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الوحدة الثالثة :ماهية االدارة

تعريف التخطيط
 مفهوم التخطيط:
ما هو التخطيط :
هو اتخاذ قرار حارض بما سيتم يف املستقبل وكيف سيتم ووقت إتمامه ومن سيقوم به .
التخطيط إذا ً هو :
جرس يرتبط بني الحارض واملستقبل أو ما بني ما نحن عليه اآلن وما نريد أن تحقق مستقبالً .

ومن املفهوم السابق نجد أن طبيعة عملية التخطيط تعني ما ييل :
( -)1اختيار ما بني البدائل .
( -)2النظر إىل املستقبل وعدم تجاهل املايض والحارض .
( -)3االستمرارية .
( -)4اتخاذ القرارات .
( -)5البدء بعد تحديد الهدف .

تعريف التخطيط
أهمية التخطيط :
ويمكن أن نحدد دواعي الحاجة إىل التخطيط يف األسباب اآلتية :
أ  -التخطيط يرشدنا إىل الطريق املناسب لتحقيق الهدف .
ب  -التخطيط يف املستقبل يجعل املنظمة أكثر مرونة يف تعديل أهدافها .
ج  -النظر عىل املستقبل من الوقت الحارض  ،ويجعل املنظمة أكثر استعدادا ً ملواجهة تطورات مفاجئة يف
بيئتها.
د  -نظرا ً لندرة املواد املتاحة فأن التخطيط يرشدنا إىل اختيار أحسن البدائل التي تحقق أفضل العوائد .
هـ  -يقود إيل تصميم وتطوير معايري لألداء تساعد عيل مزيد من الرقابة الفعالة للمدير.

وينبع إدراك الحاجة للتخطيط من العوامل الهامة التالية :
 -1الفجوة الزمنية بني القرار الحايل ونتائجه املستقبلية .
 -2تزايد التعقد التنظيمي .
 -3التخطيط رضوري ملمارسة باقي وظائف املدير.
 -4تزايد املتغريات يف البيئة الخارجية للمنظمة .

تعريف التخطيط
مبادئ التخطيط :
يمكن تحديد املبادئ التي يجب أن يتم عىل أساسها التخطيط يف اآلتي :
( -)1املبدأ األول  :املساهمة يف تحقيق النتائج
( -)2املبدأ الثاني  :انعكاس التخطيط عىل الوظائف اإلدارية اآلخر
( -)3املبدأ الثالث  :شمولية التخطيط
( -)4املبدأ الرابع  :مبدأ فعالية التخطيط
( -)5املبدأ الخامس  :مرونة التخطيط
( -)6املبدأ السادس  :عدم املبالغة يف تقدير اإلمكانيات
( -)7املبدأ السابع  :إعداد وتصميم النماذج الرقابية

أهداف التخطيط
أهداف التخطيط والعوامل املؤثرة يف التخطيط:
أهداف التخطيط :
يمكن إجماال أن نحدد أهداف التخطيط فيما ييل :
 -1التخطيط من اجل االستمرار .
 -2التخطيط من اجل النمو .
 -3السيطرة عيل العمل واملشكالت الطارئة مما يحافظ عيل املظهر القيادي للمنظمات .
 -4تحديد معايري لألداء ،ويتم بموجبها الرقابة عيل أعمال اآلخرين وإيضاح مدي التزامهم بهذه املعايري.
 -5استغالل الطاقات واملوارد املتاحة أو التـي يمكـن توفريهـا  ،أي وضـع املـوارد املناسـبة يف األمـاكن
املناسبة ويف الوقت املناسب وبالتكلفة والعائد املناسبني .

أهداف التخطيط
العوامل املؤثرة الخارجية املؤثرة يف التخطيط:
 -1السياسات الحكومية :
ب -السياسات النقدية
أ -السياسة املالية
 -2الظروف االقتصادية العامة .
 -3سلوك املستهلكني .
 -4التوقعات التكنولوجية .
 -5الظروف االجتماعية والسياسية .

ج -السياسات الرضيبية

أهداف التخطيط
باإلضافة إيل العوامل السابقة فان هناك عوامل أخري قد يختلف تأثريها عيل التخطيط حسب حجم
املنظمة وطبيعة العمل الذي تمارسه والقطاع االقتصادي الذي تنتمي إلية املنظمة
واهم تلك العوامل يتمثل يف :
•الترشيعات والقوانني الحكومية .
•اتجاهات الرأي العام .
•مدي توفر املوارد الطبيعية ورؤؤس األموال .
•رد فعل املنافسني .
•توقعات االحتياجات من القوي البرشية وقدرة سوق العمل عيل توفري املوارد البرشية املختلفة .
•مدي توافر املرافق العامة من الطرق واملواصالت ووسائل االتصاالت ..وغريها
•درجة التنسيق والتعاون بني املنظمات األعمال بعضها البعض وبينها وبني األجهزة الحكومية من
الجانب األخر .

