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 اهلدف
 .هى ما ٌظعى إليه الفسد مً أحل جحقيقه

تي ٌظعى إليها الفسد او
ّ
ديجت   النهائيت الحاطمت ال

ّ
 .الهدف هى الى

 
 شروط او متطلبات االهداف 

جددًد على ٌظاعد واطدُعابها املىظمت داخل الافساد لجمُع الاهداف وضىح ان :الىطىح 
 . املطلىبت واملظخلصماث الامهاهاث وجىضُذ والفعالُاث الاوشطت

اقعيت  في املخاخت والطاقاث الامهاهاث ضمً جهىن  عىدما الاهداف جدقُق امهاهُت أي :الى
   واملظخقبل الحاضس

حظخطُع لهي املىظمت وجطىز  والدولت املجخمع زغباث جحقق أي طمىحت الاهداف جنىن  ان 
 . العالمي الخطىز  مىالبت

الاداء لخقييم النمي وغير  النمي للقياض قابلت جنىن  ان. 
ادة ًدقق باالهداف الاًمان ان: باالهداف الاًمان  الاهداف بخدقُق الفسد والتزام اهدفاع ٍش

ادة ،ولرلو  . الاهداف لخدقُق املخخرة بالقسازاث والثقت الاهداف الهمُت الفسد قىاعت ٍش
الفسد باهداف وجسجبط الاطاطُت الاهداف مً الفسعُت الاهداف جخفسع او جيبع : الاهداف هسمُت 

 بحن الخىاشن  جدقُق مً البد لرا ، للمىظمت الاطاطُت الاهداف الى وصىال الخقظُماث باهداف
 . العاملحن الافساد اهداف و الخقظُماث اهداف



 (املدير) وظائف االدارة 
 التخطيط:أوال

   -: ةماملكد
طاهيا إلى شمالئو مع بسحلت جقىم أن جقسز  عىدما   بالسحلت البدء قبل الهامت الخطىاث بعع طخدبع حخما فئهو بٍس

 هىاك؟ إلى طخصلنم التي الىقل وطيلت هي وما ؤلاًاب؟ طينىن  ومتى الرهاب، مىعد شمالئو مع جحدد أن : منها

 مساعاتها ًجب التي الاطخعداداث مً وغيرها السحلت؟ لهره الهافيت اإلايزاهيت هي وما ؤلاقامت؟ طخنىن  وأًً

 .السحلت بهره الشسوع قبل وججهيزها

 طاعد طليما اإلاظبق الخخطيط مان وملما " الخخطيط " وظميه ما هي اإلاظخقبليت والخطىاث الاطخعداداث هره

ا دوزا ًلعب والخخطيط بها، القيام مً والغسض أهدافها وجحقيق السحلت هجاح على  هحخاج فىحً حياجىا، في حيٍى

 جخىقع ومتى العمل؟ هرا طيبدا ومتى ما؟ عمل طىؤدي وليف اليىم، طىعمل ماذا وجلقائيت باطخمساز  هخطط أن

 هحددها أن ًجب التي ألاطئلت مً وغيرها عىه؟ اإلاظئىى  ومً العمل؟ هرا مظخلصماث هي وما مىه؟ جيخهي أن

 .بالعمل الشسوع قبل مظبقا

 . الظىت هره أو  الشهس  هرا أو  ألاطبىع هرا به القيام هسغب ما ليشمل جخطيطىا امخد وزبما



 (املدير) وظائف االدارة 
 التخطيط:أوال

ت اإلاىازد مً وجىحيهها املجخمع اإلاىازد الدازة والىاعي العلمي الاطلىب هى : الخخطيط مفهىم  اإلااليت اإلاادًت البشٍس
 ممنً وقذ اقصس  في والاحخماعيت الاقخصادًت الاهداف جحقيق في ٌظاعد الري الىحى  على اإلاخاحت اإلاعلىماجيت

 .الهدز او  الظياع مً قدز  وبأدوى ممنىت وملفت حهد وبأقل

 . اإلاظخقبل في للعمل اإلاقترح بشأن اإلاىظم القساز  او  الخفنير  اهه او 

 .اإلاظخقبل في عمله طيخم إلاا الحاطس  الىقذ في الاطخعداد او  التهيؤ 

ف آلاحي ف وأبظطها الخعٍس ف الخخطيط، مً أوضح الخعاٍز  :هىاك عدة مظاهماث مً قبل علماء ؤلادازة لخعٍس

 لما أن علماء ؤلادازة طاهمىا في " الخحدًد في الىقذ الحاطس إلاا طيخم عمله في اإلاظخقبل " الخخطيط هى

فاث منها  :وطع عدة حعٍس

س أفظل الظبل إلهجاشها  الخخطيط هى جحدًد أهداف اإلاىظمت وجقٍس

الخخطيط هى الخيبؤ بما طينىن عليه اإلاظخقبل مع الاطخعداد إلاىاحهخه. 

