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 تعرف بؤنها دراسة طرق ووسائل تنظٌم عناصر -:إدارة المزارع 

 وتطبٌق المعرفة التقنٌة ( أرض وعمل ورأس مال ) اإلنتاج               

Technical Knowledge  والخبرات والمهارات لكً تنتج المزرعة 

 .أكبر قدر من الدخل الصافً أو األرباح  

حٌث ٌعرف العلم بؤنه مجموعة ..“ وتعتبر إدارة المزارع علما            
من الحقائق منظمة ومرتبة بطرٌقة تظهر فٌها كٌف تعمل القوانٌن 

 ألننا “ لذلك ممكن القول بان إدارة المزارع علما.والمباديء العامة 

نحاول تطبٌق القوانٌن والمباديء العامة فً االقتصاد على مزرعة ” 
 .” معٌنة 

أي إن له ..“ أٌضا“ وموضوع إدارة المزارع ٌمكن اعتباره فنا            
(  الكفاءة بالمعنى الجسمً والعقلً )والمقصود هنا بالفن , “ فنٌا“ وجها

حٌث ٌستطٌع كثٌر من الفالحٌن أن ٌإدوا واجباتهم بطرٌقة أمهر أو 
وكمثال على الناحٌة الفنٌة فً اإلدارة ...أكثر كفاءة وأسرع من غٌرهم 

 -:ما ٌلً 



استخدام العمال إذا كان ٌتم بكفاءة عالٌة فانه ٌإدي إلى توفٌر الكثٌر (1)
فان تدربت مجموعة من العمال على جنً , من الوقت والجهد

أي بحركات ٌد , وتعبئته فً صنادٌق بطرٌقة فنٌة “ الطماطة مثال
ٌإدونها بصورة صحٌحة فان كمٌة الحاصل المجموع سوف تزٌد 

وذلك نتٌجة تنظٌم العمل وحركات العمال التً تإدي إلى توفٌر فً 
 .كما إن نوعٌة الحاصل قد تكون أحسن ,الوقت 

معرفة كمٌة + ضبط كمواعٌد السقً ومعرفة المواعٌد لكل حاصل (2)
طرق تهٌئة التربة لكل نبات + نوع التربة + احتٌاجات النبات للماء 

وتنظٌم المسافات الالزمة بٌن شتالت أو بذور النبات لتتمكن النبتة + 
 .من الحصول على أشعة الشمس الكافٌة 

هو معرفة المنتج ..من أمثلة المعرفة العلمٌة الزراعٌة الصرفة (3)
الزراعً ألنواع الحشرات التً تصٌب النبات وأفضل طرق وأوقات 

ومعرفة , ومكافحة األدغال والقٌام بعملٌات التعشٌب , المكافحة 
 .وكذلك اختٌار الدورة الزراعٌة المناسبة, األمراض وطرق عالجها 



 -:فإنها تتعلق ببعض األمثلة منها...أما فً جانب اإلنتاج الحٌوانً           

تهٌئة أحسن الظروف المالئمة للتربٌة الحٌوانٌة كاختٌار نوع وكمٌة العلف ( أ)
ومعرفة ما ٌتعلق بتحسٌن ظروف , المناسبة لها فً كل مرحلة عمرٌة 

ومعرفة األمراض التً تصٌبها وطرق , التغذٌة والتربٌة أو التسمٌن 
 .المقاومة والقضاء علٌها أو وقاٌتها منها 

من األمور الفنٌة تتعلق بؤوقات وجبات الطعام وتهٌئة المكان المناسب ( ب)
لمعٌشتها من ضوء الشمس  والتهوٌة والمسافات المناسبة لمعٌشتها فً 

 .الحظائر 

من األمور الفنٌة استعمال الساحبة فً األعمال الزراعٌة وكٌفٌة سٌاقتها ( ج)
بطرٌقة فنٌة ومهارة عملٌة لٌكون عمق حراثة التربة مالئم للنبات ونوع 

كما إنها تحتاج إلى الصٌانة والتصلٌح مما ٌتطلب معرفة فنٌة , التربة 
فمعرفة تشغٌل المكائن واآلالت ...باألدوات االحتٌاطٌة  لها واستعمالها 

 ( .التقنٌة ) الزراعٌة مزٌج من معرفة علمٌة وفنٌة 

مجموعة من المعارف واألسالٌب التً ”“ ....إعطاء تعرٌف آلخر لإلدارة وٌمكن 
( طبٌعٌة وبشرٌة ورأسمالٌة) ٌهتدي بها اإلنسان الستثمار الموارد االقتصادٌة 

