلة

تنفیذ، وبموجبھ یتم التخطیط ھو إحدى وظائف اإلدارة واحد مكونات العملیة اإلداریة ، وعمل یسبق ال). 69
والفترات الزمنیة الالزمة لذلك ثم وضع الخطة الكفیلة لتحقیق ھذه الغایة . تحدید األھداف المطلوب تحقیقھا 

، بعد القیام بعملیة تنبؤ للتعرف على الظروف ، والمتغیرات المستقبلیة التي قد تحدث في الفترة المقبلة 
.الخطة العمل على مواجھتھاوالتي من المحتمل أن تؤثر في سیر تنفیذ 

كذلك استخدام والمتابعة كل األفراد،والقیادةوالتنظیموعملیة التخطیط" ھي :تعریف اإلدارة - 
مجموعة من : " ھي و،)343عبد السالم  أبو قحف ، " (الموارد األخرى لتحقیق الھداف التنظیمیة 

ذلك لغرض تحقیق ھدف ما، أو ول للموارد،الفعاواألنشطة المتمیزة الموجھة نحو االستخدام الكفء
یخطط وینظم نشاطات أو أعمال ) یدیر:(التعریف اللفظي لكلمة إدارة : اإلدارة "مجموعة من األھداف 

علم توجیھ وتسییر وإدارة عمل اآلخرین بقصد تحقیق : واإلدارة ھي . الناس الذین تجمعھم مھمة معینة
رفة الصحیحة لما ترید من الرجال أن یقوموا بعملھ، ورؤیتك أي إن فن اإلدارة ھو المع. "أھداف محددة

،2002بلوط،إبراھیمحسن" (مالحظتك ومباشرتك إیاھم وھم یعملون بأفضل الطرق وأرخصھا ثمنا 
17.(

المنتج الریاضي قي الھیئات الریاضیةوفن تنسیق عناصر العمل:" ھي :تعریف اإلدارة الریاضیة- 
توجیھ كافة الجھود داخل الھیئة الریاضیة لتحقیق ومنظمة من أجل تحقیق ھذه األھدافإخراجھ بصورة و

الوظائف االجتماعیة التي یمارسھا وھي تلك العملیاتو)17، 1999،مفتي إبراھیم حماد(" أھدافھا 
بین تلك متبادالومتكرراویكون مستمراوالموظفون وكذلك ھي ذلك العمل اإلنساني الذي یدور قي المنشأة

وجودمنالھدفإن. تساھم في تحقیق األھداف المتوخاةیحتوي على جملة من األنشطة التي واألفراد
المشرعجعلماوھذاوالریاضیة ،النشاطات البدنیةأنواعلمختلفواحتضانھاھوالریاضیةالمنشأة
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الریاضیةالمنشآتإحداثكیفیانیبین91/416التنفیذي رقم المرسومخاللمنخاصةالجزائري
.واستغاللھا 

بعد تأتيأنیجبإذاإلداریةالعملیةسلسلةفياألخیرةالحلقةالمتابعةعملیةتمثل: تعریف المتابعة- 
فقد أعطي للمتابعة األخرىالعناصرغراروعلىاإلداریة،العملیةتكتمللكيوالتوجیھالتنظیمالتخطیط،

اإلدارةبھاتقوممستمرةمتابعةعملیةھي" :)7، 2001(بدويعصام:أھمھامنتعریف،منأكثر
الموضوعةللخططوفقًایتمالمنظمةداخلالعملعلیھیجريماأنمنللتأكدغیرھابتكلیفأوبنفسھا

واألنشطةالجھودتلكھي":)9، 2001(الشافعيأحمدحسن؛"المعدة والبرامجالمرسومةوالسیاسات
التيالنشاطمجاالتمختلففيوالتنفیذالعملتقدمعنودقیقةمعلومات صحیحةعلىللحصولالمستمرة

