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 مفهوم ومزايا ومبررات التخطيط 

 تخطيطال مفهوم

اإلدارية األولى التي تعتمد عمييا بقية الوظائف األخرى، ويعني االختيار بين عدة  ُيعد التخطيط الوظيفة
بدائل إلجراءات العمل سواء عمى مستوى المنظمة أو اإلدارات واألقسام التي تنتمي إلييا؛ أي اختيار أفضل 

، وُيعد إلى اليدف البدائل فاعميًة مع إمكانية تطبيقيا في ظل الظروف التي يتم فييا تنفيذ الخطة لموصول
التخطيط الَمْعَبر لمفجوة بين ما نحن فيو اآلن وما نرغب في الوصول إليو في المستقبل، وذلك ما لم تحدث 

، إال أن التخطيط يساعد في عدم ترك ظروف غير متوقعة نظرًا لصعوبة التنبؤ المستقبمي والتحكم بكل المتغيرات
ممية اإلدارية، والمحدد الواضح إلجراءات العمل، وجوىر اتخاذ األحداث لمصدفة، ويمثل الجانب الفكري لمع

القرارات لحل المشكمة، ولم يعد التخطيط مقتصرًا عمى المنظمات الصناعية فقط، إنما شمل كل المجاالت 
 وأصبح كغيره من الوظائف اإلدارية من متطمبات بقاء واستمرار المنظمة .

خطيط، ويرجع ذلك إلى نوع التخطيط من حيث كونو عامًا أو تعددت وتنوعت التعاريف التي تناولت الت
 أنو خاصًا، وبحسب التخصص والتركيز عمى ناحية أو نواحي معينة اعتقادًا في أىميتيا، لكن جميعيا تؤكد عمى

  :  عممية تحقيق أو الوصول إلى أىداف محددة خالل فترة زمنية معينة، وفيما يأتي تعريفًا عامًا لمتخطيط

عممية منتظمة تتضمن اتخاذ مجموعة من القرارات واإلجراءات لموصول إلى أىداف محددة عمى  ط :التخطي
مراحل معينة وخالل فترة أو فترات زمنية مقدرة، مستخدمة كافة اإلمكانيات المادية والبشرية والمعنوية الحالية 

 (1983) قالدة، والمستقبمية المتوقعة أحسن استخدام . 

 (1997) الطنوبي، عمران،  مزايا التخطيط

التخطيط السميم ىو الوسيمة التنظيمية التنسيقية المتكاممة التي تساعد عمى تحقيق األىداف، وذلك عن  -1
 طريق تحديد اإلطار العام لمخطة وما ُيراد الوصول إليو والبرامج والمشروعات التنفيذية لذلك .
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واإلداريين، حيث يضمن التخطيط تعبئة جميع الموارد  إن التخطيط السميم بحاجة إلى كثير من الفنيين -2
 البشرية والمادية والطبيعية واإلدارية والسياسية ، ويضمن حسن استخداميا لتحقيق األىداف .

لى تنسيق الجيود وعدم تعارض الخطط ، وذلك  -3 تؤدي عمميات التخطيط إلى تكوين برامج متكاممة، وا 
 ان تحقيق األىداف .يضمن توفير الجيد والنفقات مع ضم

يساعد التخطيط عمى التنبؤ بالصعوبات المختمفة في مراحل التنفيذ وعمى كافة المستويات، ويقدم الحمول  -4
 المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن تحقيق األىداف المقررة.

ألنو ال يمكن تحقيق إن التخطيط طويل المدى ىو النوع األمثل لمدول المتأخرة لتحقيق قفزًة إلى األمام،  -5
 األىداف البعيدة دفعًة واحدًة .

عن طريق اشتراك المواطنين مع أصحاب القرار يمكن معرفة االحتياجات والمشكالت الممحة الالزمة  -6
 لإلشباع والحل، والبدء بأكثرىا إلحاحًا بعد ترتيبيا حسب أولوياتيا .

