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 لماذا تستخدم ؟؟؟؟؟



 االعمال منارة ماهي



 الفصل الثالث

 وظائف االدارة العامة



 :أربعالعامة هي  لالدارةان الوظائف االساسية •

 .التخطيط•

 .التنظيم•

 .التوجيه•

 .الرقابة•



 التخطيط

 .مفهوم التخطيط•

 .أهمية التخطيط•

 .التخطيط  مبادىء•

 .منهجية التخطيط وخطواته•

 .أنواع التخطيط•

 



 التخطيط

 :التخطيط مفهوم•

 لفعل المسبق واالعداد,االهداف وضع عملية هو•

 هذا ويتم ,المحدد الهدف تحقيق باتجاه يقود كفؤ

 ,رشيدة ادارية قرارات اتخاذ خالل من االعداد

 الى وصوال للمستقبل متقدمة معرفة على تقوم

 .الكفؤ الفعل ذلك



 تمرين 

 :الشاباتمجموعة •

المطلوب التخطيط للقيام •

 .بالتسوق

 :الشبابمجموعة •

المطلوب التخطيط لنزهة جبلية •

   .الدراجاتعلى 



 

 أهمية التخطيط
 : التالية لألسباب التخطيط أهمية تبرز- 

 على المؤثرة والخارجية الداخلية البيئتين وعوامل متغيرات مواجهة -1

 .المنظمة وأهداف رسالة

 هي ما تظهر الخطة ألن ,المنظمة أهداف نحو الجهود وتنسيق  توجيه-2

 .اليها الوصول المنظمة تحاول التي االهداف

 صنع في المشاركة فرصة المديرين اعطاء يتم التخطيط خالل من-3

 .المنظمة واستراتيجيات اهداف الى بالوصول تتعلق التي القرارات

 حيث.المنظمة داخل اإلدارة أعمال على للرقابة كأداة الخطة تستخدم-4

 االنحرافات ومعرفة التنفيذ لمراقبة  كمقاييس المحددة االهداف تعتبر

 الوقت في تصحيحها غلى والعمل تحصل قد التي الهدف عن

 .المناسب

 



 التخطيط مبادىء
 :يليلوظيفة التخطيط يمكن إجمالها بما  واالساسيةالعامة  المبادىءتوجد مجموعة من •

يعني أنه الوظيفة االساسية االولى من وظائف االدارة التي تنطوي على : مبدأ أولوية التخطيط -1•

 .تحديد االهداف التي تسعى المنظمة الى تحقيقها

,  يقصد بذلك أن التخطيط يجب أن يشمل جميع وظائف وأنشطة المنظمة: مبدأ شمولية التخطيط-2•

وجميع المديرين وبمختلف مستوياتهم الوظيفية يشاركون في العملية التخطيطية وان كان ذلك 

 .بمستويات مختلفة

يبدأ وال يتوقف طالما أن المنظمة , ومستمرة فهو عملية دائمة : مبدأ استمرارية التخطيط-3•

ألن مستجدات ومتغيرات البيئة المحيطة تستدعي ضرورة مراجعة الخطة وتعديلها وفق .قائمة

 .المستجدات

والمرونة تعني امكانية   .التخطيطالمبدأ مشتق من مبدأ استمرارية هذا :مبدأ مرونة التخطيط-4•

تعديل الخطة وفق المستجدات الطارئة في البيئة المحيطة مع امكانية المحافظة على الهدف العام 

 .للخطة

أما  .مسبقا  يقصد بفاعلية التخطيط قدرته على تحقيق االهداف المحددة : مبدأ الفاعلية والكفاية -5•

 .الكفاية فهي القدرة على تحقيق األهداف المحددة بأقل ما يمكن من التكاليف

وبعني ذلك أن االدارة تقوم بالتخطيط ألنها تدرك أنه السبيل الوحيد الذي : حقيق األهدافتمبدأ -6•

 .يوصلها الى تحقيق أهدافها االساسية والفرعية



 منهجية التخطيط وخطواته

 .القيام بالتنبؤ -1•

 .تحديد األهداف-2•

 .وضع البدائل-3•

 .تقييم البدائل-4•

 .وضع الخطط الفرعية-5•

 .اعداد الموازنات التخطيطية -6•

 .وضع الخطة -7•



 منهجية التخطيط وخطواته

 :بمايلي الخطة اعداد خطوات اجمال يمكن•

 االمكانيات معرفة الخطوة هذه تشمل : بالتنبؤ القيام -1•

 تشمل كما . والضعف القوة نقاط حيث من للمنظمة الحالية

 من تتضمنه أن يمكن بما ,الخارجية البيئة بظروف التنبؤ

 االقتصادية العوامل من مجموعة عن ناجمة وتهديدات فرص

 . وغيرها المنافسة وظروف ,والتقنية واالجتماعية

 المنظمة أهداف وضع على تأثير من الظروف لهذه لما وذلك

 .واستراتيجياتها



 تمرين على الخطوة االولى

 التخطيط إلدخال منتج جديد



 (  s o w t  )سوات  تحليل 

 القوة

(s) 

