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 ) عممي ( تخطيط والتنمية الزراعيةال                             جامعة حماة                              

 2الجمسة العممية :         كمية الزراعة                                                             

 ) اقتصاد زراعي (     الرابعةالسنة                                                                           

 تنفيذ الخطة – ثانيا  

في  اإلنتاجيةتصبح عممية تنفيذىا حالة إلزامية من قبل الوزارات ووحداتيا  اً بعد إقرار الخطة رسمي 
عمى إعادتيا حسب تعمل افقة التوجييات المر لخطة و لقرار إقرار افبعد تسمم الوزارة  ،مختمف المستويات

في ، لكن عداد الخطةإا كما حصل عند مراحل نتاجية فييإلتنظيمية لكي تصل إلى أصغر وحدة المستويات ا
مية نجاح عمإالتنسيق فيما بينيا لغرض ، بل إلزامية التنفيذ و نيا المقترحات واآلراء و التنسيقىذه المرة ال يطمب م

 التنفيذ .

ولية الداخمة في العمميات بتحديد احتياجاتيا من المواد األ اإلنتاجيةوفي ىذه الحالة تقوم الوحدات 
تجري عممية التنسيق بين مختمف و  ،نتاجالفنية المستخدمة لدييا في اإل يرالمطموبة وفق المعاي اإلنتاجية

السمسمة حسب قنوات االتصال و  ء كان ذلك مركزياً المستويات التنظيمية لغرض تدبير ىذه االحتياجات سوا
عمى ( األعنيا ) الجية  ولةؤ المسعالم الجية إمباشرة تحت شرط  اإلنتاجيةمن قبل الوحدة  أو ذاتياً  داريةاإل

 جراء .بالتصور الشامل ليذا اإل

تجري األولية عمى من تدبير االحتياجات من المواد أو الجيات األ اإلنتاجيةوفي حالة عجز الوحدة 
أو من خالل جية  اإلنتاجيةوقد تتم مباشرة من قبل المنشأة  ،عممية تنظيم استيرادىا من المصادر الخارجية 

 رادهالعدد المطموب استيبالمواد األولية واألجيزة و  اإلنتاجيةمركزية في الدولة تتولى عممية تمبية طمبات المنشآت 
 نتاج السائد .كزية السائدة فيو ونمط اإلكل المر طبيعة النظام االقتصادي وش عمىويعتمد ذلك  ،من الخارج 

حيث تتم عممية تقسيم الخطة إلى  محدد، زمني جدولوتجري بعد ذلك عممية المباشرة بتنفيذ الخطة وفق 
مان ، لغرض تسييل عممية التنفيذ من جانب وض مراحل زمنية متتابعة كأن تكون شيرية أو فصمية أو سنوية

 خر .آمتابعة سيمة ودقيقة من جانب 

 متابعة تنفيذ الخطة  - ثالثا  

 االقتصادي النشاط  داخل   ةـفعالي  تقرر لكل مطابق لما ي التأكد من أن ما يتحقق أو ما تحقق فعالً ـى
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، ومن ىنا تأتي ى مستوى االقتصاد الكميعم من المنشأة وانتياءً  اً مى جميع المستويات التنظيمية بدءع المختمفة
 طار الدورة التخطيطية .إأىمية المتابعة في 

 نجازه إبين ما تم تخطيطو وما بين ما تم الخمل ومن خالل عممية المتابعة يمكن تحديد االنحرافات و 
 رقابة عند أي مستوى من المستويات التخطيطية يمكن أن ينتج عن ذلك :وفي حالة فقدان ال

 ثناء عممية تنفيذ الخطة .أعدم وضوح المشاكل التي تظير  -1

مكانية تحديد إيات التنفيذية ، وبالتالي تنعدم فراد أو أعباء العمل عند أي من المستو عدم معرفة واجبات األ -2
 الخمل . مواطن الضعف و 

 يرادات من المصروفات .اإلعدم وضوح  -3

من الصعب وضع سياسات محددة لحل مشاكل غير واضحة النعدام الرؤيا السميمة بسبب فقدان عممية  -4
 المتابعة .

 أنواع المتابعة 

 المتابعة السابقة  -1

تنفيذىا أي تجري عممية فحص الخطوات التنفيذية لمخطة قبل المباشرة بعممية  التنفيذ؛تتم  قبل إجراء 
المحتممة ، وىي مكانيات االقتصادية من الموارد المتاحة و اإلمكانية التنفيذ في إطار الظروف و إوذلك لمتأكد من 

أي  ؛ينتج عنيا أثار اقتصادية كبيرةالخسائر التي قد خطاء و ميمة في عممية المتابعة لتجنب األل الحمن المرا
 . ذ متابعة وقائية قبل التنفيىي باختصار 

المتغيرات االقتصادية الالحقة بشكل  ئمتابعة بأنيا ال تستطيع أن تستقر ىذا النوع من ال ىويعاب عم
العتبارات قد يتعمق قسم  رادة المخطط نتيجةً إمن االنحرافات ألسباب خارجة عن  وقد تحدث مجموعة ،دقيق

عالن ، أو إ ئةالمفاجالكوارث غير المحسوبة و أو وقوع بعض  ،منيا بالتغيرات المفاجئة في السياسة العامة لمدولة
 . حالة الطوارئ ....