المستھدفة فيوالمستویاتبالمعدالتومستویاتھالتنفیذمعدالتومقارنةمسؤولیاتھا،اإلدارة العامةتتولى
تسلیطھذهدراستھفيالباحثحاولوقد،"وتصحیحھااالنحرافاتعنوالكشفالموضوعة،الخطة
طریقعنتطویرھافيمساھمتھومدىالریاضیةالمنشأةداخلالمتابعةوالتخطیطدورعلىالضوء
وتقسیم المھام ،اإلشرافخطوطورسمالمسؤولیاتوتحدیدللعمالالمشتركةالجھودالتنسیق بینإحداث

بأحسنالریاضیةداخل المنشأةومسؤولیاتھممناصبھماختالفعلىمجھود العمالاستغاللإلىباإلضافة
استقرارلضمانوالوقتالتكلفةاالقتصاد فيمعودقةبكفاءةواإلداريالریاضيالعملألداءصورة
.سلیمةوفق إستراتیجیةتطویرھاعلىوالعملالریاضیةالمنشأة

.التخطیط. 2.2
.تعریف التخطیط. 1.2.2

إلى األسالیب التقلیدیة التي تعتمد على طریقة التجربة والخطأ بل إنھا لم تعد المؤسسات الحدیثة تلجأ 
فلنجاح أي عمل یلزمھ مجموعة . تقوم باإلعداد مقدما لكافة األمور المتعلقة بنشاط المؤسسة وتحقیق نجاحھا

من عناصر اإلنجاز التي تجمع بشكل معین یؤدي إلى تحقیق فاعلیة ھذا العمل اتجاه تحقیق أھدافھا 
وإن العنصر البشري یعبر عن أھم تلك العوامل اإلنتاجیة ویتمیز بصفات خاصة تجعلنا نولیھ . مرسومةال

ومن ھنا تبرز عملیة التخطیط كإحدى العملیات اإلداریة الھامة في المؤسسات وعملیة . اھتماما خاصا
جاز مجموعة من التخطیط ھذه تعتمد أساسا على مدى إمكان توفر مجموعة البدائل التي تؤدي إلى إن

.المسئول عن أدائھوالقرارات ترتبط بمجموعة من الموضوعات مثل العمل المطلوب أداؤه، كیفیة تنفیذه،
إن أول وظیفة من وظائف الجوھریة اإلدارة ، ھي وظیفة التخطیط، ففي وقتنا الحاضر یعمل 

ھذا التغییر یحدث في كل وستثناء،المدیرون في اقتصاد دینامیكي للغایة، حیث التغییر ھو القاعدة ولیس اال
إبراھیم عبد المقصود محمود ، حسن أحمد (الجوانب اإلدارة العمومیة ، االقتصادیة ، التعلیم 

التغییر الذي یھدف إلیھ التخطیط وأي أنھ یتم داخل ترتیبات الحیاة نفسھا ، وذلك أن التحول.الخ )...الشافعي
ل العامة التي تھم جماعات المواطنین، سواء عبرت عنھا أو المشاكوالرغباتوھو تعبیر عن الحاجات

قد أصبح التخطیط  أحد الوظائف و.حددتھا القیادة السیاسیة الداعیة في نظرتھا لتشكیل مستقبل البالد 
ما نالحظھ في اآلونة و.التطویر في المجتمعوالھامة للحكومات وھو في مقدمة وسائلھا  إلحداث التغییر

إنما ھي مضطرة للتخطیط ال ألنھ الطریقة . عد الحكومات حرة في أن تخطط أو ال تخطط األخیرة لم ت
ولكنھا لم تعد الجماھیر تسمح . التغلب على العصر فقط وتحقیق التنمیةوالموضوعیة للوصول لألھداف

بأن یترك مصیرھا للحظ والقدر، أو تھمل مصالحھا، بل أصبحت الجماھیر قوة ضاغطة على الحكومات
.في اتجاه مستمر نحو التخطیط 

