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 التخطيط :

والمؤسسات التً تبحث عن التقدم  ان تزدهر , مم التً ترٌد ان تنهض , والمجتمعات التً ترٌدان اال  

, وضع  والتطور علٌها ان تسلك الطرٌق الصحٌح لتحقٌق ذلك . واول خطوه فً االتجاه الصحٌح 

, تفصل مراتب العمل وخطواته , وتبٌن صفات كل مرحلة , وتهًء وسائلها ألهدافاستراتٌجٌة واضحة 

المختلفة التً تحقق الوصول الى االهداف .  فالتخطٌط ٌعنً تجمٌع الحقائق والمعلومات وتحلٌلها ثم 

التً ٌؤمن بها المجتمع فالفلسفة االجتماعٌة للدولة هً  بالفلسفةترتٌب خطوات العمل . وٌرتبط التخطٌط 

  . دارة الحكومٌة ً تحقق االدارة الحكومٌة وهً التً تحقق المجاالت واالهداف التً تنشط لها االالت

اذن فهذه الوظٌفة تهتم بتوقع المستقبل وتحدٌد افضل السبل النجاز االهداف التنظٌمٌة , وٌعتبر التخطٌط 

رات فً الحاضر وبناء شًء الوظٌفة االولى للقٌام باي نشاط وهو تحلٌل بٌانات عن الماضً واتخاذ قرا

فً المستقبل . وهو اٌضا" اختٌار بٌن بدائل متعلقة باهداف وسٌاسات وخطط وبرامج لتحقٌق اهداف , 

وهناك عدة نقاط نرى انها تمثل الخطوط العرٌضة التً ٌمكن االسترشاد بها فً هذه الوظٌفة االدارٌة 

 منها:

ام المنظمة باتباع اجراءات واضحة ومحددة فً االلتزام : بمعنى ان تنفٌذ اي خطة ٌستوجب التز -2

 مدة زمنٌة لها بداٌة ونهاٌة . 
: وهً الخاصٌة االساسٌة للتخطٌط بالمستقبل الذي ٌتعذر االلمام بكل احتماالته  المرونة -2

 ومالبساته .

 الشمولٌة والتدرج فً الخطط. -3

فلسفته فمنهم من عرف وقد اعطى خبراء االدارة تعرٌفات متعددة للتخطٌط وكل حسب رؤٌته و  

التخطٌط على انه " عنصر اساسً من عناصر االدارة وله اولوٌة على جمٌع العناصر االخرى , اذ ال 

ٌمكن تنفٌذ اعمال على خٌر وجه دون تخطٌط مسبق لها , فالتخطٌط مرحلة التفكٌر التً تسبق تنفٌذ اي 

مله وكٌف ٌتم ومتى ٌتم " ومنهم من عرفه عمل والتً تنتهً عادة باتخاذ القرارات المتعلقة بما ٌجب ع



" هو التدبٌر لمواجهة خطط وجدت منذ القدم واهمٌتها واضحه "  وعرف اٌضا  ادارٌةعلى انه " عملٌة 

 . المستقبل سلفا لتحقٌق غاٌة معٌنة " 

 اهمية التخطيط : 

 وتبرز اهمٌة التخطٌط فً العناصر االتٌة :

 العمل على ما ٌستجد فً المستقبل من تطورات وتغٌرات .  -1

 تركٌز الضوء على االهداف .  -2

 العمل على اٌجاد تنسٌق فً االعمال وتطوٌر اسالٌبها . -3

 ضبط النفقات واالقتصاد بها .  -4

 العمل بمبدأ  االخذ بالرقابة . -5

 اغراض التخطيط : 

على انه االساس الذي ٌقوم علٌه العمل االداري الرٌاضً وغٌر  ٌمكن حصر غرض التخطٌط  

الرٌاضً كله باعتباره الوسٌلة الوحٌدة التً ٌرتكز الٌها القائد المواجهة المستقبل , فالمستقبل مجهول 

وترك االمور تسٌر كٌف ب القائد حساباته بدقه وٌعرف اتجاه مساره والقوى التً تؤثر فٌه سواذا لم ٌح

