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 ادلمذيخ 

االلتزام  الىتعد عملٌة تطوٌر وتحدٌث المناهج من الخطوات التً تسعى وزارة التربٌة       

بها ، ولذلك تم تكلٌؾ لجنتنا من قبل المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً بوضع مفردات وتؤلٌؾ 

 ) الزراعٌة( لرفع المستوى العلمً لطلبتها . كتاب االقتصاد الزراعً لالعدادٌات المهنٌة 

ً لقد تم فً هذا الكتاب جمع المواضٌع المرتبطة بعلم االقتصاد الزراعً بشكل ٌؽط    

تناول الفصل االول  ، فقد تكون الكتاب من ثالثة عشر فصالا ، المعلومات االساسٌة لكل منها 

، والتعرٌؾ اهٌم االقتصادٌة التعارٌؾ الخاصة بعلم االقتصاد واالقتصاد الزراعً وبعض المف

، فضال عن التعرٌؾ بعالقة  بالمشكلة االقتصادٌة والتً هً السبب فً دراسة علم االقتصاد

 .علم االقتصاد الزراعً بفروع االقتصاد االخرى كونه احد فروع االقتصاد العام 

دٌة وكٌؾ تقسم وما هً اما الفصل الثانً فقد تم التركٌز فٌه على شرح الموارد االقتصا       

) الثالث ل تناولت الفصوو، طبٌعتها وكٌفٌة الحصول علٌها وما هً اهمٌتها االقتصادٌة 

التخصصات المرتبطة باالقتصاد الجزبً والذي ٌختص بسلوك  والرابع والخامس والسادس (

ج والوحدة االنتاجٌة )المزرعة ( فقد تضمن الفصل الثالث التعرٌؾ بمعنى المستهلك والمنت

ً التكالٌؾ الزراعٌة وانواعها والتمٌٌز بٌنها وكٌؾ ٌتم اشتقاق بعض المشتقات االقتصادٌة الت

تساعد االقتصادي فً عملٌة التخطٌط لالنتاج بادنى كلفة ، والتعرٌؾ بمعنى االٌرادات وكٌؾ 

وقد حرصنا فً الفصل الرابع على تعرٌؾ الطالب بمعنى االسعار وطرٌقة  ٌمكن حسابها .

، فضال عن التعرؾ على قانون الطلب بشكل عام تحدٌدها وما هو دورها فً توازن السوق 

لع الزراعٌة بشكل خاص وعلى الطلب ومرونة الطلب وتفسٌراتها ومنحنٌات والطلب على الس

العرض وكل ما ٌتعلق به . اما  موضوعتناول  كما تمالطلب واهم العوامل المإثرة فٌه ، 

الفصل الخامس فقد تم تعرٌؾ االنتاج ودوره فً العملٌة االقتصادٌة والعوامل التً تتكون من 

 خاللها العملٌة االنتاجٌة وما المقصود بالدالة االنتاجٌة وكٌفٌة تكون مراحل االنتاج .

واهمٌته االقتصادٌة  اما الفصل السادس فقد اختص بتعرٌؾ مفهوم التسوٌق الزراعً     

كمكمل للعملٌة االنتاجٌة والتعرٌؾ باهدافه وما هً اهم العملٌات التسوٌقٌة وما هً انواع 

 االسواق التً تصل لها السلعة وما المقصود بالتكالٌؾ التسوٌقٌة .
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ودورها المهم فً العملٌة االنتاجٌة وما تعرٌؾ االدارة المزرعٌة  بعوقد تناول الفصل السا     

على الوظابؾ التً تإدٌها االدارة المزرعٌة وما هً هدؾ له هذا العلم وتعرٌؾ الطالب ٌ

صفات ومإهالت مدٌر المزرعة الناجح ، فضال عن التعرٌؾ بطرٌقة حساب التكالٌؾ 

المزرعٌة وطرٌقة حساب الدخل المزرعً ، وتعرٌؾ الطالب بالسجالت المزرعٌة وطرابق 

 تدوٌنها .

من فقد تناول طرابق تقٌٌم المشارٌع الزراعٌة عن طرٌق بعض المعاٌٌر اما الفصل الثا     

المهمة والتً من خاللها ٌتم اختٌار المشارٌع االكثر ربحٌة ودراسة جدوى تلك المشارٌع 

الزراعً كؤحد فروع وقد تناول الفصل التاسع تعرٌؾ التموٌل والتسلٌؾ للمفاضلة بٌنها . 

ؾ فً ٌالتموٌل والتسلٌؾ الزراعً ، ودور عملٌة التسل وما هً مصادر االقتصاد الزراعً 

 النهوض بالقطاع الزراعً .

بالتخصصات المرتبطة باالقتصاد الكلً  ااهتم فقد والحادي عشر العاشر ٌناما الفصل      

  ،ٌهتم بتحلٌل التؽٌرات االقتصادٌة الكلٌة ) اي االجزاء العامة من النشاط االقتصادي ( يوالذ

والتعرؾ تعرٌؾ الطالب بمعنى السٌاسة الزراعٌة واهمٌتها فً البناء االقتصادي تم فٌه اذ 

على اهداؾ ومتطلبات السٌاسة الزراعٌة . وقد تناول الفصل الحادي عشر التنمٌة الزراعٌة 

والتعرٌؾ بمفهوم التخلؾ االقتصادي واسبابه وخصابصه ، مع توضٌح مفهوم التنمٌة 

 لتعرٌؾ بالتنمٌة الزراعٌة بشكل خاص .االقتصادٌة واهم معوقاتها وا

بعلم االرشاد الزراعً وهو علم ٌختلؾ  االثانً عشر والثالث عشر فقد اختص اما الفصالن    

اضافته الى كتاب االقتصاد  تبدراسته وادواته واهدافه عن علم االقتصاد الزراعً وقد تم

الزراعً لعدم وجود مقرر خاص به فً مراحل الدراسة المهنٌة الزراعٌة وقربه من 

عشر التعرؾ  ثانًاختصاص االقتصاد الزراعً فً المجاالت االجتماعٌة ، فقد تناول الفصل ال

الزراعً .  على المفاهٌم االرشادٌة ونشؤة علم االرشاد الزراعً والتعرؾ على طرابق االرشاد

عشر فقد تناول موضوع االتصال االرشادي والتعرؾ على عملٌة االتصال لث اما الفصل الثا

باالفراد والطرابق المناسبة لالتصال بالجماهٌر الفالحٌة والتعرؾ على التخطٌط للبرامج 

 االرشادٌة وكٌفٌة اعداد البرنامج االرشادي .

آملٌن ان نكون المتواضع فً خدمة طلبتنا االعزاء ، نضع جهدنا  ال ٌسعنا االتام فً الخ       

 العملٌة التعلٌمٌة فً بلدنا العزٌز . قد ساهمنا بعطابنا هذا فً تطوٌر

 ٔاهلل يٍ ٔساء انمظذ
                                                                                                        

 ادلؤنفٌٕ 
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 أْذاف انفظم االٔل
  تؼشٚف انطبنت دبؼىن ػهى االلتظبد ٔااللتظبد انضساػٙ ٔثؼغ

 . ادلفبْٛى االلتظبدٚخ

  انتؼشٚف ثبدلشكهخ االلتظبدٚخ ٔانتٙ ْٙ انغجت يف دساعخ
 ػهى االلتظبد .

  ٖانتؼشٚف ثؼاللخ ػهى االلتظبد انضساػٙ ثفشٔع االلتظبد االخش
 انؼبو .كَّٕ احذ فشٔع االلتظبد 

  تٕػٛح يب ميٛض انمطبع انضساػٙ ػٍ ثمٛخ انمطبػبد االلتظبدٚخ
 ٔعجت االَفشاد ثذساعتّ يٍ َبحٛخ التظبدٚخ . 
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 انفظم االٔل

 ػهى االلتظبد
 

 مفاهٌم وتعارٌؾ اقتصادٌة :  

 ة موضوع االقتصاد الزراعً البد من تناول بعض التعارٌؾ والمفاهٌمرأسلتسهٌل د       

 االساسٌة ذات العالقة بالموضوع ومن هذه المفاهٌم ماٌؤتً :

 

 ة علم االقتصاد : رأس:  د 1-1

ة علم االقتصاد الى اهتمام العلم بؤمور كثٌرة تتصل بحٌاتنا سارٌرجع السبب الربٌس فً د     

باالسعار واالنتاج واالجور والضرابب والبطالة  ةالٌومٌة اتصاالا وثٌقاا كاالمور المتعلق

ا نهتواجاالقتصادٌة التً  تمشكالالنا على معالجة الكثٌر من واالحتكار ...... الخ وهو ٌساعد

فً حٌاتنا الٌومٌة وٌرشدنا الى كٌفٌة استعمال مواردنا بصورة صحٌحة والى وضع السٌاسات 

 التً تجابه المجتمعات البشرٌة . حل المشكالت الربٌسة لة ، مٌدٌة السلاالقتصا

 

 : مفهوم علم االقتصاد :  2ـ 1

هناك عدة تعارٌؾ لعلم االقتصاد ولكن ٌمكن تعرٌفه بمفهومه الواسع ) بؤنه العلم الذي      

بٌن  ةٌدرس جمٌع الفعالٌات التً ٌقوم بها افراد المجتمع البشري فً محاولتهم الموازن

 حاجاتهم ومواردهم الجل الحصول على العٌش ( .