ٌضمن الحصول على أكبر قدر من اإلنتاج بؤقل قدر “ استثمارا, المتاحة 
ومن ثم تصرٌف ذلك , ممكن من تلك الموارد  ودون إحداث ضرر بها 

 .”“ اإلنتاج والحصول على أكبر دخل ممكن  

 



 -:إن تقسٌم العمل فً الصناعة أدى إلى ...تقسٌم العمل 

 .تبسٌط العملٌات اإلنتاجٌة إلى درجة كبٌرة وإتقان العامل أداء عمله  -1

تحول العمل إلى أداء حركات روتٌنٌة تإدى بسهولة وٌسر على خط اإلنتاج  -2
Production Line . 

  Mass Productionفؤصبح اإلنتاج الكبٌر , زٌادة كمٌة اإلنتاج  وتحسٌن نوعٌته  -3
 .مٌزة اإلنتاج الصناعً الحدٌث 

 .انخفاض كلفة اإلنتاج إلى حد كبٌر وتحسٌن نوعٌته وزٌادة كمٌته -4

 هل ٌمكن التخصص فً األعمال المزرعٌة أمر ممكن كمثٌلتها الصناعة ؟/ س

الن هذه , “ غٌر ممكن عملٌاإن التخصص إلى درجة كبٌرة فً األعمال المزرعٌة أمر 
 ...الحراثة وشق المروز ونثر البذور والتسمٌد وغٌرها.. كاألعمال متنوعة 

بحٌث إن , فكل مرحلة تنتهً لتبدأ مرحلة أخرى إلى أن ٌتم نضج الحاصل وجمعه 
العامل الزراعً ٌإدي مختلف األعمال المزرعٌة خالل موسم اإلنتاج ولٌس عمل 

 .الن كل عمل ٌنتهً بعد أٌام وفترة زمنٌة معٌنة , متخصص معٌن فقط 

 ومع ذلك جزأت وبسطت كثٌر من األعمال المزرعٌة بحٌث أصبح من الممكن تؤدٌتها 

 بطرٌقة أسهل وأسرع لتقلٌل الوقت وأداء العمل بمهارة أكبر مما أدى إلى 

 زٌادة كفاء العمل المزرعً ( ب)انخفاض كلفة اإلنتاج         (  أ ) 

 وٌمكن القول بان إدارة  األعمال المزرعٌة نوع من إدارة األعمال باعتبار المزرعة 

 من الدخل الصافً أكبرقدرمشروع عمل ٌجري تنظٌمه وإدارته لغرض الحصول على 

 



 أهمٌة علم اإلدارة المزرعٌة ومكانته بٌن علوم االقتصاد الزراعً 

تتسم البلدان المتخلفة بتخلف القطاع الزراعً ...والعلوم الزراعٌة الصرفة 
مما حدا بالمهتمٌن , بصورة عامة وانخفاض إنتاجٌة وحدة المساحة الزراعٌة 

“ نوعا“ بالتركٌز على كل ما من شؤنه أن ٌإدي إلى زٌادة اإلنتاج كما
كاستعمال البذور المحسنة وزراعة أنواع المحاصٌل الزراعٌة ذات اإلنتاجٌة ..

العالٌة واستعمال المخصبات وطرق مكافحة األمراض والحشرات واستعمال 
 .الخ ...المكننة الزراعٌة الحدٌثة 

مرت بهذه المرحلة لذا اهتمت بعلوم الزراعة “ فالدول المتقدمة زراعٌا          
وكل ما ٌتعلق بالزراعة ( النباتً, اإلنتاج الحٌوانً , علم التربة ) الصرفة  

 وغٌرها ..من علوم طبٌعٌة كالكٌمٌاء والهندسة 

 اهتمت بهذه العلوم جمٌعها ؟ لماذا

ألهمٌتها فً زٌادة المعلومات والخبرات فً تقدم الزراعة ورفع اإلنتاجٌة 
وتقدم القطاع الزراعً , الزراعٌة لوحدة المساحة الواحدة بصورة خاصة 

 .بصورة عامة 

هل تتوفر فً البلدان النامٌة هذه العلوم ؟  ممكن القول بان هذه العلوم 
والمعلومات متوفرة فً البلدان النامٌة التً ٌمكن االستفادة منها لالنتقال إلى 

