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 ) نظري ( التخطيط والتنمية الزراعية         جامعة حماة                                                                  

  2المحاضرة :        كمية الزراعة                                                                               

                     ) اقتصاد زراعي ( الرابعةالسنة                                                                                          

  أسس التخطيط

 

 : عمى النحو اآلتي وىي ،ىناك أربعة أسس جوىرية في العممية التخطيطية البد من مراعاتيا والتقيد بيا

        االلتزام                                                                                      

        المرونة                                                                                       

        اليرمية                                                                                      

   التنبؤ                                                                                       

 االلتزام  -1

االلتزام من خالل فيم المشاركين في تنفيذ الخطة لمكوناتيا ، ومن الصعب تحقيق ىذا الفيم دون  ييأت
 اشتراك ىؤالء في وضع الخطة .

الخطة فترة زمنية تكفي  يلذلك البد وأن تغط ،طة التزام المنشأة ببرامج معينةويترتب عمى تطبيق الخ
وعمى سبيل المثال إذا تضمنت الخطة زيادة المبيعات خالل ، التي تترتب عمى تمك الخطةبااللتزامات  لإليفاء

تغطي  أقصر آجال% فإن ذلك يترتب عميو التزام مدير التسويق بإعداد برامج ذات 10العام القادم بنسبة 
 عالن .التسعير و الترويج و التوزيع واإلمجاالت أضيق مثل 

  المرونة -2

ائل لمخطط ، ويجب أن يكون ىناك بدتتسم بعدم الكفاءة تسمح بإجراء تعديالتن الخطة التي ال إ
 % ( مثمما أوضحنا 10± ىناك نسبة متفق عمييا ىي )  األصمية بما يعطييا نسبة معينة من المرونة ، وعادةً 

 .) الجزء العممي (في الدورة التخطيطية 

 أسس

 التخطيط 
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 هرمية التخطيط  -3

لك فإن المديرين في وبالرغم من ذ ،تويات إدارية مختمفة أىمية خاصةيكتسب التخطيط في مس
رنتيم بيؤالء شاغمي أكبر من جيودىم لمنشاط التخطيطي إذا ما تم مقا اً األعمى يكرسون شطر  اإلداريةالمستويات 
 دنى .األ اإلداريةالمستويات 

لمتخطيط بعيد المدى ، في حين ينصرف  اً اإلدارة العميا توجو أساسومن ناحية أخرى فإن اىتمامات 
 . قصر مدىً األدنى إلى التخطيط األ اإلداريةم المستويات اىتما

 التنبؤ  -4

ويعتمد التنبؤ ، تعود أىمية التنبؤ في العممية التخطيطية إلى تأثير البيئة عمى تحقيق أىداف المنشأة 
ومثمما ىو  ،ساليب التنبؤأباعتبارىا مدخالت الزمة لممارسة بدرجة كبيرة عمى المعمومات المتاحة والمحتممة 

تندة عمى التحميل االقتصادي حصائية المسالرياضية أو اإلق ائساليب التنبؤ عديدة أغمبيا تعتمد الطر أمعروف أن 
 طار النظرية االقتصادية وقوانين السوق .إفي 

صف بنسبة في تيمكن الوصول إلى تنبؤات عممية ت دقيقو ساليب التنبؤ بشكل عممي أوبعد تحديد 
 عتمد في عممية التنبؤ .لممؤثرات غير المحسوبة والخارجة عن قدرة النموذج الذي ي   مراعاةً  (10±)  االنحرافات

 مجاالت التخطيط

 عمى النحو اآلتي :يمكن تحديد مجاالت التخطيط في خمس مجموعات 

 موضوع التخطيط  -1

أو  ، ... زراعي أونتاج صناعي التخطيط لنوع معين من اإليعني النشاط المحدد لمتخطيط كأن يكون 
تخطيط لغرض التطوير والبحث الأو  ،سمعة معينةتخطيط لتسويق الأو عمراني أو اجتماعي أو خدمي،  تخطيط

