
التخطيط تعريفها واهميتها ومكوناتها

التخطيط هو ان تقرر مقدما ما يجب عمله حتى تتفادى االخطاء و المصاعب التي تكتنف تنفيذ العمل و 

. بذلك  نوفر من الوقت و الجهد 

ع أن الوظيفة االساسية للتخطيط هي تنمية الخطة التي تتكون من عمل ذهني يختص اساسا بالفكر الذي يض*

. حلوال للمشاكل 

\مميزات التخطيط الجيد 

ان يستند التخطيط على التفكير الموضوعي-1

يجب ان يكون للخطة صفة االنتاج-2

الخطة يجب ان تكون مرنة -3

يجب ان تتوازن في الخطة صفة االستقرار-4

يجب ان تتميز الخطة بالشمول-5

يجب ان تكون خالية من الغموض-6

يجب ان يكون التخطيط اقتصاديا في نفقاته-7



مقومات التخطيط 

• .تحديد الهدف : اوال 

• .موارد تنفيذ الخطة : ثانيا 

• .االهداف االدارية الالزمة للتنفيذ : ثالثا 

• . بحث اولوية التنفيذ : رابعا

• .تحديد الوقت الالزم للتنفيذ : خامسا

• \صفات الخطة الجيدة 

• ان يقوم على اساس هدف واضح و محدد -1

• ان تكون متسمة بالبساطة -2

• ان تعتمد على تحليل سليم -3

• ان تتسم بالمرونة -4

• ان تكون متوازنة-5



المرونة في التخطط

• .يتعامل التخطلط مع المستقبل بما ينطوي من عوامل عدم التاكد و التغيير 

• و يقصد بالمرونة قابلية الخطة للتعديل على, ان فاعلية التخطيط تتوقف الى حد كبير على مرونته * 

ضوء ما يستجد من الظروف و المتغيرات المستقبلية التي لم تكن متوقعة او التي تاخذ بالحسبان في

. وقت التخطيط و اعداد الخطة

• \احتياجات التخطيط 

• يعتمد التخطيط على توافر المعلومات و الحقائق و تساعدنا البحوث على تجميع : الحقائق -1

.المعلومات و االحصائيات كي نستفيد منها في عملية التخطيط 

• ن تعتبر االمكانيات البشرية مهمة جدا فليس من السهل ايجاد الفنيين المطلوبي: االمكانيات البشرية -2

.في االقتصاد و االحصاء 

• البد من وجود هدف يدور حوله التخطيط : االهداف -3

• .يمكن االعتماد على االحصاءات و التقارير االقتصادية الرسمية : تجميع االحصائيات و االرقام -4

• : تكوين البرامج -5

• . الخطط البديلة -6

• المراجعة و المتابعة-7



االداري 



التخطيط التعليمي 

• هو العملية التي غايتها حصول التلميذ على تعلم كافي و ذو اهداف واضحة و على مراحل محددة بحيث 

. يمكن الحصول على فرض ينمي بها قدراته

• : العوامل التي تبنى عليها سياسة التخطيط التعليمي 

• ارتفاع مستوى -4التغيير في التكيب الوظيفي -3التغيير في التركيب االقتصادي -2الزيادة في السكان -1

.التطور االجتماعي و النفسي -7التقدم الديمقراطي  -6التقدم العلمي و التكنولوجي  -5المعيشة 

• \انواع التخطيط 

• سنة و 20-15هو اعداد خطة يستغرق تنفيذها فترة طويلة تتراوح ما بين : التخطيط طويل االجل -1

و من اهم . االسباب التي تبرر هذا النوع هي المشاريع الضخمة و التي التؤتي ثمارها اال بعد فترة طويلة 

تحديد اتجاه . *تحديدصورة الهيكل االجتماعي و االقتصادي *\المواضيع التي يعالجها هذا النوع 

ية تحديد المشاريع االساس.*تحديد خطوط االنتاج . *تحديد فروع االنتاج . *االرتفاع في مستوى المعيشة 

.اعداد الكفاءات االدارية و الفنية الالزمة . *لبناء و دعم خطوط االنتاج المقرر

• و التخطلط المتوسط االجل هو , سنوات 7-4و يغطي فترة تتراوح بين : التخطيط المتوسط االجل -2

.العمود الفقري للتخطيط االشتراكي 

• و يقصد به الخطط السنوية و التي هي في االصل من ضمن الخطة المتوسطة : التخطيط القصير االجل -3

.اي يتم تقسيم الخطة الخمسية الى شرئح لمدة سنة واحدة



التخطيط للمدرسة 

• -: يقصد به مرحلة التفكير التي يسبق التنفيذ و التي تتعلق باتخاذ القرارات عن 
مجموعة العناصر المادية و البشرية الواجب  –. اهداف المدرسة المطلوب تحقيقها 

القواعد التي تنبع في المدرسة بالنسبة الداء االعمال  –. استخدامها لتحقيق االهداف 

. البرامج الزمنية فيما يتعلق بالتدريس و االمتحانات–. 