ومع ذلك نرى بقاء القطاع ..إلى مرحلة النهوض والتقدم االقتصادي الزراعً 
 -:الزراعً فً هذه البلدان فً مراحله األولى من التطور لألسباب اآلتٌة 



 

 .عدم توفر رأس المال الالزم الذي ٌمكن استثماره فً الزراعة (1)

 .عدم توفر الكوادر الزراعٌة والخبرات والمهارات لتنفٌذ برامج التنمٌة الزراعٌة (2)

لذلك تتطلب المرحلة إٌجاد الكوادر العلمٌة والفنٌة وتجهٌز القطاع الزراعً بذوي  
لالنتقال إلى المرحلة “ االختصاص فً مختلف العلوم الزراعٌة الصرفة تمهٌدا

 .التً تلٌها 

 متى ٌحتاج القطاع الزراعً إلى االختصاص فً االقتصاد الزراعً ؟/ س

بعد إن ٌتحقق هدف رفع اإلنتاجٌة للوحدة الواحدة من المساحة عن طرٌق إدخال  / ج 
عندئذ ٌحتاج القطاع الزراعً إلى ذوي , العلوم الزراعٌة الصرفة فً الزراعة 

لغرض إعادة تنظٌم المزرعة مما ٌساعد فً ...االختصاص فً االقتصاد الزراعً 
وذلك لتخفٌض كلفة اإلنتاج  اقتصادٌة أعلى بكفاءةاستعمال عناصر اإلنتاج 

وزٌادة األرباح على مستوى المزرعة وبالتالً زٌادة دخل الفالح ورفع مستوى 
 .معٌشته اقتصادٌا واجتماعٌا كهدف نهائً 

وفً هذه المرحلة من مراحل التطور الزراعً تبدأ ظاهرة التقٌٌم االقتصادي            
لذلك ٌؤتً علم إدارة المزرعة فً المرتبة األولى من , لإلنتاج ابتداء من المزرعة 

 .بٌن فروع االقتصاد الزراعً 

إن تطعٌم العلوم الزراعٌة بالعلوم االقتصادٌة خاصة علم إدارة                   
 .“ وفنا“ هو الممٌز الرئٌسً لهذه المرحلة حٌث تصبح الزراعة علما..المزرعة 



إن البلدان المتقدمة دخلت مرحلة اإلنتاج الكبٌر عندما أصبحت           
 لكن كثرة اإلنتاج....المزرعة كمنشؤة تنتج ألغراض الربح 

 وضخامته أظهرت فً هذه البلدان مشكلة كبٌرة أال وهً مشكلة   

للمنتجات الزراعٌة األمر الذي أدى إلى خفض ( إنخفاص األسعار)   
بالقٌاس إلى العمال , دخل الفالح وانخفاض مستواه ألمعاشً 

لذلك أجبرت هذه الظاهرة المسإولٌن للبحث عن .... الصناعٌٌن 
أسالٌب السٌاسة الزراعٌة الكفٌلة بتحقٌق أسعار مناسبة والمحافظة 

 -:علٌها ورفع مستوى دخل الفالح ومعٌشته من خالل 

 .سٌاسة إسناد األسعار (1)

 .تحدٌد اإلنتاج بتحدٌد الكمٌات المسوقة (2)

 .طرق التنبإ بؤسعار المستقبلٌة (3)

 .االهتمام بوسائل األعالم الكفٌلة بتوصٌل المعلومات إلى الفالح (4)

 .االهتمام بالتسوٌق التعاونً على أسس علمٌة (5)

 



 المراحل التً مر بها تطور الزراعة فً البلدان المتقدمة 

“  من خالل مالحظة ومتابعة تطور الزراعة فً البلدان المتقدمة زراعٌا                  
 -:بؤنها مرت بمراحل عدٌدة هً 

“  تإكد هذه المرحلة على زٌادة اإلنتاج عمودٌا.... مرحلة العلوم الزراعٌة الصرفة ( 1)
ورفع مستوى إنتاجٌة وحدة المساحة بدرجة رئٌسٌة من خالل التركٌز على العالقات 

بالبحث عن التقنٌات الزراعٌة من , الطبٌعٌة بٌن عناصر اإلنتاج واإلنتاج النهائً 
 .حٌث نوعٌة عناصر اإلنتاج وكمٌتها التً تعمل على زٌادة اإلنتاج النهائً