ظمة فً هذا ة منرأسوقد عرفه ) أدم سمث( وهو مإسس االقتصاد الحدٌث وأول من نشر د

روة ( النه ٌدرس الثروة من ) بانه علم الث 1776) ثروة االمم ( عام  هالعلم عندما نشر كتاب

( 1924ـ  1842د مارشال ) ٌالفر لٌزياالقتصادي اإلنك هلها . وعرفانتاجها وتداو ةناحٌ

فً كتابه ) مبادي االقتصاد ( بؤنه ) ذلك العلم الذي ٌدرس بنً االنسان فً حٌاتهم العادٌة ، 
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فهو ٌبحث ذلك الجزء من نشاط الفرد والمجتمع فً الحصول على الموارد الالزمة لتحقٌق 

 ة االنسان من جهة أخرى. سارة الثروة من جهة ودسارالرفاهٌة العامة( أي انه ٌهدؾ الى د

) االقتصاد هو ذلك منها هذا التعرٌؾ الشامل )من التعارٌؾ لعلم االقتصاد وهناك عدد كبٌر

ة مدى قابلٌة الفرد او المجتمع فً اختٌار الموارد االنتاجٌة النادرة او رأسالعلم الذي ٌهتم بد

تلفة وتوزٌعها لالستهالك بٌن المال ( النتاج السلع المخ رأس) كاألرض والعمل و   المحدودة

 . (المجتمع ( فراد وطبقاتمختلؾ ا

ونستخلص من معظم المفاهٌم او التعارٌؾ السابقة لعلم االقتصاد بؤن دراستنا لهذا العلم 

 من مواردنا المحدودة الى اكبر حد ممكن .االستفادة ستساعدنا على 

 

 :  المشكلة االقتصادٌة :3 -1 

وعلم االقتصاد ٌختص ببحث المشكلة  ، معٌنة ةٌختص كل علم من العلوم ببحث مشكل      

 االقتصادٌة، ولتحدٌد المشكلة االقتصادٌة البد من التطرق الى اسبابها وعناصرها . 

 هر المشكلة االقتصادٌة والمقصودجو Relative scarcityتعد الندرة النسبٌة       

وسابل االشباع بالنسبة للحاجات ، ووسابل االشباع هً الموارد بالندرة النسبٌة ، ندرة 

الموارد مهما بالؽنا فً تقدٌرها تكون محدودة مقارنة بالحاجات المتعددة التً  هالمتوفرة وهذ

ٌرؼب االنسان فً الحصول علٌها ولو فرضنا ان الموارد متوفرة بالمقدار الذي ٌطلبه االنسان 

لة االقتصادٌة ، وهذا ٌعنً ان المشكلة االقتصادٌة تنشؤ بسبب الشباع حاجاته النتفت المشك

ها وسابل اشباع لاحساس االفراد بوجود حاجات متعدة ومتجددة أي حاجات ؼٌر محدودة ، ٌقاب

فرة وهً نادرة او محدودة ولما كانت الموارد تتمٌز بالندرة النسبٌة ال امتمثلة بالموارد المتو

رؼبات متعددة بحاجة ملحة الى االشباع ، فال بد من تنافس هذه وان لالفراد  ةالندرة المطلق

الرؼبات حول هذه الموارد المحدودة ذات االستعماالت البدٌلة ، وهذا الوضع ٌجعل الفرد 

ٌضطر الى االختٌار بٌن الحاجات االكثر الحاحاا التً تكون لها االولوٌة فً االشباع وبٌن 

التخلً عنها . فالمشكلة تكمن فً كٌفٌة تنظٌم المقادٌر الحاجات االقل الحاحاا والتً ٌمكن 

المحدودة من الموارد االنتاجٌة وتوزٌعها على مختلؾ النشاطات االنتاجٌة بؤحسن طرٌقة 

للحصول على افضل مجموعة من السلع االستهالكٌة المطلوبة . والموارد المتوفرة فً  ةممكن

كاالراضً والمعادن والؽابات فحسب  بل  أي مجتمع التشمل على الموارد الطبٌعٌة الحرة

تشمل اٌضاا على الموارد البشرٌة ) الفكرٌة فٌها والعضلٌة ( هذا باالضافة الى االشٌاء 

 آلالت واالبنٌة .نسان لزٌادة االنتاج كالمكابن وااالخرى المساعدة التً صنعها اال

هما : تعدد الحاجات من مما سبق نجد ان المشكلة االقتصادٌة تتكون من عنصرٌن اساسٌٌن  

 جانب ٌقابله ندرة الموارد ) السلع والخدمات ( من الجانب االخر . 

 



8 

 

 : الحاجات البشرٌة :  4ـ 1 

ٌقصد بالحاجة تلك الرؼبة التً تتولد فً االنسان نحو االشٌاء سواء اكانت هذه الرؼبة        

مع القانون او االخالق او التتفق  وكل فرد من االفراد له حاجات ٌرٌد اشباعها وتتولد  ةمتفق

والتقالٌد ؾ اعرها او المهنة التً ٌمارسها واألفٌهذه الحاجات من طبٌعة المنطقة التً ٌعٌش 

 .  هالتً ٌسٌر علٌها مجتمع

م المدنٌة ووسابل دمع تقها دوٌالحظ ان الحاجات البشرٌة ؼٌر محدودة العدد وٌزداد تعد     

جدٌدة كثٌرة ما ادى الى مالً على ظهور حاجات متعددة رأسالمواصالت . ولقد ساعد النظام ال

 فكل اختراع جدٌد ٌخلق حاجات جدٌدة .  ،عات ااختر

ولقد اطلق بعض االقتصادٌٌن على مبدأ تعدد الحاجات وتنوعها بقانون تنوع الحاجات      

على  اعدد السلع والخدمات المختلفة التً ٌحتاجها االشخاص الحد لهالبشرٌة ومضمونه ) ان 

 اساس ان الحاجات القدٌمة كلما اشبعت ظهرت حاجات جدٌدة ( 

 ٌمكن تلخٌصها كاالتً :   ةوللحاجة خصابص متعدد

 أي ان حاجة الفرد ٌمكن اشباعها اذا انفق علٌها قدراا محدداا من المال .  :قابلٌتها لالشباع ـ 1

ٌمكن للحاجات ان ٌحل بعضها محل البعض االخر ،  ذإ : قابلٌتها لالحالل واالستبدال ـ2

فالحاجة الى شرب القهوة قد تزٌل الحاجة الى شرب الشاي . أي اشباع حاجة بدٌلة محل 

 حاجة اخرى . وهذا ماٌعرؾ باالحالل . 

 التكون حاجات االنسان محدودة العدد ولكنها تتزاٌد بصورة مستمرة .  :قابلٌتها للتعدد ـ 3

هناك كثٌر من الحاجات الٌمكن اشباعها االبؤشباع حاجات اخرى معها  :الحاجات متكاملة ـ 4

 ، فالحاجة الى شرب الشاي تإدي الى الطلب على السكر . وهذا ماٌعرؾ بالتكامل .  
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 صاد الكلً :: االقتصاد الجزبً واالقت 5ـ 1

ة النظرٌة االقتصادٌة ٌمكن ان تقسم على مجالٌن واسعٌن هما االقتصاد الجزبً ساران د       

Micro- economics  الذي ٌتعلق بمسابل االفراد والمشارٌع وٌكون تركٌز االهتمام

فٌه على تكوٌن االسعار والمشكلة االساس التً ٌعالجها هً تحدٌد االسعار والكمٌات بقوى 

العرض والطلب لذا فؤن نظرٌته هً نظرٌة الطلب ونظرٌة العرض ونظرٌة السعر فً االسواق 

ل الفرد ٌشتري احدى السلع بدالا من االخرى كونه المختلفة وهو ٌحاول تحدٌد ما الذي ٌجع

 مستهلكاا وما الذي ٌدفعه  النتاج هذه السلعة او تلك كونه منتجاا . 