إن تعریف التخطیط یتفاوت بتفاوت عوامل وظروف المكان والزمان بل إن ھذا التفاوت یمتد إلى 
إذ أنھ ال یوجد  تعریف جامع , داخل المكان إذا ما اختلفت وجھات النظر وتباینت االھتمامات والمصالح 

من التخطیط أوال وعلى المكان والزمان ثانیا ولكن من فاألمر متوقف على الھدف , ومانع لمفھوم التخطیط 
حیث توجد أسس مشتركة تؤخذ , المتفق علیھ أن ھناك قاسم مشترك بین الباحثین والمھتمین في ھذا المجال

بالحسبان عند تعریف التخطیط وبالتالي فإن االختالف محدود بین التعاریف التي یضعھا جمھور الباحثین 
وجد اختالف عند الباحثین فإنھ غالبا ما یكون راجعا إلى طبیعة النظرة والھدف من وإذا ما. والدارسین



SPAPSAواإلیقاعیةاألنشطة البدنیة الریاضیة ةعلوم وممارسمخبر

88

انطالقا من وجھات نظر مختلفة وفي أزمنة . وقد قدمت للتخطیط تعریفات عدیدة . وراء تحدید المفھوم 
انات استقراء للمستقبل من خالل إمك:" ویعرف إبراھیم عبد المقصود أنھ : مختلفة وستعرض لعدد منھا 

الحاضر وخیرات  الماضي واالستعداد لھذا المستقبل بوضع أمثل الحلول لھ بكافة الوسائل الممكنة لتحقیق 
األھداف البعیدة والقریبة  ووضع بدائل ألي صعوبات محتملة عن طریق تحدید السیاسات الكیفیة بتحقیق 

أحمد ".( مكانیات المتاحة والمرتقبة مع وضع البرامج  الزمنیة لھذه السیاسات في إطار اإل, ھذه األھداف 
التخطیط ھو تحدید األھداف التي یسعى المشروع إلى تحقیقھا، : "تعریف السلمي ). 1987درویش ،

القیود التي تفرضھا وورسم الخطط والبرامج الكفیلة بتحقیق تلك األھداف آخذا في االعتبار اإلمكانیات
).براھیم محمود عبد المقصود ، أحمد حسن الشافعيإ.( ظروف المناخ العامل المحیط بالمشروع

.أنواع التخطیط. 2.2.2
: و یمكن تصنیف التخطیط حسب الھدف منھ ، أو اتساعھ إلى ثالث فئات مختلفة تسمى 

ویبدأ . یحدد فیھ الغایات العامة للمنظمة ، فیھتم بالشؤون العامة ككلو:أوال  التخطیط اإلستراتیجي - 
لكن جمیع مستویات اإلدارة یجب أن ویوجھ من قبل المستوى اإلداري األعلىواإلستراتیجيالتخطیط 

إیجاد خطة عامة طویلة : یشارك فیھ لكي یحقق األھداف المسطرة، وغایة التخطیط اإلستراتیجي ھي 
خطیطیة؛ المسؤولیات المنظمة ككل؛ إیجاد مشاركة متعددة المستویات من العملیة التوالمدى تبین المھام

.تطویر المنظمة من حیث تآلف الوحدات الفرعیة مع بعضھا البعض
یركز التخطیط التكتیكي على تنفیذ األنشطة المحددة في الخطط : التخطیط التكتیكي:ثانیا- 

اإلستراتیجیة ، وھذه الخطط تھتم بما یجب أن تقوم بھ كل وحدة من المستوى األدنى و، وكیفیة القیام بھ، 
.مسئوال عن إنجازه فالتخطیط التكتیكي ضروري لتحقیق أھداف التخطیط اإلستراتیجيومن سیكون 

المدى الزمني للتخطیط التكتیكي أقصر من المدى الزمني للتخطیط اإلستراتیجي كما أنھ یركز على و
).86-85، 1999عثمان دمحم غنیم ،.(األنشطة القریبة المدة الزمنیة لإلنجاز

