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 الملخص

كل عام، والعوامل المؤثرة فً تأتً هذه الدراسة كمحاولة لوصف وتحلٌل مفهوم التخطٌط بش   

نسانٌة أخذ فً الحسبان أدبٌات العلوم اإلالتخطٌط بشكل خاص، وذلك فً إطار مقارنة ت

ذات العالقة، من خالل تحدٌد العناصر التً من شأنها أن تسهم فً نجاح عملٌات  واالجتماعٌة

أوجدت من أجلها هذه العملٌات، كذلك محاولة  ًوماً، وصوالً لتحقٌق األهداف التالتخطٌط عم

عتبار قبل البدء فً تحدٌد مدى تأثٌر تلك العوامل على عملٌة التخطٌط، لغرض أخذها فً اال

 . إعداد أي خطط

 أوالً: المقدمة 

ٌعزى تقدم الدول والمجتمعات إلى مستوٌات التخطٌط والتنمٌة التً تحققت بها عبر الزمن،    

فً طور النمو.  تما زللك المجتمعات والدول كونها متقدمة أو متخلفة أو وبالتالً توصف ت

، أو فاقدة للتخطٌط السلٌم ٌثٌر حساسٌة شعبها، خصوصا ةوعلٌه فإن وصف دولة ما كونها متخلف

 عند إجراء مقارنة عابرة أو متعمقة مع دول أخرى حققت معدالت تنمٌة مرتفعة.

بضرورة وضع خطط عامة طموحة  قما ٌتعل بٌن األفراد التً تدور الٌومٌة ثاألحادٌومن    

الدولة من المنافسة فً  اقتصادتلبً رغبات وتطلعات الجمٌع من حٌث الكم والنوع، والتً تمكن 

 ونقاء لألصلح، كما قد ٌلقً المثقفالعولمة القائم على تطبٌق مبدأ الب اقتصادٌاتظل 

ب أن المدرسٌن بالصحة أو المرافق بس باللوم على تدنً خدمات التعلٌم أو ونوالمتخصص

واألطباء والمهندسٌن وغٌرهم لم ٌتم إعدادهم وفق خطط عامة علمٌة وهادفة تتمشى وطموحات 

 األجٌال المتعاقبة.

 ثانٌاً: منهجٌة الدراسة 

 الدراسة: تساؤالت -2/1

 :التالٌٌن تساؤلٌنالٌمكن صٌاغة اإلشكالٌة التً تحاول هذه الدراسة إٌجاد حل لها فً    

 ؟ـ ماهً العناصر المؤثرة على عملٌة التخطٌط  1س

  ؟ر تلك العناصر على نجاح عملٌة التخطٌط ٌتأث ىما مدـ  2س
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فاهٌم األساسٌة لعلم اإلدارة والتً تشٌر إلى تعدد وتنوع العوامل المؤثرة على ممن ال انطالقا   

المدرسة الكالسٌكٌة عامل الكفاءة أهم . فبٌنما تعتبر اً عملٌة التخطٌط من حٌث الكم والنوع مع

تؤكد  1الخاصة، ط مستوى المنظمات العامة منها أومتغٌر مستقل ٌؤثر على عملٌة التخطٌ

عوامل المؤثرة على عملٌة أبرز ال ٌعدالمدرسة السلوكٌة بدورها على أن العامل اإلنسانً 

 ور و جلبرت( إلى وجود مامن )تاٌل درسة العلمٌة لإلدارة بزعامة كل  وتشٌر الم2 .التخطٌط

كما ٌري )ماكس فٌبر( 3 ٌعرف بطرٌقة واحدة أفضل للتخطٌط بغض النظر عن الزمان والمكان.

محددة هو العامل األهم  الً والذي ٌجب ان تتوفر فٌه شروطبأن النموذج البٌروقراطً المث

 4 واألكثر تأثٌراً على عملٌة التخطٌط.

المؤثرة على عملٌة التخطٌط، حٌث ٌمكن مالحظة تنوع هذه  ( إلى تعدد العوامل1وٌشٌر الشكل )

حٌث  5 العوامل والذي ٌجسد التراكم المعرفً الذي تحظى به نظرٌة علم اإلدارة بشكل عام.

ٌعكس كل عامل من العوامل المشار الٌها إتجاه نظري وفكري معٌن له حجمه وله ما ٌسنده 

 ك كفرضٌة قابلة للقٌاس والتحلٌل.نظرٌاً وتطبٌقٌاً، وبالتالً ٌمكن األخذ بذل

 

  ( العالقة المتوقعة بٌن العوامل الداخلٌة والخارجٌة المؤثرة فً عملٌة التخطٌط1الشكل )

 

 
 

 المصدر: من إعداد الباحث

 

 

 

 

 :العوامل الداخلٌة  -1

 الثقافٌة

 السٌاسٌة

 اإلقتصادٌة

 اإلجتماعٌة

 

 :العوامل الخارجٌة  -2

 الثقافٌة

 السٌاسٌة

 اإلقتصادٌة

 اإلجتماعٌة

 كفاءة و فاعلٌة 

 عملٌة التخطٌط
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 الدراسة :فرضٌات  -2/2

رٌة ونظ 6 من النظرٌة البٌئٌة بزعامة )فرٌدرٌجر( األخذ بفروض كل  على تقوم هذه الدراسة    

وهما من أبرز اإلتجاهات السلوكٌة فً إطار علم اإلدارة العامة.  ،7 النظم بقٌادة )دٌفٌد إٌستون(

 : اآلتًعلٌه فإن الفرضٌة التً تنطلق منها هذه الدراسة ٌمكن تلخٌصها فً 

بأبعادها الداخلٌة والخارجٌة ومستوٌاتها السٌاسٌة  المحٌطة بعملٌة التخطٌطالعوامل  إن

 عملٌة.             ال هذه اً علىوالثقافٌة تؤثر إٌجاباً أو سلب االجتماعٌةو ةواالقتصادٌ