 نه ٌهتم بمعالجة مشاكل االقتصادفا  Macro- economicsاما االقتصاد الكلً     

ة سارٌتضمن د الوطنً ككل وٌهتم به . وٌشار له فً بعض االحٌان بتحلٌل التوازن العام وانه

االنتاج الكلً واالستخدام الكلً والمستوى العام لالسعار واالستهالك الكلً وٌصؾ الدورات 

التجارٌة وٌحلل االجراءات المالٌة والنقدٌة وٌفسر التضخم وٌحلل اثر تؽٌرات معدل النمو 

 االقتصادي .

 

 The Economic system: النظام االقتصادي :  6ـ 1

ٌتكون النظام االقتصادي من القواعد والقوانٌن والتقالٌد والمبادى التً تحكم عملٌات        

االقتصاد القومً وٌتم من خاللها استخدام الموارد اإلنتاجٌة إلشباع الحاجات اإلنسانٌة . 

وٌهدؾ النظام االقتصادي الى تحدٌد انواع وكمٌات السلع والخدمات التً تنتج وطرابق 

وكٌفٌة توزٌعها وان النظام االقتصادي الخاص باي بلد ٌعتمد على من هو المالك  انتاجها

 انواع من االنظمة االقتصادٌة:  ةللثروة االفراد ام الدولة ، وبناء على ملكٌة الثروة هناك ثالث

   : Free  Enterprise ـ نظام المشروع الحر 1

لالفراد وان المشكلة االقتصادٌة فً هذا النظام تحل من  ةوفٌه تكون جمٌع الثروة مملوك      

من تفاعل قوى العرض والطلب . وهو ما معمول به فً ، اي خالل نظام ) الٌة ( االسعار 

 مالً . رأسالنظام ال
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  Planned Economyـ نظام االقتصاد المخطط : 2

خالل  من عن االنتاج والتوزٌع ومسابل النمو ةتكون الدولة فً هذا النظام هً المسإول       

االجتماعٌة للثروة وتكون  ةسلطة التخطٌط المركزٌة فً الدولة وذلك استناداا الى الملكٌ

 لة عن تحدٌد الكمٌات المنتجة ووضع االسعار وتوزٌع الدخول . ومسإ

  Mixed Economyـ نظام االقتصاد المختلط : 3

رات تتم من قبل الدولة ) القطاع العام ( وبعضها االخر من فً هذا النظام بعض القرا     

القطاع الخاص . وتنتهج كثٌر من الدول هذا النظام اذا الٌوجد بلد ٌقوم بالكامل على نظام 

 المشروع الحر . 

 

 :  Goods:  السلع  7ـ 1

من المصطلحات التً تستخدم بشكل واسع من قبل االقتصادٌٌن لالشٌاء التً ٌحتاجها        

) السلع ( وتتضمن جمٌع االشٌاء المفٌدة والتً تحقق  ًحاجاتهم االنسانٌة هالناس الشباع 

: الثروة  ماان هتلسلع االقتصادٌة نوعان ربٌسٌمن قبل االفراد . وا فٌها وتكون مرؼوب ةمنفع

wealth ) والخدمات )Services) ًفالسلع االقتصادٌة ذات الطبٌعة المادٌة ه . )

ثروة اما السلع االقتصادٌة ؼٌر المادٌة فهً خدمات . فاالرض الزراعٌة وجمٌع الموارد 

كخامات الحدٌد والفحم والنفط وجمٌع المصانع ومكابنها وابنٌتها هً ثروة . اما السلع ؼٌر 

او المهندس او المدرس او المزارع فهً خدمات وتمتلك منفعة وهً  المادٌة كعمل الطبٌب

 نادرة وال تقل اهمٌة عن السلع االقتصادٌة المادٌة .
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 : الفعالٌات االقتصادٌة : 8ـ 1

فً محاولتنا الشباع حاجاتنا المتعددة نكون مجبرٌن الن نقتصد وعملٌة االقتصاد هً        

لٌات االنادرة وعند عملٌة االقتصاد هذه تحصل بعض الفعمحاولة االنتفاع من الوسابل 

 االقتصادٌة التً ٌمكن تقسٌمها الى اربع هً ) االنتاج والتبادل والتوزٌع واالستهالك ( .

 : االنتاج : 1-8-1

عملٌة من شؤنها ان تسهم فً تحقٌق هذه الان  اذها . تمنفعة او زٌاد قاالنتاج  هو خل       

محاا ٌكون هناك انتاج ق حعد انتاجاا فعندما ٌزرع الفالجهة نظر شخص ما ( تونفع معٌن ) من 

ٌكون هناك انتاج اٌضاا فالخبز  ابدةف أكثر رالى شكل اخ ة، وعندما ٌحول العامل المواد االولٌ

وتمر  وحصاده القمح نتاجٌة تبدأ بزراعةمثالا هو نتٌجة نهابٌة لسلسة طوٌلة من العملٌات اال

 بطحنه وخبزه ثم نقله وتسوٌقه للمستهلكٌن .

 : التبادل : 2ـ 8ـ 1

بعد االنتاج هناك مشكلة وضع المنتجات التً تم انتاجها بؤٌدي مستخدمٌها . ومع تقدم         

ذاتٌاا من السلع وانما ٌضطرون  ونالحٌاة البشرٌة عبر العصور لم ٌعد هناك اشخاص مكتف

لتبادل السلع مع ؼٌرهم من المنتجٌن ، فالعامل ٌبادل خدماته بالطعام الفابض لدى المزارع . 

استبدال سلعة بسلعة ، ثم بتعقد  أيكانت الوسٌلة االولى هً المقاٌضة وفً عملٌة التبادل 

قود ثم تستخدم النقود للحصول هناك ضرورة الدخال واسطة تبادل اوالا بالنوتعدد السلع كانت 

 على سلع اخرى . 

 : التوزٌع :  3ـ  8ـ 1

ٌقصد بالتوزٌع فً التحلٌل االقتصادي تقسٌم القدرة الشرابٌة ) الدخل ( بٌن اولبك الذٌن        

االنتاج ، وان هذا التقسٌم ٌكون بشكل مدفوعات ) اجور ، رٌع ، فابدة ، عملٌة فً  ااسهمو

ملٌة تدعى بالتوزٌع الوظٌفً الن توزٌع الدخل على العامل االنتاجً ٌكون ربح ( وان هذه الع

االا كثٌر إاالنتاج الكلً . لذا فان هناك س حسب وظٌفته او حسب نسبة اسهام ذلك العامل فً

ماٌثار هو كم من الناتج ٌنبؽً ان ٌذهب كحصة لكل عامل انتاجً استخدم فٌه ؟ كقاعدة ٌكون 

 الجواب على مثل هذا السإال هو ان العامل االنتاجً ٌكافؤ على وفق اسهامه فً الناتج الكلً . 
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 : االستهالك :  4ـ 8ـ 1

ي الذي ٌتمثل باالنتاج ثم التبادل ٌمثل االستهالك الهدؾ النهابً للنشاط االقتصاد        

فالتوزٌع واخٌراا االستهالك ، واالستهالك هو االنتفاع من السلع والخدمات الشباع الحاجات 

ٌعتمد بشكل مباشر على قدرتها على اشباع حاجات  ةاالنسانٌة . فالطلب على كل سلعة او خدم

المحرك الربٌس لهذا النشاط هو االفراد ، والحاجات لوحدها التحفز النشاط االقتصادي انما 

كون لدٌهم لهطلب المستهلك . فطلب المستهلك هو الحاجة معبراا عنها بمصطلح نقدي . فالمست

حاجات متعددة لكن هذه الحاجات ذات تؤثٌر قلٌل فً النشاط االقتصادي مالم ٌكن االفراد 

ز المنتجٌن على االنتاج راؼبٌن وقادرٌن على دعم هذه الحاجات بقدرة شرابٌة . فالرؼبة التحف

