
 االدارة المزرعية ودورها في القطاع الزراعي

 ديالى جامعة  –في كلية الزراعة م.م مهنة عبدهللا محمود علي / تدريسي 

اصبحت االدارة مفتاحا للتقدم سواء على مستوى الشركات او الدول وازدهرت دراستها فً المعاهد والجامعات 

ت كثٌراً المقولة التً تنص على ان لٌس هناك دول متقدمة واخرى ٌر مسبوق الي علم اخر وترددغ بشكل 

ان النجاح الذي تحققه شركات معروفة كثٌرة ٌعود بالدرجة د ادارات متقدمة واخرى متخلفة . متأخرة بل توج

عة عملها للبٌئة العالمٌة والمحلٌة . فعلم االدارة ظهر من بٌن االساس  الى وجود ادارات قدٌرة ومتفهمة لطبٌ

مجموعة من العلوم االقتصادٌة وٌمثل المحور االساس الذي ٌمكن االعتماد علٌه فً تنمٌة الموارد الطبٌعٌة 

 عمل ,والبشرٌة وتظهر االهمٌة العلمٌة لعلم االدارة فً العالقة التنظٌمٌة فً دمج عناصر االنتاج ) االرض , ال

بهدف زٌادة معدالت من الدخل  ما ٌمكنتحقٌق اعلى ضمان  ألجلرأس المال ( وتشغٌلها والتنسٌق فٌما بٌنها 

 النمو والتطور االقتصادي واالجتماعً .

الذي ٌبحث فً جمٌع اشكال النشاطات االقتصادٌة هو فرع من فروع العلوم االقتصادٌة :  اذن ٌعد علم االدارة

 -وٌشمل :

 تهتم بوضع خطط االنتاج واستخدام الموارد بالطاقة االنتاجٌة القصوى -ادارة االنتاج : -1

فانها تهتم باالستثمارات والتموٌل وتحدٌد الجدوى االقتصادٌة وتحدٌد مصادرها  -االدارة المالٌة: -2

 واسلوب رفع عوائدها .

تهتم باختٌار العاملٌن واختٌاراتهم وتأهٌلهم وتوزٌعهم على اماكن عملهم وفق  -ادارة االفراد : -3

الدورات التدرٌبٌة والتأهٌلٌة للعاملٌن بهدف  بإجراءاالحتٌاجات وفً اطار المؤهالت والرغبات وتهتم 

 وقدراتهم رفع مستواهم 

المبٌعات فً ضوء الدراسات عن احتٌاجات االسواق من  تساهم فً تحدٌد حجم -االدارة التسوٌقٌة : -4

 السلع المنتجة ومدى مساهمة المشروع فً تامٌن هذه االحتٌاجات.

تستخدم القوانٌن والمبادئ االقتصادٌة العامة  ألنهاتعد كعلم  (  Farm management)المزارع  فإدارة -

تشمل دراسة كفاءة االٌدي العاملة  ألنهاوتطبٌقها على المزرعة . وان االدارة المزرعٌة تعد فن اٌضا 

وتطوٌرها ) جسمٌا وعقلٌا ( لغرض توفٌر الوقت  والجهد فً العملٌات المزرعٌة بواسطة الدورات 

 بٌة وزٌادة الخبرة الجٌدة . التدرٌ

 المزرعٌة  اإلدارةٌمكن تحدٌد اهم اهداف  -: عيةراهداف االدارة المز

 الحصول على اكبر انتاج ممكن باقل تكلفة ممكنة   -1

 لكفاءة انتاجٌة العنصر البشري وتطوٌره نحو االفضل االمثل  (التخصٌص ) التوزٌع -2

 االنتاج( واستثمارها بشكل كفوء ادٌة المتوفرة ) عناصراالستفادة القصوى من الموارد االقتص -3

المفاضلة بٌن المشارٌع الزراعٌة المختلفة ) السلع والخدمات  ( واختٌار افضلها من حٌث حجم  -4

 ورد ووقت التنفٌذ وسرعة االنجاز الم

 حتة او الصرفة الفرق بين االدارة المزرعية وبقية العلوم الزراعية الب

الحقلٌة اذ تهتم العلوم الحٌوانً والمحاصٌل  كاإلنتاجهناك فر ق بٌن االدارة المزرعٌة وبٌن العلوم الزراعٌة 