التؤكٌد على العلوم االقتصادٌة ...   مرحلة االهتمام باقتصادٌات إدارة المزرعة ( 2)
الزراعٌة وخاصة علم إدارة المزرعة مما ٌإدي إلى رفع مستوى الكفاءة االقتصادٌة 

فً استعمال موارد الثروة أو عناصر اإلنتاج فً المزرعة مما ٌحقق للفالح أعلى 
 .دخل على مستوى المزرعة ككل

اهتمام المعنٌٌن من السٌاسة   ....مرحلة االهتمام باقتصادٌات التسوٌق الزراعً ( 3)
,  الزراعٌة إلى البحث عن الطرق التسوٌقٌة المناسبة وكذلك البحث عن األسواق 

 .وٌحث ذلك عندما تتحقق طفرات كبٌرة فً اإلنتاج 

االهتمام بالتسوٌق التعاونً المبنً على ...مرحلة االهتمام بالتعاونٌات التسوٌقٌة ( 4)
أسس علمٌة كوسٌلة الحصول على أسعار مناسبة تإدي إلى تسوٌق المنتجات فً 
األوقات واألسواق المالئمة  مع ضرورة إٌجاد مخازن للفائض منها وعرضه فً 

 (( .كل هذا من شؤنه رفع مستوى دخل الفالح )) الوقت المناسب 



 الفرق بٌن علم إدارة المزارع وبقٌة العلوم الزراعٌة الصرفة 

هنالك فرق بٌن إدارة المزارع والعلوم الزراعٌة الصرفة           

كاإلنتاج الحٌوانً والمحاصٌل الحقلٌة والتربة والبستنة ووقاٌة 

وهو إن هذه العلوم جمٌعها تهتم , المزروعات وعلوم األغذٌة 

بٌن ” الكٌمٌاوٌة أو الفٌزٌاوٌة أو البٌولوجٌة ” بالعالقة الطبٌعٌة 

وبٌن الناتج (( أرض وعمل ورأس مال )) عناصر اإلنتاج 

أي العالقة الطبٌعٌة بٌن الموارد االقتصادٌة المختلفة ..النهائً 

 .وبٌن اإلنتاج النهائً 

أما ادراة المزارع فإنها تعنً بدراسة مشكلة الحصول على          

من (( الموارد االقتصادٌة )) المزٌج األمثل لعناصر اإلنتاج 

أرض وعمل  ورأس مال الذي ٌعطً أكبر قدر ممكن من الدخل 

 .الصافً 



 الفرق بٌن اإلدارة والتنظٌم 

العملٌة اإلدارٌة تتمثل باتخاذ القرارات بصورة رئٌسٌة كما موضح فً    
والمنظمة أو المنشؤة ال تقوم أو تمارس نشاطها , ( 12ص )المخطط 

 .  لبلوغ أهدافها إال  عن طرٌق اإلدارة  والتنظٌم 

ٌطلق علٌها الوظائف ( العملٌة اإلدارٌة ) إن اتخاذ القرارات            
 -:هذه العملٌة اإلدارٌة تتحدد بخمس مراحل هً , اإلدارٌة 

 الرقابة ( 5)التنسٌق ( 4)التوجٌه ( 3)التنظٌم ( 2)التخطٌط (1)

 :والبعض من اختصاصٌن علم اإلدارة ٌقسمها إلى ثالث مراحل هً

 التنسٌق ( 3)التنظٌم         ( 2)التخطٌط         (1)

 .لكن غالبٌة علماء علم اإلدارة ٌقسمها إلى خمس مراحل آنفة الذكر 

هذه األدوات تإدي , ونالحظ بان التنظٌم أداة من أدوات اإلدارة          
وتؤسٌس ( السٌطرة ) إلى التخطٌط والتنظٌم والتوجٌه والرقابة 

والتنظٌم فً إدارة المزرعة ٌهتم بدرجة رئٌسٌة , وتنمٌة الكفاءات 
على إعادة تنظٌم عناصر اإلنتاج فً المزرعة من أجل تحقٌق 

 .فً استعمال هذه العناصر أعلى من الكفاءة اإلقتصادٌة مستوى 



 أهمٌة مرحلة اتخاذ القرارات فً اإلدارة 

وهذا تعرٌف مجتزأ ٌحتاج إلى , المزرعة هو علم اتخاذ القرارات علم ادارة 
اختٌار أحد البدائل من بٌن ” ....... فاتخاذ القرار ٌعرف بؤنه, مفهوم أوسع 