 المتابعة المتزامنة  -2

أي  ؛، وتجري ىذه المتابعة أثناء عممية التنفيذ وتتزامن معيا مباشرةً خطوةبالخطوة  بمتابعة تسمى عادةً 
 د جميع المستويات التخطيطية .في كل مرحمة من المراحل التنفيذية وعن
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في تنفيذ المشروعات  خاصةً نواع في إطار الدورة التخطيطية ذا النوع من المتابعة من أفضل األى دويع
أمكن ذلك ، وعند  ماووضعو تم تخطيطيو يمكن السيطرة عميو  فعند ظيور أي خمل أو انحراف عن ما الجديدة ،

ة أو عدم التقدير الدقيق تصحيح االنحرافات ألسباب قد تكون مرتبطة بقصر الفترة الزمني عدم القدرة عمى
 . ا يترك لممراحل الالحقة في الدورة التخطيطية ىالمحتممة فعندالموارد المتاحة و و  إلمكانياتل

 المتابعة الالحقة  -3

جراءات ا تحدد االنحرافات وتتخذ اإلىوعند ،تم تخطيطو تنفيذ ماتأتي بعد خرة التي أبعة المتاىي المت  
 حدوثومن المتابعة بحكم  النوعلكن ىذا  ،في إطار االىداف العامة لمخطة االتصحيحية بشأنيا ومحاولة وضعي

ألخطاء في ات الخسائر الممكنة إال بعد وقوعيا نتيجة آالتنفيذ ال يستطيع أن يجنب المنشالمتأخر بعد عممية 
من أي  ؛عباء المالية عند محاولة تصحيح االنحرافاتوعندىا تزداد األ ،وانحرافات من خملأو غيرىا  التنفيذ

ى ضافة إلباإل ،ًا لمموارد المتاحةفة وتمثل ىدر كمعممية م ذه، وىلمتصورات الجديدة  اً خالل إعادة عممية التنفيذ وفق
 ددة ليا .ىداف االقتصادية في الفترة الزمنية المحالوقت وعدم الوصول إلى األ ضياع

 خصائص المتابعة الفعالة 

 يمي : اعمى استخدام نظام متابعة يحقق م العممية التخطيطية تحرص

 جراءات الرقابية لتحديد االنحرافات بدقة .وضوح اإل -1

 التوجييات وتبادليا بين كافة المستويات داخل المنشأة .نظام سريع لتوصيل المعمومات و  -2

 السموكية في المتابعة .مراعاة الجوانب  -3 

 .ضوح التعميمات لضمان دقة التنفيذ و  -4

 تقييم الخطة   -ا  رابع

تجري في ىذه المرحمة من الدورة التخطيطية عممية تقييم الخطة وحسب المرحمة التي تحددىا عممية 
 اً وم لجان المتابعة واستنادفتق ،اً ًا ونوعما تم تخطيطو كممن أن ما يجري تنفيذه مطابق مع  المتابعة السابقة لمتأكد
داء الفترات الزمنية المحددة ( مع األداء المخطط ) وضمن لدييا بعممية المقارنة بين األإلى النماذج المعتمدة 

 خالل ىذه العممية ستبرز لدييا الحاالت التالية :ىداف المخططة ، و المتحقق لغرض تحقيق األ



4 
 

وىذا معناه أن الخطة يتم تنفيذىا بشكل  ،وال توجد أية انحرافات لمخططداء المتحقق مطابق لألداء اأن األ -1
 سميم .

د قطة الموضوعة وىذه االنحرافات وىناك انحرافات عن الخ ،داء المتحقق غير مطابق لألداء المخططأن األ -2
ء دا؛ أي أن األانحرافات سمبية، أو المتحقق أكبر من األداء المخطط  داءأل؛ أي أن اتكون انحرافات ايجابية

نحرافات غير مرغوبة اداء المخطط األعممية الخروج عن  تعدوفي الحالتين  ،المتحقق أقل من األداء المخطط 
  ( حتى وأن كانت انحرافات إيجابية11 ±) عادةً  ىيالتي لو تجاوزت نسبة السماح المحددة في التخطيط 

داء عندما يكون األ ؛ أيو فإن تجاوز ىذه النسبةوعمي ،) بنسبة االنحراف العادية (النسبة عمى ىذه  ويطمق
وذلك ألنيا  اءلة،إلى المس اإلنتاجيةسيعرض الوحدة  % (111من )  % ( أو أكبر01المتحقق بنسبة أقل من ) 

أو ألنيا لم  ،) االنحرافات  السمبية ( ىلدييا بشكل سميم في الحالة االولمكانيات المتاحة تستطع استغالل اإللم 
  .عداد الخطة في الحالة الثانية ) االنحرافات االيجابية (إالمحتممة عند مرحمة مكانياتيا المتاحة و إاستقراء تستطع 

 

 المرجع 
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