یمكن ومسئولیات عملھ،ویستخدم المسئول التخطیط التنفیذي إلنجاز مھام: تنفیذي التخطیط ال: ثالثا - 
یطبق على األنشطة التي تتكرر أو وأن یستخدم مرة واحدة أو عدة مرات التخطیط ذات االستخدام الواحد

مالي تخطیط : حسب المجال أو النشاط : أما حسب مجال التخطیط فھناك ثالث مجاالت للتخطیط . المماثلة
طویل األجل ، متوسط ، : متكرر ، مؤقت؛ حسب المدى الزمني : ، إنتاجي ، مشتریات؛ حسب لتكراره 

.قصیر األجل
. مبادئ التخطیط ومقوماتھ في المؤسسة. 3.2.2
نعني تداخل وتكامل األنشطة المختلفة  وعلى كافة المستویات ، بحیث أن كل نشاط یؤثر :الشمولیة - 

ویتأثر بالنشاطات األخرى وبما یطرأ علیھا من تغییرات لذلك لن تتمكن الخطة من تحقیق األھداف 
.المنشودة عن اقتصارھا على نشاطات معینة دون غیرھا

تي تترابط وتتكامل فیھا األنشطة والمتغیرات سواء أكان ذلك وتعني الخطة المتكاملة ھي ال:التكامل - 
یقصد باألمثلة بلوغ : األمثلة . على المستوى التنظیمي أو المستوى المكاني أو مستوى اإلعداد والتنفیذ 

اقصر الغایات في ظل استخدام اقل الموارد وھذا بمعنى آخر یعني بلوغ أفضل النتائج وبأقل تكلفة ممكنة ، 
. عام فان الخطة المثلى ھي التي تتضمن استخدام امثل للموارد وتستبعد التبدید والھدر فیھاوبشكل 

ویقصد بذلك دقة محتویات الخطة وصحة المعلومات والبیانات المتعلقة بالموارد الطبیعیة :الدقة - 
. والبشریة وكذلك صحة أسالیب عرضھا وتحلیلیھا وتفسیرھا وتقدیراتھا المستقبلیة

.یعني تحدید األطراف المعنیة بتنفیذ وتحقیق األھداف الواردة فیھا بشكل واضح:وضوح ال- 

تصبح الخطة بعد إقرارھا برنامج ملزم للمؤسسات والھیئات المسئولة  ومتابعاتھا وبدون : اإللزام - 
.ھذا النوع قد یصبح المتعذر تحقیق أھداف الخطة

الخطة المرنة ھي الخطة الغیر جامدة والتي یمكن تعدیلھا أو إدخال التغییرات علیھا بأقل :المرونة - 
الخسائر الممكنة بمعنى أن تكون الخطة قادرة على استیعاب كل العوامل الطارئة أو الغیر المتوقعة 

.الحدوث
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سمة أساسیة لتوجیھ ترتبط استمراریة الخطة باستمراریة عملیة التخطیط التي تصبح :االستمراریة - 
.النشاط ولیس مجرد وسیلة مؤقتة لمعالجة ظروف طارئة تنتھي بانتھاء تلك الظروف

ویقصد بواقعة الخطة االنتقال بالمجتمع من واقع إلى واقع أفضل وان تكون األھداف :الواقعیة - 
.معبرة عن حاجات المجتمع بشكل علمي وموضوعي

. المتابعة. 3.2
: بعةالمتاماھیة.1.3.2

المتابعة بمفھومھا العام ھي عملیة رقابة مستمرة تقوم بھا اإلدارة بنفسھا أو بتكلیف غیرھا للتأكد من 
السیاسات وأن ما یجري علیھ العمل داخل المنظمة أو الوحدة التنفیذیة یتم وفقا للخطط الموضوعة

التأكد من أن ما یجري علیھ یسیر في مساره والبرامج المعدة ، وھي تستھدف متابعة العملوالمرسومة
تحدید المسئولیة في المسائل التي تتطلب ذلك وتصحیحھاواالنحرافاتوالكشف عن األخطاءوالطبیعي 

