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 ) عممي ( تخطيط والتنمية الزراعيةال                             جامعة حماة                              

 7الجمسة العممية :         كمية الزراعة                                                             

 ) اقتصاد زراعي (   الرابعةالسنة                                                                           

 خطوات عممية التخطيط عمى مستوى المنشأة

 ىناك أربع خطوات لكل عممية تخطيطية عمى النحو اآلتي : 

 تحديد األىداف . -1

 تقدير الموقف الحالي لممنشأة . -2

 تحديد الدوافع والمعوقات في طريق األىداف . -3

 تحديد األنشطة الالزمة لموصول إلى األىداف . -4

 تحديد األهداف –أواًل 

 تناقش ىذه الخطوة في ضوء المتغيرات اآلتية : 

 حيث ال بد من مراعاة النقاط اآلتية : :تعدد األهداف -1

 متعددة . صعوبة تحديد أىداف دقيقة ومحددة عندما تتواجد بدائل منطقية أخرى –أ 

 تعارض األىداف في كثير من األحيان . -ب

 ال بد لممنشأة أن تستقر عمى أىداف واضحة ومحددة . -ج

إلييا  ر األىداف تمك النيايات التي يمزم الوصولمن زاوية أن المنشأة تعتب   ىذاينظر إلى  :تعريف األهداف -2
 .المنشأة لتحقيق األغراض التي قامت بسببيا 

  مثال 

 % سنويًا البد من تحديد أىداف فرعية أخرى لتحقيق ىذا الغرض . 11لغرض تحقيق زيادة في الربحية بمعدل 

 % سنويًا .11الغرض : زيادة الربحية بمعدل 
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 % سنويًا .12: عمى إدارة اإلنتاج زيادة اإلنتاج بمعدل 1اليدف

 % سنويًا .7: تخفيض المصروفات العامة بمعدل 2فاليد

 % سنويًا .15: زيادة المبيعات بنسبة 3اليدف

 % سنويًا .11وىذا يعني البد من وجود تكامل بين أقسام المنشأة لتحقيق ربح سنوي بمعدل 

 تكمن أىمية األىداف من خالل أنيا :  :األهداف أهمية -3

 المبذولة في المنشأة .نقاط مرجعية لتقييم الجيود  -أ

 أساس لمتنسيق بين الجيود . -ب

 ضرورة الزمة لتحديد السياسات واإلجراءات ووضع القواعد . -ج

 حافز ألداء العاممين في المنشأة . -د

 لغرض تحقيقيا : اآلتيةشروط لتتسم األىداف با :سمات األهداف -4

 بحيث أن ىدف المستوى األدنى يمثل وسائل لتحقيق أىداف المستوى األعمى .  : التسمسل والتتابع -أ

ذ نسمي ىذا حينئ% 12قررت زيادة اإلنتاج بنسبة  منشأة تصنيع مالبس قطنيةمثال : لو أن إدارة اإلنتاج في 
ف ىذه نسمي عندىا أىدافالبد عندئذ أن تسعى أقسام المنشأة لتحقيق ىذا اليدف بيدف المستوى األعمى، و 

 % 11بنسبة  الخيوط المغزولةمثاًل بزيادة  الغزلعميو البد من قيام قسم و األقسام بأىداف المستوى األدنى، 
 % .15وقسم التجميع بزيادة الوحدات المجمعة بنسبة  ،%21وقسم التصنيع بزيادة ساعات العمل بنسبة 

حيث تقوم المنشأة بدعم العاممين من خالل نظم  :فييا العالقة المتبادلة بين أىداف المنشأة وأىداف العاممين -ب
 . ون بتحسين مستوى أدائيم وبالمقابل يقوم العامم ،الحوافز المختمفة لغرض زيادة كفاءة أدائو

فإن أىداف كل مع بعضيا البعض، ومع ذلك أنو من النادر أن تتفق األىداف  مع العمم :انسجام األىداف -ج
ادم بين عممية التص، أو عمى األقل تقميل د أن ينسجم مع األىداف األخرىالبأي جزء من المنشأة  فرد أو

وينشأ التصادم بين األىداف نظرًا ألن المتخصصين يميمون إلى النظر إلى المنشأة األىداف في أضيق الحدود، 
 ومشاكميا من زاويتيم الخاصة وعميو البد من الحل الوسط في تقميل ىذه االختالفات .
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ة لغرض تحقيق ىدف المستوى تكامل أىداف أقسام ووحدات المنشأة ضرورة مؤكد ويعد :ىدافتكامل األ -د
 انعدام التكامل بين أىداف المستوى األدنى يؤدي في النياية إلى فقدان االىتمام بيدف المنشأة . ألن، األعمى