( إلى طبٌعة العالقة المتوقعة بٌن المتغٌرٌن المستقلٌن والمتمثلٌن فً العوامل 2وٌشٌر الشكل )

الداخلٌة للتخطٌط والبٌئة الخارجٌة للتخطٌط من ناحٌة، والمتغٌر التابع المتمثل فً عملٌة 

التخطٌط كونه نظام له مدخالته وعملٌاته ومخرجاته ونتائجه من ناحٌة أخرى، كما ٌشٌر هذا 

المستقلٌن، حٌث ٌمكن مالحظة أن  د أربع مستوٌات مختلفة لكل من المتغٌرٌنوجو إلىالشكل 

، واالجتماعٌة، والثقافٌة. ووفقاً للشكل نفسه واالقتصادٌةالمستوٌات تمتد لتغطً األبعاد السٌاسٌة، 

فإن العالقة المتوقعة بٌن المتغٌرٌن المستقلٌن والمتغٌر التابع هً عالقة سببٌة ٌمكن أن تكون 

ة أو عكسٌة. ففً حالة وجود عوامل داخلٌة أو خارجٌة مالئمة، فإن مستوى كفاءة وفاعلٌة طردٌ

غٌر مالئمة سٌؤدي  ةأو خارجٌجود عوامل داخلٌة -مخرجات عملٌة التخطٌط ستتحقق، بٌنما و

كفاءة و فاعلٌة مخرجات عملٌة التخطٌط، وسٌتم التعرض لمدخالت،  انعدامإلً تدنً أو حتى 

 ة التخطٌط بشكل موجز. ومخرجات عملٌ

  التخطٌط(  العوامل المؤثرة على كفاءة وفعالٌة عملٌة 2شكل )

 

 
 المصدر: من إعداد الباحث

كفاءة وفاعلٌة 
عملٌة 
 التخطٌط

العوامل 
الداخلٌة 
 والخارجٌة

العملٌة 
اإلدارٌة 
وتوازن 
عملٌة 
 التخطٌط

 العامل
 اإلنسانً

مدى مشاركة 
الدولة فً 
عملٌة 
 التخطٌط
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 الدراسة:منهجٌة  -2/3

 .تحلٌلً ًستعتمد هذه الدراسة على منهج وصف

 ثالثاً: مفهوم عملٌة التخطٌط 

على التخطٌط اإلداري، لكنه ٌتعدى ذلك  رال ٌقتصمفهوماً واسعاً  عدإن مفهوم التخطٌط ٌ   

القومً، وتخطٌط المدن، والتخطٌط  االقتصادلٌشمل مفاهٌم أخرى مثل تخطٌط الموارد، وتخطٌط 

 فما ٌعروتقع كل المفاهٌم السابقة، فٌما عدا التخطٌط الدولً ضمن 8 اإلقلٌمً، والتخطٌط الدولً.

 الحٌاة فً الدولة، وبالتالً فإن الفروعبالتخطٌط القومً الشامل، الذي ٌغطً جمٌع جوانب 

أما 9 فً واقع األمر نظماً فرعٌة لنظام التخطٌط القومً العام. عدالخمسة األولى سالفة الذكر ت

وما  اإلقلٌمًالتخطٌط الدولً، فإنه ٌتعلق بالتخطٌط على مستوى النظام الدولً، ومستوى النظام 

ن ـٌرتبط به من تنسٌق وتعاون الدول على تنظٌم العالقات الدولٌة فً مٌادٌن حفظ السلم واألم

 10 والثقافٌة. واالجتماعٌة االقتصادٌةاالت ـاون فً المجـالتع ارروإصالدولٌٌن، وزٌادة 

ٌتضح بأن التخطٌط عمل منظم ٌتعلق برسم تصورات مستقبلٌة تعكس  قما سبومن خالل    

 أو الدول فً تحقٌقها، وعلٌه فإن التخطٌط مناقض تأو المنظمااف التً ٌرغب األفراد األهد

لمفهوم الصدفة، والتً تعنً إمكانٌة تحقٌق نتائج أو وقوع أشٌاء فً المستقبل بحكم الصدفة 

األفراد والمنظمات والدول على التخطٌط  اعتمادوتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة 11 وحدها.

على عامل  االعتمادكوسٌلة لضمان تحقٌق األهداف المستقبلٌة، وضرورة تجنب  العلمً السلٌم

شك لن تحقق  جابٌة أحٌاناً، فإنها بالٌالصدفة المحضة، والتً وإن حققت بعض النتائج اإل

أن تتحقق إال من خالل رسم خطط  نال ٌمكاألهداف المنشودة على المدى الطوٌل، والتً 

 مستقبلٌة ذات مواصفات علمٌة محددة وواضحة.

إن مفهوم التخطٌط عند ) فاٌول ( مرادف لمفهوم التنبؤ، حٌث ٌقصد به التنبؤ بالمستقبل مع    

أما مفهوم التخطٌط عند ) هربرت ساٌمون (، فهو أي نشاط 12 الدائم لهذا المستقبل. االستعداد

ت مستقبلٌة تعكس عملٌة المفاضلة بٌن البدائل المتاحة من ناحٌة، وتعكس وجود ٌتعلق بتصورا

أسالٌب مناسبة ٌمكن عن طرٌقها تحقٌق األهداف المنشودة من ناحٌة اخرى. والتخطٌط وفق 

ــ المستقبل ــ القدرة على  تعرٌف )ساٌمون( ٌعكس وجود أربعة عناصر أساسٌة هً : ) العقالنٌة

توى معٌن من الرقابة (. فالقائمون بعملٌة التخطٌط هم عقالنٌون بطبعهم ٌف ــ وجود مسالتك

نظراً لقدرتهم على تبنً بدائل مالئمة فً حالة تغٌر الظروف التً قد ال تتمشى مع التصورات 

) التخطٌط      :مة ٌعكس عموماً خمسة أنماط هً والتخطٌط فً مجال اإلدارة العا13 المستقبلٌة.

