مفهىم التخطيط
انتخطيظ هى عًهيت انتُبؤ بانًستمبم يع االستعذاد نهذا انًستمبم
أو هى انتفكيز فً انًستمبم انذي يسبك انتُفيذ وانتُبؤ بانًشكالث– او انخطىاث
االجزائيت انتً تسعً نتذميك انهذف

أهمية التخطيط
 يعتبز انتخطيظ انىظيفت االداريت االونً انتً يتى يٍ خالنها انمياو بأي َشاطيستمبهً
 ال يًكٍ تُفيذ االعًال دوٌ تخطيظ يسبك فًٍ خالنه يًكٍ انتعزف عهً انًعىلاثواكتشاف انًشكالث لبم دذوثها وانعًم عهً تالفيها .
 انتخطيظ يهعب دورا فعاال فً تذميك اهذاف انًُشأة فعٍ طزيك انتخطيظ يًكٍتذذيذ االهذاف انًزاد تذميمها .
 يضًٍ االستخذاو األيثم نهًىارد. يعتبز أساس نمياس يذي َجاح انًُظًت في انتطبيك وتذميك انهذفأنىاع الخـطط
وفقا ً لإلطار الزمني للتخطيط

 خطظ طىيهت األجم يٍ  01-3سُىاث .
 خطظ يتىسطت األجم يٍ  -0ألم يٍ 3سُىاث
 خطظ لصيزة األجم ألم يٍ سُه .
 يٍ ديث انجغزافيت  :لىيً – يذهً -يٍ ديث انُطاق  :شايم – جزئً

عناصر التخطيط










 -1األهداف .
 -2اإلمكانات .
-3السياسات .
 -4اإلجراءات .
 -5البرنامج الزمنى

 -1األهداف .
الهدف هو الغاية المراد الوصول إليها .
تقسم األهداف إلى أهداف قصيرة المدى و أهداف طويلة المدى
 معايير االهداف : أن ٌكون مشروعا ومتفقا مع االهداف العامة والقٌم المجتمعٌة ضرورة اشتراك جمٌع المستوٌات االدارٌة فى تحدٌد الهدف أن ٌكون مقبوال لدى جمٌع المستوٌات االدارٌة أن ٌكون واضحا ومعلوما لدى الجمٌع . ان ٌكون واقعٌا ال خٌالٌا ( قابل للتحقٌق ) مرنة ( قابلة للتغٌٌر والتطوٌر ) أن ٌكون قابل للقٌاس . -2االمكانات
تلعب االمكانات دورا هاما فى نجاح اى منشأة رياضية  .حسن استخدام االمكانات
حتى لو كانت قليلة تساعد فى تحقيق االهداف .
وبالعكس ان لم تتواجد ادارة جيدة تعمل على استغالل االمكانات فالبتالى تهدر تلك
االمكانات ولم يتم تحقيق الهدف

فاالمكانات هى كل ما يمكن أن يساهم فى تحقيق هدف معين من مالعب وصاالت
واجهزة وادوات وفى ظل كوادر متخصصة
أنواع االمكانات :
 .1امكانات بشرية .
 .2امكانات مادية
فاالمكانات البشرية  :تمثل العنصر البشرى من العبين وجهاز فنى وادارى وعمال
ومدربين وادارى النادى
االمكانات المادية  :تمثل المالعب والصاالت وحمامات السباحة واالدوات
واالجهزة والمرافق واالثاث وغيره
 -3السياسات
السياسات تمثل مجموعة من القواعد والنظم والتعليمات التى تحكم التصرفات
وأوجه النشاط المحققة للهدف  .فالسٌاسة عامة هى الوسٌلة لتحقٌق الهدف .
أنواع السياسات :
 .1سٌاسات االفراد  :تشتمل على طرق التدرٌب – التعٌٌن – االختٌار -الترقٌة
– الحوافز – االحالة للمعاش .
 .2سٌاسات الشراء والتخزٌن  :تحدٌد مصادر الشراء ونظم التخزٌن فى المنشأة
الرٌاضٌة .
 .3سٌاسة التسوٌق  :عرض االجهزة الرٌاضٌة والمالبس واالدوات
 .4سياساث االعالٌ  :االعالٌ عٍ اوجه انُشاط واهذاف انًُشاة.
 .5سياساث يانيت  :وضع انُظى انًانيت وانهىائخ انًانيت