تخذ من االحتٌاطات ما ٌجب اتخاذه ٌمتخذا من االعمال ما ٌراه مناسبا لكل ظرف حٌنه ولم ما اتفق 

لمواجهة الظروف المتوقعة ولم ٌفكر مسبقا فً ما ٌنبغً علٌه القٌام به من اعمال قبل تنفٌذها , فانه قد 

ه فان التخطٌط بما ٌتناقض مع بعضه عندها ال ٌستطٌع الوصول الى االهداف التً ٌنشدها . وعلٌ ٌأتً

 ٌقوم على عنصرٌن مهمٌن وهما : 

فهو ال ٌعنً الرجم بالغٌب بل المقصود به لمس اصول المستقبل بناءا على  التنبؤ للمستقبل : -1

 تفكٌر منطقً , ٌقود الى توقعات حكٌمة لها ما ٌبررها عقال . 

: ال ٌكفً لقٌام التخطٌط ان تكون هناك اهداف محددة ٌراد تحقٌقها فً  االستعداد للمستقبل -2

المستقبل , وانما ٌجب ان تكون هذه االهداف قابلة للتحقٌق اي واقعٌة وان ٌكون بالمقدور تنفٌذها 

, وٌتطلب ذلك ان ٌكون لدى المؤسسة الوسائل الكافٌة من االمكانات البشرٌة والمادٌة ما ٌكفً 

  لتحقٌق ذلك .

 

 انواع التخطيط : 

  -مٌز بٌن انواع التخطٌط حسب المعاٌٌر االتٌة :نٌمكن ان 

 -من حٌث مدى السلطة فً التخطٌط وهً على نوعٌن هما : -1

ومهمته رسم السٌاسة العامة ووضع االهداف المراد تحقٌقها فً فترة  -: التخطيط السياسي -ا

 معٌنة . 



بٌان الوسائل المختلفة الواجب اتباعها لتحقٌق  ووظٌفة -:التخطيط االداري او المهني  -ب

 اهداف سبل تحقٌقها . 

  -من حيث المدى الزمني : -2

سنه وهو  15 - 11وٌمتد الى بضع سنوات ولفترات تتراوح بٌن  -: التخطيط طويل االمد -ا

لذلك صعب التطبٌق بما ٌتضمنه من قدرة على التنبؤ للمتغٌرات التً سوف تحدث فً 

 المستقبل . 

وٌكون مجاله الزمنً لفتره قصٌره وٌقصد به عادة التغلب على  -: التخطيط قصير االمد -ب

 رخاصته فً مجال االقتصاد وهو غالبا ما ٌكون اٌسازمة من االزمات التً تواجه المجتمع 

من التخطٌط طوٌل االمد نظرا لقرب العوامل والظروف التً توضع فً االعتبار عند القٌام 

 بعملٌة التخطٌط . 

 من حٌث مدى شمول التخطٌط وهو على نوعٌن هما :  -3

 : وٌتعلق بمختلف النشاطات التً تمارسها الدولة وقطاعاتها المختلفة .  التخطيط الشامل -ا

ٌهدف الى تغٌٌر كافة القطاعات فً الدولة وانما ٌخص احد  :فانه ال التخطيط الجزئي -ب

 االنشطة مثل قطاع الزراعة والصناعة على سبٌل المثال . 

 من حٌث المدى الجغرافً وهو على نوعٌن : -4

 : وٌكون على مستوى الدولة وكافة اقالٌمها .  التخطيط القومي -ا

 خل الدولة . : وٌتعلق بمنطقة جغرافٌة معٌنة دا التخطيط المحلي -ب

 

 اسس التخطيط السليم : 

 الضروريان ٌبنى على اسس علمٌة سلٌمة من  ٌهالجل ان ٌكون التخطٌط سلٌما لكل عمل وجب عل

  -على قواعد رصٌنة اهمها :التركٌز 

ٌنبغً ترتٌب العمل الذي تتضمنه الخطة على اساس ان ٌبدا  -مراعاة مبدا ترتٌب االولوٌات : -1

 ذ بما هو اكثر اهمٌة ثم العمل بما هو اقل اهمٌة . ٌفنالت

القٌام بمسح شامل بل القٌام بعملٌة التخطٌط حول الساحات  -مراعاة الواقع واالمكانٌات : -2

 واالدوات واالجهزة المتوفرة مع دراسة االمكانات المتوفرة . 