 .لكن الدفع النقدي واالستعداد للشراء ٌجعل هذه الحاجه تصبح طلباا 

 : االقتصاد الزراعً : 9ـ 1

االقتصاد الزراعً فرع من فروع االقتصاد العام ٌبحث فً المشاكل االقتصادٌة المتعلقة         

بجهود االنسان فً مهنة الزراعة وٌعتبر من فروع االقتصاد التطبٌقٌة النه ٌقوم بتطبٌق 

النظرٌات االقتصادٌة على الفعالٌات الزراعٌة عملٌاا . وٌوضح العالقة بٌن هذه الفعالٌات 

فعالٌات االقتصادٌة االخرى . وبهذا المفهوم تحول ألتفكٌر  فً المزرعة من وحدة وال

بٌولوجٌة الى وحدة افتصادٌة وربطها باالقتصاد العام . فعلم االقتصاد الزراعً كما ٌظهر من 

من العلوم االقتصادٌة  اسمه ٌوضح  العالقة بٌن االقتصاد والزراعة وٌستمد مبادبه

بر علم االقتصاد الزراعً من العلوم االجتماعٌة اذ انه ٌبحث فً االمور ت. كذلك ٌعوالزراعٌة

المرتبطة بالمجهود االنسانً فً مهنة الزراعة وٌبحث فً الوسابل التً ٌمكن بواسطتها 

استؽالل الموارد الطبٌعٌة والموارد البشرٌة استؽالالا أقتصادٌا اوذلك بالعمل على تنظٌم العالقة 

النتاج فً الزراعة وخارجها لتوفٌر افضل الوسابل لتحسٌن حالة العابلة والربط بٌن عوامل ا

ها على التقدم . فضالا عن ماذكرناه ، ٌهتم االقتصاد الزراعً بالمشاكل رالفالحٌة واستمرا

االكمل واالكفؤ ، ومن هنا نشؤ تخصص  هاالدارٌة المتعلقة باستؽالل عناصر االنتاج على الوج

ركز على الزراعة وما ٌتعلق بها من عناصر انتاجٌة وادارٌة وهو ما فً االقتصاد الزراعً ٌ

 ٌسمى بتخصص ادارة المزرعة . 

قتصاد الحدٌثة . ان علم االقتصاد الزراعً كعلم قابم بذاته ، وكؤختصاص ٌعتبر من فروع اال

ن المشكلة االقتصادٌة الزراعٌة فً اواخر القرن التاسع عشر واوابل القر ظهوراذا بدأ عند 
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. ففً هذه االونة مرت الزراعة فً ظروؾ عصٌبة ، وهذه الظروؾ دفعت الكثٌر من  العشرٌن

االقتصادٌٌن فً انكلترا والمانٌا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى القٌام بتقصً اسباب هذه 

ة االقتصاد الزراعً وتطبٌق رأسلها . ان اول اهتمام فً د ةاالزمة والبحث عن حلول مناسب

ه كان فً انكلتر ولكن المعاهد االنكلٌزٌة ظلت تفتقر الى هذا النوع من التدرٌس مدة مبادب

طوٌلة الى ان انشبت مإخراا فروع متخصصة فً الجامعات االنكلٌزٌة اما فً المانٌا فقد قاموا 

باالضافة الى البحوث فً اقتصادٌات الزراعة بتدرٌس االقتصاد الزراعً فً الجامعات 

 عد الجامعات االلمانٌة اسبق الجامعات فً القٌام بتدرٌس الموضوع . االلمانٌة . وت

 : عالقة االقتصاد الزراعً باالقتصاد العام :   11ـ 1

 ان اهتمام اال ،صاد العام وتجمعهما نفس االهداؾ االقتصاد الزراعً هو فرع من االقت        

الزراعة ورفاهٌتهم ولذلك فهو ٌسعى كز على نشاطات وفعالٌات اصحاب راالقتصاد الزراعً تت

الٌجاد الحلول المناسبة للمشاكل الزراعٌة . فال ٌمكن للزراعة ان تنمو وتتطور بدون تطور 

ونمو الفعالٌات االقتصادٌة االخرى . فالزراعة هً جزء متمم للفعالٌات االقتصادٌة فً البلد 

تطورات االقتصادٌة التً تتصل والٌمكن فصلها عن تلك الفعالٌات . وتخضع الزراعة الى ال

بحركة التصنٌع والتجارة وحالة البلد ، وذلك بؤمكانٌة تزوٌد الزراعة بما تحتاج الٌه من االالت 

واالسمدة والمبتكرات الجدٌدة التً تتطلبها الزراعة الجل تطورها . ولذا فؤن مجال علم 

بل ، زراعة فقط كما كان سابقاا ة أدارة وتنظٌم السارراا على دصتاالقتصاد الزراعً لم ٌعد مق

تعداها الى مواضٌع اقتصادٌة اخرى واصبح الٌختلؾ كثٌراا عن علم االقتصاد العام من حٌث 

ة النقود والبنوك سارة االسواق الداخلٌة والتجارة الخارجٌة والدورات االقتصادٌة ودسارد

ؼٌرها من المواضٌع واقتصاد العمل و ٌقٌة والضرابب واالسعاروالمالٌة والخدمات التسو

االقتصادٌة المهمة التً اصبحت من االمور التً ٌحتاجها االقتصادي الزراعً لاللمام بها 

 ومعرفة نظرٌاتها وآثارها وتطبٌق مبادبها على الزراعة .

تصاد الزراعً لٌس هنالك اختالؾ كبٌر بٌن اهداؾ ومجال االق هوعلى هذا نستنتج ان

القتصاد العام والٌختلؾ عنه . ولكنه لم متم الزراعً ماهو االاالقتصاد فواالقتصاد العام . 

كعلم المحاصٌل ، االقتصاد العام بتركٌزه على العلوم الزراعٌة الفنٌة والتطبٌقٌة  علىٌزٌد 

الزرعٌة ، فٌستقً  ةربة والهندسة الزراعٌة ، والمكننالحقلٌة ، وعلم تربٌة الحٌوان وعلم الت

عالة فً تحسٌن كمٌة ونوع االنتاج الزراعً . وبعد تنسٌق من هذه العلوم العوامل الف
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المعلومات المتوفرة من هذه العلوم الٌجاد افضل الوسابل المناسبة لحل المشاكل االقتصادٌة 

 التً تعترض طرٌق نمو الزراعة . 

 : الزراعة وخصابصها : 11ـ 1

ر المعتمد على قوى انتاجٌة ٌمكن تعرٌؾ النشاط الزراعً بؤنه ذلك النشاط القابل للتطو      

تدخل فً انتاج السلع الزراعٌة بالقدر والنوع الكافً الشباع الرؼبات االساسٌة اذا ان لها 

لمعامل بالموارد االولٌة . الؽذاء وابالمصدر االساسً الذي ٌمد العالم اهمٌة عظٌمة فً كونها 

واٌجاد الحلول المناسبة لها سمات تساعد على فهم طبٌعة المشاكل الزراعٌة الزراعة ب سموتت

 : ، وفٌما ٌؤتً اهم هذه السمات

 ـ التقدم العلمً بطًء االثر فً الزراعة . 1

 الحرة .  ةـ تخضع الزراعة لقانون المنافس2

 ـ تخضع الزراعة لقانون التكالٌؾ المتزاٌدة . 3

 ٌر االنتاج الزراعً انخفاض االسعار .االٌس -4

 ٌد الكلمة .ٌنقص الزراع التعاون وتوح -5

 عنصر المؽامرة كبٌر فً الزراعة . -6

 فترة االنتظار طوٌلة فً الزراعة . -7

 صعوبة تحدٌد التكالٌؾ المتؽٌرة .  -8

 تناقص نسبة الزراع . -9

 المال الثابت كبٌرة فً الزراعة . رأسنسبة  -11

 -وسنستعرض كل سمة من هذه السمات بشًء من التفصٌل وكما ٌؤتً :

 العلمً بطًء االثر فً الزراعة :ـ التقدم 1

من الواضح ان الزراعة فرع مهم من فروع االنتاج العلمً ، اذ تتصل بعمل الفالح كثٌر       

من العلوم ككٌمٌاء التربة وعلم تؽذٌة الحٌوان والنبات وامراضهما ، وٌقوم الفالح كذلك 
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ت طوٌل لمعرفتها وذلك بسبب بعملٌات التسوٌق الالزمة له . تحتاج التجارب الزراعٌة الى وق

التؽٌرات الطبٌعٌة ، ولذا فقد بقً الجهل مخٌماا على الزراعة اطول مما هو مخٌم على 

طوٌالا ،  اا نجاح ٌتطلب وقتالصناعة ، فاذا نجح احد الزراع فً أجراء تجربة جدٌدة فؤن ذلك ال

االنتاج فً الصناعة فانها قصٌرة وقد تإثر  ةاالنتاج الزراعً طوٌلة . أما دور ةالن دور

الزراعً وزٌادة فً القطاع التجارب العلمٌة فً االنتاج فً سنة واحدة اكثر مما تإثر التجارب 

 ةعلى ذلك فالتجارب الزراعٌة عادة تكون عظٌمة الفابدة للمجتمع ، ولذا تقوم الحكومات عاد

وتقوم بنشر نتابج هذه  ،مد طوٌل ألمً وواسع وعلى اساس علبالتجارب الزراعٌة على نطاق 

ها فً الزراعة االن هوالمشكلة التً تواج ةالتجارب مجاناا على الفالحٌن بكافة الوسابل الممكن

التتمثل فً اكتشاؾ معلومات زراعٌة جدٌدة بل بنشر المعلومات المتوفرة وتطبٌقها 

 واالستفادة منها .