فعالية التخطيط
مزايا التخطيط :
 -1إن التخطيط الجيد يضمن لإلدارة حسن توزيع واستغالل املوارد املتاحة
 -2يتضمن التخطيط تحديد معايري لألداء سواء عيل مستوي األفراد أو األقسام.
 -3أن كل فرد يف التنظيم يعرف تماما املطلوب منة من عمل  ،ومن ثم تصبح طـرق التوجيـه
واالتصال باألفراد سهلة وواضحة وال تحتمل اللبس أو الغموض .
 -4التخطيط يدفع األفراد للعمل الن كل فرد يدرك مسئوليته ويدرك نتائج عملة عـيل أعمـال
اآلخرين
 -5يساعد التخطيط اإلدارة يف التعرف عيل  ،مختلف النشاطات واألعمال يف املنظمة  ،مواقـع
االختناقات وعيل املواقع املشكالت املحتملة

فعالية التخطيط
عيوب التخطيط :
يف الجانب اآلخر للتخطيط هناك بعض الجوانب أو العوائق للتخطيط يمكن تلخيصها فيما ييل :
 -1إن عدم التأكد من دقة املعلومات والبيانات املتجمعة قد يكون إيل بناء خطة غرب سليمة
 -2يري البعض أن وضع الخطط مكلف
 -3ويعيب البعض عيل التخطيط أبعادة السيكولوجية النفسية
 -4يقال أن التخطيط يحد من قدرة العاملني عيل املبادرة واالبتكار ويحرص أداهـم يف نطـاق مـا
هو مطلوب فقط
 -5يري البعض أن من مساوئ التخطيط إعاقة اتخاذ إجـراءات فوريـة للمشـكالت أو املواقـف
الطارئة .
 -6وأخريا ،فهناك قول شائع بان أحسن النتائج التي يمكن الوصول إليها هي تلك التي تتحقـق
من اتخاذ إجراءات فورية عند حدوث املوقف املستجد أو املشكلة حيث يتوفر عنرص التأكد

فعالية التخطيط
باإلضافة إيل التحفظات السابقة  ،فان هناك بعض العوامل التي تؤدي
إيل سوء التقدير يف التخطيط
ومن تلك العوامل هي :
أ -عدم األخذ يف الحسبان بعض املواقف الطارئة التي يمكن حدوثها والتي ثبـت تاريخيـا
حدوثها يف املنظمة
ب -قد يحدث سوء التخطيط حينما تتقيـد اإلدارة بخطـة واحـدة دون إفسـاح مجـال
للمرونة
ج -ويحدث سوء التقدير يف التخطيط حينما يعتمد املدير يف وضع الخطـة عـيل الحـدس
والتقدير الشخيص .

فعالية التخطيط
ومن ناحية أخري فان املبالغة يف التخطيط يمكن أن يأخذ الصور التالية :
أ -حينما يحاول املدير أن يجمع معلومات وبيانات ال تفيد الخطة ويسـتخدمها مـن اجـل التنبـؤ
بأحداث يصعب عادة التنبؤ بها.
ب -املبالغة يف جمع التقارير وإعدادها بشكل تفصييل مرهق
ج -اإلنفاق املتصاعد من حيث الوقت والجهد واألمـوال يف جمـع املعلومـات والبيانـات مـن اجـل
التخطيط.
د -الرقابة املستمرة عيل تنفيذ الخطة من اجل التأكد من نتائج الخطة قد يهدر الكثري من الوقـت
واألموال
هـ -إعداد الخطة لكل صغرية وكبرية يف املنظمة يف الوقت الذي تفرض فيه بعض األحداث رضورة
اتخاذ إجراءات فورية دون خطة مسبقة .

فعالية التخطيط
 زيادة فعالية التخطيط :

هناك بعض املعايري التي يمكن أن تتبعها املنظمات لضمان سري الخطط عيل الوجه الذي يحقق
األهداف املطلوبة

واهم تلك املعايري هي :
 -1اقتناع اإلدارة العليا بأهمية التخطيط واقتناع الذين سيقومون بالتنفيذ بأهمية التخطيط .
 -2مراعاة اإلمكانيات املتاحة للمنظمة سواء الحارضة أو التي يمكن توفريها
 -3إن التخطيط الجيد البد وان يأخذ يف اعتباره توقعات املستقبل
 -4إن توفري القدرات البرشية املؤهلة يف املنظمة يساعد عيل سالمة التخطيط الجيد
 -5كلما أمكن إرشاك األفراد العاملني يف جوانب من التخطيط
 -6وجود خطط بديلة
 -7تزداد فعالية التخطيط عند تجزئتها إيل مراحل .
 -8وأخريا ،فان التأكد من تنفيذ الخطط وسالمتها يستلزم املتابعة والتصحيح املستمر عند االنحراف
عن النتائج .