شاملة للجوانب كافة : الشمولٌة هً ان ٌرى عند وضع الخطة ان تكون  وتكاملهشمولٌة التخطٌط  -3

 , اما التكامل فٌعنً ادارة العالقات بٌن الجوانب المختلفة بحٌث تتعاون كلها لتحقٌق الهدف . 

دقة البٌانات واالحصائٌات : ال بد ان تستند عملٌة التخطٌط الى معلومات صحٌحة واحصائٌات  -4

 دقٌقة فبدون ذلك ال ٌمكن تحقٌق اي هدف من االهداف الموضوعة . 

 ٌط هو اتصافه بالمرونة الكافٌة .احد جوانب التخط -ونة :المر -5

 مشكالت التخطيط :

 التخطٌط وفاعلٌته :  نجاح هناك بعض المعوقات التً تحول دون

 كثرة التكالٌف . -1



 ضٌاع الوقت . -2

 عدم وجود المرونة فً عملٌة التخطٌط . -3

 الشك فً االفتراضات الموضوعة عبر المستقبل . -4

 .  لألمورالنظرة الضٌقة  -5

 عدم دقة المعلومات واالحصاءات التً ٌقوم علٌها التخطٌط . -6

 قٌود النفسٌة فً سلوك المخططٌن .ال -7

 مراحل التخطيط :

هناك مراحل محددة لعملٌة التخطٌط هً كفٌلة بجعل التخطٌط ٌسٌر فً النهج الصحٌح الذي ٌؤدي الى 

 -الوصول الى االهداف :

 تحدٌد الهدف . -1

 ت وتحلٌلها .جمع المعلومات والبٌانا -2

 العاملٌن .  لعاتتطالسٌاسات التً تحدد  رسم -3

 وضع الخطة البدٌلة .  -4

 اختٌار الخطة . -5

 وضع المٌزانٌة وتحدٌد الموارد .  -6

 -خصائص التخطيط في العمل الرياضي :

الرٌاضٌة والبدنٌة  باألنشطةٌجب ان ٌكون مرتكز على مبدا العمل مع الرٌاضٌٌن اثناء مشاركتهم  -1

 المختلفة . 

 اعداد القٌادات الرٌاضٌة المؤهلة فعال لتحمل المسؤولٌة وبروح عالٌة وثقة متناهٌة .  -2

جمٌع الرٌاضٌٌن واالدارٌٌن لخلق الظروف وتهٌئة االمكانات الالزمة والضرورٌة لتحقٌق رعاٌة  -3

 والفنٌٌن وكل ما له عالقة بالعمل الرٌاضً .

 ضمان توفٌر الخدمات واالشراف علٌها .  -4

 بعملٌة التطوٌر والتغٌٌر . االستمرار -5

 دراسة المشاكل واٌجاد الحلول لها .  -6

 رعاٌة الرٌاضٌٌن والمدربٌن واالدارٌٌن واسرهم رعاٌة كاملة .  -7

ع البرامج والمناهج ضالتنسٌق بٌن جمٌع الدوائر والمؤسسات من اجل اٌجاد سٌاسة موحدة لو -8

 المعدة لالرتقاء بالعملٌة التدرٌبٌة والتعلٌمٌة . 

 ابعة المستمرة لتنفٌذ الخطط الموضوعة . المت -9

 التدرج من الجزء الى الكل اثناء تنفٌذ الخطة ومن التخصص الى العام .-11

االعالن الكامل للخطة الموضوعة على جمٌع الكوادر العاملة فً اطار الخطة ) المشمولة -11

 بالتخطٌط ( . 

 



 

 

 

 

 

 



 


