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  احملاضرة األوىل 
 

 اإلنتاج في المزرعة:
 

الخدمات( إلى منتجات  أوأكثر من عوامل اإلنتاج ) أويعرف اإلنتاج بأنه عملية تحويل عاملين 
 من طبيعة مختلفة.

 يلي: تقسم عوامل اإلنتاج إلى ما

األرض مستودع الخصائص : يوفر هذا العنصر مكان اإلنتاج، وتعد Land األرض (1

الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للطبيعة. فالتربة والطقس عامالن هامان في تحديد إنتاج المحاصيل 
 واإلنتاج الحيواني.

 الموجودة في وقت معين االقتصاديةيعرف بأنه المدخرات من السلع  :Capital  املال  رأس (2

 ويقسم إلى نوعين:والتي يمكن شراؤها بالمال وتستخدم في اإلنتاج. 
  رأس المال الثابت: يتمثل بالموجودات المعمرة التي لها صفة البقاء والثبات النسبي والتي

تدخل في العملية اإلنتاجية كالمنشآت والعقارات واآلالت والحيوانات المنتجة كاألبقار الحلوب 
 وحيوانات الحمل والجر.

  م في التي تستخد المتداولةيتمثل بالموجودات الجارية و  التشغيلي: أورأس المال العامل
 اإلنتاج لتحقيق عوائد خالل فترة زمنية قصيرة.

: وهو نشاط اإلنسان الذي يعمل على تغيير مواد في الطبيعة لجعلها بصورة Labor    العمل (3

 وتعد تكلفة العمل من أهم بنود التكاليف.تفي باحتياجاته ومتطلباته. 

تعرف إدارة المزارع بأنها دراسة طرق ووسائل تنظيم عناصر : Management اإلدارة (4

(  والخبرات Technical knowledge) ( وتطبيق المعرفة التقنيةو عمل و رأسمال رضأ)اإلنتاج 
األرباح . ويمكن تعريفها  أووالمهارات لكي تنتج المزرعة اكبر قدر ممكن من الدخل الصافي 

أيضا: وظيفة إنتاجية تقوم على أساس تطبيق المبادئ العلمية واالستفادة من الخبرات العلمية في 
اإلنتاج الزراعي وتسويقه وتمويله لتقليل النفقات والحصول على اكبر غلة ممكنة من ناتج المزرعة 

 وبيعها بأفضل األسعار. 
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ل في هذا الموضوووووووع تطبيق القوانين والمبادئ العامة و اًا ألننا نحموضوووووووع إدارة المزارع يعتبر علم
ود بالفن ، والمقصر موضوع إدارة المزارع فنًا أيضاً في االقتصاد على مزرعة معينة ، ويمكن اعتبا

هنا الكفاءة بالمعنى الجسوووووومي والعقلي حيي يسووووووتطيع كثير من المربين أن يمدوا واجباتهم بطريقة 
وأسووووووورع وأسوووووووهل من غيرهم ، وكمثال على الناحية الفنية في اإلدارة نذكر أن  أكثر كفاءة أوأمهر 

ا تدرب ، فإذلى توفير الكثير من الوقت والجهدالعمال في العمل بكفاءة عالية يمدي إ اسووووووووووووووتخدام
يووات كبيرة فووإن مهووارة العمووال و امجموعووة من العمووال على حالبووة األبقووار وتجميع الحليوو  في حوو

 نوواء أ أوتمدي لزيووادة كميووة الحليوو  النوواتج وعوودم هوودر كميووات متبقيووة من الحليوو  أ نوواء الحالبووة 
التعبئة، أي بتحركات العمال وإتقانهم لعملهم فأن كمية الحلي  سوووووووووووووووف تزيد وذل  نتيجة تنظيم 

 . تي تمدي إلى تنظيم الوقت وتوفيرهالعمل وحركات العمال ال

إلنتاج الحيواني فان هناك جملة من المعارف الزراعية العلمية البحتة أيضووووا تتعلق ل ل  بالنسووووبةكذ
رحلة من مراحل م نوع وكمية العلف المناسووووبة لها في كل ربتهيئة أفضوووول الظروف لتربيتها كاختيا

ة لمهم. ومن المعارف االتربية والتسوووووووومينظروف التغذية و ، ومعرفة كل ما يتعلق بتحسووووووووين عمرها
وقايتها  وأمتها والقضاء عليها و افي تربية الحيوانات هوووووووي معرفة األمراض التي تصيبها وطرق مق

