
 مــراحـل التـخطيـط
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, وديناميكيةعبر مراحل أساسية متتابعة في تفاعل االجتماعي تسير عملية التخطيط  

تدديدإ ىلددس ىحدددار ت ييددراف تسدداق  فددي تح يدد  , ومعتمدددع علددس ابسددلوم العلمددي

 .ابقداف التي ينشدقا التخطيط االجتماعي بحدر التنمية االجتماعية للمجتمع 

 االجتماعيالمراحل األساسية لعملية التخطيط: 

وقد اختلفف وجهاف نظر علماء التخطيط في المراحل من حير الشكل ولكدن قندا   

الذإ يوضح المراحل ابساسية فدي اشدتمالها علدس وضدع , اتفا  من حير المضمون

وفيما يلي عرض لوجهة نظر علماء التخطديط االجتمداعي , والت يي , والتنفيذ, الخطة

 : المراحل ابساسية للتخطيط وقي في 

2   

4 

3 

5 

6 

  1 

  

  

  

  

.مرحلة تحديد األهداف  

.مرحلة إعداد إطار الخطة  

.مرحلة وضع الخطة  

.مرحلة التنفيذ  

.مرحلة المتابعة  

.مرحلة التقييم  
76 



حتدددس يتضدددح مدددد  التدددرابط , وعليدددح نحددددد مفهدددو  كدددل مرحلدددة فدددي ا تدددي

 .والديناميكية واالستمرارية لعملية التخطيط

 :مرحلة تحديد األهداف -1

حيددر يدددت  خددال قدددذد المرحلدددة دراسددة شددداملة للمجتمددع باسدددتخدا  المسدددو   

لتجميددع المعلومدداف والبياندداف الكافيددة  –االجتماعيددة وأسدداليم البحددر العملددي 

 :والواقعية عن المجتمع من حير

فدددي السياسدددة االجتماعيدددة ىلدددس أقدددداف االسدددتراتيجية تدددت  ترجمدددة ابقدددداف  

تدددرتبط ارتباطدددا وواي دددا بالم ومددداف السددداسدع فدددي المجتمدددع سدددواء , تفصددديلية

مدع , أو االجتماعية أو االقتصدادية أو ادداريدة والتنظيميدة, الم وماف السكانية

ومراعدداع جميددع احتمدداالف , ابخددذ فددي االعتبددار بمراحددل الت ييددر االجتمدداعي
 .وتوقعاف المست بل 

متكاملدة, متناسد ة ريدر متضداربة, , يجم أن تكون ابقدداف واقعيدة: ماحظة
  .الشمول, الوضو , والدقة, يت  ترتيبها وف اً لألولوية

 :الديموجرافيةالمقومات أ-
 -العمل -التعلي   -الجنس  -السن وتشمل عدد السكان موزعا من حير فساف   

الوفيدداف معدددالف , معدددل الزيددادع السددكانية المتوقعددة" حضددر -ريددف "المكددان 
 77 (. الديموجرافيشاملة للبناء دراسة )بمعنس 



 :المقومات االقتصادية -ب

                   –متوسددددط نصدددديم الفددددرد مددددن الدددددخل –وتشددددمل م دددددار الدددددخل ال ددددومي للمجتمددددع    
دراسددة شدداملة للبندداء )مسددتو  الخدددماف االقتصددادية بمعنددس  –االدخددار  –حجدد  ادنتددا  

 (.االقتصادإ ووظاسفح

 : المقومات االجتماعية -جـ

ومسدتو  الخددماف , وتشمل دراسة لألنشطة االجتماعية مال التعلي  والصحة وادسدكان   

دراسدة )بمعندس , ال دي , السدلوكياف, العاقاف, االحتياجاف االجتماعية, االجتماعية الم دمة

 (.شاملة للبناء االجتماعي ووظاسفح

 (:اإلدارية)المقومات التنظيمية  –د 

واللددواسح , وتشددمل ابجهددزع والميسسدداف ومددد  فعاليتهددا وكفاءتهددا فددي ت دددي  الخدددماف   

 .وال وانين المنظمة للعمل ومد  استخدا  أحدر ابساليم اددارية 

يدت  الحصدول علدس مجموعدة مدن المجتمع, وفي ضوء تحليل البياناف الشاملة عن 

والتدي بنداء عليهدا , والتنظيميدةواالقتصادية واالجتماعيدة  الديموجرافيةالميشراف 
 : جانبان أساسيان وقمايتحدد 

78 



 .احتياجاف ومشكاف المجتمع1)

 (.تنظيمية –بشرية  –مادية )ىمكاناف المجتمع 2)

 : كا تيوفي ىطار قذين الجانبين تتحدد أقداف المجتمع 

 .أقداف استراتيجية بعيدع المد  1.