 تطور العممي والتكنولوجي .أصبح التخطيط ضرورة لمواجية المستقبل ومواكبة ال -7

يمكن تحقيق األىداف عن طريق التخطيط، ومتابعة برامج الخطة حتى لو تغيرت إدارات المشروع؛ بمعنى  -8
 أن العمل سوف يستمر حتى لو تغير مدير أو قائم عمى التنفيذ ... . 

 مبررات اتباع أسموب التخطيط

ودوافع النتياج أسموب التخطيط كوسيمة تنموية  مبرراتىناك مجموعة من العوامل واألسباب التي عدت  
 فعالة يمكن إجماليا باآلتي :

 تحقيق النمو والتطور السريع -1

يوفر التخطيط العام والشامل إمكانية التطور والنمو المتزايد في مجموع المتغيرات االقتصادية، وذلك لما  
وتنفيذىا عمى المستوى القومي، األمر الذي يمغي كل أوجو البطء يتمتع بو من سمطة مركزية في اتخاذ القرارات 

 واالختالل في النمو التي نجدىا في القرارات الجزئية الالمركزية التي تتخذىا الوحدات االقتصادية عمى انفراد.

 توفير الحد األدنى الالزم لالستثمار -2

 التي ةـة القويـالالزم لالستثمار أو ما يسمى بالدفعيتيح التخطيط الشامل والمركزي إمكانية توفير الحد األدنى 
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تؤىل االقتصاد لالنطالق في المراحل األولى لمتنمية، األمر الذي تعجز توفيره البمدان النامية في ظل اقتصاد  
 حر يعتمد القرارات الالمركزية العفوية .

 توفير إمكانية التكامل -3

االستفادة من تكامل المشروعات االقتصادية المختمفة من خالل يتيح التخطيط الشامل والمركزي إمكانية  
في إقامة سمسمة من المشروعات  االستثمار، مما يضيف مزايا كثيرة عالقات التبادل التي تتسم بيا قرارات

 ، األمر الذي يعجز عن تحقيقو االقتصاد الذي تسود فيو فوضى القرارات االستثمارية .ية في آن واحداالستثمار 

 خاصية عدم التجزئة -4

أي أن الوفورات الخارجية غالبًا ما تتولد في االستثمارات الكبيرة خاصًة في رأس المال االجتماعي، تمك  
االستثمارات التي تتميز بعدم قابميتيا لمتجزئة كاالستثمار في مشروعات الطاقة والسدود وغيرىا التي ال يمكن أن 

 نفصمة .ُتحقق باالعتماد عمى قرارات فردية م

 التخطيط مبادئ

 الواقعية -1

لمتخطيط، إذ ينبغي وضع الخطة عمى أسس يراعى فييا الواقع تعد الواقعية من أىم السمات األساسية  
االقتصادي واالجتماعي لمدولة موضوع الخطة، بحيث يتم التعرف العممي والمدروس والدقيق عمى موارد تمك 

احتياجاتيا من ىذه الموارد، كذلك أن يتم اختيار وسائل يسمح واقعيا األخذ بيا الدولة واقعيًا، وأن يتم دراسة 
والتفاعل والنمو بموجبيا، من أجل استخدام الموارد واإلمكانات المتاحة لغرض تحقيق األىداف الموضوعة 

 والمحددة التي تمبي أبرز احتياجات المجتمع .

يق أىداف الخطة، حيث وضع أىداف تفوق اإلمكانات وتعد الواقعية في التخطيط أمرًا ضروريًا لتحق 
وىذا يؤدي حتمًا إلى عدم إمكانية تنفيذ والموارد المتاحة يعيق عممية تحقيق تمك األىداف عمى صعيد الواقع، 

تحقيقو في ضوء الموارد واإلمكانيات المتاحة  ناألىداف المحددة في الخطة، كما أن وضع أىداف أقل مما يمك
مكانات متاحة من أجل تحقيق إشباع أكبر الحتياجات  يؤدي إلى جعل الخطة قاصرة عن استخدام موارد وا 

