
 عناصر )وظائف( اإلدارة الناجحة

 Sports Planning:   التخطيط الرياضياوالً: 

مدارل  مسةتمرة   تتوفةف فةي م ةا  مل عمة  عمليةة وهو ، اإلدارة في األساسية العناصر احد هو التخطيط    

 وتو يةه تنظةي  مة  األخةر  اإلداريةة الوظةافف علةى األولويةة وله األولى اإلدارية الوظيفة التخطيط نا ح ويعتبر

 تحقيةة  يضةةم  لكةةي ويرافةة  ويو ةةه يةةنظ  فالمةةدير ، التخطةةيط هةة ا تعكةة  م  ي ةة  الوظةةافف هةة      ورفابةةة

 يعتبةةر الةةبع  هنالةة  الواسةة  المعنةةى  ا  الكلمةةا  مةة  التخطةةيط وكلمةةة ، الموضةةوعة للخطةةط طبقةةا األهةةداف

 المحةددة الدفيقةة الفلسةفية ا عتبةارا  مة  العةا  مضةمونه يمتد وال ل المؤكدة منفعته له شامالا  إصالحا التخطيط

 الفةرد بةه يقةو  تقريبةاا  شةي  كة  مة   ةء  انةه يعتقةد األخر البع  بينما محدد كنشاط بالتخطيط يفكر م  وهنا 

 مما التخطيط م  المختلفة األنواع م  الكثير ظهور إلى مد  التخطيط استخدا  في التوس  م   ل  إلى يضاف

 . التخبط م  ءاد

 . عا  تعريف إلى للوصو  كمحاولة منها للبع  التعر  وسيت   للتخطيط تعريفا  عدة معطي  لقد

 سةتخدامها األفضة  السةبي  واختيار الموارد وتقدير األنشطة مو األعما  تحديد)  بأنه :التعريف األول  

 (. معينة مهداف تحقي  م   م 

    فةةي يت لةةى الةة ل النظةةر بعةةد فهةةو لةةه وا سةةتعداد بالمسةةتقب  التنبةةؤ"  بأنةةه فةةايو  يعرفةةه :التعريففف النفف 

 " . المناسبة الخطة بإعداد له والتحضير بالمستقب  التنبؤ على القدرة

 

 



 بطريقة واستخدامها والمادية البشرية الموارد حصر يتضم  ال ل العلمي األسلو  هو: "الن لث التعريف  

نسانية وعملية علمية  " . المؤسسة احتيا ا  لسد وا 

 عليهةةةا تعتمةةةد والتةةةي األولةةةى اإلداريةةةة الوظيفةةةة انةةةه علةةةى التخطةةةيط تعريةةةف يمكةةة  السةةةابقة التعةةةاريف هةةة   مةةة    

 . معي  هدف لتحقي  عمله ي   لما سلفا التقرير فهو األخر  الوظافف

 عا لةة مهةداف كانة  سةوا  منطقيةة بطريقةة مرتبةة مهةداف وضة  إلةى يرمي بشك  عا   والتخطيط الري ض     

 مراكةةء وتحقيةة  مولمبيةةة بةةدورة العةةرا  اشةةترا  مثةة  المةد  طويلةةة مهةةداف مو العةةا  لهةة ا محليةةة ببطولةةة الفةةوء مثة 

 . الناشفي  لبع  متقدمة

 : أهمية التخطيط

 يساعد على ا ستخدا  الصحيح للموارد )المادية_ البشرية( .-1 

هدار الوف  .-2   يساعد على توفير النفقا  وخف  التكاليف وا 

 يساعد على التنبؤ بالمستقب  ومعداد ما يناسبه.-3 

 حس  الخبرة والتخصص . دفيقاا  اا )مفراد _ إدارا  _مفسا  ( تحديديساعد في تحديد وا با  ك  م  -4 

 بالمشاري  الرياضية . ساعد في تحديد ح   التموي  الخاصي-5 

 التخطيط يساعد على وضوح العالفة بي  العاملي  ورؤسافه .-6 

خص ئص التخطيط : 

 التةي والعوامة  الظةروف مة  كبيةرة م موعةة إلةى ير ة  مخةر  إلةى خطة م  التخطيط ن اح نسبة تفاو  إ     
 : مهمها وم  التخطيطية العملية ن اح ا   م  توفرها م   بد التي الخصافص م  بم موعة تر متها يمك 