 .أقداف تكتيكية قريبة المد  2.

وتحديد قذد ابقداف ما قو ىال ترجمة محدددع لتوجيهداف السياسدة االجتماعيدة 
 .المجتمعىيديولوجية بما يتس  مع 

 : مرحلة إعداد إطار الخطة -2

في قذد المرحلة يت  تجميع المعلوماف والبياناف المتعل ة بالهدف المحددد وذلد   

ولذل  تستخد  البحور والدراساف , لت دير المواقف المختلفة من جميع الجوانم

ادد  ت ددو  ابجهددزع المختصددة بوضددع ىطددار , المعلومدداف للتأكيددد مددن صددحة قددذد 

الخطة التدي تتضدمن االتجاقداف المرتبطدة مباشدرع بالهددف المحددد,  وذلد  فدي 
 .وقي  المجتمع , ضوء االتجاقاف العامة وابقداف البعيدع المد 

, فددي قددذد المرحلددة مشددروعاف مبدسيددة أوليددة للخطددة كبددداسل م ترحددةويتحدددد 

تمهيديدددة فدددي ضدددوسها تبددددأ المرحلدددة التاليدددة وبيانددداف ممالدددة بدددذل  معلومددداف 

 79 ". المناسبةقرار بالخطة اتخاذ "لصيارة الخطة النهاسية 



وعدن طدري ه  تعدد الصدورع النهاسيدة للخطدة , وتشمل لجان وضع المشدروعاف النهاسيدة

وت دو  , لجان وضع الخطة مدن المخططدين والخبدراء والمتخصصدينوتتكون , التنفيذية

قددذد اللجددان بدراسددة الم ترحدداف والبياندداف والتوصددياف التددي أمكددن الوصددول ىليهددا فددي 

حيدددر يدددت  ترتيدددم أولويددداف االحتياجددداف ومدددد  صددداحية الخطدددة السددداب ة, المراحدددل 
 . المنشودعالم ترحة لمواجهة تل  االحتياجاف في حدود ابقداف 

 :الخطةمرحلة وضع  -3

عمد  المشدكاف التدي يجدم منهدا, وعملية تحديد ابولوياف تتوقف علس عوامل كايدرع 

مدع , ومد  ضرورع وجود حل لها في المرحلدة التخطيطيدة ىيجاد الحلول السريعة لها,

وعلس ذلد  , محاولة دراسة النتاسج المتوقعة للخطة بناء علس دراساف وبحور تفصيلية

اتخداذ ال درار بالبدديل ابنسدم             اد   وت يدي  تلد  البدداسل دراسة البدداسل لعدا  المشدكلةتت  
 :أإ وضع الخطة التنفيذية, ويتضح ذل  في الشكل التالي
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 المشكلة

 تحليل المشكلة

البدائل لحل 
 المشكلة

تقييم البدائل 
 واختيار األفضل

الخطة/القرار  

 شكل يوضح كيفية اتخاذ القرار المناسب
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التنفيددددذ,                وعليددددح يتبددددين فددددي قددددذد المرحلددددة خطددددة نهاسيددددة قابلددددة لعمليددددة  
 :قيأساسية  محكافمحددع باااة 

وتتضمن الهدف أو مجموعة من ابقداف التدي مدن  : Goalsاألهداف1)

 .المطلوم تح ي ها 

ويراعي في تحديد المدوارد أن تكدون متدوافرع :  Resourcesالموارد2)

 :وكافية لتنفيذ ابقداف المحددع وتشمل

 .تتضمن الموارد الطبيعية والمالية :ماديةموارد  –أ 

 .تمال قوع العمل المتخصصة: موارد بشرية –ب 

 .تمال اللواسح والنظ  الازمة دجراءاف التنفيذ : موارد تنظيمية -جـ 

الخطدة                 وقدو الفتدرع الزمنيدة المحدددع لتنفيدذ :  Timingالمدد  الممندي3)

 (.أو طويلة المد , أو متوسطة المد , قصيرع المد ىما )
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