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 ) عممي ( تخطيط والتنمية الزراعيةال                             جامعة حماة                              

 3الجمسة العممية :         كمية الزراعة                                                             

 ) اقتصاد زراعي (     الرابعةالسنة                                                                           

 االنحرافات ( تصحيح تقويم الخطة ) – خامسا  

 التي حددتيا لجاف المتابعة عف األداء المخطط في ىذه المرحمة تجري محاولة تصحيح االنحرافات  
تخذ عند االنحرافات العادية ال ي  % (، و  01 ±عممية تصحيح االنحرافات العادية المسموح بيا )  وتجري عادةً 

% ( فتصحح بالخطوات  01 ±)  مف االستثنائية التي تكوف أكبر االنحرافات، أما أي اجراء بصدد تصحيحيا
 :اآلتية

  لالنحراؼ التي كانت سبباً وتحديد المشاكؿ والمعوقات  ،سباب االنحرافات بشكؿ دقيؽدراسة وتحميؿ أ -0
 تيا  .ووضع الحموؿ المناسبة لمعالج

 اتخاذ قرارات التصحيح إللغاء االنحرافات االستثنائية أو تحويميا إلى انحرافات عادية كمما أمكف ذلؾ . -2

 ىداؼ الخطة.تحقيؽ التطابؽ بيف األداء المخطط واألداء المتحقؽ لغرض تحقيؽ أ -3

 التغذية العكسية أو المرتدة   - سادسا  

مة بالبيانات دلتخطيط عممية تزويد الخطة الالحقة أو القاتعني التغذية العكسية أو المرتدة في ا
 واختناقات وانحرافات ومشاكؿ الخطة السابقة لغرض االستفادة منيا في منع ووسائؿ اتوالمعمومات عف إجراء

ومثمما ىو معروؼ ، ةتكرار ذلؾ في الخطة الالحقة وتسييؿ امكانيات تحقيقيا ألىدافيا بشكؿ أفضؿ مف السابق
ؽ لغرض بشكؿ دقيتمد عمى المراحؿ السابقة واستقرائيا فيو عممية مستمرة تع طيط ال ينطمؽ مف فراغأف التخ

ولذلؾ تكمف أىمية التغذية المرتدة في  يسمى بالترابط الزمني في التخطيط،، وىذا ما تحقيؽ األىداؼ المستقبمية
 وضع الخطط الالحقة لغرض :

 كانيات والمتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية الجديدة .مإما تعديؿ األىداؼ بما ينسجـ مع اإل -0

عداد وذلؾ مف خالؿ اإل ،جيتيا عممية تنفيذ الخطة السابقةأو تالفي الوقوع بنفس االنحرافات التي وا -2
 والتدابير الفعالة .
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 أساليب التخطيط االقتصادي

  المنتج –جداول المستخدم 

 ول المدخالت والمخرجات (ا) جد

 

 المخرجاتخالت و لدراسة العالقات بيف المد اقتصادياً  نموذجاً  ليونتيؼفسيمي  وضع  0440في عاـ 
وقد أصبح فيما بعد يعرؼ ،  0434-0404مريكي لمفترة المنتج ( في االقتصاد األ –التي تسمى )المستخدـ 

وتستخدـ بصفة أساسية  ،(وؿ ) المدخالت والمخرجات االمنتج ( أو جد –) جداوؿ المستخدـ  بػ ىذا النموذج
تؤدي إلى عدـ  نتاجتحقيقيا دوف حدوث اختناقات في اإللمتنسيؽ بيف أىداؼ الخطة االقتصادية بحيث يمكف 

ما ىو مستيدؼ ، ودوف زيادة في المخزوف مف بعض الخامات أو السمع ع نتاجية تماماً تحقيؽ أىداؼ الخطة اإل
 في غنى عنيا .مؿ المجتمع تكاليؼ كاف في الخطة حتى ال يتح

نتاجيا مف السمع المختمفة يتـ تنظيـ جداوؿ المداخالت والمخرجات حديد الكميات التي يجب إولغرض ت
كسمع وسيطة في إنتاج سمع أخرى التي لتوضيح العالقات القائمة بيف الكميات مف السمع المختمفة التي تدخؿ 

 لتي تسمى ) المخرجات (.اف الكميات المنتجة مف ىذه السمع خالت ( وبيتسمى ) المد

 : اآلتيتيفتيف يلفرضا المنتج ( –في ) جداوؿ المستخدـ  ليونتيؼوتفترض مصفوفة 

وجود عالقة ثابتة بيف وحدة الناتج في أي صناعة ) المخرجات ( وبيف الكميات المستخدمة في صناعة ىذا  -0
فإف ذلؾ يتطمب  دوالرًا (  0511بقيمة ) (  نتاج السمعة ) أفمو افترضنا أنو لغرض إ الناتج ) المدخالت ( .