 .”  األخرى ألفضلٌته 

 ,إن اتخاذ القرار هو مرحلة من المراحل التً تإدي إلى تحقٌق الهدف المقصود 

 .....وتؤتً هذه المرحلة بعد  

 ثم اتخاذ القرارات( 3)ثم تحدٌد الفرضٌات ( 2)تعٌٌن الهدف   (1)

 ومرحلة اتخاذ القرار نفسها تتؤلف من عدة خطوات أولها تكوٌن البدائل أي وضع 

 .الحلول أو الطرق المختلفة التً ٌمكن أن تإدي إلى تحقٌق الهدف المقصود 

 -:وٌمكن تلخٌص ذلك كله على النحو اآلتً 

 -:مراحل تحقٌق األهداف 

 -:وتشمل ..ثم اتخاذ القرارات( 3)ثم تحدٌد الفرضٌات ( 2)تعٌٌن الهدف   (1)

 اختٌار أحد البدائل من بٌن األخرى ألفضلٌته( ب)تكوٌن البدائل          ( أ)

 .جمع المعلومات عن البدٌل وعن البدائل األخرى ( ج)

 .تحلٌل المعلومات ( د)

 .إظهار النقاط البارزة التً ٌتخذ القرار على أساسها ( هـ)

 



 (المؤهالت التً تساعد على خلق إدارة ناجحة)صفات المدٌر الناجح

فً إدارة أعمال “ ناجحا“ توجد صفات ٌجب توفرها فً المنتج أو المزارع لكً ٌكون مدٌرا
 -:وهذه الصفات , مزرعته أو إدارة أي عمل أقتصادي آخر 

إن التردد لٌس من صفات المدٌر ... القدرة على اتخاذ القرارات وتحلٌل المشاكل (1)
والتخمٌن ال , وٌنبغً أن تبنى القرارات على أساس علمً وفنً صحٌح, الناجح 

ٌصلح إن ٌكون طرٌقة للتمٌز بٌن القرارات  بل ٌجب إن تمحص هذه القرارات على 
 .أساس علمً دقٌق وموازنة جمٌع االحتماالت المتوقعة من تطبٌقها 

الحقائق المعروفة تصبح قدٌمة وٌستلزم ذلك ...التحري الدائم عن المعلومات الجدٌدة (2)
إن ٌحافظ مدٌر المزرعة على االستمرار فً مساٌرة التطور العلمً والفنً 

واالقتصادي باالستمرار فً تعلٌم نفسه وتوسٌع ثقافته والتحري الدائم عن كل ما هو 
 .جدٌد فً موضوع اختصاصه 

تنفٌذ القرارات التً توصل إلٌها بدون ....القدرة على تنفٌذ القرارات وإنهاء األعمال (3)
تردد والبت السرٌع فً األمور ألن اتخاذ القرارات دون القدرة على التنفٌذ أو إنهاء 

 .األعمال  الالزمة ٌإدي إلى الفشل حتى لو كانت القرارات صحٌحة 

إن التخوف الكثٌر والتحوط ....الرغبة والقدرة على تحمل المسإولٌة واألخطار (4)
األكثر من المطلوب والتخوف الكبٌر من التغٌرات المفاجئة كلها ال تصلح إن ٌكون 

خاصة وإن الزراعة مهنة المخاطر لذلك علٌه إن , بل مصٌره الفشل “ المدٌر ناجحا
 .  ٌتحلى بصفة المخاطرة والمجازفة دون تهور والقدرة والرغبة على تحمل المسإولٌة

 



القدرة والخبرة على القٌام بالعملٌات الحسابٌة ومسك السجالت المزرعٌة ( 5)
 .ومراجعتها 

 .األمانة والنزاهة واالستقامة فً العمل ( 6)

 .الرغبة فً العمل الرٌفً ( 7)

تحدٌد األهداف األساسٌة للمزرعة بوضوح وتوجٌه المرإوسٌن نحو العمل ( 8)
وخلق األجواء اإلٌجابٌة لتؤمٌن مستلزمات العمل , الجاد لتحقٌق األهداف 

 .الجاد 

القدرة على تطوٌر مزرعته لمواكبة التطورات الحدٌثة التً تستجد فً العالم ( 9)
. 