ال وتستمر معھ ال تتوقفووالمتابعة عملیة مستمرة دائمة تبدأ مع كل عمل). 37. 2000عصام بدوي(
م  بھا أجھزة متفرغة لھا تنفرد بھا، فقد تكون داخلیة في نطاق ھي لیست عملیة متخصصة تقووتنتھي ،

اإلرشاد، وھي بھذا المفھوم عملیة تقوم بھا جمیع المستویات والسلطة التنفیذیة المخولة بغرض التوجیھ
كلكم مسئول وكلكم راع: ((السالم ویقول الرسول علیھ الصالةوال تقتصر على اإلدارة العلیا ،واإلداریة

كذلك فلیس حتما أن یحمل مفھوم المتابعة أو الرقابة ممارسة ). متفق علیھحدیث شریف، )) (عیتھعن ر
تصحیحھاوضغوط معینة للكشف عن االنحراف بقدر ما تنبغي أن تكون المتابعة مجرد قیاس لالنحرافات

.لذلك كانت الرقابة الذاتیة أفضل أنواع المتابعة حیث ینتفي معھا أي مؤثر أو ضغوط و
المراجعة أو الفحص ":  المتابعة"ومن االستعراض السابق یتضح جلیا وجود اتجاھات متمیزة لمعنى 

أو المقارنة ، وتعني المتابعة  بتحدید دقیق تشیر إلى العملیة التي بواسطتھا التأكد من األنشطة المختلفة 
على متابعة األنشطة ومراجعة داخل المنظمة المؤسسة تحقق النتائج المرغوب فیھا فالمتابعة فھي مقصورة

سامي زین العابدین (معلومات التغذیة العكسیة للنتائج وإجراء عملیة تصحیح فھي متابعة لعملیة التنفیذ 
؛ المتابعة  تعبیر عن عملیة عقالنیة مدروسة أو عضویة ترتبط بكل مسعى إنساني )285. 2002حماد  ، 

مرء لنفسھ ھدفا محددا ویسعي لتحقیقھ فالبد أن یقوم بصفة ینشد تحقیق ھدف؛ أھداف معینة عندما یضع ال
دوریة بمراجعة تقوده نحوا الھدف وإذا وجد انحرافا عن الھدف أو عثر على عقبات  في طریق الوصول 
إلیھ فإنھ یحاول تصحح اتجاھھ وإزالة العقبات المختلفة لیتمكن من متابعة السیر في اتجاه الھدف المنشود 

.تصبح جزء ال یتجزأ  من ھذا السلوك منذ وجد اإلنسانوبما أن السلوك
إنھا العملیة التي بواسطتھا یتولى : منھم من یعرفھا بأنھا متابعة لعملیات تنفیذ األعمال داخل المنظمة

المدیر في الجھاز إدارة ومتابعة أعمال المنظمة محاوال أن یجعل البشر یحققون أھدافھا وكذلك بأن النشاط 
بھ اإلدارة لمتابعة تنفیذ السیاسات الموضوعة وتقییمھا والعمل على إصالح ما قد یعتبر بھا من الذي تقوم 

كما تعرف المتابعة  ). 260سامي زین العابدین حماد، (الضعف حتى یمكن تحقیق األھداف المنشودة  
لنتائج الفعلیة اإلداریة بأنھا مراجعة اإلنجاز وفقا للخطط الموضوعة ، كما تعرف بأنھا عملیة قیاس ا

ومقارنتھا بالمعاییر أو الخطط  الموضوعة ومعرفة أسباب االنحرافات بین نتائج المحققة والنتائج المطلوب 
بأنھا مجھود منظم تقوم بھ الجھة المسئولة یشمل المالحظة : على األداء" المراقبة " تعرف المتابعة . اتخاذ

نتھا بالمعاییر الموضوعة مقدما لتحدید االنحرافات عن ھذه المستمرة لألداء وقیاس النتائج الفعلیة ومقار
المعاییر أو توقع حدوث ھذه االنحرافات ومعرفة أسبابھا ثم تحدید أنسب التصرفات العالجیة أو 

