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الموضوع: عموميات حول  
التخطيط



التهيئة 
المجالية التخطيط المادة 

المدرسة



التخطيط
مفاهيم وتعاريف

طبيعة التخطيط

أهمية التخطيط

مبادئ التخطيط

عن التخطيطالمسؤول 

أنواع التخطيط



):1( تعريف
هو عملية التفكير فيما يجب عمله  •

في المستقبل وآيف ومتى يتم هذا  
العمل، فيتضمن تحديد األهداف  

ورسم الطرق والخطوات  
الالزمة لبلوغها ، وهو يتطلب  
قدرا آبيرا من وضوح الرؤية،  
والدقة في التنبؤ باتجاه األحداث  
أو بما ستكون عليه األمور في 

.المستقبل

):2( تعريف
وهو إحدى الوظائف  •

الرئيسية لإلدارة، حيث  
 ويتولى األهداف 

 واإلستراتجيــــــــات 
  والسياسات،و البرامج 

اتخاذ   واإلجراءات 
القرارات التي تؤثر  
بشكل أو  بآخر على  

.مستقبل المؤسسة

):3( تعريف
 وهو عملية ذآية •

تصرف ذهني،    
لعمل األشياء  

بطريقة منظمة  
والتفكير قبل  

العمل،و العمل  
في ضوء الحقائق  
.بدال من التخمين



):4( تعريف
يعرف التخطيط بأنه األسلوب •

العلمي الواعي بإدارة المجتمع  
وتوجيه الموارد البشرية والمادية  

والمالية المتاحة فيه على النحو الذي  
يساعد في تحقيق األهداف  

االقتصادية واالجتماعية في اقصر 
وقت ممكن، وبأقل جهد، ويعد  

التخطيط الوظيفة اإلدارية األولى  
على مختلف المستويات آونه يوازن  
بين الخطوات المالئمة واإلمكانيات  

.المادية والبشرية المتاحة

):5( تعريف
هو اتخاذ قرار •

حاضر بما سيتم  
في المستقبل  

وآيف سيتم وقت 
إتمامه ومن سيقوم  

.به

):6( تعريف
هو جسر يربط ما  •

بين الحاضر  
والمستقبل أو ما بين  

ما نحن عليه اآلن  
وما نريد أن يتحقق  

.مستقبال



اختبار ما بين  
.البدائل المقترحة

النظر إلى المستقبل  
وعدم تجاهل الماضي  

.والحاضر

ما  (االستمرارية 
بين جميع مراحل  

)التخطيط

اتخاذ القرارات

البدء بعد تحديد  
األهداف

المرونة في التعديل على 
مستوى مراحل التخطيط 

وفق المستجدات 
الحاصلة واألهداف 

المسطرة

:وعليه فإن طبيعة التخطيط تعني



التنبؤ 
بالمستقبل تحقيق 

الرضى

السيطرة على 
مشاآل التنفيذ

تحديد 
األولويات 

باالتفاق مع 
االحتياجات

تحقيق التكامل 
بين المراحل 
التنسيقية من 
خالل اتخاذ 
القرارات 
الرشيدة

االستخدام 
األمثل 
للموارد 
واإلمكانات

تقليل المخاطر 
المتوقعة

:أهمية التخطيط



المبدأ 
األول

• المساهمة في تحقيق النتائج

المبدأ 
الثاني

• الوظائف اإلدارية األخرىانعكاس التخطيط على 

المبدأ 
الثالث

• الشمولية

المبدأ 
الرابع

• مبدأ الفعالية

المبدأ 
الخامس

• المرونة

المبدأ 
السادس

• عدم المبالغة في تقدير اإلمكانيات

المبدأ 
السابع

• إعداد وتصميم النماذج الرقابية

:مبادئ التخطيط



من المسؤول عن التخطيط ؟؟؟
هو آل مدير أو مسير مسؤول عن مؤسسة أو قطاع •

المسؤولية على شرطي  هاتهفيها، بحيث ترتكز 
التخصص والتدرج

  -المعماري  -العمراني –اإلداري : التخصص مثل
الخ .....  -عالم االجتماع  -المقتصد 

ويكون من مسؤول العام مرورا بالمسئولين : التـــــــدرج•
الفرعيين وصوال إلى الفرد داخل تلك المؤسسة أو القطاع