 41طٌط المٌزانٌـــة ــ تخطٌط المـــدن ــ تخطٌط األزمـــات ــ تخطٌط اإلدارة (ــ تخ االجتماعٌة

المتعلقة برفاهٌة أفراد  ل العدٌد من االختصاصات والمجاالتـٌشم عًاجتماإلفالتخطٌط 

حٌث صارت الرفاهٌة من أهم األهداف التً تسعى الدول للوصل إلٌها، وهذه حقٌقة  15،المجتمع

ثانٌة. فقد شمل التخطٌط الرأسمالٌة خصوصاً بعد نهاٌة الحرب العالمٌة البارزة فً الدول 

قوم به منظمات اإلدارة، البرامج المتعلقة بالتأمٌن االجتماعً، والبطالة، تالذي  ًاإلجتماع
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والرعاٌة الصحٌة، والتعلٌم. وٌذكر أن جمٌع المجاالت المتعلقة بالجوانب اإلجتماعٌة تتطلب 

دروسة من قبل المنظمات المختصة بتقدٌم مثل هذه الخدمات. ومما الشك وضع خطط شاملة و م

فٌه أن عملٌة التخطٌط اإلجتماعً التً تقوم بها المنظمات ذات العالقة بالتخطٌط اإلجتماعً 

القضاٌا اإلجتماعٌة  وتثٌر اتصالتعكس نوعاً من التنسٌق والتعاون بٌن المنظمات، وذلك بسبب 

 16 على بعضها البعض.

أما بخصوص تخطٌط المٌزانٌة، فإنها بدورها تعكس عملٌة تخطٌط واسعة وتشمل كافة أنشطة    

ن أجهزة الدولة، وذلك ألن هذا النوع من التخطٌط ٌختص بتحدٌد الطرٌقة أو األسلوب الذي ٌتم م

توزٌع الدخل القومً للدولة. وتعد الدولة فً إطار تخطٌط المٌزانٌة برنامجاً واضحاً  خالله

وجهات  ةالتشرٌعٌكمشروع للسٌاسة المالٌة للدولة للسنة المالٌة الجدٌدة لتقدمه للسلطات  فصالً وم

طوٌلة نسبٌاً القرار لتعتمدها. إن عملٌة تخطٌط المٌزانٌة عملٌة معقدة وتحتاج لفترة زمنٌة  اتخاذ

بمدخالت ومخرجات النظام  الرتباطها، وذلك واعتمادهاجعتها ومن تم إقرارها راإلعدادها وم

السٌاسً واإلقتصادي واإلجتماعً للدولة، وما ٌرتبط بذلك من عملٌات تعكس طبٌعة التفاعل بٌن 

 17 منظمات اإلدارة للدولة، والظروف المحٌطة بها.

من األهمٌة لما ٌقوم به من دور فً تطوٌر وتنمٌة المدن وما  كبٌراً وٌجسد تخطٌط المدن قدراً    

من تقدٌم خدمات وتسهٌالت لألفراد. خصوصاً مع تنامً ظاهرة الهجرة من األرٌاف   ٌرتبط بها

والقرى نحو المدن تماشٌاً مع حركة التطور والتقدم الصناعً الذي اصبح ٌشهده العالم مند قٌام 

الثورة الصناعٌة. وٌتعلق تخطٌط المدن بالكٌفٌة التً ٌمكن من خاللها إستغالل األفراد ألراضٌهم 

التشٌٌد والتعمٌر، أو فً أغراض أخرى مثل الصناعة، والحرف الفنٌة األخرى. حٌث تقسم فً 

وهكذا بناًء على خطة  ،تجارٌة صناعٌة أو حرفٌة، وأخرى المدن إلى مناطق سكنٌة، ومناطق

 18 مخالفتها إال بعد صدور تشرٌعات جدٌدة تجٌز ذلك. لٌاجوزمتفق علٌها مسبقاً 

دول فً مجاالت اإلنتاج والخدمات، توجب علٌها زٌادة حالة اإلستعداد وكلما زادت أنشطة ال   

بالكوارث الطبٌعٌة من زالزل، وأعاصٌر،  قما ٌتعلوالتأهب لمواجهة الطوارئ، بما فً ذلك 

إذا ما أرادت تلك الدول ومنظماتها العامة  اً . فالتخطٌط لألزمات أصبح أمراً ضرورٌوفٌاضانا

القٌام بما ٌتوجب علٌها من حماٌة للمصلحة العامة. حٌث ترصد الدول موارد احتٌاطٌة من 

 أن أن الكوارث الطبٌعة قد تاتً فجأة، إال من مٌزانٌاتها تحت مسمى ) بند الطوارئ (. وبالرغم

إدارة أزمة ما، وعلٌه فإن عملٌة التخطٌط ل فً حال فشلها فً اءمسؤولٌة الدول تبقً موضع تس

الدول لمواجهة األزمات والكوارث الطبٌعٌة أو أي  ااستعدادلمواجهة األزمات تعد كمقٌاس لمدى 

 19 حاالت طوارئ أخرى من عدمه.