 المجتمع، وبالتالي بقاء ىذه الموارد واإلمكانات معطمة وخارج إطار االنتفاع االقتصادي منيا .
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 الشمولية -2

يكون التخطيط شاماًل لكي تكون الخطة متصمة باالقتصاد بأكممو ينبغي ليا أن تتسم بالشمول؛ أي أن  
لكافة القطاعات االقتصادية ولكافة المتغيرات االقتصادية باإلضافة إلى جميع المناطق الجغرافية، ألن شمول 
ن أي إىمال ألي  كافة القطاعات االقتصادية ضروري في عممية التخطيط من أجل تنمية ىذه القطاعات، وا 

تخطيط تنمية القطاع  التي ُيجرى التخطيط لتطورىا، فمثالً  قطاع من التخطيط سيعيق عممية التخطيط لمقطاعات
الصناعي يعيقو عدم التخطيط لمقطاع الزراعي؛ إذ أن ىناك عالقات قطاعية متشابكة في المدخالت أو في 
الطمب، حيث يحتاج القطاع الصناعي في تطوره إلى مدخالت من أصل زراعي، كما يشكل طمب القطاع 

 اع الصناعي في العديد من منتجاتو كاآلالت الزراعية واألسمدة والمبيدات وغيرىا.الزراعي أساس تطور القط

، حيث من الصعب ضمان سير ُيعد تخطيط المتغيرات االقتصادية أمرًا ضروريًا في عممية التخطيط 
بتخطيط  منتظم لالقتصاد وتطوره بدون وجود مثل ىذا التخطيط لكل المتغيرات االقتصادية، وال ينبغي أن ُيكتفى

االستثمار لوحده كما ىو الحال في معظم الدول النامية التي تتصف بضعف مردودية االستثمار اإلنتاجية، وذلك 
ليذا االستثمار، كما أن عدم  مزمات الضرورية لتحقيق إنتاجية مرتفعةالمست بسبب عدم تخطيط اإلنتاج وتوفير

إعاقة عممية االستثمار في ىذه الدول، لذلك ينبغي إلى  أيضاً  تخطيط التجارة الخارجية وخاصًة االستيراد يؤدي
 أن يجري التخطيط لإلنتاج واالدخار واألسعار والدخول والقوى العاممة والتجارة الخارجية والموارد المالية وغيرىا.

ويعني الشمول في التخطيط أيضًا ضرورة تخطيط كافة المناطق الجغرافية بغية االنتفاع من اإلمكانات  
تي تتيحيا ىذه المناطق لعممية التنمية بشكل موارد بشرية أو مادية أو مالية متاحة أو محتممة فييا، إضافًة إلى ال

مثل ىذا التخطيط يعد ضروريًا لتحقيق النمو المتناسب لممناطق الجغرافية المختمفة، حيث يالحظ في الدول 
ئيسة فيما بينيا وتتسع الفجوة كثيرًا بينيا وبين المناطق النامية اتساع الفجوة في التطور بين المناطق الحضرية الر 

 الريفية، وبالتالي فإن التطور المتناسق المخطط لو يسمح بتقميل درجة التفاوت في الدخول بين المناطق .

 التنسيق -3

 يعد التنسيق أمرًا ضروريًا وميمًا في عممية التخطيط، ألنو يضمن عدم تعارض األىداف فيما بينيا من 
ناحية، وعدم تعارض الوسائل بعضيا مع البعض اآلخر من ناحية أخرى، وعدم تعارض األىداف والوسائل من 

 ناحية ثالثة.