 دها ث حيث ًبرى فيها الجهد لخىطيح ألاهداف التي جٍس ت حعخمد على اإلاىطق والتًر الخخطيط هى عمليت فنٍس

 .ؤلادازة والبحث عً أفظل الظبل لخحقيقها

 

 :اإلجابة على األسئلة التالية 

 ماذا ؟ لماذا؟ كيف ؟ متى ؟ 



 خصائص التخطيط
اذ جقسز الادازة مً خالله ما طىف جقىم بهه ولُفُهت  -: مظخقبلياهه  1.

 .القُام به مثل الشسوع بالعمل 
اذ ٌعخمهههههههد علهههههههى جيبههههههها الاخهههههههدار املظهههههههخقبلبت ومداولهههههههت  -:جهههههههىق ياههههههههه 2.

 الظُطسة على الظسوف ػحر املالدة واملخؼحرة في العمل 
اذ ًدبههع الخخطههُط عههدد مههً   -:القههسازاث والااههسا اث اهههه ٌعخمههد علههى 3.

 .القسازاث املخالخقت التي جددد الخصسفاث املظخقبلُت املسػىبت 
اذ ٌظهههههه ى الخخطههههههُط الههههههى بههههههرى الج ههههههىد  -:الاهههههههداف  اهههههههه ًسلههههههص علههههههى4.

 الالشمت لدظ ُل عملُت اهجاش الاهداف املظخقبلُت 
ف هههى الًخىقههها عىهههد اهجهههاش ههههدف معهههحن  املههها  -:مظهههخمسة  اههههه عملُهههت5.

 5 .هىاك اهدافا فالبد مً واىد خطط 



 التخطيط( فوائد) أهنية 

يجنب المنظمة من المفاجآت. 

يحدد ويوضح أهداف المنظمة. 

يضمن االستخدام األمثل للموارد. 

يعتبر أساس لقياس مدى نجاح المنظمة في التطبيق. 

 يقلل من اتخاذ قرارات اعتباطية وشخصية. 

يوفر األمن النفسي للعاملين. 

 6   .أساس لبقية الوظائف 



 أنواع اخلـطط  
  وفكًا لإلطار الزمين للتخطيط  

 سنوات او  10الى  سنوات 3خطط طويلة األجل اكثر من

 يكون على مستوى االدارة العليا . اكثر

 سنوات 3أقل من الى  سنة 1خطط متوسطة األجل من .

  يكون على مستوى االدارة الوسطى 

يكون على مستوى  . ةخطط قصيرة األجل أقل من سن

 7 االدارة الدنيا



 أنواع اخلـطط   
 طبكا للغـرض منها

 التخطيط من أجل أداء جديد. 

 التخطيط للتطوير أو التحسين. 

  مشكلةحل التخطيط من أجل. 

  التخطيط لعمليات روتينية متكررة. 
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 أنواع اخلـطط   
 نستوى االداريطبكا لل

 (الخطط االستراتيجية)العلياالتخطيط على مستوى اإلدارة 

 الخطط التكتيكية) الوسطىالتخطيط على مستوى اإلدارة 

 (الخطط التشغيلية) الدنياالتخطيط على مستوى اإلدارة 
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   خصائص التخطيط اجليد 
 أن يكون للخطة هدف نهائي واضح. 

 البساطة والوضوح. 

  المالئمة للزمان و المكان و الظروف. 

احتساب الفعل ورد الفعل . 

 المرونة. 

 اإلعالن عن الخطة وشرحها بوضوح. 

 متابعة الخطة في مراحل التنفيذ. 
 