أما النوع األخٌر من أنواع التخطٌط ، فإنه ٌتعلق بالتخطٌط اإلداري الذي ٌسعى فً العادة إلى    

علق بمستقبل ومصٌر منظمات اإلدارة العامة، إلى جانب اإلستعداد الدائم من جانب وضع خطة تت

 األجهزة البٌروقراطٌة التً تكون مستعدة للتعامل مع أي نوع من المشاكل المتوقعة. وفً حالة 
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حدوث مشاكل غٌر متوقعة فإن منظمات اإلدارة العامة ٌمكنها تعدٌل أو تكٌٌف خططها اإلدارٌة 

 20 لمواجهة أي توقعات إلدارتها بالكٌفٌة المطلوبة.المعدة 

 ومما سبق ٌتضح أن مفهوم التخطٌط بشتى أشكاله ٌجسد عملٌة مركبة تتمثل فً اآلتً :   

 ـ وجود أهداف محددة ومتفق علٌها تسعً اإلدارة إلى تحقٌقها.1 

 ـ تصور مستقبلً لتحقٌق األهداف المنشودة على أرض الواقع.2 

 الخطط لضمان عملها ضمن النطاق المحدد لها. ذتنفٌـ متابعة 3 

 ـ اإلستعداد إلجراء أي تعدٌالت ممكنة فً حال تغٌر الظروف البٌئٌة المحٌطة. 4

، واالستمرارٌةوعلى هذا األساس ٌمكن القول بأن التخطٌط عملٌة دٌنامٌكٌة تتصف بالتغٌٌر      

هً نفسها ظروف متغٌرة وغٌر ثابتة نتٌجة الخطط،  بتنفٌذنظراً ألن الظروف البٌئٌة المحٌطة 

لعالقات التفاعل والتداخل بٌن الظروف البٌئٌة المحٌطة فٌما بٌنها من ناحٌة، وبٌن الظروف 

 البٌئٌة المحٌطة ونظام اإلدارة العامة من ناحٌة أخرى.

للربط بٌن األهداف من ناحٌة والوسائل المستخدمة  التخطٌط أٌضاً، أسلوب علمً دٌعو   

، تنفٌذهاتحقٌقها من ناحٌة أخرى، ورسم معالم الطرٌق الذي ٌحدد القرارات والسٌاسات، وكٌفٌة ل

مع محاولة التحكم فً األحداث عن طرٌق إتباع سٌاسات مدروسة، ومحددة األهداف والنتائج. أما 

ف، الخطة، فهً الطرٌقة المثلى لتحقٌق هدف معٌن، بحٌث تتضمن القرارات المتعلقة بتحقٌق الهد

 21 ومراحله الزمنٌة. التنفٌذوطرٌقة 

ومن خالل محاولة تحدٌد مفهوم التخطٌط، ٌتضح أن هناك مستوٌات مختلفة للتخطٌط تتعلق    

ات سواًء كانت عامة أو خاصة، وكذلك على مستوى األفراد، وتكون جمٌع هذه ـبالدول، والمنظم

 دولة.ــلٌة التخطٌط على مستوى الالمستوٌات متداخلة ومترابطة مع بعضها البعض فً إطار عم

ة و متبادلة، دــات معقــرتبط بعالقـرعٌة تـم فـوعة نظـون من مجمــالتخطٌط بطبٌعته إذاً ٌتكـف 22

 مع الظروف البٌئٌة المحٌطة. اً تعكس تفاعالً مستمر

 :    ياإلدارالعوامل المؤثرة على نظام التخطٌط  : رابعاً 

التخطٌط على مستوى الدولة كغٌرها من العملٌات اإلدارٌة األخرى بالعوامل  ةتتأثر عملٌ   

، والثقافٌة.  اإلقتصادٌة، واإلجتماعٌة، ومنها السٌاسٌة بجوانبهو ،المحلً والدولً ببعدٌهاالمحٌطة 

فال ٌمكن لنظام التخطٌط أن ٌعمل بمعزل عن العوامل المحٌطة به دون أن ٌتأثر بها، وٌؤثر فٌها. 

 تلك العالقة. ( ٌوضح3شكل )وال
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  ( تأثٌر العوامل المحٌطة على عملٌة التخطٌط3الشكل )                            

 

 
 

 المصدر: من إعداد الباحث

 

 : ًما ٌلالتخطٌط على مستوى الدولة إلى عملٌة ب ٌمكن تقسٌم العوامل المحٌطة كما 

  / العوامل السٌاسٌة:1 

فً عملٌة التخطٌط على  تؤثرٌذكر أن هناك عوامل سٌاسٌة رسمٌة، وأخرى غٌر رسمٌة    

مستوى الدولة. ومن أهم العوامل السٌاسٌة الرسمٌة الدستور، والقوانٌن، والتشرٌعات المعمول بها 

المؤسسات السٌاسٌة ومنظمات اإلدارة العامة،  اختصاصاتفً الدولة. فالدستور مثالً ٌحدد 

 .وااللتباسوبالتالً فإن مهمة التخطٌط تكون واضحة المعالم تفادٌاً للخلط 

فالدستور والقوانٌن واللوائح تحدد التزامات وواجبات كل من النظام السٌاسً واإلداري وكذلك  

 .األفراد

وسعه لتحقٌق المصلحة العامة عبر  ًما ف دستور أن ٌعمل كلللفمن واجب النظام السٌاسً وفقا 

القنوات والمؤسسات الشرعٌة للدولة. أما عن دور النظام السٌاسً فً عملٌة التخطٌط، فإنه 

 ٌتوقف على الدستور أو القوانٌن المعمول بها فً إطار النظم السٌاسٌة واإلدارٌة بالدولة.