 مثال

 إذا كان لدى المنشأة ىدفان ىما : د، غ 

ن مدير قسم و   لو اليدف : أ، س الغزلا 

 ومدير قسم التصنيع لو اليدف : ب، ص 

 ومدير قسم التجميع لو اليدف : ج، ع 

    ولو وجد تكامل بين األىداف يعد متكاماًل، ( د ) فإن اليدف ( جأ، ب،  ) فمو وجد تكامل بين األىداف
 متكاماًل . يعدأيضًا ( غ  ) فإن اليدف( س، ص، ع ) 

، حيث تقوم المنشأة ة المتحركة لعممية تحديد األىدافترتكز ىذه العممية عمى الطبيع :استمرارية األهداف  -5
بين فترة وأخرى بإعادة النظر ودراسة األىداف في إطار المتغيرات التي تحدث في داخميا أو المحيطة بيا ضمن 

 خاصية وجوىر مرونة التخطيط . 

  تقدير الموقف الحالي  -ثانيًا 

 :تحدد األىداف في ضوء 

 الموقف الحالي لممنشأة حيث البد من تقدير الموقف الحالي أواًل ثم تحديد األىداف . -1

  . تعتمد دقة تقدير الموقف الحالي في ضوء توافر البيانات ودقة المعمومات داخل المنشأة -2

 ق. البيانية التي تممكيا عن واقعيا السابالبد من اعتماد الجانب التاريخي في حياة المنشأة من خالل القاعدة  -3

يتم صياغة األىداف بشكل أكثر  المستقبلو  الحاضرو  الماضي دراسة األبعاد الزمنية الثالثة ومن خالل
 عندئذ صفة االستمرارية الزمنية في تحقيق أىداف المنشأة . وتسوددقة وموضوعية 

 تحديد الدوافع والمعوقات  -ثالثًا 
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الستفادة من الدوافع المتوفرة لدى األفراد أو أجزاء المنشأة األخرى لغرض ا عمى العملعمى المنشأة 
ا السمبية في تحقيق أىدافيا اإلنتاجية وفي نفس الوقت عمييا أن تسعى لمقضاء عمى المعوقات أو تقميل آثارى

أما ) أفراد، معدات، تمويل ... (، وتتمثل الدوافع في الموارد االقتصادية المتوفرة في المنشأة العممية اإلنتاجية، 
المعوقات فتتجسد في الييكل التنظيمي داخل المنشأة مثاًل أو الظروف الداخمية األخرى المتعمقة بعناصر اإلنتاج 

 متغيرات السوق الفجائية والمحتممة .و  أو المعوقات الخارجية مثل التشريعات ،والمواد األولية

 تحديد األنشطة –رابعًا 

 حديد األنشطة النقاط اآلتية :يتطمب ت 

 ويتم ذلك من خالل : اتخاذ عدد من القرارات: -أ

 التوصل إلى عدد البدائل الواقعية التي يمكن أن تحقق اليدف واختيار أنسبيا وأفضميا . -1

المتوقع عند تقيم ىذه البدائل من خالل مبدأ التكاليف والعائد؛ أي تقدير تكمفة تنفيذ كل بديل ومقارنتو بالعائد  -2
 تنفيذه، وأفضميا سيكون البديل الذي يحقق أقل تكمفة وأعمى عائد .

 االختيار بين البدائل في ضوء المعايير المستخدمة لممفاضمة بينيا . -3

 تكون القرارات مقيدة ومحدودة عند وجود اآلتي : محددات القرارات : -ب

 االفتقار إلى معمومات كافية ودقيقة . -1

 قت .ضيق الو  -2

 عدم االنتباه إلى بدائل أخرى مناسبة . -3

ىي التي يتم وضعيا نتيجة المحددات والبدائل السابقة، ويختار المدير الناجح عادًة البديل  الخطة النهائية : -ج
 الذي يعتبره مقبواًل لكونو البديل األمثل الذي يحقق عمى األقل الحد األدنى من أىداف المنشأة .

 

 لمرجع ا

دار مجدالوي لمنشر، .  (منهج نظري وأساليب تخطيطه تصادي )المدخل إلى التخطيط االق –( 1111عبد اهلل، عقيل جاسم )
 . ( 272ص  – 263ص صفحة . ) اقتباس : 301الطبعة الثانية، عمان، األردن، 