 ، أو تخطيط عمميات التمويل لمشروع معين .في مجال معين 

 المدى الزمني لمتخطيط  -2

  .جلطويل األ أو جلمتوسط األأو جل التخطيط عممية مستمرة أو قصير األيشتمل عمى أن يكون 
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 عمى مستوى التنظيم  -3

دارات اإل أواد الكمي أو عمى مستوى المنشأة أي تحديد مستوى التخطيط كأن يكون عمى مستوى االقتص
 ين الكمي والجزئي .يأو عمى المستو  قساماأل أو المجان أو

 من حيث سمات التخطيط  -4

 كمياً  ًا ،أو تكتيكي اً استراتيجي ، أو غير اقتصادي اً اقتصادي ًا ،أو جزئي شامالً  ًا،أو بسيط اً فقد يكون معقد
 أو غير رسمي . رسمياً  ، أو نوعياً 

 من حيث العنصر  -5

  .جراءأو إموازنة  ، أو برامج أو سياسة أو استراتيجية أو ىدفاً  أو غرضاً  أو أي يكون التخطيط نظاماً 

 االستراتيجية االقتصادية األهدافتخطيط 

 االقتصادية  األهدافصياغة 

طار التوجيات الفكرية ) االيديولوجية ( السائدة حسب إاالقتصادية العامة لمدول في  األىدافتصاغ 
مكانات االقتصادية المتاحة ينسجم مع اإل فترض أن تكون مبرمجة عمى أساس واقعياستراتيجيات زمنية ي  

 .والظروف االجتماعية المرافقة خالل فترات معينة 

االقتصادية معبرة عن ىذه االستراتيجيات  األىدافيجب أن تكون  وكشرط أساسيساس ىذا األوعمى 
المرحمية لغرض وضوح  األىدافوعميو تقسم االستراتيجيات العامة إلى مجموعة من  ،ومحققة ليا في آن واحد

يعني تحقيق االستراتيجية حمة منيا ن تنفيذ كل مر إوبالنياية ، الرؤيا في عممية التنفيذ من خالل مراحل معينة 
  البعيدة  األىدافإلى مراحل مثل  يكون كمما تم تقسمييا زمنياً  األىدافوضوح  إنأي بعبارة أخرى  ؛العامة

 والسنة تجزأ ،(والمتوسطة تقسم إلى قصيرة ) سنة مثالً ، (  سنوات مثالً  5( تقسم إلى متوسطة ) سنة مثالً  20)
 . إلى فصول أو أشير وىكذا ....

وبالعكس عندما تكون الفترة  ،بدقة األىدافمكن تحقيق أرت الفترة الزمنية وضحت الرؤيا و كمما قصو 
وستعتمد عممية تحقيقيا عمى التصورات واالجتيادات  ،ستكون غير واضحة األىدافالزمنية بعيدة المدى فإن 

لضعف القاعدة البيانية والمعمومات الدقيقة ناىيك عن المتغيرات  ، وذلكا تكثر االنحرافات عن تحقيقياىعندو 
 وبالتالي عدم القدرة عمى تحقيقيا بشكل سميم .  ،المرافقة
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لمتتابع المرحمي المطموب تحقق جزء من االستراتيجية بعيدة  المرحمية وفقاً  األىدافوكمما تحقق أحد ىذه 
 . ا يكون قد تم تحقيق االستراتيجيةىدفعن األىدافوىكذا لحين تحقيق أخر ىذه  ،المدى

 االستراتيجية  األهدافالسياسات االقتصادية وتخطيط 

المرحمية موضع التنفيذ البد من استخدام بعض الوسائل التي تكفل عممية التنفيذ بشكل  األىدافلوضع 
والسياسة االقتصادية مفيوم  ،وذلك من خالل ما يسمى بالسياسة االقتصادية ،األىدافسميم يتوافق مع ىذه 