عبد الفتاح الصحن،(التصحیحیة التي تحقق االستخدام  األمثل للموارد المتاحة التنظیم لتحقیق األھداف 
1983 ،25.(

التقویم لباقي والمتابعة عملیة مكملة لحلقات العملیة اإلداریة ویقوم بمھمة الضبط والتعدیلفعلیة 
الحلقات األخرى فھي في مجال التخطیط تبرز مواطن الضعف  في الخطط وتكشف عن معوقات التنفیذ

في المجال االنحرافات عن األھداف الموضوعة وقد یؤدي ذلك إلى تعدیلھا أو تغییرھا ببدائل أخرى ، وو
التنظیم فإن المدیر ال یستطیع التعویض في سلطاتھ إال إذا توفرت لدیھ الوسیلة التي تكفل بمراجعة النتائج ، 
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وبصفة عامة تبرز أھمیة المتابعة على األداء فیما فقدتھ من تغذیة عكسیة یتم على أساسھا التصحیح القوى 
تابعة الوظیفة الحیویة والعملیة المستمرة والمالزمة ألي انحراف یطرأ على العملیة اإلداریة وتعتبر الم

للوظائف اإلداریة األخرى ، كما أنھا عملیة دائمة ومتجددة تمارسھا اإلدارة بنفسھا أو یتكلف غیرھا للتأكید 
من أن ما جرى علیھ العمل داخل الوحدات اإلداریة  یتم وفقا للخطط الموضوعة والسیاسات الموضوعة 

النتائج والتعلیمات المعمول بھا لتحقیق األھداف المنشودةوالقواعدوفي حدود القوانینووالبرامج المعدة
أساسیا في تحدید كفاءة اإلدارة ورفع مستوى فعالیة النشاطاتوالمرغوبة فھي بذلك تعلب دورا مھما

لنا أن یتضحو).263سامي زین العابدین حماد ،  (ضمان ترشید علمي للقرارات بأفضل صورة ممكنة و
: خطوات عملیة المتابعة تتمثل بصورة موجزة فیما یلي 

بحیث یقیس المعیار ما وضع من أجل قیاسھ؛ : ـ الصدق 
تكرار استخدامھ؛ وبحیث یمكن االعتماد على المقیاس: ـ الثبات 
یشیر إلى قبول األفراد الذین سیقومون باستخدامھ؛و:ـ القبول 

من أھم المعاییر التي یمكن استخدامھا في والمعیار دالئل محددةوتعني أن یعطي : ـ الخصوصیة 
. المنظمة
. خصائص النظام المتابعة  الفعال. 2.3.2

لكي یحقق النظام المتابعة  فعالیتھ في توجیھ نشاط الجھاز اإلداري الوجھة الصحیحة ، ومن ثم تحقیق 
عبدا لحمید عبد الفتاح  المغربي، (لیة األھداف المنشودة فإنھ یجب أن تراعي مجموعة الخصائص التا

351 : (
بمعني أن یباشر الجھاز اإلداري العدید من أوجھ : حجم النشاط وـ مالئمة النظام المتابعة  مع طبیعة

الفنیة، مما والنشاط التي تختلف فیما بینھا من حیث النوع ـ الطبیعة ـ مدى األھمیة ـ االحتیاجات المادیة
لذلك على النظام المتابعة  أن یكون وخصائص تمیزه عن بقیة األنشطة،وسماتیعني أن لكل نشاط 

أصبح غیر قادر على تحقیق وإال فقد جوھرهوخصائص كل منھاوبالتالي متالئما مع سماتومتنوعا ،
األھداف؛ 

تائج الفعلیة الرقابي وجد للتأكد من أن النوبمعني أن النظام التتبعي: ـ أن یكون النظام المتابعة  مرنا 
ھو ینظر دائما إلى المستقبل ویتنبأ بما سیكون علیھ ھذا المستقبل؛ولألداء تطابق تلك المخططة من قبل ،