إن التعارض في األىداف قد يحصل عندما ال يتوفر مبدأ التنسيق في الخطة، فقد تتضمن الخطة مثاًل 
زيادة التشغيل واستخدام فن إنتاجي أكثر تطورًا، وبما أن الفنون اإلنتاجية من ىذا النوع تتضمن في الغالب 
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عارضًا في وضع األىداف، كما تكثيف استخدام رأس المال وتخفيض استخدام عنصر العمل، فإن ىذا يتضمن ت
، في حين أن اعتماد فن إنتاجي أن الخطة قد تتجو إلى إعطاء تأكيد عمى زيادة اإلنتاج والتوسع في التشغيل

مكثف لمعمل قد ال يؤدي إلى تحقيق أكبر زيادة ممكنة في اإلنتاج، بل أن الفن اإلنتاجي المكثف لرأس المال ىو 
 التعارض بين زيادة اإلنتاج والتوسع في التشغيل.الذي يؤدي إلى ذلك، وىذا يعني 

كما يمكن أن تتضمن الخطة ىدف زيادة اإلنتاج بأكبر ما يمكن وتحسين مستوى المعيشة وزيادة  
االستيالك، وىذان ىدفان متعارضان خاصًة في بدايات عممية التنمية في الدول النامية، ألن زيادة اإلنتاج 

ص نسبة أكبر من اإلنتاج والدخل ألغراض االدخار واالستثمار، وىذا يعني بأعمى مستوى ممكن تتضمن تخصي
خفض نسبة ما يمكن تخصيصو لالستيالك، وبالتالي خفض مستوى المعيشة أو عدم تحسنيا عمى األقل في 

 الوقت الحالي.

نية كما أن التنسيق يمكن أن يمتد ليشمل التنسيق بين اتجاىات عممية التخطيط خالل الفترات الزم 
 . المتعاقبة لمتخطيط بحيث ال تتعارض خطة مع الخطة السابقة أو التي تمييا

 االستمرارية -4

ومرتبطة باستمرارية النشاطات االقتصادية، ولذلك تأخذ الدول ينبغي لعممية التخطيط أن تكون مستمرة  
يعيق التخطيط حتى ليذه  عادًة بالتخطيط المستمر، ألن تخطيط النمو لفترة معينة دون تخطيطو لفترة أخرى

الفترة المعينة، وذلك ألن الكثير من المستخدمات أو المدخالت تأتي من إنتاج فترة سابقة، ويتم توفير قسم من 
إنتاجيا المتحقق الستخدامات اإلنتاج في الفترة الالحقة، ولذلك ينبغي أن يستمر التخطيط حتى يتم ضمان 

 وتطوره . استخدام المنتجات والتوسع في إنتاجيا

وتعتمد الدول وضع خطط خمسية غالبًا، حيث يتم وضع خطة جديدة في نيايات فترة الخطة السابقة  
 وىكذا يكون التخطيط مستمرًا .وبحيث تكون جاىزة لمعمل بيا في حال انتياء فترة الخطة السابقة، 

 المرونة -5

الخطة لم يكن سميمًا األمر الذي تعني المرونة إتاحة المجال لتعديل الخطة عندما يظير أن وضع  
، أو أن ىناك ظروف وقعت بحيث يجعل تنفيذ الخطة الموضوعة غير ممكن ولم تؤخذ ىذه  يستدعي تصحيحيا

الظروف بالحسبان عند وضع الخطة، أو حصول تغيرات جوىرية في الواقع االقتصادي المحمي أو في الظروف 
ه المتغيرات، فمثاًل إذا كانت الخطة تعتمد في إيراداتيا عمى وىذ الدولية تستدعي تعديل الخطة بما يتناسب
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حصيمة النقد األجنبي من التصدير، وحدث تغير في ظروف التصدير من حيث اإلمكانيات المستندة أصاًل إلى 
إمكانيات اإلنتاج المحمية، أو تغير الطمب عمى المنتجات التصديرية في األسواق الخارجية، األمر الذي أثر عمى 

 ىذه الحصيمة زيادًة أو نقصانًا، فإن ذلك يستدعي تعديل الخطة بحيث تتكيف مع ىذه الزيادة أو النقصان.

كما أن المرونة يجب أال تكون إطارًا لمتخمص من تنفيذ الخطة، بل يجب أن تكون مبررة بمتطمبات  
  اضطرارية تستدعي تعديل الخطة في ضوئيا .

