مقرر اصول االدارة
 101دار

الوحدة الرابعة :الخطة االدارية

مبادئ إعداد الخطة اإلدارية ومراحل إعدادها

مبادئ إعداد الخطة اإلدارية :
أوال :اقتناع اإلدارة بأهمية التخطيط.
ثانيا ً  :تعيني شخص أوإدارة تكون وظيفتها اإلرشاف.
ثالثا ً :وضع خطة للتخطيط
رابعا ً  :إرشاك املديرين منذ البداية منذ تقرير الحاجة إىل التخطيط

مبادئ إعداد الخطة اإلدارية ومراحل إعدادها
(ب) مراحل إعداد الخطط اإلدارية :
( -)1تعريف موضوع الخطة وتحديد أهدافها
( -)2جمع املعلومات وتحليلها
( -)3تحديد االفرتاضات
( -)4اختيار بدائل الخطط وتقيمها
( -)5االختيار الفعيل للخطة

المسئولية عن إعداد الخطط وأنواعها
يمكن تقسيم الخطط حسب أهميتها وحسب املسئولني عن إعدادها إىل ثلثة
أنواع :
( -)1الخطة اإلسرتاتيجية
( -)2الخطة التكتيكية
( -)3الخطة التنفيذية
أنواع الخطط اإلدارية من حيث املعيار الزمني :
( -)1تخطيط طويل األجل
( -)2تخطيط متوسط األجل
( -)3تخطيط قصري األجل

االتجاهات الحديثة في التخطيط

(أ) -التخطيط باملشاركة :

إن تعريف التخطيط باملشاركة ينطلق من مبدأ إداري هو مبدأ اإلدارة باألهداف
والذي سبق أن استعرضناه يف موضع سابق
والتخطيط باملشاركة يدعو إىل أخذذ أرا املرووسذني ومقرتحذاتهم يف مختلذف
قواعد العمليات والنشاطات اإلدارية حول أساليب تحسني النشاطات اإلداريذة
واإلنتاجية يف برامج العمل املطلوبة .

االتجاهات الحديثة في التخطيط
ويمكن يف هذا اإلطار أن نحدد خطوات التخطيط باملشاركة عىل النحو التايل :
أوال :الحصول عىل أرا ومقرتحات املرشفني وروسا العمال بشكل مكتوب حول العوائق التي تحد
من التنفيذ وحول األساليب التي من شأنها تحسني عمليات األدا .
ثانيا :جمع اآلرا واألفكار واملقرتحات يف إدارة مركزية أو لجنة أو مجموعة تنسيق وتصنيفها وفقا
للتقسيم الوظائفي يف املنظمة
رابعا  :يعاد تقسيم املجموعة إىل مجموعات فردية متخصصة وتأخذ كل مجموعة خطة العمل
األولية يف الحقل الذي تنتمي إليه
خامسا ً  :تقوم هذه املجموعة الفرعية ببحث أكثر تفصيل لهذه الخطط األولية للوصول إيل أعداد
الخطة النهائية ،
سادسا  :تجتمع املجموعة اإلدارية السابقة بكامل أفرادها بمراجعة وتقويم كل خطة وإجرا
بعض التغيريات إذ لزم األمر ذلك .
سابعا :تكون الخطوة األخرية بإعداد املجموعة لبيان يحدد إسرتاتيجية املنظمة وخطتها الخماسية

االتجاهات الحديثة في التخطيط
(ب ) -التخطيط املوجه من الخارج :

وفقا لهذه الفكرة يف التخطيط فان مراحل إعداد خطط املنظمة يجب أن تأخذ التسلسل التايل
:
أوال  :دراسة وتحليل مفصل لجميع العوامل البيئية التي تؤثر بنحو مبارش أو غري مبارش عيل
مستقبل املنظمة ونموها
ثانيا  :ويتبع هذا التحليل للعوامل البيئية الخارجية ،يتم تحليل للعوامل الداخليذة يف املنظمذة
والتي تؤثر بطريقة أو بآخري عيل نمو ومستقبل املنظمة
ثالثا  :تقوم املنظمة بتحديد وتعريف املشاكل التي تواجهها يف بعض قطاعذات العمذل واتذي
تؤثر عيل بقائها وتطورها
رابعا  :تحديد السبل البديلة التي يكمن للمنظمة اختيار أحداهما
خامسا ً  :تكوين الخطة املطلوبة  ،عىل ضو الخطوات األربعة السابقة .