ذلك أن من أھداف النظام المتابعة  ھو تحقیق الوفر االقتصادي : ـ أن یكون النظام المتابعة  اقتصادیا 
تب علیھا أي زیادة في التكالیف عما ھو مخطط أو في تنفیذ أي اكتشاف األخطاء أو االنحرافات التي یتر

متوقع لھ ، قیاس نتائج ھذا النظام موضع التطبیق العملي ، وبمعني أن عنصر االقتصاد في النظام المتابعة  
عنصر نسبي مطلقا؛

لیتحقق ذلك یجب أن یكون متناسبا مع الكفاءات : سھولة الفھم وـ أن یتسم النظام المتابعة  بالوضوح
أخیرا فإن ونجاحھ ،وموجودة في المنشأة الریاضیة ، أي لیست العبرة بوجود النظام بل إمكانیة تطبیقھال

عملیة الوسائل المستخدمةوإنما تقاس بدقة األسالیبوالفعالیة ال تقاس بعدد الوسائل أو المبالغ المنفقة علیھا
نوعیة النتائج المترتبة علیھا؛وإمكانیة مباشرتھاو

تقاس كفاءة النظام المتابعة  بمدى قدرتھ على مسایرة التنفیذ : سم النظام المتابعة بالسرعة ـ أن یت
الفعلي لألداء؛

قادرا على وأي كلما كان النظام كذلك كلما كان نظاما دقیقا: ـ أن یتسم النظام المتابعة  بالموضوعیة 
المعاییر المتابعة  المستخدمة لقیاسالموضوعیة تعني أن تكون المقاییس أو وأن یؤتي ثماره المرجوة

نوعیة بقدر المستطاع ، تتوافر فیھا الدقة العلمیةومعاییر كمیةومتابعة النتائج الفعلیة للتنفیذ مقاییسو
المالئمة العملیة؛و

فالمتابعة  لیست سیفا مسلطا على رقاب : لیس عقابیا فقط وـ أن یكون النظام المتابعة  تصحیحا
رفع الكفاءة اإلنتاجیة وإنزال العقاب على األفرادوالجھاز اإلداري تھدف فقط لتصید األخطاءالعاملین في 
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تبحث عن الوسائل ولكي تكون كذلك فإنھ یلزم من ناحیة أن تتلمسوتخویف لھم،ولھم ولیست أداة إرھاب
؛)355عبدا لحمید عبد الفتاح  المغربي،(ال تحط من شأنھموالتي ال تھدر كرامة الموظفین

األمانةولنجاح ھذا ال بد أن تتواله عناصر تتسم بالثقة: أن تتولى المتابعة  عناصر أمینة واعیة - 
موضوعیة؛وتؤسس أحكامھا على أساس واقعیةو

یجب أال یقتصر دور النظام : ـ أن یعمل النظام المتابعة  على اتخاذ إجراءات أو قرارات تصحیحیة 
ف األخطاء أو االنحرافات ومعرفة أسبابھا، بل یجب أن یقوم بدراستھا وتحلیلھا المتابعة  على مجرد اكتشا
أفضل الطرق لمعالجتھا،  بما یساعد على تالفي آثارھا السلبیة في الوقت وواقتراح أنسب الحلو لھا

المناسب أو منع حدوثھا مستقبال؛
المتابعة على أداء معین یجب أن تتكامل بمعني أن : ـ أن یتمشي النظام المتابعة  مع نمط التنظیم السائد 

.مع المتابعة  على األنشطة األخرى بالمنظمة
كذلك مع ھو وأن تتناسب مع حدود السلطة المفوضة للمختص بالمتابعة،وو أخیرا  فإن المتابعة  البد

. متاح من خطوط االتصال بالمنظمة سواء أكانت رسمیة أم غیر رسمیة 
.المتابعة  والتخطیطالعالقة بین . 4.2