 التنفٌذٌةمع السلطة  باالشتراكدها، أو فالدستور هو من ٌحدد مدى قٌام السلطة التشرٌعٌة لوح23

 اقتصارعبر منظمات اإلدارة بالدولة، بتشكٌل ووضع الخطط العامة لهذه الدولة. فبالرغم من 

 :المدخالت 

 ـ العوامل الداخلٌة 4

 ـ العوامل الخارجٌة 2  

 عملٌة التخطٌط

 المخرجات
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تجاهله  نال ٌمكعلى تنفٌد الخطط العامة، فإن دورها فً عملٌة التخطٌط  التنفٌذٌةدور السلطة 

السلطات. فالتخطٌط على مستوى  حتى وإن نص الدستور على عكس ذلك من خالل مبدأ فصل

الدولة ٌحتاج بالضرورة إلى معلومات وبٌانات وخبرات محددة ومتخصصة حتى ٌمكن وضع 

ٌمكنها أن تساهم مساهمة  التنفٌذٌةفإن السلطة  وبالتالًالخطط العامة التً تحقق المصلحة العامة، 

فعالة فً عملٌة التخطٌط، نظراً ألهمٌتها وقدرتها على توفٌر البٌانات والمعلومات والخبرات 

 الالزمة. كما ٌتوقف مدى تأثٌر منظمات الدولة السٌاسٌة على المراحل المختلفة لعملٌة التخطٌط

دوراً بارزاً فً  الشعوبعب على طبٌعة النظم السٌاسٌة السائدة. ففً النظم الدٌمقراطٌة تل

المراحل المختلفة لوضع الخطط العامة. على عكس النظم الدٌكتاتورٌة، والتً ٌلعب فٌها الفرد أو 

 القلة الحاكمة دوراً حٌوٌاً فً وضع وتنفٌد الخطط العامة للدولة.  

على عملٌة أما فٌما ٌتعلق بالعوامل السٌاسٌة غٌر الرسمٌة  المؤثرة بشكل مباشر أوغٌر مباشر 

التخطٌط على مستوى الدولة، فمن أمثلتها األحزاب السٌاسٌة، وجماعات المصالح المشتركة، 

، أو ككل متكامل ةعلى حدووسائل األعالم، والرأي العام. وٌأتً تأثٌر هذه المكونات إما كالً 

ت جماعات فمثالً لو كان24 على أساس أن طبٌعة العالقة بٌنها متداخلة ومترابطة إلى حد كبٌر.

وتقوم بتجمٌع المصالح المشتركة،  للشعوب،المصالح المختلفة تعبر عن آراء القطاعات المختلفة 

فً ببلورة المصالح المشتركة  ةً عادفإن األحزاب السٌاسٌة وفقاً آلراء العدٌد من الباحثٌن، تقوم 

ل الحكومة من شكل برامج انتخابٌة تدخل على أساسها فً اإلنتخابات العامة. ومتى تم تشكٌ

الحزب الفائز فً اإلنتخابات العامة، فإن النظام السٌاسً سٌقوم بتبنً الخطط العامة التً تعكس 

إلى حد كبٌر البرنامج الحزبً أثناء فترة اإلنتخابات العامة، وبالتالً كانت اهتمامات قطاعات 

م، وتدنً مستوى كبٌرة من الرأي العام متركزة حول مسائل إقتصادٌة، مثل البطالة والتضخ

إن األحزاب السٌاسٌة تتبنى اإلنتاج والدخل، أو قضاٌا أخرى تتعلق بالسٌاسة الخارجٌة. وبالتالً ف

الرأي العام وجماعات المصالح  باهتمامبرامج إنتخابٌة تتعلق بالقضاٌا التً تحظى  ةً عاد

 ( ٌوضح هذه العالقة.4والشكل رقم ) 25المشتركة، ووسائل األعالم.
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 التخطٌط العامظٌمات غٌر الرسمٌة فً عملٌة ( دور التن4الشكل رقم )

 

 
 المصدر: من إعداد الباحث

أما فً نظام الحزب الواحد، فإن الخطط العامة تعكس صورة عن تدخل الدولة الكامل، أو  

السوفٌتً قبل إنهٌاره،  األحادالجزئً، فمثالً بٌنما ٌتبنى نظام الحزب الواحد الذي كان قائماً فً 

التخطٌط القومً الشامل، كان نظام الحزب الواحد فً المكسٌك ٌقلص كثٌراً من دور الدولة  أمبد

فً التخطٌط على مستوى الدولة عن طرٌق إعطاء أهمٌة كبرى للقطاع الخاص وقوى السوق فً 

 26 التنمٌة الشاملة. الخاص المحلى والدولً بهدف تحقٌق االستثمارالقومً من تشجٌع  االقتصاد

 :االقتصادٌةالعوامل /  2

أهمٌة وتأثٌراً عن تأثٌر النظم  الٌلببعدٌها المحلً والدولً  االقتصادٌةإن تأثٌر العوامل    

السٌاسٌة على عملٌة التخطٌط على مستوى الدولة. فالبنٌة الهٌكلٌة للنظام اإلقتصادي السائد فً 

حققها النظام خالل فترة زمنٌة معٌنة، وٌمكن  ًالتدولة ما، تعكس فً الحقٌقة درجة النمو 

خرى زراعٌة، وثالثة مختلطة. غٌر تصنٌف إقتصادٌات الدول نظرٌاً إلى إقتصادٌات صناعٌة، وأ

إن التصنٌف الواقعً ٌعكس إلى حد كبٌر وجود إقتصادٌات مختلطة نظراً لعدم وجود اقتصادٌات 

صناعٌة أو صناعٌة مطلقة، فحتى الدول الصناعٌة الكبرى تولً اهتماماً كبٌراً لقطاع الزراعٌة 

صناعً. كما أن مهما بلغت الدول من تقدم عنه  ألغنىائً الذي ذمجاالً هاماً لإلنتاج الغ تبارهاباع

تعتمد فً معظمها على الزراعة تعطً أهمٌة بالغة لقطاع الصناعة الذي  ًالدول النامٌة الت

ومن المؤشرات  فٌه القطاع العام دوراً بارزاً. تحاول تطوٌره من خالل تبنً خطط عامة ٌلعب

إرتفاع  ذات اإلقتصادٌات الزراعٌةالتً تمٌز الدول ذات اإلقتصادٌات الصناعٌة على الدول 

  . تفاع متوسط دخل الفردرإجمالً الدخل القومً، وإ

عملٌة 
 التخطٌط

جماعات 
المصالح 
 المشتركة

أحزاب 
 سٌاسٌة

وسائل 
 اإلعالم

 الرأي

 العام 
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وتسعى الدول ذات اإلقتصادٌات الزراعٌة إلى رفع إجمالً دخلها القومً ومتوسط دخل الفرد 