 :تخضع الزراعة لقانون المنافسة الحرة  -2

ضبٌالا  اا ٌقوم بانتاج المحاصٌل الزراعٌة عدد كبٌر من الزراع . وٌنتج كل واحد منهم جزء     

الٌكاد ٌذكر اذا قٌس باالنتاج الكلً . فاذا اراد احد المزارعٌن ان ٌؽٌر من انتاجه فان تؤثٌر 

ٌدي ذلك على المحصول قلٌل ، وٌصح هذا اٌضاا اذا ؼٌر الفالح طلبة لعوامل االنتاج كاال

العاملة واالسمدة والمحسنات الزراعٌة ، فالفالح الحول له وال قوة فً السٌطرة على اثمان 

 ةم ٌرد . وهذا ناتج عن عدم استطاعام ل دعٌة وعلٌه ان ٌقبل ثمن السوق اراالسلع الزرا

ه الٌمكن التحكم فً زٌادته اذا دعت حاله تالمزارع تحدٌد انتاجه . الن المحصول بعد زراع

ومن هذا ٌظهر ان  ،محصول موعدا التصلح زراعتة بعده الطلب الى ذلك حٌث ان لزراعة كل 

 تحدٌد كمٌة االنتاج  فً الزراعة امر صعب التنفٌذ . 

 ـ تخضع الزراعة لقانون التكالٌؾ المتزاٌدة :3

ت الموقع الجٌد محدودة ، وعلى هذا فاذا راضً الخصبة ذااالمن الواضح ان مساحة        

االنتاجٌة الى حد  ةارٌد زٌاده االنتاج الزراعً بسبب تزاٌد السكان فقد ٌإدي ذلك الى زٌاد

ؽٌل عمال قلٌلً الخبرة راضً اضافٌة اقل خصوبة او تشأاستؽالل  الى جوءلتضطر فٌه ال

العاملة وعوامل االنتاج االخرى لة المتناقصة على االٌدي ؽوبذلك ٌسرى قانون ال ،الزراعٌة 

 ضطر الى زٌادة التكالٌؾ للمحافظة على االنتاج . نالعملٌة االنتاجٌة الزراعٌة ، ف الداخلة فً
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 ـ ال ٌساٌر االنتاج انخفاض االسعار : 4

ات ان االنتاج الزراعً ٌزداد مع زٌادة الطلب ولكن مساٌرته الى انخفاض ساراظهرت الد      

الطلب بطًء جداا وسبب هذا البطء هو ان االرض عامل ثابت وٌستمر أستؽاللها عادة مادامت 

تؽطً التكالٌؾ المتؽٌرة . حٌث انه عندما تنخفض اسعار المنتوجات الزراعٌة ٌحاول المزارع 

سابق العتقاده بان هذا خٌر له من ان ٌترك حقلة بوراا ، فٌفتش عن المحافظة على االنتاج ال

عمل اخر ، وعلى هذا تهبط اسعار المحاصٌل الزراعٌة فً االزمات االقتصادٌة هبوطاا عظٌماا 

اما فً الصناعة والفعالٌات االقتصادٌة االخرى فاألمر ٌختلؾ اختالفاا تاماا حٌث انه اذا انخفض 

 لمحصول ما ، انخفضت معه اجور العامل االنتاجً .  الطلب انخفاضاا كبٌراا 

 ـ ٌنقص الزراع التعاون وتوحٌد الكلمة :5

ذا ٌساعدهم على البلدان بنفوذ واسع فً الحكم وه ٌتمتع اصحاب المصانع فً كثٌر من     

فً بالدهم لصالحهم اكثر مما هو فً صالح الزراع وكذلك الفالحٌن فً  اتتوجٌه التشرٌع

لتً تجمع ارباب ن التجمعهم صلة قوٌة كاٌن ومنتشرٌمالٌة بحكم عملهم متفرقرأسدول الال

اتفاق كلمتهم وتوحٌد جهودهم فً منظمات قوٌة كما ٌفعل المشتؽلون  ٌصعبالصناعات و

المشتؽلون بٌبع بشراء منتجات الفالح كالقطن والخبز واللحم ومنتجات االلبان وكما ٌفعل 

واالالت الزراعٌة والسماد وؼٌرها . اما فً الدول االشتراكٌة  المالبسمن ماٌحتاجه الفالح 

واؼلب الدول النامٌة فقد بدأ الفالحون بتشكٌل اتحاداتهم التعاونٌة والفالحٌة لتدافع عن 

 حقوقهم وتنظم تسوٌق منتجاتهم. 

 كبٌر فً الزراعة : ـ عنصر المؽامرة 6

مما تإثر على الصناعة اذا ان االنبات هو ة على الزراعة اكثر ٌتإثر العوامل الطبٌع       

االساس فً تكوٌن المحاصٌل الزراعٌة . وهو ٌتؤثر بالعوامل الجوٌه اكثر مما ٌتؤثر بالتربة ، 

ولو ان تؤثٌر التربة كبٌراا اٌضاا . وٌحتاج كل نبات الى شروط مناخٌة لنموه لكن الظروؾ 

صناعة قلبات الفجابٌة ، وهذا ما النجده فً الالمناخٌة الٌمكن االعتماد علٌها ، النها عرضة للت

ع ان ٌتنبؤ عن مقدار ومصٌر انتاجه رازمولهذا ٌصعب على ال ،التً تخضع لسٌطرة االنسان 

ة ٌالسرٌعة التً السلطان له علٌها . وعلى هذا فالعوامل الطبٌع ةوذلك بسبب التؽٌرات الجوٌ

راعٌة كدودة القطن ودوباس النخٌل ا من االفات الزن )جفاؾ وفٌضان وبرد وثلوج وؼٌرهم

وصدأ القمح وامراض الفاكهة وؼارات الجراد وامراض الحٌوان ( تجعل الزراعة  عمالا فٌه 

 كثٌر من المؽامرة والمخاطرة . 
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 االنتاج الزراعً (  ةر طوٌلة فً الزراعة ) بسبب موسمٌظاتـ فترة االن7

ان فترة االنتظار فً الزراعة بٌن بدء تشؽٌل عوامل االنتاج وبٌن الحصول على االنتاج         

لذرة قبل طوٌلة ، حٌث ان القمح مثالا الٌثمر قبل اربعة اشهر، والقطن قبل تسعة أشهر وا

النها  ةاالنتاج الصناعً قصٌر ةزراعً طوٌلة بٌنما دوراالنتاج ال ةثالثة اشهر ، أي ان دور

 اضعة لسٌطرة االنسان . خ

ٌقوم صاحب المعمل بانتاج سلعة ما للسوق بناء على طلبات ٌتلقاها وعندما تقل الطلبات فانه 

سٌحد من انتاجه او ٌتوقؾ عن العمل او ٌؽلق مصنعه ، ولكن الفالح فً الزراعة الٌلبً 

 ة، والٌعلم كٌؾ ستكون حال هستقبلٌطلبات تلقاها أي انه الٌنتج لسوق حاضره بل لسوق م

 ةفرضنا انه ٌعلم ماستكون علٌه حالواذا  ،طلب او االسعار عند نضوج محصوله العرض وال

السوق فً المستقبل فلٌس من السهل اٌقاؾ انتاج حقل للفواكة او حظٌرة للحٌوان بمثل 

السهولة فً اٌقاؾ انتاج معمل من المعامل ، واذا اراد الفالح زٌادة منتجات االلبان مثالا فهو 

مضطر لالنتظار سنة حتى تلد ابقاره ، وكذلك الفواكه وؼٌرها ، فشجرة التفاح التصل الى 

نتاج قبل بلوؼها سن العاشرة وعلى هذا فاذا ارتفع سعر احد هذه المنتجات الزراعٌة ذروة اال