    ، للمؤسسةة اإلدارل النظةا  فةي األولةى المرتبةة التخطةيط إعطةا  بمو ة  هة ا يقضي : التخطيط أولوية .1

 المطلوبةةة البشةةرية المةةوارد ونوعيةةة المؤسسةةة داخةة  العالفةةا  بيعةةةطو  المؤسسةةة مهةةداف يحةةدد الةة ل هةةو التخطةةيط

 . الرفابي والنظا  اإلدارة نظا  وتو يه



 مة  هة ا ، للمؤسسةة ا فتصادل للواف  شاملة نظرة هنا  تكو  م   بد غايتها الخطة تحق  لكي:  الواقعية .2

مكاناتها المالية مواردها على للتعرف الدفيقة العلمية الدراسة خال   خطةة بوضة  يسمح ال ل الشي  ، البشرية وا 

 . اإلمكانيا  ه   حدود في غايتها تحق  سليمة

 علةى مكثةر اشةم  يكةو  فةالتخطيط ، المؤسسةة داخة  وظيفته حس  و ؤ مس ك  مهمة التخطيط:  الشمولية .3

 . األعلى المستو  خطط م  وتنبث  تنتج والدنيا الوسطى اإلدارا  خطط م  حيث اإلدارة مستو 

 والوسةةةاف  األهةةةداف بةةةي  التناسةةة  يكةةةو  م   بةةةد حيةةةث التخطةةةيط عمليةةةة فةةةي ضةةةرورل التنسةةةي :  الت سفففي  .4

 . الرفي  للهدف الوصو  بغر  بينها فيما والوساف  األهداف تتعار    لكي ه ا و ، لتحقيقها المتبعة

 وضة  م  اكتشةاف عنةد تعةديلها عمليةة تسةه  حتةى وهة ا مرنة تكو  م  وضعها عند للخطة  بد:  المرو ة .5

 . األهداف تحقي  عملية تعي  وافعية ظروف هنا  وم  سلي  غير الخطة

 الخطةة بتنفية  المعنيةة ألطةرافا يخةو  األخيةر هة ا انعةدا     التخطةيط في  دا مه  المبدم ه ا إ :  اإللزام .6

 المسةافلة مة   بةد لة ل  ، المؤسسةة فةي والتطةور النمةو وتيةرة سةير تعطي  إلى يؤدل ما وه ا تنفي ها في تهاو ب

 . األساسي الهدف إلى للوصو  بكاملها الخطة تنفي  يت  حتى والمحاسبة

 :التخطيط أ واع

 : التخطيط منها ن كر معايير عدة حس  مقسمة منواع عدة للتخطيط

 : الزم   المدى حسب.1

 المدرا  ك  فيه ويشتر  سنوا  خم  م  مكثر ءمنية فترة يغطي ال ل التخطيط هو :المدى طويل التخطيط -أ

 . المؤسسة في العم  ميادي  ك على  يركء حيث

 اإلدارة مفةراد به ويقو  سنوا  خم  م  اف  ءمنية فترة يغطي ال ل التخطيط هو :المدى متوسط التخطيط -ب

 طوي  المد . التخطيط تعتر  التي العقبا  لتخطي وسيلة ع  عبارة انه حيث ، الوسطى



 خطةط علةى يحتةول انةه حيةث سةنة مة  افة  ءمنيةة فتةرة يغطةي الة ل التخطةيط هةو :المفدى قصفير التخطيط -ج

 . حدوثها حي  المشاك  ح  لغر  ووه المد  طوي  التخطيط م  تفصيلية

 :التأنير  ط   حسب التخطيط.2

 للمنظمةةة األ ةة  طويلةةة الرفيسةةية األهةةداف تحديةةد بأنةةه ا سةةتراتي ي التخطةةيط يعةةرف :االسففتراتي   التخطففيط -أ

 إطةةةار فةةي األهةةداف هةةة   تحقيةة  مةة  يمكةةة  الةة ل بالشةةك  للمنظمةةةة المتاحةةة المةةوارد وتخصةةةيص الخطةةط ورسةة 

 . المنظمة بيفة م  المفروضة والقيود المتاحة الفرص

 البةةةداف  صةةةالحية بتقيةةةي  ويهةةةت  للمؤسسةةةة ا سةةةتراتي ي التخطةةةيط مسةةةاندة إلةةةى يهةةةدف :التكتيكففف  التخطفففيط -ب