  اآلتية :استخداـ المدخالت 

 0مادة       خاـ              دوالر     251                              

 2مادة       خاـ              دوالر     005                              

 3مادة        خاـ              دوالر      45                              

 4مادة        خاـ              دوالر      01                              

 المجموع            دوالر     531                             
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ير في طية ، أي أف التغف العالقة بيف المخرجات والمدخالت في أي صناعة ىو عالقة خافترض أ -2
  .نتاج كميا خطيةبأف دواؿ اإل وىذا ما يعبر عنو رياضياً  ،ر في المدخالترجات بنسبة معينة يستمـز التغيمخال

 المخرجات  –خطوات تكوين جدول المدخالت 

مع مراعاة التجانس العاـ بيف األنشطة  تقسيـ االقتصاد القومي إلى عدد محدود مف القطاعات والفروع -0
المختمفة في قطاع واحد مثاًل وىكذا  والفرع الواحد، حيث يتـ تجميع صناعات التعديفالقطاع الواحد اإلنتاجية و 

نتاج أو سمع خدـ منتجات القطاع اآلخر كعناصر إ، حيث أف كؿ قطاع يستوىذه القطاعات تابعة لبعضيا
 وفي نفس الوقت تستخدـ منتجاتو كعناصر انتاج أو سمع وسيطة لبعض القطاعات األخرى .، وسيطة 

( إلى  الخانات الموجودة في الجدوؿ بكميات المنتجات المنتجة في القطاعات المنتجة ) أفقياً  مؿء -2
نتاج أو ناتجو نفسو كعنصر إ ( ، ويالحظ أف أي قطاع يمكف أف يستخدـ جزء مف القطاعات المستخدمة ) رأسياً 

صوؿ الزراعي كبذور، وعمى ىذا مف المحعند استخداـ جزء  سمعة وسيطة في نفس القطاع كما ىو الحاؿ مثالً 
حصاءات عف كميات المنتجات المتجية مف القطاعات ىذا الجدوؿ يستدعي البيانات واإل ساس فإف تكويفاأل

 المنتجة الى القطاعات المستخدمة .

 المخرجات عمى النحو اآلتي :في تكويف جداوؿ  المدخالت و  اآلتيةوتستخدـ الرموز  

 : تعني االقتصاد القومي . م 
 1.... إلى ـ . 0 أرقاـ القطاعات االقتصادية التي يتكوف منيا االقتصاد القومي التي تبدأ مف  : م  
 (  0تعني ناتج كؿ قطاع ، وال بد مف إعطاء مؤشر يبيف رقـ القطاع ، فمثال عندما نرمز ) ص : ص

( التي تعني  ـوىكذا إلى ) ص ،( 2( إنتاج القطاع رقـ )  2و) ص( ، 0نعني انتاج القطاع رقـ )
 نتاج الكمي في القطاعات .اإل

 وكذلؾ )ف(  ،نتج ىذا المدخؿ( أي القطاع الذي أ تعني المدخالت مع استخداـ مؤشريف ىما ) ـ : س
تعني مقدار مف ىذا (  5 3) سإف  (، فمثالً  ـ فالذي سيستخدـ ىذا المدخؿ أي ) س أي القطاع

ساس عمى أ ، ويقدر ىذا( 5تخدـ في القطاع رقـ ) ( الذي يس 3نتاجو في القطاع رقـ ) المدخؿ تـ إ
نتاج ( ىو إ 5( ىو حديد الصمب وأف القطاع رقـ )  3النقدية ، فمو فرضنا أف القطاع )  قيمتو

 السيارات فيذا يعني كمية الصمب المستخدمة في صناعة السيارات .
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 : تعني  ( 0ف ) ؾإ و فمثالً ني الطمب النيائي لكؿ قطاع مع مؤشر يبيف رقـ القطاع المقابؿ لعت ك
ى ، وىكذا حت( 2( تعني الطمب النيائي لمقطاع رقـ )  2، و) ؾ( 0)  رقـ الطمب النيائي لمقطاع