، فقد ٌؽري هذا االرتفاع الفالح بزٌادة انتاجه منها زٌادة كبٌرة جداا وقد ٌبقى السعر مرتفعاا 

بضع سنوات بسبب فترة االنتظار . وفً خالل ذلك ٌواصل الفالحون زٌادة االنتاج وهم فً هذا 

بٌنهم ، وعندما ٌبدأ االنتاج الكبٌر فً الظهور فً السوق  اون متفرقٌن دون تشاور فٌمٌعمل

بكمٌات تتزاٌد شٌباا فشٌباا ٌهبط سعر المحصول هبوطاا كبٌراا . وعند ذلك ٌدرك الفالحون 

كوحدة واحدة خطؤ سٌاستهم فٌقومون بتخفٌض االنتاج تخفٌضاا كبٌراا وبعد مرور بضع 

هذا التخفٌض فً االنتاج فٌرتفع السعر مجدداا ارتفاعاا حاداا وتبدأ الدورة سنوات تظهر نتٌجة 

من جدٌد ثانٌة ، ولذا اصبح من الضرورة ان تكون هنالك سلطة موجهة ومنظمة للفعالٌات 

 االقتصادٌة لتجنب امثال هذه االزمات . 

 :  رةؾ المتؽٌٌـ صعوبة تحدٌد التكال8

ها على التكالٌؾ إجراإالنقص او الزٌادة التً ٌجب  ٌتعذرعلى الفالح معرفة مدى      

ها او انخفض . المتؽٌرة اذا ما اراد ان ٌزٌد اوٌنقص من انتاج المحاصٌل التً ارتفع سعر

جملة المحصول فً اكثر مرونة بكثٌر من العرض ٌكون محصول واحد  ةفالعرض فً حال

السعر . حٌث ان المزارع ض االزراعً بوجه عام وخاصة العرض الذي ٌترتب علٌه انخف

ة اي من دمتعد ثالا ، بل ان الربح ٌؤتً من نواحالٌتخصص فً انتاج محصول واحد كالقمح م
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نات . فاذا اراد الفالح ان ٌزٌد من انتاج المحصول الذي زاد الطلب اانواع النباتات او الحٌو

المتؽٌرة لهذا ان الٌدخل فً الحسبان ماطرأ على التكالٌؾ  ةعلٌه ، فعلى صاحب المزرع

المحصول من زٌادة اونقص فحسب بل ٌجب ان ٌنظر الى االثار ؼٌر المباشرة التً تترتب 

على تكالٌؾ المحاصٌل االخرى التً انتجتها المزرعة بالتناوب مع هذا المحصول ، ولكن 

 ٌصعب تقدٌر ذلك ولو انه من االهمٌة بمكان . 

 ـ تناقص نسبة الزراع :9

ؽلٌن فً الزراعة فً العالم اخذ فً التناقص . لقد بدأت تات ان نسبة المشساراظهرت الد       

هذه النسبة تتناقص باستمرار منذ منتصؾ هذا القرن فً جمٌع انحاء العالم الؽربً ، وٌعود 

سبب ذلك الى زٌادة االنتاجٌة الزراعٌة التً هً حصٌلة التقدم العلمً فً الزراعة فاالالت 

قاومة االفات ، وهذا مما زاد فً االنتاج الزراعً وترك فابضاا من والمحسنات الزراعٌة وم

مما ادى اٌضاا الى تناقص عدد الزراع قٌام المصانع . ٌدي العاملة لالشتؽال بمهن اخرى اال

 باداء كثٌر من العملٌات التً كانت تنجز فً المزرعة . 

 لمال الثابت كبٌرة فً الزراعة :  رأسـ نسبة 11

بة االموال الثابتة المستؽلة فً الزراعة بحوالً ثلثً مجموع  االموال المشؽلة تقدر نس      

المال التتؽٌر مع تؽٌر االنتاج ، وهذا ماٌإدي الى صعوبة  رأسحٌث ان الجزء االكبر من 

اجراء أي تعدٌل او تحوٌل االنتاج الى انتاج اخر حٌث ان التكالٌؾ الثابتة ٌجب ان ٌتحملها 

العامة ؽل ارضة او لم ٌستؽلها بٌنما فً الصناعة ماعدا صناعة المنافع المزارع سواء است

ان التكالٌؾ المتؽٌرة تإلؾ الجزء االكبر من مجموع التكالٌؾ .  نجد العكس هو الصحٌح . اذ

 رها حسب كمٌة السلع المطلوب انتاجها .ٌوهذه باالمكان تؽٌ
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 انفظم االٔلَٔشبطبد  خاعئه

 :/ عرؾ ما ٌؤتً  1س

علم األقتصاد ، المشكلة االقتصادٌة ، قانون تنوع الحاجات البشرٌة ، االقتصاد الجزبً ، 

 االقتصاد الكلً ، االقتصاد الزراعً .

 / املا الفراؼات األتٌة : 2س

و  _____________تتكون المشكلة االقتصادٌة من عنصرٌن اساسٌٌن هما  -1

____________ 

 ةاالقتصادٌ ةانواع من األنظم ةثالثة هنالك روالث ةبناء على ملكٌ -2

 _____________و  ____________و ____________ 

و  ____________تكون السلع األقتصادٌة على نوعٌن ربٌسٌن هما  -3

____________ 

 او زٌادتها . ___________االنتاج هو خلق  -4

و  ___________و  ___________ٌمكن تقسٌم الفعالٌات االقتصادٌة الى  -5

 _________و  __________

 / اذكر الخصابص التً تقوم علٌها الحاجة البشرٌة . 3س

 /اجب بصح او خطؤ للعبارات األتٌة ثم صحح الخطؤ ان وجد : 4س

 تعد الحاجات البشرٌة محدودة العدد وثابتة .  -1

 ٌهتم االقتصاد الجزبً بمعالجة مشاكل االقتصاد الوطنً ككل وٌهتم به . -2

 صادٌة ذات الطبٌعة المادٌة بالخدمات .تسمى السلع االقت -3

 االقتصاد العام هو فرع من فروع االقتصاد الزراعً وتجمعها نفس االهداؾ . -4

 األنتاج . ةفترة االنتظار طوٌلة بالزراعة بسبب موسمٌ -5

 خصابص تمٌزها عن القطاعات االخرى عددها واشرح واحدة منها. ة/ للزراع 5س
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 ادلٕاسد االلتظبدٚخ

 
  ػـٕايم االَتبج 
  االسع أ ادلٕاسد انطجٛؼٛخ Land 
    انؼًمLabour  
    : سأط ادلبلCapital 
   : انتُظٛىManagement 

 
 

  

 

 

 

 ثبَٙانفظم ان
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 أْذاف انفظم انثبَٙ
تؼذ ادلٕاسد االلتظبدٚخ ْٙ انؼُبطش ادلكَٕخ نألَتبج انضساػٙ ٔانتٙ 
ٚغتطٛغ ادلُتح ػٍ طشٚك يضج تهك ادلٕاسد يٍ انتحكى يف انؼًهٛخ 

االَتبخٛخ يثم صٚبدح االَتبج أ ختفٛغ انتكبنٛف االَتبخٛخ نهٕطٕل 
 اىل انتٕنٛفخ االلتظبدٚخ ادلثهٗ ٔنزنك ٚٓذف ْزا انفظم اىل : 

 ت دببْٛخ ادلٕاسد االلتظبدٚخ .تؼشٚف انطبن 

 . كٛف تمغى ادلٕاسد ٔيب ْٙ طجٛؼتٓب 

 . كٛفٛخ احلظٕل ػهٛٓب ٔيب ْٙ اًْٛتٓب االلتظبدٚخ 
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 انفصم انثبَي

 (( )) ادلٕارد االلتصبديخ

 

 : الموارد االقتصادٌة  2-1

تحتوي بعض الموارد خدمات مخزونة ٌمكن استخدامها فً العملٌات االنتاجٌة فً فترات       

، كاالسمدة الكٌمٌاوٌة واالعالؾ . فاالسمدة ٌمكن  ةمختلفة وحسب متطلبات العملٌات المذكور

استخدامها فً االنتاج النباتً ومن ثم تستنفذ فً العملٌات االنتاجٌة كما ٌمكن تخزٌنها الى 

رة انتاجٌة اخرى . وهكذا بالنسبة لالعالؾ حٌث ٌمكن تؽذٌة المواشً علٌها كما ٌمكن فت

 تخزٌنها واستخدامها فً التؽذٌة الحٌوانٌة فً فترة مستقبلٌة . 