 .القدرة على التعرف على المشاكل والمعوقات قبل وقوعها ( 10)

المزرعة نحو تحقٌق  وفٌادةوضع الخطط المختلفة قصٌرة وطوٌلة األجل ( 11)
 .أهدافها وفق الخطط 

اإلشراف الكامل على المزرعة كً تكون لدٌه صورة شاملة عن جمٌع ( 12)
 .أمورها والتؤكد من أنها تسٌر وفق ما هو مقرر لها 

عدم اإلكثار من إصدار األوامر والقرارات خاصة تلك التً من شؤنها ( 13)
 .إلغاء قرارات سابقة الن ذلك ٌولد عدم الثقة بهذه القرارات 



 الوظائف اإلدارٌة التً ٌؤدٌها علم إدارة المزرعة

 -:إن من أهم المهام والوظائف التً ٌإدٌها مدٌر المزرعة هً 

الجمع بٌنها فً ( المزج)اختٌار عناصر اإلنتاج المناسبة وكٌفٌة تولفة (1)

أي اختٌار الطرق المناسبة الستعمال هذه العناصر , عملٌة اإلنتاج 

بتعبٌر آخر إدارة عناصر اإلنتاج بكفاءة فً المزرعة ,وتوجٌهها بكفاءة 

 -:وهذه الوظٌفة تتضمن 

 .إدارة العمل المزرعً بكفاءة ( أ )

المكائن واآلالت الزراعٌة  واألسمدة والبذور ) إدارة رأس المال ( ب)

 ( .ومختلف التجهٌزات الزراعٌة 

 _:باستعمال “ وزراعٌا“ إدارة األرض اقتصادٌا( ج)

 .طرق المحافظة على خصوبتها #     

 .معرفة طرق تقدٌر قٌمتها فً العملٌة اإلنتاجٌة #     

 الخ .تقدٌر قٌمة ما موجود علٌها من مبانً ومنشآت ومبازل وقنوات ري#     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 اختٌار المشارٌع اإلنتاجٌة المناسبة واختٌار المزٌج من هذه المشارٌع ( 2)
 .فً منهاج استثماري زراعً مناسب ( المحاصٌل الزراعٌة )  

 .تحقٌق مستوى من الكفاءة المناسبة فً انجاز مختلف العملٌات الزراعٌة ( 3)

 ضبط وتوجٌه استعمال مختلف أنواع عناصر اإلنتاج بالتفصٌل خالل السنة ( 4)

إجراء التعدٌالت المناسبة الٌومٌة واألسبوعٌة  التً ٌجب القٌام بها نتٌجة ( 5)
التً تطرأ على األسعار أو التكالٌف مما (( االعتٌادٌة والمفاجئة ))للتغٌرات 

ٌستدعً القٌام إجراء تعدٌالت مناسبة على عناصر اإلنتاج بما ٌتماشى 
 .وهذا ما ٌطلق علٌه بالتغٌرات قصٌرة األجل ..والتغٌرات 

 -:إدخال طرق جدٌدة فً العمل المزرعً سواء فً ( 6)

 .طرق إدارة المحاصٌل ( ب.     )طرق إدارة عناصر اإلنتاج ( أ)    

 .  اإللمام باألمور التسوٌقٌة المتعلقة بالعمل المزرعً ( ج)  

مسك السجالت الحسابٌة المزرعٌة واالحتفاظ بهذه السجالت ومراجعتها  ( 7)
 .لغرض االستفادة فً تحقٌق كفاءة أكثر فً اإلدارة المزرعٌة 

 



 

 أهم القرارات التً تؤثر فً ربحٌة المزرعة 

اإلدارة المزرعٌة تهتم بصورة رئٌسٌة بتلك القرارات التً تإثر بصورة         
الذي ٌعتبر مقٌاس ربحٌة المزرعة  وهو الدخل الصافً خاصة على مستوى 

فقد ٌكون الهدف من الزراعة زٌادة اإلنتاج بغض النظر عن , الهدف األهم 
وٌعتبر , الكلفة والغاٌة من ذلك سد الحاجة أو الطلب على المنتجات الزراعٌة 

 .الهدف األهم بالنسبة للبلد من هدف زٌادة األرباح 

 الذي (( الدخل الصافً )) ولكن مقٌاس زٌادة الكفاءة المزرعٌة األهم هو          

 خاصة وإن مسك السجالت واستعمال األسعار, بموجبة تقاس ربحٌة المزرعة 

مقٌاس الكفاءة والكلفة هو الغرض منه زٌادة ربحٌة المزرعة  الذي هو   
   -:وان أهم القرارات التً تإثر فً ربحٌة المزرعة هً , المزرعٌة 