 البةةداف  ومرا عةةة اختيةةار فةةي بالمرونةةة يتميةةء إ  ، منهةةا ال ديةةد وافتةةراح وا سةةتراتي يا  األهةةداف مةة  المختلفةةة

 المد . متوسط تأثير  و الوسطى اإلدارة وتمارسه

 خةةةط بوضةةة  التكتيكةةةي التخطةةةيط تفاصةةةي  تحديةةةد فيةةةه ويةةةت  الةةةدنيا اإلدارة بةةةه وتخةةةتص: الت فيففف   التخطفففيط -ج

 شةةك  فةةي التشةةغيلية الخطةةط وتوضةة  ، تنبةةؤا  شةةك  فةةي وهةة ا للقيةةا  والقابلةةة المؤسسةةة فةةي المتكةةررة لألنشةةطة

 مو مسةبوعية مو شةهرية المواءنةا  هة   تكةو  وفةد واضةحة بطريقة النتافج بتحديد تسمح تقديرية ومعايير مواءنا 

. وفي  مرفا  شك  في السابقي  النوعي  خطة تنفي  مد  تقيي  على يعم  بالتالي و ، يومية 

 : الوظيفة حسب التخطيط.3

 التخطيط م   بد وظافف فهنا  ومهدافها عملها بطبيعة متعلقة نشاطا  عدة على تشتم  المؤسسة م  بما    
 . التموي  ، المالية ، البي  ، اإلنتاج:  وهي لها

 العمليةةا  تتةةاب التةةي  خطةةوا ال  ميةة  تتضةةم  خطةةة لوضةة  بةةالتنبؤ القيةةا :"  بأنةةه يعةةرف :اإل تفف ج تخطففيط -أ

 " . ةالمخطط األهداف تحقي  خاللها م  يمك  التي بالطريقة اإلنتا ية

 . وتكلفة  هد بأف   ها  عدة م  األموا  على الحصو  بكيفية ويهت  :الم ل  التخطيط -ب



 لتصةريف طريقةة مفضة  إلةى التوصة  هةو األو  وهةدفها للمبيعةا  يطبةالتخط المؤسسةة تقةو  :البيف  تخطيط -ج

 بأفةة  المنةةتج تةةرويج يضةةمنو  الةة ي  المتعةةاملي  ومهةة  البيةة  نقةةاط مهةة  بدراسةةة نقةةو  حيةةث ، منت تهةةا التةةي السةةل 

 .تكلفة

 ضةةةو  فةةةي و لةةة  المؤسسةةةة تحتا هةةةا التةةةي واللةةةواء  للمةةةواد التقةةةديرا  وضةةة  عمليةةةة هةةةو :التمفففوي  تخطفففيط -د

 . إمكانياتها

 : مراحل التخطيط الري ض 

 : تيآلوكا ضرورية تعتبر خطوا  مو مراح  بعدة التخطيط يمر   

 ووضةة  و ودهةةا مو فيامهةةا سةةب  عةة  تعبةةر والتةةي المنظمةةة رسةةالة مو الغايةةة تحديةةد وتعنةةي: األعففداد مرحلففة .1

 . الخطة وتنظي  تنفي  لمتابعة استراتي ية ووض  الخطة واختبار البداف  وتحديد األهداف

 واإل ةةرا ا  السياسةةا  وتحليةة  الةبع  بعضةةهاب ومقارنتهةةا الموضةةوعة األهةداف تحليةة  مل: التحليففل مرحلففة. 2

 . التنبؤا  ه   دفة ومد  بالتنبؤا  األهداف ومقارنة ومرونتها وافعيتها مد  لمعرفة

 ولفتةرة طوية  لمةد  المرسومة مل ا ستراتي ية الخيارا  مقارنة المرحلة به   يت : واألولوية الخي رات مرحلة. 3

 القةاف  العملةي والتوفة  التنبؤ ضو  في األفض   ختيار والمتوسط القصير المد  على الخيارا  م  بعيدة ءمنية

 . الرياضية والمعاد   الكمية األسالي  على

 مخةاطر مو معلةى ربةح يحقة  الة ل األمثة  البةدي  اختيةار يةت  بةداف  وض  يت  عادة:  البديلة الخطط مرحلة. 4

 وبةي  بينهةا المقارنةة يةت  الخطةط مة  م موعةة معةداد ي   للتنفي  وفابالا  ووافعياا  سليماا  التخطيط يكو  ولكي اف 

 .مفضلها اختيار يت  العلمية التنبؤا  ضو  وفي الواف 

 