 27 قطاع صناعً عرٌض وتطوٌر قطاع الزراعة فٌها فً نفس الوقت. استحداثفٌها عن طرٌق 

النظام اإلقتصادي السائد إما نظاماً رأسمالٌاً أو نظاماً إشتراكٌاً أو نظاماً مختلطاً.  ٌعكس هذا و   

هذه الدول  العتمادفً وقت السلم، نظراً ً ٌتقلص دور الدولة فً اإلقتصاد ففً النظام الرأسمال

اها عموماً على قانون الطلب والعرض الذي ٌقوم نسبٌاً مقام الخطط القومٌة الشاملة التً تتبن

النظم اإلشتراكٌة ذات اإلتجاه المركزي فً الحكم. أما الدول التً تتبنى نظم إقتصادٌة مختلطة 

فهً فً معظمها دول نامٌة تتبنى خططاً عامة ٌلعب فٌها القطاع العام دوراً حٌوٌاً فً عملٌة 

لٌاً من من خبرة وإمكانٌات القطاع الخاص محلٌاً ودو واالستفادةالتنمٌة مع إمكانٌة مشاركة 

النواحً اإلدارٌة والمالٌة والتقنٌة. كما تؤثر العوامل اإلقتصادٌة الدولٌة أٌضاً على عملٌة 

عتماد المتبادل بٌن النظم اإلقتصادٌة الفرعٌة للنظام االالتخطٌط على مستوى الدولة، نظراً لزٌادة 

وال تجاهل العوامل األح بأي حال من اال ٌمكنهمٌة الشاملة اإلقتصادي العالمً. فالخطط القو

اإلقتصادٌة، السٌما فً أوقات األزمات اإلقتصادٌة الدولٌة الحادة. فاألزمات مثل الكساد العالمً، 

والركود اإلقتصادي، وأزمات النفط المتعاقبة، تمتد أثارها بطبٌعة الحال إلً االقتصادٌات المحلٌة 

إلى تبنً خطط عامة أو  مضطرةنفسها للعدٌد من الدول أو النظم اإلقتصادٌة الفرعٌة التً وجدت 

 28 إصالحٌة لمواجهة الركود وكافة التحدٌات بأشكالها.

تطمح من خاللها إلى  ًوالتإذن فالتخطٌط على مستوى الدول والخطط العامة التً تتبناها،    

 تحقٌق أهداف معٌنة، تتأثر بدرجة كبٌرة بالعوامل اإلقتصادٌة ببعدٌها المحلً والدولً. فتطوٌر

فصله عن العوامل اإلقتصادٌة الدولٌة التً تزوده بالمواد  ألٌمكنقطاع الصناعة محلٌاً مثالً، 

وتطوٌر قطاع  ااستحداثالخام، أو التقنٌة، والمعارف الالزمة، كما أن هدف الخطط العامة من 

 علىولٌة تزٌد من مستوى الطلب الصناعة، أو الزراعة، ٌعتمد إلً حد كبٌر على وجود أسواق د

مصدر دخل مهم ٌدعم التنمٌة  دمحلٌة على حد سواء، وبالتالً تعوالصناعٌة ال ةالمنتجات الزراعٌ

 المحلٌة للدول.     

 العوامل اإلجتماعٌة :/ 3 

ٌتركز تأثٌر العوامل اإلجتماعٌة على عملٌة التخطٌط على الدولة، فً طبٌعة وأنماط العادات    

والتقالٌد السائدة فً المجتمع من ناحٌة، وعلى هٌكلٌة النظام اإلجتماعً السائدة من ناحٌة أخرى، 

المحافظة. التحرر و نبٌ ماحٌث تعكس العادات والتقالٌد ألي مجتمع ثالث أنماط رئٌسٌة تتراوح 

وٌعكس كل نمط من هذه األنماط خصائص سلوكٌة وذهنٌة معٌنة تتعلق بطبٌعة المجتمع، 

اإلٌمان بالعمل والتخطٌط والتفكٌر فً المستقبل إلى الخرافة والشعوذة وتجاهل  نما بٌوتتراوح 

ا تعكس بالعلم والتخطٌط. أما المجتمعات ذات العادات والتقالٌد المعتدلة، فإنه عالقة له كل ما

 29 النموذجٌن المتحرر والمحافظ. نما بٌوجود حالة وسطٌة توافق 
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بالمجتمعات اللٌبرالٌة، والتً تأخذ بالعلم والنظرة الواقعٌة  ىما ٌسمففً المجتمعات التحررٌة أو  

هتمام والتركٌز على تخطٌط فً حٌاة األفراد الخاصة لإللألشٌاء، وتقدٌر الوقت، وتبنى مبدأ ال

تجسد ً كل الخصائص السلوكٌة الت المستقبل وأبعاده، نجد أن التخطٌط على مستوى الدولة ٌعكس

أهمٌة التخطٌط العلمً. فالخطط العامة فً النظم المتحررة تهتم بالمستقبل القرٌب والبعٌد على 

قعٌة تنقصها أٌضاً النظرة الوا ًبالعلم، والت نال تؤمحد سواء، أما فً النظم التقلٌدٌة التً 

فٌها األفراد لحٌاتهم الخاصة وتترك  طال ٌخطلألمور، والٌحظً فٌها الوقت بأهمٌة تذكر، وكذلك 

للخرفات أحٌاناً. ففً هذه المجتمعات تنعكس هذه الصفات على  نأوٌلجصدفة وربما لاألمور ل

عملٌة التخطٌط على مستوى الدولة، حٌث ٌقل فٌها التركٌز على أهمٌة التخطٌط على أسس علمٌة 

 وتجاهل المتغٌرات المستقبلٌة أٌضاً.