المعيار األول ألنواع  ) أ
:التخطيط

 حسب المدى الزمني

حسب نطاق التأثير 

:  أنواع التخطيط
:التخطيط للتخطيط عدة أنواع مقسمة حسب عدة معايير نذآر منها

المعيار الثاني ألنواع  ) ب
:التخطيط

التخطيط الشامل

التخطيط النوعي



:  أنواع التخطيط
:التخطيط للتخطيط عدة أنواع مقسمة حسب عدة معايير نذآر منها

المعيار األول ألنواع  ) أ
:التخطيط

 حسب المدى الزمني

حسب نطاق التأثير 



التخطيط طويل 
المدى

إذ يمتد  والمؤسسات الكبرى لدولة ما، وهو التخطيط الذي تهتم به الوزارة •
.على خمس سنوات

التخطيط 
متوسط المدى

وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية ليست بطويلة وليست بقصيرة  •
ويغطي في الغالب فترة تزيد عن سنة وتقل عن خمس سنوات ويرتبط  

.واغلب المؤسسات االقتصاديةهذا النوع باإلدارة

التخطيط قصير 
المدى

وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية تقل عن السنة وهو المستهدف إذ  •
إننا نهتم بالتخطيط من بداية العام لتحقيق أهداف عامة من خالل أحد  

.المناهج ثم ننتقل إلى التخطيط لكل حصة وهو أقل فترة زمنية نخطط لها

:  المدى الزمني للتخطيط



لتخطيط  ا
االستراتيجي

التخطيط االستراتيجي من التوجيه في ويبدأ . بالشؤون العامة للمنظمة آكلويهتم •
األخرى، بحيث  اإلدارية مستويات ومن ثم جميع القبل المستوى اإلداري األعلى 

.في تنسيق وانسجام لكي تعمل يجب أن تشارك فيه
:وغاية التخطيط االستراتيجي هي. •
.تبين المهام والمسؤوليات للمنظمة آكلطويلة المدى إيجاد خطة عامة •
.إيجاد مشارآة متعددة المستويات في العملية التخطيطية•
.تطوير المنظمة من حيث تآلف خطط الوحدات الفرعية مع بعضها البعض•

لتخطيط  ا
التكتيكي

 يرآز التخطيط التكتيكي على تنفيذ األنشطة المحددة في الخطط اإلستراتيجية•
الكيفيات والمسؤوليات في انجاز  وذلك بتحديد .)ضمن اغلب المستويات اإلدارية(

زمني أقصر من مدى الخطط  مدى ب التخطيط التكتيكيآما يتميز . الخطط
.اإلستراتيجية،

التخطيط  
التشغيلي  

)التنفيذي(

ويمكن . أعمالهمالتخطيط التنفيذي إلنجاز مهام ومسؤوليات مديري القطاعات الفرعية يستخدم •
يتسم هذا .  حتى الوصول إلى درجة الرضى في التنفيذ أن تستخدم مرة واحدة أو عدة مرات
)سنة واحدة أو اقل(من النوعين اآلخرين  النوع من التخطيط بمدى زمني اقل

:  التأثير في التخطيط نطاق



)التراآب بين المدى الزمني نطاق تأثيرا لتخطيط( الوضع النموذجي للتخطيط

استراتيجية الوزارة أو الشرآة األم

الوزارة أو الشرآةإستراتيجية 

خطط القطاعات

خطط االدارات

خطط األقسام

خطط الشعب

خطط األفراد

  التخطيط التشغيلي
)التنفيذي(

خطة قصيرة المدى  
)أو اقل واحدةسنة (

التخطيط  
االستراتيجي

  المديخطة بعيدة 
أو أآثر) سنوات 5(

التكتيكيالتخطيط    المديمتوسطة خطة 



:  أنواع التخطيط
:التخطيط للتخطيط عدة أنواع مقسمة حسب عدة معايير نذآر منها

المعيار الثاني ألنواع  ) ب
:التخطيط

التخطيط الشامل

التخطيط النوعي



:  التخطيط الشامل

ذلك التخطيط الذي يضع في االعتبار آافة اإلمكانيات 
.والعوامل االقتصادية واالجتماعية والطبيعية والعمرانية 

:  التخطيط النوعي

ذلك الذي يرتبط بعامل محدد ينصب عليه بشكل أساسي متجاهًال 
  .أو واضعا في االعتبار بدرجة أقل من باقي العوامل األخرى

:ومن األمثلة نذآر



التخطيط لإلسكان •
أو التخطيط 
الستعمال 
األراضي

أو آل من يتعلق •
بتهيئة المجال 
العمراني

التخطيط 
العمراني 

أو  التخطيط للتعليم •
لتخطيط الصحي 

أو التخطيط لالستيطان  •
....

التخطيط 
االجتماعي  التخطيط الصناعي أو •

التخطيط الزراعي 
...... التخطيط السياحي•

التخطيط 
االقتصادي