 ما هً المشارٌع اإلنتاجٌة فً المزرعة التً ٌنبغً القٌام بها ؟(1)

ومعناه الحاجة لمعرفة ( السعة اإلنتاجٌة للمزرعة )ما هو حجم المزرعة (2)
 كمٌة عناصر اإلنتاج التً ستستعمل فً المزرعة ؟



ما هً طرٌقة  الحصول على عناصر اإلنتاج المختلفة ؟ طرٌقة ( 3)
 .....اإلٌجار أم التملك وعلى سبٌل المثال 

 ٌستؤجر ماكنة حصاد أم من المربح امتالكها ؟*      

مشاركة الفالح لصاحب األرض بالناتج  أم ٌستؤجر المزرعة  *      
 ؟“نقدا

ما هً طرق العمل الفنٌة واإلدارٌة المناسبة فً مختلف ( 4)
وكٌف , الخ ...األعمال المزرعٌة ؟ فً الحراثة والسقً والشتل 

 ٌتم انجاز هذه العملٌات المزرعٌة ؟

اإلنتاج , التربة , البستنة ) إن العلوم الزراعٌة الصرفة             
تشترك باإلجابة عن هذه ( الخ ....المحاصٌل الحقلٌة , الحٌوانً 

لكن علم إدارة المزرعة ٌقتصر بصورة خاصة على كل , األسئلة 
لذلك فإن ( ربحٌة المزرعة ) ما ٌإثر على الدخل الصافً 

 .  الجانب االقتصادي هو األهم فً اقتصادٌات اإلدارة  



 أنواع القرارات 

 -:ٌمكن أن تصنف القرارات إلى األنواع اآلتٌة 

وهً القرارات التً تعنى بؤمور مهمة ذات ..القرارات الرئٌسٌة أو الكبٌرة ( 1)
 -:“ اثر مباشر على المزرعة مثال

 .إعادة تنظٌم الدورة الزراعٌة .  * إدخال مشروع إنتاجً جدٌد •

 .توسٌع حجم المزرعة  •

 .....“ تتعلق بالمسائل األقل أهمٌة مثال...القرارات الصغٌرة ( 2)

إدخال التعدٌالت التطوٌرٌة على حاصل معٌن لغرض زٌادة إنتاجه أو *       
 .تحسٌن نوعٌته أو تسوٌقه 

 “ مثال, التً تخص المسائل االعتٌادٌة الٌومٌة المستمرة..القرارات الروتٌنٌة ( 3)

 .وضع جدول العمل الٌومً *                             

 .  خطة العمل الٌومٌة وأسلوب تطبٌقها *                             

 وهذه القرارات ال تتطلب معلومات كبٌرة كما هو شؤن القرارات الرئٌسٌة     

تقدم على شكل اقتراحات تضعها الجهات الفنٌة ..القرارات االختصاصٌة ( 4)
 فعلٌه, المسإولة كل حسب اختصاصه فً فروع اإلنتاج المختلفة أمام المدٌر

 .وإلستبعاد غٌر الصائب منها, التنسٌق بٌن هذه القرارات لتجنب التضارب بٌنها 

 



 العوامل المؤثرة فً كٌفٌة انتخاب مشروع عمل زراعً      

 (العوامل المحددة لحرٌة المنتج فً اختٌار المحاصٌل الزراعٌة )   

ثم مزجها فً نظام ٌحقق ( المحاصٌل ) على المزارع اختٌار وانتخاب مشارٌع 
وتظهر المشكلة هنا التً تواجه المزارع بهذا , له أكبر قدر من األرباح 

الخصوص بسبب وجود كمٌة محددة من عناصر اإلنتاج ٌستعملها لغرض 
حٌث تختلف عناصر ..الحصول على أكبر قدر ممكن من الدخل الصافً 

ومن مزرعة ألخرى فً , اإلنتاج فً قابلٌتها اإلنتاجٌة من منطقة ألخرى 
 -:وأهم العوامل المحددة هً ...المنطقة نفسها 

( اختالف التضارٌس األرضٌة )الظروف الطبٌعٌة من مناخ وطبوغرافٌة ( 1)
فلكل حاصل ظروف طبٌعٌة , هذه الظروف تإثر فً كفاءة عناصر اإلنتاج 