وال بد أن التي تحقق االستراتيجية االقتصادية ىي  لسياسة االقتصاديةاف ،لالستراتيجية االقتصادية مرافق دائماً 
وتسمى ىذه ، بيانات ومعموماتو  اتصاالتو  خططو  برامجو  فعالياتو  توجيياتو  تقرارا ىيو مالزمة ليا ،  تكون

ن ، باألدوات االقتصادية  التي  ةينالخطط ذات الفترات الزمنية المعدوات ىي البرامج القصيرة و ىذه األ أىموا 
 . ...بالقرارات والتوجييات  حصائيات والمعمومات مدعومةً ئم ومستمر ومتالزم بالبيانات واإلتغذى بشكل دا

ك حيث ىنا ،وفي ضوء السياسة االقتصادية تناقش وتوضع الخطط االقتصادية في مختمف المستويات
وخطط عمى مستوى القطاع الواحد تسمى  ،خطط كمية عمى مستوى االقتصاد القومي تسمى بالخطط القومية

وتكون ،  خطة القطاع االنشائي ...و خطة القطاع الزراعي و بالخطط القطاعية مثل خطة القطاع الصناعي 
 تكون في اطار:جميع ىذه الخطط مستوحاة ومصاغة في ضوء السياسة االقتصادية المحددة ليا كأن 

 السياسة االقتصادية العامة لمدولة  / خطة االقتصاد القومي .  -

 . السياسة القطاعية لمقطاع الواحد / خطة القطاع الواحد  -

 تخطيط المتغيرات االقتصادية

 االستهالك تخطيط

  االستهالك مفهوم

 السمع من الفرد احتياجات تمبية في يستخدم الذي خلالد أو الناتج من الجزء ذلك االستيالك يمثل
 . النيائية والخدمات

 عمى وإنفاق يتم الذي خلالد من الجزء ذلك يمثل فإنو القومي خلالد زاوية من إليو نظر إذا واالستيالك
 السمع يمثل فإنو القومي الناتج زاوية من إليو نظر إذا أما،  النيائي االستيالك ألغراض والخدمات السمع شراء
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 ومن، نقدياً  تقويمو يتمو  عيني استيالك أنو أي ؛النيائي االستيالك ألغراض وتستخدم إنتاجيا يتم التي والخدمات
 . استيالكياً  اإنفاق يمثل النيائية االستيالكية والخدمات السمع شراء عمى ينفق ما فإن القومي نفاقاإل زاوية

 العوامل المؤثرة عمى االستهالك

 الدخل -1

 االستيالك عمى مكانياتاإل زادت الدخل ارتفع كمما ذإ ،واضح بشكل االستيالك عمى الدخل حجميؤثر 
 زاد الدخول توزيع في عدالة ىناك كانت كمما إذ ،االستيالك حجم عمى الدخل توزيع يؤثر كما ،وبالعكس

 زيادة عمى القدرة ليم يوفر لذلك كنتيجة دخل عمى يحصمون المجتمع أفراد معظم أن لكون وذلك، االستيالك
 إلى يؤدي ىذا فإن المجتمع في أقمية لصالح الدخول توزيع في حاد تفاوت وجود حالة في أما ،استيالكيم
 . ككل االستيالك حجم انخفاض إلى يؤدي وىذا االستيالك عمى قدراتيم في انخفاض

 عمى الحصول في واالطمئنان الثقة نتيجة االستيالك يرفع واستقراره الدخل عمى الحصول انتظام أن كما
 دخميم من جزءاً  يستقطعون األفراد ألن االستيالك من يقمل واالستقرار االنتظام عدم أن حين في، الحق دخل
 عمى حصوليم في والثقة االطمئنان توفر لعدم ،الالحقة لمفترات بو لالحتفاظ االستيالك عمى وإنفاق من بدالً 
 . خالليا دخل