 الفرص

(o) 

 الضعف

(w) 

 التهديد

(T) 



 .ورؤيتها المنظمة رسالة تحديد بعد عادة االهداف وضع يتم :االهداف تحديد -2•

 .محددة زمنية فترة في أي.المستقبل في تحقيقها تود التي النتائج من مجموعة هو المنظمة هدف ان•

 .وغيرها والبرامج واالجراءات كالسياسات , االخرى التخطيط عناصر جميع الهدف من تنبع•

 :التالية العوامل على يعتمد الخطة نجاح حيث ,التخطيط نجاح يعني ال الهدف وجود•

 من البد اساسية حاجات بوجود التام االقتناع عن االيمان هذا وينتج :بالهدف والعاملين االدارة ايمان -أ

 من لجميع فهمه يسهل بحيث والنوع الكم حيث من المعالم واضح الهدف يكون ان ويجب .اشباعها

 .تحقيقه على سيعملون

  البدائل بجميع عميق وتفكير ,دقيقة حسابية عمليات خالل من ذلك ويكون.تحقيقه امكانية -ب

 .تحقيقه عن الناتجة والمخاطر الفرص وتقدير المتاحة واالمكانات

 :مصدرين من تأتي والثقة: الهدف تحديد في القرار بسالمة العاملين ثقة -ج

 . القرار عليها بنى التي والمعلومات الحقائق-

 .الهدف تحقيق بامكانية ومعرفته خبرته حيث من المدير أي القرار صاحبة السلطة-



 :االهداف تحقيق الى تؤدي التي البدائل وضع-3•

 لتحقيق الممكنة البدائل من عدد وضع الخطوة هذه في يتم-

 .للمنظمة العامة الخطة

 مختلف في المديرين كل  الخطوة هذه في يشترك وقد-

 الدقيقة لمعرفتهم وذلك المنظمة في االدارية المستويات

 البديل تنفيذ على وقدراتهم الوظيفية اداراتهم بامكانات

 .المنظمة اهداف يحقق الذي المناسب



 القوة نقاط الى بالتعرف وذلك:المتاحة البدائل تقييم -4•
 نقاط على قوته نقاط تطغى الذي فالبديل ,بديل لكل والضعف

 فيه تغلب الذي البديل ويستبعد , جيد كبديل به يحتفظ ضعفه
 .القوة نقاط على الضعف نقاط

 للمنظمة العامة الخطة اقرار بعد :الفرعية الخطط وضع-5•
 الوحدات مستوى على الفرعية الخطط وضع يتم ككل

 برامج شكل على تفصيلية خطط الى تجزئتها يتم ثم,االدارية
 التنفيذ فرصة له يتيح منظم بشكل واجراءات وقواعد

 .ويسر بسهولة اخرى الى مرحلة من واالنتقال



 االدارة ومعرفة التفصيلية الخطط وضع بعد : التخطيطية الموازنات اعداد -6•

 المخطط يقوم , الالزمة البشرية وللموارد , تأديتها يجب التي والمهام بالواجبات

 هذه وتدل , الخطة في الموجودة والقيم الكميات تمثل أرقام الى كله هذا بترجمة

 الموازنات تلك وتعتبر , التنفيذ من المتوقعة وااليرادات النفقات على األرقام

  ككل للمنظمة العامة الخطة ثم ومن الفرعية الخطة تنفيذ على رقابية معايير بمثابة

 يعرض مكتوب تقرير في خطتهم بوضع المخططون يقوم : الخطة وضع -7•

 ويحتوي , التنفيذ موضع ووضعه واقراره لمناقشته تمهيدا العليا االدارة على

 الوقت , ستتبع التي واالجراءات البرامج , الهدف , الخطة عنوان على التقرير

 ملخص وضع ثم الخطة لتحقيق الالزمة بالموارد وبيان , الخطة تستغرقه الذي

 ومصادر النفقات مجاالت تشمل التي المالية الناحية أي التخطيطية للموازنة

 . فيها المذكورة االيرادات



 بمجرد ينتهي ال المخطط عمل إن : الخطة تنفيذ متابعة -8•

 ليتعرف الخطة تنفيذ يتابع أن عليه بل, وتقديمها الخطة اعداد

 من يلزم ما عليها ليجري فيها والقوة الضعف نواحي على

 . أمكن ما سلبياتها من وتقلل فاعليتها من تزيد تعديالت