 بالنقود . ويقدر ذلؾ طبعاً  ،التي تعني الطمب النيائي عمى منتجات القطاع ) ـ((  ـالقطاع ) ؾ
 : يمة المضافة في ( تعني الق 0) ؽ الً القيمة المضافة في كؿ قطاع مع مؤشر يبيف رقـ القطاع فمث ق

 (ـوىكذا حتى نصؿ إلى )ؽ، ( 2( تعني القيمة المضافة في القطاع رقـ )  2) ؽ(، و 0القطاع رقـ ) 
نتاج ىذا وتحسب مف خالؿ الفرؽ بيف قيمة إ المضافة في مجموع القطاع ) ـ (، التي تعني القيمة

  اآلتية خرى ، ويمكف أف نعبر عنيا بالمعادلة ا استخدمو مف منتجات القطاعات األوبيف قيمة م عالقطا

 1مس  .... - 13س – 12س – 11س -1= ص 1ق

( التي يستخدميا في 0) قطاعلمدخالت ا – (0) القطاع)إنتاج(  مخرجات ( =0)القطاع  فيالقيمة المضافة 
 المستخدمة في القطاع( 3) مخرجات القطاع -( 0) عالمستخدمة في القطا( 2) مخرجات القطاع –نتاجو نفس إ

 .  0( المستخدمة في القطاع ـع )مخرجات القطا – (0)

اآلتية المنتج في الصورة  –ساسية لجدوؿ المستخدـ تكوف قد تكاممت لنا المكونات األ ساسوعمى ىذا األ
 ساس معادلة التوازف االقتصادي :ـو عمى أالتي تق

 االستهالك الوسيط + االستهالك النهائي + االستثمار + الصادرات   =  اإلنتاج + الواردات 

 تظير بصورتيف : القوميويالحظ مف الجدوؿ أف القطاعات المختمفة التي يتكوف منيا االقتصاد 

  . كمدخالت األخيرةمو نتاجيا لكي تستخدإخرى لمقطاعات األ تعطي كونيا قطاعات منتجة مف حيث -0

 نتاجيا .إخرى في يا قطاعات مستخدمة تستخدـ منتجات القطاعات األنأفي نفس الوقت  -2

مجموع الموارد ممثمة  ( الطمب النيائي عمى منتجات كؿ قطاع ، كذلؾ فقياً أمف الجدوؿ ) وكذلؾ يتضح 

 رى خت كؿ قطاع مف منتجات القطاعات األاحتياجا ىيمكف أف نحصؿ عم وعمودياً ، نتاج الكميفي عمود اإل

نتاج ىذا القطاع ، وفي الصؼ إلأي ما يعود إلى عناصر ا ؛القيمة المضافة في كؿ قطاع صؼحيث يالحظ 

 لمجموع  استخداـ ىذا القطاع . ناتج الكمي لمقطاع باعتباره ممثالً خير تظير بيانات كؿ عمود لكي تظير الاأل
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 المنتج –جدول المستخدم 

 جدول ليونيتيف

 إلى         

 مف
 القطاعات المستخدمة

الطمب 

 النيائي

اإلنتاج 

 الكمي
 

 الزراعة

0 

 الصناعة

2 

تشييد و بناء 

3 
 ـ ،،،،،،،

 0ص  0ؾ  ـ0س ،،،،،،، 30س  20س  00س  0الزراعة 

 2ص  2ؾ  ـ2س  ،،،،،،، 32س  22س  02س  2 الصناعة

 3ص  3ؾ  ـ3س  ،،،،،،، 33س  23س  03س  3بناء وتشييد 

،،،،،، ،،،،،،، ،،،،،،، ،،،، ،،،،،،، ، ، ، 

،،،،،، ،،،،، ،،،،، ،،،،، ،،،،،،، ، ، ، 

،،،،، ،،،،، ،،،،، ،،،،، ،،،،،،، ، ، ، 

 ـص  ـؾ  ـ ـس  ،،،،،،، 3ـس  2ـس  0ـس ـ

   ـؽ  ،،،،،،، 3ؽ  2ؽ  0ؽ  القيمة المضافة

 نتاج الكمياإل

 االستخدامات()
   ـص  ،،،،،،، 3ص 2ص  0ص 

 

 المرجع 

دار مجدالوي لمنشر، .  (منهج نظري وأساليب تخطيطه تصادي )المدخل إلى التخطيط االق –( 1111عبد اهلل، عقيل جاسم )
 . (222ص – 221، ص 11ص  – 77صصفحة . ) اقتباس :  301الطبعة الثانية، عمان، األردن، 