شروط السياسات :
 أن تؤدى الى تحقٌق الهدف . أن تكون مرتبطة مع بعضها . أن تكون ممكنة التطبٌق (غٌر خٌالٌة ) أن تكون مكتوبة . أن تكون مرنة أن تعبر عن اراء وفكر الهٌئة . أن تكون شاملة . -4االجراءات
االجراءات  :هى الخطوات المفصلة المتتابعة بشكل روتينى بشكل يساعد على دقة
وسرعة التنفيذ .
ومن امثلة االجراءات :
 -1اجراءات شراء الموارد المالٌة .
 -2اجراءات التعٌٌن
 -3اجراءات الفصل والتأدٌب
 -4اجراءات الترقٌة

 -5البرامج الزمنية
البرامج الزمنية  :عبارة عن اوجه النشاط التى يتم تنفيذها واالشراف عليها خالل
فترة زمنية معينة لتحقيق اهداف محددة وذلك فى حدود االمكانات المتاحة .
من خالل تحديد موعد بدء وانتهاء كل عملية من العمليات االدارية
ولضمان نجاح البرنامج الزمنى يجب :
 تحدٌد الهدف المنشود تقسٌم العملٌات الى اعمال رئٌسٌة ومن قم الى اعمال فرعٌة تقدٌر الوقت الالزم لكل عملٌة وفقا لدراسة علمٌة تحدٌد المسئول عن تنفٌذ البرنامج او اجزاؤه .تعريف الخطة :
هى مجموعة من االنشطة واالعمال والمهام التى تساعد على تحقٌق الهدف وفق
برنامج زمنى معٌن فهى بمثابة الخرٌطة المرسومة للتخطٌط المعد سابقا  .فالتخطٌط
اعم واشمل من الخطة .
خطوات إعداد خطة العمل:
 .1تحدٌد األهداف الخاصة بالعمل :هو وضع مجموعة من األهداف التً ٌجب
تحقٌقها من خالل ُخ ّ
طة العمل ،وٌجب أن تكون هذه األهداف واقعٌّة وتقبل
القٌاس.
 .2وضع استراتٌجٌّات أساسٌّة :هو اختٌار االستراتٌجٌّة أو مجموعة
االستراتٌجٌات التً ُتساعد على تنفٌذ ُخطة العمل ،و ُتساهم فً تحدٌد العقبات
المُؤثرة فً نجاح ُ
الخطة ،ومعرفة الطرٌقة المناسبة إلدارتها.

 .3تحدٌد الشركاء والعُمالء :هً معرفة األشخاص الذٌن سٌشاركون فً العمل،
وتحدٌد األشخاص (العُمالء) الذٌن سٌح ّققون فائدة من النشاطات الخاصة
بالعمل
 .4معرفة الموارد :هو إدراك صاحب المُنشأة أو المشروع للموارد التً ٌحتاجها
ح ّتى ُتصبح ُخ ّ
طة العمل جاهزة للتنفٌذ ،وتشمل هذه الموارد فرٌق العمل،
والمٌزانٌّة المالٌّة ،ودعم اإلدارة.
 .5توزٌع المسؤولٌات واألدوار :هو توزٌع صاحب المُنشأة أو المشروع
للمُسؤولٌات على المُشاركٌن فً المراحل المتنوعة ُ
لخطة العمل.
 .6إعداد جدول زمنًّ  :هو الجدول الذي ٌُح ّدد موعد بدء التنفٌذ الفعلً للعمل.
 .7دراسة المُؤشرات الخاصة بنجاح ُخطة العمل :هً المُؤشرات التً توضح
مدى نجاح ُخطة العمل ،كما ُتساهم فً التأكد من تحقٌق نجاح األهداف.