نتقالٌة، بالمجتمعات اإل فما ٌعرأما بخصوص المجتمعات ذات التقالٌد والعادات المعتدلة أو    

هو جدٌد وقدٌم على حد سواء، فال تسٌطر فٌها األفكار ما فإنها تعكس بٌئة ٌمتزج فٌها كل 

الحضري بوضوح، حٌث  ٌبرز الطابعالجدٌدة وحدها، وال األفكار القدٌمة وحدها. ففً المدن 

مع  الواقعً والموضوعًبالعلم والوقت والتخطٌط على مستوى حٌاة األفراد، والتعامل  هتماماإل

التً نجدها كن على النقٌض من ذلك تنتشر فً الرٌف خصائص سلوكٌة مغاٌرة لتلك األمور. ول

الخرافات غٌر المنطقٌة، وبتالً فإن التخطٌط  وانتشارهتمام بالمستقبل، إلفً الحضر، مثل عدم ا

ج بٌن هر كمزٌعلى مستوى الدولة فً هذه النظم قد ٌعكس النمط األكثر انتشاراً أحٌاناً، وقد ٌظ

 أخرى. النمطٌن فً أحٌان  

مما سبق نجد أن تأثٌرات العوامل اإلجتماعٌة المحٌطة بعملٌة التخطٌط على مستوى الدولة    

تظهر بوضوح، من خالل إنعكاس خصائص سلوكٌة وتصرفات معٌنة لتنظٌمات المجتمع األولٌة 

سرة، والقبٌلة، ورابطة الدم دوراً والثانوٌة. ففً النظم التقلٌدٌة حٌث تلعب النظم األولٌة، مثل األ

كبٌراً وهاماً فً حٌاة األفراد والجماعات، نالحظ أن األجهزة الحكومٌة أو المنظمات اإلدارٌة 

للدولة تعكس صورة مطابقة عن هذه الظروف اإلجتماعٌة، وبالتالً فإنها تقاوم التغٌٌر وتتمسك 

ن تبنً أ، والتقالٌد السائدة على إعتبار اداتمع الع ىال ٌتماشبالقدٌم فً مواجهة الجدٌد ألن ذلك 

فً اإلعتبار مصالح تنظٌمات المجتمع األولٌة، وبتالً فإنها تقاوم  تأخذأي خطط عامة جدٌدة لن 

كن تعكس المجتمعات المتقدمة والتً هذه النظم. لالتغٌٌر وتحبط أي خطط من شأنها تطوٌر 

فٌها بالمقابل تنظٌمات ثانوٌة رسمٌة مثل النقابات تضعف فٌها تنظٌمات المجتمع األولٌة، وتنشط 

س عملٌة التخطٌط ـالمهنٌة والعمالٌة، وجماعات المصالح المشتركة، والمؤسسات العلمٌة، تعك

ستعداد إلٌة التً تجسد األٌمان بالعلم واالنـوى الدولة فٌها جوانب الموضوعٌة والعقـعلى مست

 للمستقبل.
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  الثقافٌة:العوامل / 4 

إن تأثٌر العوامل الثقافٌة على عملٌة التخطٌط على مستوى الدولة ٌتجسد فً هٌكلٌة النظام 

التعلٌمً القائم من ناحٌة، ونوعٌة هذا النظام من ناحٌة أوخرى. فالنظام التعلٌمً، والذي على 

ٌة بدالً أساسه  ٌتحدد المستوى الثقافً السائد فً المجتمع، قد ٌدفع نظام الدولة إلى تبنً خطط علم

ٌرتفع فٌها  ًالت من اإلعتماد على العشوائٌة فً وضع الخطط العامة. ففً الدول والمجتمعات

المستوى التعلٌمً والثقافً من حٌث الكم والنوع، تعكس الخطط العامة فٌها هذه العوامل، حٌث 

مٌة تقوم مؤسسات هذه الدول بوضع وتنفٌد ومتابعة الخطط بكفاءة إعتماداً على مؤهالت عل

احٌة ومهنٌة عالٌة من ناحٌة، وتزوٌد أجهزتها بأحتٌاجاتها من كافة التخصصات والمؤهالت من ن

ترتفع فٌها نسبة األمٌة وتقل فٌها التخصصات الالزمة والمطلوبة  ًأخرى. أما فً نظم الدول الت

خالل تسعى الدولة لتحقٌقها من  ًرة على تنفٌد وتحقٌق األهداف التلخلق كوادر إدارٌة قاد

ٌُحدث فراغ معالجتها إال من خالل  نال ٌمكفجوة  أو اً وضعها للخطط العامة، وبتالً فإن هذا 

 فً مثل هذه الدولة. ةً ات األجنبٌة، وهذا ما ٌحدث عاداإلستعانة بالكفاءات والخبر

وعلى النقٌض من ذلك ٌعكس تركٌز النظام التعلٌمً فً الدول المتقدمة على معٌاري الكم    

تعلٌم من حٌث الكم ٌمثل مستوى مرتفع، ٌساهم فً القضاء على . فمستوى الواحد والكٌف فً آن

األمٌة. بٌنما ٌتعلق التعلٌم من حٌث الكٌف، فإنه ٌلبً إحتٌاجات الدولة من كافة التخصصات 

ادٌمٌة والفنٌة والتقنٌة الضرورٌة الالزمة لتشغٌل الوظائف والمهن الشاغرة فً القطاعٌن األك

أو العام والخاص. ونظراً الن التخطٌط على مستوى الدولة ٌشمل العدٌد من المجاالت اإلنتاجٌة 

صات المطلوبة تعكس هً األخرى النواحً األكادٌمٌة أو كالهما معاً، فإن التخص ةلخدمٌا

ذات  إلى تعلٌم عال   الحتاجقنٌة التً نب الفنٌة والتقنٌة. حٌث أصبحت التخصصات التوالجوا

أهمٌة بالغة، نظراً لزٌادة الطلب علٌها من كال القطاعٌن العام والخاص. لدى نجد أن نظم التعلٌم 