فقة وهذا النوع من الموارد ٌجب استخدامه واال فانه تدكما تحوي بعض الموارد خدمات  م

اخرى كالعمل المزرعً . فخدمات العامل الٌمكن الٌمكن االستفادة منه فً فترة انتاجٌة 

 تخزٌنها الى فترة اخرى . ولذا ٌجب استخدامها فً العملٌات االنتاجٌة مباشرة .

كما فً المكابن واالالت الزراعٌة فؤن  ةرد تحوي على خدمات متدفقة ومخزونوبعض الموا

بها دون  ظٌمكن االحتفالٌات االنتاجٌة. او اندثار اآللة ٌحدث نتٌجة استخدامها فً العم

الى فترة انتاجٌة قادمة . وتعد بعض الموارد متدفقة كلٌا اوال ٌمكن تخزٌنها كاشعة  هااستعمال

 الشمس . 

فً العملٌة االنتاجٌة الزراعٌة ومن ثم فان االنتاج ٌتضمن  من المواردوتستخدم هذة االنماط 

سنة واحدة والبعض االخر ٌتحول  استعمال موارد متعددة بعضها ٌتحول كلٌاا الى محصول فً

على مدى سنوات بٌنما هناك موارد الٌتم تحوٌلها كلٌاا الى محصول زراعً وبهذا الصدد فانه 

وتختلؾ هذه  (بالفترة االنتاجٌة ) ٌقصد بالوقت الالزم للموارد حتى ٌتحول كلٌاا الى محصول 

لتحلٌل االقتصادي باستخدام العدٌد الفترة اختالفا كبٌراا من مورد الخر وهذا ٌإدي الى تعقٌد ا

من الموارد التً تختلؾ فً فتراتها االنتاجٌة التحوٌلٌة . بٌنما تتسم تلك التحلٌالت بالبساطة 

لوكانت الموارد تتحول جمٌعها الى محصول فً سنة واحدة . وفً القطاع الزراعً ؼالباا 
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اعٌة بعض مواردها االنتاجٌة مانجد العدٌد من االنماط المزرعٌة تمتلك تلك الوحدات الزر

كالمكابن الزراعٌة ومن ثم فانه ٌعد استثماراا فً مجال االنتاج الزراعً ٌمتد سنوات عدة . 

سبب بعض التعقٌدات عند وضع الخطة االنتاجٌة وذلك فً ٌفان هذا النوع من الموارد  من ثمو

تستعمل فً سنة او المخزون من الخدمات التً  داطار عنصر الزمن وعلى سبٌل المثال ٌع

 درد المتدفقة تعابٌنما خدمات المولٌؾ متؽٌرة ( ) تكاواحدة وتتصل بإنتاج معٌن فترة انتاجٌة 

عنصر الزمن ٌمنع امكانٌة المعرفة الكاملة والحقٌقة لطبٌعة تدفقات الخدمات فثابتة ،  اا تكالٌف

عض جوانب وضع الخطة ة فً بٌالموردٌة ومن ثم فان مسؤلة التكهنات وعدم التاكد تعد طبٌع

 االنتاجٌة المزرعٌة نتٌجة عدم المعرفة ونقص المعلومات . 

 

 : عـوامل االنتاج : 2-2

كالموارد الطبٌعٌة والموارد  همهما كان االنتاج بسٌطا فاننا نحتاج الى عوامل كثٌرة لصنع

 البشرٌة والمكابن واالالت والمبانً ....الخ 

والعوامل الداخلة فً االنتاج  ،تً تستخدم فً العملٌة االنتاجٌة وٌطلق على العوامل ال

 او المخرجات (output( بٌنما ٌطلق على السلع المنتجة الناتج ) Input) ،المدخالت

مل افقد نحتاج الى مبات من عو ، وهذه العوامل التً نحتاجها فً االنتاج لٌست لها حدود

االنتاج النتاج سلعة معٌنة ، فمن العوامل التً نحتاجها النتاج التلفزٌون مثالا هً الخشب 

 والمهندسون .......الخ   ٌرونوالحدٌد والزجاج والكهرباء والمد

 وقد قسم االقتصادٌون عوامل االنتاج الى اربع مجموعات ربٌسة هً :  

 (Land or Natural Resourcesـ االرض او الموارد الطبٌعٌة ) 1

 ( Labourـ  العمل    ) 2

 Capital) المال )  رأس -3

 Management )    ـ االدارة والتنظٌم ) 4
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 من التفصٌل :  ءسوؾ نستعرض كل عامل من هذه العوامل بشً

 : االرض او الموارد الطبٌعٌة : 1- 2-2

التقتصر كلمة االرض فً االقتصاد على االرض المستؽلة فً الزراعة بل تشمل كذلك         

( كالماء والهواء والمعادن والؽابات  natural resourcesكل الموارد الطبٌعٌة ) 

واالرض المخصصة للبناء فً المدن واالنهار والبحار والطٌور واالسماك والحرارة والرطوبة 

الموارد موجودة دون مساعدة االنسان فهً هبة الطبٌعة االانها التدخل  ...الخ وتكون هذه

 جمٌعها ضمن عوامل االنتاج مالم ٌبذل االنسان جهداا للحصول علٌها . 

 ،ستطٌع استخدامها واالنتفاع منها كون لها قٌمة تذكر لالنسان حتى ٌتفهذه الموارد ال      

من الموارد الطبٌعٌة ومع ذلك فهً التزال فقٌرة فمعظم الدول النامٌة تمتلك مقادٌر كبٌرة 

وهناك فرع ٌختص  ،مار تلك الموارد واالنتفاع منها ومتخلفة بسبب عدم تمكنها من استث

ة االرض من الناحٌة االقتصادٌة ، هو ما ٌسمى بؤقتصادٌات االرض ) وهو العلم الذي ساربد

تإثر فً ذلك من الناحٌة الطبٌعٌة ٌدرس استؽالل االنسان لالرض وثرواتها والعوامل التً 

 واالجتماعٌة ( .

 

 : خصابص االرض :  2-2-1-1

تعتبر االرض المصدر الوحٌد الذي ٌهًء المجال الذي ٌقوم علٌه االنتاج . وٌرى        

االقتصادي االنكلٌزي ) رٌكاردو( وجماعته ان لالرض ثالث خصابص تمٌزها عن ؼٌرها من 

 عوامل االنتاج . 

 الرض هبة الطبٌعة : ـ ان ا1

حصول علٌها بٌنما ٌبذل الجهد للحصول على لهذا ان االنسان لم ٌبذل جهداا ل وٌعنً        

المال  وٌرد االقتصادٌون المعاصرون على هذا ان الموارد الموجودة فً جوؾ االرض  رأس

 بعد بذله الكثٌر من الجهد والمال فً استخدامها وتملكها .  لم ٌنتفع منها االنسان اال
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 ـ ان االرض محدودة بكمٌتها : 2

العوامل االنتاجٌة االخرى ، فاالرض    ٌزة اخرى فً نظرهم تمٌز االرض عنوهذه م         

) او الموارد الطبٌعٌة (  الٌمكن زٌادة عرضها حتى فً الزمن الطوٌل بٌنما ٌمكن زٌادة 

لعوامل االخرى ، وٌرد على هذا ان االراضً الزراعٌة ٌمكن زٌادتها عن طرٌق عرض ا

راضً جدٌدة لم تكن موجودة فً السابق وضمها الى االراضً أاستصالحها والحصول على 

د من رقعة االراضً الزراعٌة المزروعة فتزداد مساحتها ، كما ان السدود والخزانات تزٌ

 .ا اٌضا

 الؽلة المتناقصة :ـ  خضوعها لقانون 3

ان المشروعات التً تعتمد على االرض اعتماداا كبٌراا ) كالمنتجات الزراعٌة ( تخضع لذلك  

القانون والواقع ان قانون الؽلة المتناقصة الٌوثر فقط على االنتاج الزراعً بل ٌإثر اٌضاا 

 على االنتاج الصناعً . 

ن ان االنتاج الزراعً ٌخضع لقانون الؽلة الرؼم من ان بعض االقتصادٌٌن كانوا ٌعتقدوعلى و

   ان كال االنتاجٌن  ةقانون الؽلة المتزاٌدة . والحقٌقالمتناقصة بٌنما ٌخضع االنتاج الصناعً ل

) الزراعً ـ والصناعً ( ٌخضع لقانون واحد هو الؽلة المتناقصة اال ان ظهور هذا القانون 

 فً الزراعة ٌكون اسرع من ظهوره فً الصناعة . 