بمفھومھا العام تھدف المتابعة  إلى جعل ما یحدث یتطابق مع ما ھو مخطط، وھذا یعني أنھما 
:مرتبطان أي أنھما توأمان مرتبطان باإلدارة كما ھو موضح بالشكل التالي

یوضح العالقة االرتباطیة بین التخطیط والمتابعة:  1شكل رقم 

.الخــــاتمة
ال تقام ھذه  الترقیة إال بشروط واإلداریةوالمنشأة الریاضیة ھي ترقیة النشاطات الریاضیةإن ھدف 

المتابعة ووظیفتي التخطیطوالوظائف ومن بین ھذه الشروطووظائف إداریة ،وومعطیات ضروریة
تتوقف علیھما یعتبرھما علماء اإلدارة الحدیثة أنھما أھم ركنینو.األساسیتین إلدارة المنشأة  الریاضیة

غیاب أحد الوظیفتین ال تقام وتطور المنظمة،واستقراروعلیھما تتم استمراریةوإدارة أي مؤسسة كانت
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تبحث عن الوسائل ولكي تكون كذلك فإنھ یلزم من ناحیة أن تتلمسوتخویف لھم،ولھم ولیست أداة إرھاب
؛)355عبدا لحمید عبد الفتاح  المغربي،(ال تحط من شأنھموالتي ال تھدر كرامة الموظفین

األمانةولنجاح ھذا ال بد أن تتواله عناصر تتسم بالثقة: أن تتولى المتابعة  عناصر أمینة واعیة - 
موضوعیة؛وتؤسس أحكامھا على أساس واقعیةو
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ف األخطاء أو االنحرافات ومعرفة أسبابھا، بل یجب أن یقوم بدراستھا وتحلیلھا المتابعة  على مجرد اكتشا
أفضل الطرق لمعالجتھا،  بما یساعد على تالفي آثارھا السلبیة في الوقت وواقتراح أنسب الحلو لھا

المناسب أو منع حدوثھا مستقبال؛
المتابعة على أداء معین یجب أن تتكامل بمعني أن : ـ أن یتمشي النظام المتابعة  مع نمط التنظیم السائد 
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دائمة لوظیفة وتكون وظیفة المتابعة لصیقةو.الوظیفة األخرى أو تكون غیر قادرة على إتمام مھامھا
.أھدافھا المسطرة ولتحقیق غایاتھاال تقوم اإلدارة الحدیثة ذات األھداف إال علیھما والتخطیط

اختصاصاتھا مھما كان حجمھا تحتاج إلى تخطیط  ومتابعة ، فھما اللذان وفاإلدارة بجمیع مستویاتھا 
یحددان مساره، فیعمالن بطریقة علمیة الكتشاف األخطاء ویرسمان صورة العمل في شتى المیادین

فالمنشأة الریاضیة تسعى دوما إلعطاء . لمراحل العملتحدید األھداف المنشودةوالعراقیل،ووالمشاكل
تحدید وشؤون إطاراتھا من توزیع لمھامھموالمتابعة في تسییر شؤون إدارتھاوأھمیة معتبرة للتخطیط

ال تقوم ومنھ ، فإن إدارة المنشأة الریاضیة ال  تحقق أھدافھاو.مسؤولیاتھم ، وتنسیق الجھود فیما بینھم
من خالل تناول و.المتابعة المنظمةومثیالتھا إال بالتخطیط الھادفومنافسة غیرھاوھا واجباتوبمھامھا

في جمیع مراحل النقاط التي أثارھا " المتابعة إلدارة المنشأة الریاضیة والتخطیط" الباحث لھذا الموضوع 
بعملیتي التخطیطمن الجانب النظري قد الحظ أن اھتمام إدارة المنشأة الریاضیة من الجانب النظري 

تنسیق ما وبرمجة نشاطاتھا الریاضیةوالمتابعة لھ دور فعال في تسییر الجید في جمیع شؤونھا اإلداریةو
.واضح للعیانومجدولوبین مصالحھا اإلداریة سواء أفقیة أو عمودیة فھو مسطر
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