فً الدول قد زادت من إهتمامها بالتعلٌم المتوسط، بسبب زٌادة عزوف أفراد مجتمعاتها عن هذا 

لمستوى من التعلٌم، وإتجاههم نحو التعلٌم العالً بأنواعه رغبة منهم فً تحقٌق مستوٌات تعلٌمٌة ا

أعلى تحقق لهم مستوى معٌشً أفضل. وٌذكر فً هذا الصدد أن الدول النامٌة هً التً تعانً 

أكثر من قلة التخصصات التقنٌة والفنٌة، بالرغم من حاجتها الماسة لمثل هذه التخصصات، من 

أجل دعم عملٌة التنمٌة الشاملة، والتً تحتاج مهارات وخبرات فنٌة أكثر من إحتٌاجها إلى 

 ًة التخصصات العلمٌة العلٌا، والتٌعنً بالطبع التقلٌل من أهمٌ المؤهالت الجامعٌة. وهذا ال

تعانً ن العدٌد من الدول النامٌة أصبحت أأو النامٌة اإلستغناء عنها. إال للدول المتقدمة  الئمكن

من فائض فً عدد خرٌجً التعلٌم العالً بأصنافه المختلفة، ونقص ملحوظ فً عدد خرٌجً 

حٌث ٌتوجب على السٌاسة التعلٌمٌة فً دول العالم 30 المعاهد والثانوٌات التقنٌة التخصصٌة.

 جاتهااحتٌاالمختلفة أن توافق بٌن التركٌز على التعلٌم النظري والتعلٌم التطبٌقً، حتى ٌمكنها سد 

 فً المجالٌن ألن كالً منها ٌكمل اآلخر.  
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، تتأثر بالعوامل الثقافٌة من حٌث الكم عموماً إذن، فعملٌة التخطٌط على مستوى الدولة     

تالً فإن التركٌز ٌجب أن ٌنصب على التعلٌم النظري والتطبٌقً على حد سواء، الوالكٌف، وب

المتوسط والتعلٌم العالً أٌضاً. فخطط التنمٌة تحتاج إلى وفً الوقت ذاته ٌنطبق هذا على التعلٌم 

عدد كبٌر من التخصصات التطبٌقٌة والفنٌة والتقنٌة من ناحٌة، وعدد أقل من التخصصات 

 النظرٌة العلٌا، والتً تعكس مستوٌات متقدمة من التعلٌم من ناحٌة أخرى.

ا، البد أن تؤثر تأثٌراً مباشراً، أوغٌر وبالتالً فإن هٌكلٌة ونوعٌة التعلٌم السائدة فً دولة م   

مباشراً على عملٌة وضع الخطط، وما ٌتبعها من مراحل تنفٌد ومتابعة الخطط العامة فً هذه 

 31الدولة.

 النتائج والتوصٌات   :رابعاً 

، وعرض أهم العوامل المؤثرة فٌها، على مستوى الدولةمن خالل توصٌف عملٌة التخطٌط  

ئج التً خلصت إلٌها هذه الدراسة، إضافة لتقدٌم بعض التوصٌات، و التى ٌمكن سرد بعض النتا

 ن عموماً. وٌمكن تلخٌص ذلك فً النقاط التالٌة :ٌالمخطط تساعدمن المفترض أن 

تالً ٌتوجب علً جمٌع من النجاح عملٌة التخطٌط العام مطلب لكل الدول وشعوبها، وب عدٌُ /  1

ٌتجزأ من عملٌة  ال جزءً  مبأنهروا بتلك العملٌة، أن ٌشعغٌر مباشرة لهم عالقة مباشرة أو

 بأبعادها السٌاسٌة، واإلقتصادٌة، واإلجتماعٌة، والثقافٌة.والتخطٌط بأبعادها الداخلٌة والخارجٌة، 

/ تعتبر الخطط العامة على إعتبار أنها نظاماً مفتوحاً ٌجسد عملٌة تفاعلٌة مستمرة مع العوامل  2

دها السٌاسٌة، واإلقتصادٌة، واإلجتماعٌة، والثقافٌة، و إن التعامل معها على المحٌطة بها، بأبعا

هم فً الرفع من مستوى الكفاءة والفاعلٌة لهذه الخطط العامة، السٌما التً اهذا األساس سٌس

 تتبناها الدول النامٌة.

عملٌة  / ترتبط الخطط العامة للدول بمستقبلها، وهذا ٌعنً اإلعتماد على المتخصصٌن فً 3

التخطٌط، مما ٌعنً العمل على تنمٌة الموارد البشرٌة لتلك الدول من ناحٌة، وزٌادة اإلنفاق على 

 زال عند حدوده الدنٌا فً الدول النامٌة.ان ذلك مأرى. إال البحث والتطوٌر من ناحٌة أخ

قبل. ا فً مجال التخطٌط للمستلغاء دور الدولة، السٌمإي حال من األحوال أٌمكن ب ال/  4

المركزٌة، لو واة سترتٌجٌة االفضل بالنسبة للدول النامٌة تتمثل فً إٌجاد توازن بٌن المركزٌإلفا

تفعٌل القطاع الخاص والقضاء على الفساد من ناحٌة، وتبنً خطط  ضرورة األمر الذي ٌعنً

 عامة طموحة تجسد العوامل المحٌطة بجوانبها الداخلٌة والخارجٌة، وبأبعادها السٌاسٌة،

 واإلقتصادٌة، واإلجتماعٌة، والثقافٌة. 

حد أهم مقومات نجاحه، وبالتالً ٌجب متابعة أة مالزمة للتخطٌط العام الناجح و/ الشفافٌة صف 5

كل مراحل عملٌة التخطٌط والقائمٌن علٌها، ومحاسبة المقصرٌن، والعمل بمبدأ أن المصلحة 

 العامة فوق المصلحة الخاصة.   
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