 حجم السكان -2

 معدالت وارتفاع السكان حجم ارتفاع أن إذ، االستيالك عمى فيو الزيادة معدالتو  السكان حجميؤثر 
 نموه معدالت وانخفاض السكاني الحجم انخفاض حالة في العكس ويحصل االستيالك حجم زيادة إلى تؤدي نموه

  األسعار -3

 نفاقاإل ارتفاع إلى يؤدي والخدمات السمع أسعار ارتفاع أن حيث، االستيالك عمى األسعار تؤثر
 أقل قدر عمى إال النقدي بدخمو الحصول يستطيع ال الفرد أن أي ؛العيني االستيالك وتقميل النقدي االستيالكي

 االستيالكي نفاقاإل بين طردية العالقة فإن وبالتالي، سعاراأل في االرتفاع ىذا بسبب الخدمات و السمع من
 . سعاراأل و العيني االستيالك بين وعكسية،  سعاراألو 

  االستهالك دالة تحميل

  بدالة محددة طردية دالية عالقة في مستقل كمتغير والدخل تابع كمتغير االستيالك(  كينز)  وضع لقد
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 فإن ولذلك ،وبالعكس أقل بنسبة لكن أيضاً  االستيالك في زيادة يتبعيا الدخل في زيادة أية أن حيث ،االستيالك
 س            . صحيحال الواحد من ألقل مساويا يكون االستيالك دالة ميل

                      االستيالك                                                                       

 

 

                                55                                د                            

 الدخل                                

نتيجة اشتراكيم في العمميات االنتاجية بين االستيالك واالدخار  وتتوزع الدخول التي يستمميا األفراد
حسب التحميل الكينزي في المدة القصيرة عمى السمع والخدمات االستيالكية  األفرادوتتحدد المبالغ التي ينفقيا 

 بعاممين اساسين ىما :

 الصافية . دخول األفراد -1  

  . عمى السمع والخدمات نفاقاإلإلى  ميل األفراد -2  

 : اآلتيةويعبر عن ىذه العالقة الدالية بالصيغة الرياضية 

 = م ) د ( س

 الدخل الصافي (× ) االستهالك = الميل الحدي لالستهالك                          

الخدمات حتى عمى السمع االستيالكية و  نفاقاإلسيقومون ب األفرادوبما أن من المنطق االقتصادي أن 
من استخدام متغير آخر ) ص ( يعبر عن ىذه الحالة في المعادلة  ن كان الدخل مساويًا لمصفر فالبد إذاً وا  

 : عمى النحو اآلتي السابقة لتصبح عندىا دالة االستيالك

 س= ص + م ) د (

ن كان دخميم مساوياً  األفراد إنفاقر عن ن ) ص ( ىي المتغير الذي يعبأي أ  لمصفر . عمى االستيالك حتى وا 
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لمزيادات الحاصمة في دخوليم لكن  إلى االستيالك يزداد تبعاً  األفرادن ميل ومثمما ذكرنا في البداية فإ
احمو كبر من حجم الدخل في مر النسبة األالسمع والخدمات الضرورية ، وتشكل نسبة اإلنفاق عمى بنسبة أقل

عند كل  ) الكمالية ( قل ضرورة أو أىميةعمى السمع والخدمات األخرى األ نفاقاإلفي  األفرادويستمر  ،ولىاأل
 زيادة تحصل في دخوليم .

 : اآلتيةويعبر عن الميل الحدي لالستيالك بالصيغة 

 مقدار التغير في االستهالك                                       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الميل الحدي لالستهالك   =    

 مقدار التغير في الدخل                                         

 

 عمى حجم الدخل : ستيالك مقسوماً ول عميو من خالل االأما الميل المتوسط لالستيالك فيمكن الحص

 االستهالك                                         

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالميل المتوسط لالستهالك   =   

 الدخل                                           

 الميل المتوسط لالستيالك يتناقص كمما ارتفع مستوى الدخل القومي .ويالحظ من القانون أن 
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