1
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 مبادئ التخطيط
 :ٌظدىد الخخطُط على عدد مً املبادئ الاطاطُت وهره املبادئ ما ًأحي 

اقعيت جاخر الخطت بىظس الاعخباز الامهاهاث املخاخت ولرلو املحدداث واملعىقاث املحخملت ، أي  :مبدأ الى
عدم وضع اهداف جخجاوش خدود املىازد والامهاهُاث املخاخت ، والجهىن اهدافا ط لت ادا ًادي جىفُرها الى 

 .حعطُل قدز لبحر مً املىازد والامهاهاث املخاخت 

ت، والقطاعاث امل ىُت عىدما جهىن على : مبدأ الشمىى  اث الاداٍز أي ٌشمل امُع الاوشطت واملخؼحراث واملظخٍى
 . مظخىي الدولت

ت الدًمقساطيت  ً  :مبدأ اإلاسلٍص  أي الخىافق بحن امٍس

 اخضاع وشاط املىظمت الهداف خطت الدولت 

ت الخصسف واجخاذ القسازاث املخعلقت بأعداد وجىفُر زقابت خطط ا في ضى  خطت الدولت  اعطا  املىظمت خٍس
 .بالشهل الري ٌظاعد في الخنُُا مع العىامل البُئُت املحُطت باملىظمت 

عُت : مبدأ الصام  ٌعني الصام امُع املىظماث بدىفُر خطط الدولت النها جم اقسازها مً قبل ال ُئت الدشَس
 .وصادق عليها( البرملان)

أي ان الخطت هي عملُت مظخمسة والجيخهي بىظع الخطت وجددًد الاهداف ، بل جىفُرها : مبدا الاطخمساز
 وزقابتها وجدلُل الىخائج لخدظحن عملُت وضع الخطت الجدًدة 

أي ان جهىن الخطت قابلت للخنُُا مع املخؼحراث الجدًدة وقابلت للخعدًل او الخؼُحرخظب : مبدأ اإلاسوهت 
 .الن عدم املسوهت جادي الى جقلُل فاعلُت الخطت وامهاهاتها .الظسوف



 معوقات التخطيط
 

جىااه عملُت الخخطُط عدة عقباث جدد مً فاعلُتها وحظبب الفشل في جىفُرها لرا على الادازة املظازعت     
 :في معالجتها واًجاد الحلىى ملىاا تها ومً هره املعىقاث 

د مً صعىبت الخخطُط فظُصعب :  البئيت اإلاعقدة  عىما جهىن البِئت مدُطت باملىظمت مخؼحرة ادا طحًز
 .امع املعلىماث الدقُقت ، والخيبا الدقُق واجخاذ القساز املىاطب للخنُا مع هره البِئت 

ت للخخطُط مخعرزا او هاقصا او قدًما فأن الخخطُط  :هقص اإلاعلىماث  عىما ًهىن امع املعلىماث ضسوٍز
 طُهىن صعبا للؼاًت 

ًسػب النثحر مً الىاض على الثباث وعدم الخؼُحر وجصداد هره السػبت عىدما ٌشعسون :مقاومت الخغيير 
بالخىف مً مجاهُل املظخقبل فُفضلىن البقا  على الاهداف والخطط املعسوفت واملع ىدة في ظل الظسوف 

س   املظخقسة وهرا الخىاه الًدىاطب مع الخخطُط الري ًخطلب الخؼُحر والخطٍى
اقعيت  وذلو بظبب طى  الخقدًس واملبالؼت فبددر اما هقص في الخخطُط الثر مما هىمطلىب : عدم الى

 وجهىن الىخائج طلبُت حشائمُت او خُالُت ػحر ممنىت 
الخخطُط الظلُم ٌظخلصم ان ًهىن هىاك زبط وجيظُق بحن امُع : عدم الخيظق بين الادازاث املخخلفت 

ت لبلىغ الاهداف املساىة   ادازاث املىظمت وخشد امُع الج ىد في مظازاث مخىاٍش
هىاك النثحر مً القُىد التي ًمنً ان حعىق الخخطُط ومً ذلو شحت املىازد املالُت، هدزة : وحىد القيىد 

ت ،   النفا اث الاداٍز
ظخلصم مىازد مالُت مافُت  :الىقذ والخهلفت  ظخؼسق الىقذ َو فالخخطُط الظلُم ٌظخجزف الج ىد َو

ت  خطلب خبراث فىُت واطدشاٍز  ٍو


