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  التخطيط اجليذ هياراث: دًرة تذريبت قصرية بعنٌاى
 د عبذالاله صابر عبذاحلويذ / اعذاد ًتقذين 

 :التخطيطهفيٌم  :أًلا 
 وأدواتو االجتماعي والبحث العممي المنيج اتباع عمى القائمة التمييدية الذىنية العمميات مجموعة ىو التخطيط  

 أو الثقافي أو االجتماعي أو االقتصادي المستوى رفع بقصد وموضوعة محددة معينة أىداف تحقيق تستيدف التي
  .المجتمع ونمو الفرد سعادة يحقق بما جميعا المستويات ىذه
 ينبغي الذي العمل تحديد خالل من وذلك لممجتمع المستقبمية الصورة رسم بأنو عموما التخطيط تعريف ويمكننا 

 معينة زمنية فترة في معينة أىداف لتحقيق إتباعو
 ،"يشتمل عمى التنبؤ بالمستقبل وبما سيكون عميو مع االستعداد ليذا المستقبل"عرف التخطيط بأنو 

 .محدودةعممية ذىنية منظمة الختيار أفضل الوسائل الممكنة لتحقيق أىداف  :ىو أو 
 :عمى عدة أمور ىي التخطيط ويرتكز مفيوم
 .أنو عممية ذىنية -1
 .والتنبؤ بيذا المستقبليرتكز عمى المستقبل  -2
 .يعتمد التخطيط عمى اإلمكانيات المتاحة -3
يقوم التخطيط عمى اختيار بديل من عدة بدائل، بمعنى أنو إذا لم يكن ىناك بدائل فال حاجة  -4

 .لمتخطيط
 :مفيوم التخطيط العام يجيب عمى أربعة أسئمة ىي

  ماذا نريد أن نفعل؟  -
  أين نحن من ذلك اليدف اآلن؟  -
  ما ىي العوامل التي ستساعدنا أو ستعيقنا عن تحقيق اليدف؟ -

 ما ىي البدائل المتاحة لدينا لتحقيق اليدف؟ وما ىو البديل األفضل
 :التخطيطأىويت : ثانياا 

 :يمكن إبراز أىمية التخطيط من خالل النقاط التالية
 .المختمفةتحديد مسارات العمل في مجاالتو  -1
 .التنفيذاختصار الوقت والجيد في عممية  -2
 .التطويراختصار الزمن في عممية  -3
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يجاد التناسق بين العممية التعميمية ومتغيرات المجتمع  -4  .دراسة الواقع وتشخيص مشكالتو وا 
 .مواكبة التنمية الشاممة واإلسيام فييا -5
عداد الخطط طويمة  -6  .المدىالتنبؤ بالمستقبل وا 
 .وتطويرىاية متابعة العممية التعميم -7
 .اليدرالترشيد في الصرف عمى التعميم وسد مواطن  -8
 .استثمار الوقت االستثمار األمثل المبني عمى التسمسل والتوزيع المالئم لطبيعة العمل -9

 .بينيماإيجاد االنسجام بين التعميم والمجتمع وسد الفجوة فيما  -11
 :شرًط التخطيط :ثالثا  
 .أجمياأن تحقق الخطة األىداف الموضوعة من  -1
 .مراعاة االعتدال في األىداف -2
 .الواقعية في الخطة -3
 مراعاة األولويات عند تنفيذ الخطة -4
 .أن تحقق الخطة عنصر المرونة -5
 أن تكون الخطة متوازنة وفق حدود اإلمكانيات -6
 (االحتياجحسب  التوزيع)عدالة التوزيع لمميزانية  -7
 أىمية التطوير لمخطة - -8
 .بين المعنيين بتنفيذهأن يراعي البرنامج التنسيق  - -9
 .هراحل ًضع اخلطت: ا  رابع
وىي التي يتم فييا تحديد األىداف والغايات المراد الوصول إلييا من خالل عممية : مرحمة إعداد الخطة -1

أي التوقعات المحتممة الحدوث وىذه : التعميم المستمر خالل فترة الخطة وبعد ذلك تأتي مرحمة التنبؤ
. يرات المتسارعة والمفاجئةالمرحمة تعتبر من أصعب المراحل نظرا ألنيا تتعامل مع المستقبل ومع المتغ

وعقد االجتماعات المختمفة عمى جميع المستويات لمناقشة األىداف المراد الوصول إلييا وأخذ اآلراء 
 .المرجوةواالقتراحات حول الطرق والسبل التي يجب إتباعيا لموصول إلى األىداف 

تقوم الجية المسئولة عن أي برنامج بالموافقة عمى الخطة عند التأكد من : مرحمة الموافقة عمى الخطة -2
 .وتعتبر إشارة البدء لتنفيذ الخطة المستقبل،األىداف والغايات المراد تنفيذىا في 
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ى جاىدة تبدأ الجيات المعنية عند اعتماد الخطة بالتنفيذ وفق المرسوم ليا وتسع: مرحمة تنفيذ الخطة -3
 .الموضوعةلتحقيق األىداف 

 .ويتم فيا متابعة التنفيذ لمتأكد من أن التنفيذ يتم وفقا لما خطط لو: مرحمة المتابعة والتقويم -1
 إعذاد اخلطت ًبنائيا عولياث :خاهساا 