 اإللزام -6

ن اإللزام بالخطة ضرورة تتطمبيا عممية تنفيذ بش ُتعد الخطة ممزمة  كل عام لمجيات ذات العالقة بيا، وا 
الخطة، وبدون ىذا اإللزام وترك الجيات ذات العالقة حرًة في تنفيذىا لمخطة يؤدي في النياية إلى عدم تنفيذ 

ن عدم تنفيذ جزء أو الخطة بشكل جزئي أو كامل بالشكل الذي يؤدي إلى عدم تحقيق الخطة ألىدافيا، وعميو فإ
 كل الخطة سيؤدي إلى إعاقة المشروعات األخرى خاصًة في المجاالت التي ليا عالقة بيذه الخطة.

ولتحقيق اإللزام بالخطة فإنيا تصدر عادًة بشكل قانوني، ويجري تبميغيا إلى الجيات ذات العالقة لتكون  
مثل ىذا التنفيذ، وفي حال عدم تقيد الجية  ممزمة بتنفيذىا عند عدم وجود مبررات موضوعية وميمة تعيق

 بالتنفيذ تخضع لممساءلة والمحاسبة القانونية، وىذا ما يضمن تنفيذ الخطة وتحقيقيا ألىدافيا واقعيًا .

 والمركزية التنفيذ مركزية التخطيط -7

مركزية في ىناك اعتبارات عديدة تؤيد مركزية التخطيط والمركزية التنفيذ، ويأتي في مقدمتيا أن ال 
بالكامل من خالل الخطة، وىذه  التخطيط تعد ضرورية وأساسية لتوفير النظرة الشمولية لحركة االقتصاد وتطوره

النظرة الشمولية ال يمكن أن تتوفر إال مع وجود جية مركزية ، إضافًة إلى أن التنسيق بين عناصر الخطة 
ة مركزية تتولى ذلك بحيث تمغي التعارض في الخطة وأىدافيا ووسائميا ال يمكن أن تتحقق إال مع وجود ىيئ

وتوّفر التكامل بين عناصر الخطة، كما أن الالمركزية في التنفيذ أمٌر يبرره صعوبة قيام ىيئة مركزية بالتنفيذ 
لكافة المشاريع في كافة المناطق والقطاعات خاصًة إذا كان عدد المشاريع كبيرًا ودرجة تنوعيا شديدة، وكمما 

 االقتصاد تعقيدًا اقتضى األمر اتباع الالمركزية في التنفيذ . ازداد

 التكامل -8

لمترابطة إن التكامل من األمور التي يكون من الضروري توفرىا في الخطة، وييتم التكامل بالعالقات ا 
مات والتشابك بين المشروعات، بحيث ُتدرس ىذه العالقات بشكل دقيق من خالل االستناد إلى بيانات ومعمو 
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مستنبطة من الواقع االقتصادي، واختيار المشروعات التي تتوفر فيما بينيا عالقات تكاممية ، من أجل تحقيق 
 التنمية بأقل التكاليف .

 الكفاءة -9

ينبغي أن يتوفر في عممية التخطيط عنصر الكفاءة؛ أي تحقيق أقصى األىداف بما يضمن تمبية أكثر  
الموارد والتكاليف والجيود واإلمكانات عن طريق اختيار الوسائل المناسبة لذلك، وبدون االحتياجات أولويًة وبأقل 

تحقيق مثل ىذه الكفاءة في استخدام الموارد واإلمكانات والجيود يصبح التخطيط غير عممي وغير مدروس 
 وغير واقعي .

 الديمقراطية -11

قرارىا يعد مبدًأ أساسيًا من مبادئ التخطيط  إن مشاركة الجماىير أو القواعد في اقتراح الخطة ووضعيا  وا 
من ناحية، وألنيا  جماىيرألن الخطة توضع لغرض الوصول إلى ىدف نيائي وىو رفع المستوى المعاشي لم

مكاناتو من ناحية أخرى ، وحتى يتم تحفيز الجماىير في تنفيذ الخطة من خالل ىذه تستخدم موارد المجتمع وا 
 .  من ناحية ثالثة المشاركة
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