 .معٌنة ومناخ مالئم التً بمجملها تإثر على كمٌة  ونوعٌة اإلنتاج 

إن الناتج الذي ٌتطلب رإوس أموال كثٌرة ال ...توفٌر العمل ورأس المال ( 2)
وعندما تكون رإوس األموال , أو إنتاجه بكمٌات قلٌلة “ ٌمكن إنتاجه عادة

 فً موسم “ قلٌلة لدى الفالح فؤنه ٌتجه إلى إنتاج المحاصٌل التً تدر دخال

مشارٌع ) قصٌر وٌتجنب إنتاج المحاصٌل التً تحتاج إلى رإوس أموال كبٌرة 
 .  حتى وان كانت مالئمة من ناحٌة الظروف الطبٌعٌة ( اإلنتاج الحٌوانً 



المواصالت والنقل تتناسب قٌمة الحاصل المنتج تتناسب طردٌا مع ( 3)
إضافة إلى , بعد المكان الذي تنتج فٌه عن المدٌنة أو منطقة استهالكه 

فالناتج سرٌع التلف أو القلٌل القٌمة ٌكون عادة , .خاصٌة عدم تلفه 
قرب المدٌنة لكً تكون تكالٌف تسوٌقه قلٌلة أو ال ٌتحمل الخزن لمدة 

والعكس بالنسبة للناتج الذي ال ٌتلف بسرعة أو الغالً القٌمة , طوٌلة 
حٌث تقع أماكن إنتاجه فً مناطق أبعد عن المدٌنة ألنه ٌتحمل فترات 

ٌتحمل تكالٌف تسوٌق  أكثر إلى  وخزن أطول وألن قٌمته عالٌة 
 .مركز المدن أو االستهالك 

وتختلف االستجابة من حاصل ...االختراعات وتقدم مستوى التقنٌة ( 4)
إلى آخر أي ٌمكن تطبٌقها على حاصل معٌن بسرعة وسهولة بٌنما 

نجد صعوبة فً التطبٌق على حاصل آخر وكمثال على ذلك الحنطة 
حٌث نجد التوسع والتخصص فً إنتاج الحنطة أقل سهولة ..والقطن 

من القطن فً استخدام المكننة المتخصصة فً عملٌات اإلنتاج 
 .المختلفة 

منافسة السلع والبضائع األخرى للحاصل الزراعً كمنافسة األنسجة ( 5)
لزراعة “ إن هذه المنافسة تسبب ضررا, الصناعٌة للقطن والكتان 

 .” القطن وزٌادة إنتاجه على مستوى العالم عامة 



مثل برنامج التسلٌف ..البرامج الحكومٌة واإلشراف الحكومً على اإلنتاج ( 6)
حٌث تستعمل الحكومة هذه البرامج لغرض تشجٌع الفالحٌن على , الموجه 

 .زراعة محصول معٌن 

على السلع ( الكلً)تغٌر الطلب العام ...تغٌر الطلب على السلع الزراعٌة ( 7)
الزراعٌة بشكل عام وعلى سلعة زراعٌة معٌنة بشكل خاص ٌإثر فً كمٌة 

ولكن الطلب العام ال ٌتغٌر بالسرعة أو النسبة نفسها التً , ونوعٌة إنتاجه 
 .ٌتغٌر بها الطلب على سلعة زراعٌة معٌنة 

سبب اختٌار الفالح لحاصل معٌن “ كامال“ إن هذه العوامل ال تفسر تفسٌرا        
لتإلف “ كٌف تتشكل هذه العوامل جمٌعا”“ وٌبقى السإال األهم ..دون غٌره 

 ؟”“ من اإلنتاج فً منطقة معٌنة بالنسبة لفالح معٌن “ معٌنا” نمطا 

إن المنتج ٌحاول الحصول على أكبر قدر من الدخل الصافً لذلك ٌختار           
وٌرى من خبرته االستمرار فٌه بالمستقبل ثم , المشروع المربح فً الماضً 

ٌضٌف إلٌه المشارٌع التً تضمن له االستفادة القصوى من عناصر اإلنتاج 
لذا ٌمكن القول بان اختٌار هذه المشارٌع مبنً على اإلدراك السلٌم عند ...

مع األخذ بالعوامل السابقة لٌستنٌر بها فً اختٌار مشارٌع وطرق ...المزارع 
 .اإلنتاج المناسبة 
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