 الرؤية بناء-1    
 بناء األىداف -1
 صياغة األىداف العامة -2
 صياغة األىداف التفصيمية -3
 الخطة التنفيذية -4
 األنشطة والبرامج -5
 .خصائص التخطيط اجليذ :ساا ساد

تعد مراحل إعداد الخطة السابقة مراحل يجب في التخطيط لمتعميم المستمر األخذ بيا ومتابعتيا كي تسير بالشكل 
المرسوم ليا لكن أي خطة كي تحقق نجاحيا ال بد أن تتسم بعدد من الخصائص التي تميزىا وتجعميا ناجعة في 

 :ىذه الخصائصمجاليا ومن 
 .المنشودةتناسب اإلمكانيات المتاحة والممكنة مع األىداف  :الواقعية -1
  كافة الموارد عمىأن يكون لمخطة السيطرة والتوجيو  :الشمول -2
 .مواجية الظروف الطارئة عمىأن تكون الخطة قادرة  :المرونة -3
 .خططالربط العضوي بين مختمف عمميات التخطيط وبين سابقتيا من  :االستمرارية -4
 .بحيث تكون الخطة ممزمة التنفيذ وفقًا لمجدول الزمني المحدد ليا :اإللزام -5
 .الخطةمشاركة جميع األفراد والمؤسسات في تنفيذ  :المشاركة -6
 يقصد بيا التنسيق واإلجراءات والوسائل :التنسيق- -7
 :التخطيط أنٌاع: سابعاا 
 أخرى بمعطيات التخطيط عممية اقتران إلى يرجع االختالف وىذا أنواعو حول بالتخطيط الميتمين تصنيفات اختمفت
 .بيا المقترن خالل من إال ختالفيا ينبع ال التخطيط، من مختمفة أنواعا لنا تنتج وبالتالي مجاالتيا، في تختمف

 المجال: المجاالت ىذه ومن. فمكو في وتدور الخطة يؤطر الذي التخطيط عممية مجال بو يقصد: المجال -1
 . الخ... الثقافي والمجال االجتماعي، والمجال االقتصادي،



4 
 

 زراعيا يكون وقد صناعيا يكون وقد تعميميا يكون فقد المجال تخصيص عمى يركز وىو: التخصص -2
 :أقسام ثالثة إلى الزمني بعده خالل من التخطيط ونقسم: الزمني البعد -3
 (السنة حدود في. )المدى قصير تخطيط-أ
 (سنوات 5- سنة). المدى متوسط تخطيط_ ب
 .االستراتيجي التخطيط عميو يطمق ما وىذا( سنة 21- سنوات 11. )المدى طويل تخطيط_  ج

 الصعٌباث التي تٌاجو التخطيط :ثاهناا 
  :الصعوبات الناتجة عن األشخاص

 : عدم االلتزام بالتخطيط -
   استغالل من خالل التخطيط السميم   -
  عدم القدرة عمى التفريق بين دراسات التخطيط والخطط  -
 االعتماد الكبير عمى الخبرة  -
  مقاومة التغيير -

  :نفسياالصعوبات الناتجة عن تعقيد عممية التخطيط 
 صعوبة الحصول عمى معمومات دقيقة  -
 مشكمة سرعة التغيير -
    عدم المرونة  -
  والنفقاتالوقت  -

 :اجلاهعيطالب للأىويت التخطيط  :تاسعاا  
طراب  -  .الذىنيحفز الطالب إلى التعمم ويشوقيم إليو ويحمييم من أضرار التعمم المشوش وسوء الفيم وا 
 .مادةساعد الطالب عمى تنظيم وقتو ألكبر قدر ممكن وتوزيعو بطريقة مناسبة لكل ي -
  .لمتعمم وثقتو بمعمومات المعمم وقدرتو عمى العطاء ة الطالبيزيد من دافعي -
  .يكسب الطالب اتجاىات إيجابية نحو المعمم -
 .طالبوذلك أن المعمم المنظم يترك انطباعًا حسنًا لدى   -
 يتأثر الطالب بالجوانب اإليجابية لممنياج الخفي عند معممو   -
 أمثل بشكلٍ واستغاللو الوقت  التنظيم وتقدير أىمية: فيكتسب عاداٍت سميمة تساعده في حياتو مثل -
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 :اجليذ للنجاحالتخطيط هياراث : عاشراا 
  القناعة بأنك قادر عمى التغيير -1
   التفكير اإليجابي في الحياة -2
 اقتناص الفرص -3
 فن إدارة الوقت -4
 المبادرة وعدم التأخر -5
 المستشار الناجح -6
  وتعانوا عمى البر والتقوى -7
 رتب حياتك -8
 حاسب نفسك -9

 المجاىدة-11
 الوسائل المعينة لمنجاح اختيار-11
 فن اتخاذ القرارات-12
 التأمل في حياة الناجحين-13
 كن متميزًا تكن ناجحاً -14
 اليمة عمو-15
 األولويات فقو-16
 التوكل عمي اهلل -17
 النجاح في الثقة-18
 بالتحدي الشعور من بد ال-19
 الناجحة األسرة تكوين-21
 لميدف الجيد التخطيط-21
 النجاح في والمسجد والبيت والتعميم الحكومات دور-22
 الناجحين صاحب-23
 الحياة مطالب في التوازن-24
 طريقتو وسالمة التفكير قوة-25
 الفشل من االستفادة-26
 ضالتفاو  فن تعمم-27
 باآلخرين التواصل إتقان-28
 األزمات إدارة-29
 التسويف من حذرا-31