عناصر االنتاج ) االرض ,  بٌناو الباٌلوجٌة (  الفزٌائٌةاو  الكٌماوٌةالزراعٌة البحتة تهتم بالعالقة الطبٌعٌة ) 

المزٌج والحصول على  العمل , رأس المال ( وبٌن الناتج النهائً . بٌنما تعنى االدارة المزرعٌة بدراسة المشكلة

 ن صافً الدخل وبأقل التكالٌف .كمم اج والذي ٌعنً للمنتج اكبر قدراالمثل لعناصر االنت

 ان العلوم الزراعٌة الصرفة + علم االقتصاد الزراعً = مزرعة اقتصادٌة ناجحة تحقق ارباح .اي 



 بعض الوظائف التي تؤديها االدارة المزرعية 

 اختٌار عناصر االنتاج المناسبة وتقرٌر كٌفٌة الجمع بٌنهما فً عملٌة انتاج معٌنة  -1

 تاجٌة المناسبة وانتخاب المزٌج المناسب من هذه المشارٌع اختٌار المشارٌع االن -2

 تحقٌق مستوى من الكفاءة المناسبة فً انجاز مختلف العملٌات الزراعٌة  -3

على  اجراء التعدٌالت المناسبة الٌومٌة واالسبوعٌة التً ٌجب القٌام بها  نتٌجة لتغٌرات مفاجئة تطرأ -4

 االسعار او تكالٌف االنتاج

 باألمورعً سواء طرق ادارة عناصر االنتاج او الحاصل وااللمام فً العمل المزر ادخال طرق جدٌدة -5

 المتعلقة بالعمل المزرعً  التسوٌقٌة

 التً تحقق نتائج جٌدة فً االنتاج واالرباح  تصمٌم الدورة الزراعٌة -6

ادة منها فً مسك السجالت الحسابٌة المزرعٌة واالحتفاظ بهذه السجالت ومراجعتها لغرض االستف -7

 فً االدارة المزرعٌة .تحقٌق كفاءة اكثر 

 خصائص االدارة المزرعية 

 الخصائص الطبٌعٌة : -اوال : 

 ٌشمل االنتاج الزراعً على منتجات حٌة تحتاج الى معامالت خاصة  -1

 عامل المناخ الذي ٌعد اكثر عوامل الطبٌعة بعدا عن امكانٌة التنبؤ به او السٌطرة علٌه -2

 الزراعٌة  اآلفاتاالمراض و  -3

 الموسمٌة  -4

 ارتفاع نسبة التكالٌف الثابتة فً المزرعة وصعوبة حسابها  -5

 طول الفترة االنتاجٌة الزراعٌة -6

 ثانٌا : الخصائص االجتماعٌة 

 وهذه ترتبط مباشرة بنوع العالقات واالنتاج السائد مثل هذه العالقات 

 رةملكٌة خاصة صغٌ -1

 ملكٌة متوسطة  -2

 ملكٌة كبٌرة  -3

 ملكٌة الدولة  -4

 من توزٌع االراضً  استفادواملكٌة الفالحٌن الذٌن  -5

 العملية االدارية في االدارة المزرعية :

 لعملٌة االدارة ٌتم التخطٌط من اجل المستقبلالتخطٌط : تعد الوظٌفة االساسٌة  -1

 هو عبارة عن تقسٌم العمل الى اجزاء مختلفة  التنظٌم : -2

 التوجٌه : ان التخطٌط والتنظٌم ٌعتبران انشطة غٌر فعالة ما لم ٌكن هناك قٌادة فعالة -3

 ٌمكن من خاللها تحدٌد المعاٌٌر الرقابٌة وقٌاس االداء ومعرفة االنحرافات والعمل لمعالجتها :الرقابة -4

 لفة للمزرعةعلى اٌجاد العالقات بٌن مشارٌع مختالتنسٌق وهً الوظٌفة المهمة التً تعمل  -5

ان االدارة الصحٌحة سواء على مستوى المؤسسة او على مستوى المزرعة انها  هومن كل الذي سبق نستنتج 

 والنمو واالستقرار االسري فً القطاع الزراعً .والدخل  لإلنتاجتمكن المزارع من الحصول على اعلى معدل 

 