 . منها

 تهيئوووة المكوووانو  قوووات وجبوووات طعوووام الحيوانووواتأو   التي تتعلق بوووتلووو ومن األمور الفنيوووة 
، رات المناسووبة لمعيشووتها في الحظائضوووء الشوومس والتهوية والمسوواف المناسوو  لمعيشووتها من حيي

وان الحظيرة ونظافة الحيأي معرفة سوووعة الحظائر الصوووحية والمسووواحات التي يحتاجها الحيوان في 
 . والحظيرة

 

 : المزارعالقرارات في إدارة  اتخاذأهمية مرحلة 
 

                  القرارات اتخووووووواذتورد بعض المصوووووووووووووووووووووادر تعريفوووووووًا لعلم إدارة المزرعوووووووة بوووووووأنوووووووه علم  
(The Science of Decision Making) ، وهوووووووذا التعرير هو تعرير جزئي يحتووووووواج إلى
 . (ألفضليته اختيار احد البدائل)القرار يعرف بأنه  اتخاذرير، فتع
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تي أ، وتلهدف المقصووووووووووووووودالقرار هو مرحلة من المراحل التي تمدي إلى تحقيق ا اتخاذإن  
، لقراراتا اتخاذتي بعد ذل  مرحلة ،  م تحديد الفرضوووووووووووووويات  م تأهذه المرحلة بعد تعيين الهدف

لى ع مراحل تحقيق األهداف تلخيص، ويمكن القرار نفسوووووها تتألف من عدة خطوات اتخاذومرحلة 
 : النحو التالي

 

 
 
 

 

1
تعيني الأهداف•

2
حتديد الفرضيات•

3
اختاذ القرارات•

اختاذ القرار

إظهار النقاط
التي اتخذ 
القرار على 
أساسها

تحليل 
المعلومات

جمع 
المعلومات 
عنه وعن 
لباقي البدائ

ديل اختيار الب
األفضل

تكوين 
البدائل
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 خصائص مدير المزرعة الناجح :  أوصفات 

ًا ناجحًا في إدارة أعمال مزرعته، هناك صووووووووووووووفات يج  توفرها في المزارع لكي يكون مدير  
 : وهذه الصفات هي

عمال ليس من صووووووووووووفات : إن التردد في إدارة األالقرارات وتحليل المشوووووووووووواكل اتخاذى . القدرة عل1
 . وينبغي أن نبين هذه القرارات على أساس علمي وفني صحيح. المدير الناجح

  : سرعان ما تصبح الحقائق المعروفة قديمة ويستلزم ذلحري الدائم عن المعلومات الجديدة. الت2
 قلعلمي والفني واالقتصادي عن طريأن يحافظ مدير المزرعة على االستمرار في مسايرة التطور ا

 االستمرار في تعليم نفسه وتوسيع  قافته والتحري الدائم عن كل ما هو جديد في مجال عمله. 
صووووووول المزارع والمدير القرارات التي تو  ذ: يج  أن ينفلقرارات وإنهاء األعمالا. القدرة على تنفيذ 3

إنهاء  وأهذه القرارات دون القدرة على التنفيذ  اتخاذن دون تردد والبت السوووووووووووريع في أمور ألإليها ب
  .القرارات على جان  كبير من الصحةاألعمال الالزمة يمدي إلى الفشل بالرغم من أن هذه 

ن مدير المزرعة الذي يحتاط أكثر إ: خاطرلى تحمل المسوووووووووووووومولية وتحمل الم. الرغبة والقدرة ع4
مما ينبغي ويتبع الحذر الشووديد في إدارة أعماله ويتخوف كثيرًا من التغيرات المفاجئة ال يصوولح أن 

خاطر حفها المنتاج الحيواني مهنة تيكون مديرًا الن مصووووويره على األغل  الفشووووول خاصوووووة وان اإل
  . وليةرغبة وقدرة على تحمل المسم  فيج  أن تكون عنده

 . سجالت المزرعة ومراجعتها . القدرة والخبرة على القيام بالعلميات الحسابية وملء5

 . نة والنزاهة واالستقامة في العمل. األما6

 . . الرغبة في العمل الريفي7

 ض وإقناع أصحاب رؤوس األموال للحصول على القروض والتمويل . و ا. القدرة على التف8

 

 

 