ٌتضح مما سبق ان االرض التختلؾ من الناحٌة االقتصادٌة عن العوامل االنتاجٌة االخرى وان 

 الخصابص التً اوردها بعض االقتصادٌٌن لالرض التستند على أسس اقتصادٌة متٌنة . 

 : رٌع  االرض : 2-2-1-2

نظرا لخواص االرض وعدم قدرة االنسان على زٌادة مساحتها او عرضها لذلك فهً       

تستحق االرض رٌعاا لمالكها لقاء استعمالها بشرط ان تكون خالٌة من وتتصؾ بالندرة 

مالٌة كقنوات الري او المبازل او المبانً . فً ضوء ذلك نستطٌع ان نحدد رأساالستثمارات ال

ماٌدفع لالرض كعنصر انتاج ٌتصؾ بالندرة شرط ان تكون خالٌة من مفهوم الرٌع بؤنه 

مالٌة . وقد عرؾ ) العالم االقتصادي االنكلٌزي رٌكادرو رأسالتحسٌنات او االستثمارات ال

الرٌع بانه ) ذلك الجزء من الناتج الذي ٌدفع لمالك االرض مقابل او نظٌر قوى التربة االصلٌة 

 ك ( .ؼٌر القابلة للنفاذ أو الهال
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 ولحساب الرٌع االقتصادي لالرض نفرض وجود ثالثة انواع من االرضً :  

 )أ(  ارض شدٌدة الخصوبة 

 )ب(  ارض خصبة               

 )ج(  ارض ؼٌر خصبة        

المال كما فً المثال ، ونظرا  رأسونفرض اننا نستعمل وحدات متجانسة من عنصر العمل و

عنصر العمل ه التً نحصل علٌها . أي ان ما ٌنتج تابجتختلؾ فً النؾ الخصوبة فانها الختال

المال ٌختلؾ فً القطع الثالثة . سبب هذا االختالؾ هو خصوبة التربة لكل نوع من  رأسو

 (   :  1تلك االرضً وكما فً الجدول )

 ( 1جدول ) 

 حساب الرٌع االقتصادي

 النواع االرض بالدٌنارقٌمة الناتج  المال رأسوحدات متجانسة من العمل و

 ج ب أ 

1 131 111 111 

2 141 121 95 

3 151 125  

4 141 115  

5 135 111  

6 115 111  

7 111 91  

8 111 95  

دٌنار فؤن الربح المتحقق فً  111المال هو  رأسفلو فرضنا ان تكالٌؾ كل وحدة من العمل و

 31= 111 – 131المال فً القطعة االولى ) أ( هو  رأساستثمار الوحدة االولى من العمل و

أي  ٌر ، اما فً القطعة )ج( فهو صفردنان 11= 111 – 111دٌناراا وفً القطعة ) ب( هو 

 = صفر أي ان االرض ) ج( هً ارض التحقق ربحاا فهً ارض حدٌة .  111 – 111
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المال فً  رأس) وحدات من العمل و 8وهكذا ٌمكن حساب الربح المتحقق من استثمار  

 القطعة  أ ( كما ٌؤتً :

قٌمة الناتج من  اا دٌنار 1121= 135+115+111+111+ 141+ 151+ 141+  131

× 8المال ، ولما كانت تكالٌؾ هذه الوحدات الثمانٌة  رأس( وحدات من العمل و8أستثمار )

 دٌناراا . 221 = 811 – 1121دٌنار فان الربح المتحقق منها هو  811 = 111

المال فقط ولذلك  رأسالرض )ج ( فكانت ارض حدٌة أي انها التسد اال تكالٌؾ العمل وااما 

 كان ربحها صفراا . 

 : التقٌٌم االقتصادي لالرض : 2-2-1-3

 تها االنتاجٌة وذلك من خالل :ٌان المقصود بالتقٌٌم االقتصادي لالرض هو بٌان قابل

 وخلوها من االمالح .أ ـ خصوبة التربة وطبٌعة ونوعٌة المٌاه فٌها 

متها لالنتاج الزراعً فً تلك االرض وما هً ءب ـ الظروؾ المناخٌة المحٌطة بها ومدى مال

 انواع المحاصٌل  التً ٌمكن زراعتها فٌها . 

ج ـ تقوٌم االرض أقتصادٌا اٌضا وبصورة مباشرة وذلك بمقارنتها بالمزارع المحٌطة بها 

 ومقدار الناتج الكلً وانتاجٌة الدونم الواحد فٌها من المحاصٌل المختلفة . 

 : تنظٌم استؽالل االراضً الزراعٌة :  2-2-1-4

ها باالنتاج العالً راستمرا ان تنظٌم استؽالل االراضً الزراعٌة ٌقصد به المحافظة على      

راعٌة ولذلك من الواجب اعتماد النقاط االتٌة لتحقٌق دم الهدر فً استؽالل االراضً الزوع

 ذلك :  

 أ ـ استعمال الدورة الزراعٌة لضمان خصوبة التربة وعدم تركها بورا. 

الزراعٌة بصورة علمٌة وعدم الهدر فً استعمال المٌاه وحسب حاجة كل  ًب ـ رى االراض

 محصول . 

 ج ـ عدم استؽالل االرض فً امور ؼٌر انتاجٌة ) مثل الجاٌر( الذي ترعى علٌه الحٌوانات. 

 دـ االهتمام بالمبازل لتصرٌؾ المٌاه االرضٌة المرتفعة واستصالح االراضً المحلٌة . 
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االنتاجٌة الحدٌثة كالمكابن واالالت الزراعٌة واالسمدة وزراعة  هـ ـ استعمال الوسابل

 االصناؾ عالٌة الجودة . 

 

 : الملكٌة الزراعٌة وحقوق التصرؾ باالرض الزراعٌة :  2-2-1-5

لمالك الملكٌة الزراعٌة تعنً حق التملك الذي تضمنه القوانٌن السارٌة فً المجتمع       

أما  البٌع والرهن واالرثل واالستعمال اضافة الى حقوق االرض فله حق التصرؾ واالستؽال

الحٌازة فتعنً وضع الٌد على االرض الزراعٌة وممارسة سلطة فعلٌة علٌها من قبل الحابز 

. أن ملكٌة االرض او حٌازتها ٌجب ان التتعارض ومصلحة المجتمع وانما لها بصفته مالكاا 

 من الواجب استؽاللها باتجاه تحقٌق النفع االجتماعً. 

 وٌمكن التمٌز بٌن الملكٌة والحٌازة :

 الحٌازة                                       الملكٌة 

  اقعةمجرد و ةالحٌاز                ـ الملكٌة حق عٌنً للمالك1

 (بقصد االنتفاع  ا) مسٌطر علٌه                   ( سلطة مباشرة علٌها) 

  لٌس حقا دابما                                ـ حق دابم2

  حق االستعمال                           ـ حق التصرؾ3

  حق لكل حابز                         ـ حق المالك فقط4

 

وهناك قٌود ترد على حق الملكٌة القصد منها جعلها فً صالح المجتمع اذ الٌجوز ان تكون 

 مع الصالح العام ، ومن اهم القٌود ماٌاتً : ومتعارضةالملكٌة مطلقة 

ٌن الرض المالك نتٌجة استؽاللها فً اي انشطة تتعارض رـ عدم التؤثٌر السلبً على المجاو1

ؾ ٌؤنشاء بحٌرة أسماك فً ارضه دون ان ٌهتم بكٌفٌة تصرمع طبٌعة المنطقة كؤن ٌقوم ب

 الماء منها الذى االراضً المجاورة وهكذا .... الخ 
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م الهدر من االستؽالل الزراعً لالرض . حٌث دـ التؤكٌد على االستؽالل العقالنً لالرض وع3

 ان االرض عنصر انتاج اساس ٌجب ان ٌستؽل لمنفعة المالك والمجتمع فً ان واحد 

ـ عدم زراعة االرض ببعض المحاصٌل التً تمنع زراعتها . اذ ٌمنع منعاا باتاا زراعة 4

 من الحاق الضرر بالمجتمع .  هاالرض باالفٌون لما ٌسبب

 : اصناؾ االراضً الزراعٌة  فً العراق :  2-2-1-6

 تصنؾ االراضً الزراعٌة على وفق ماٌاتً :        

وهً االراضً المسجلة ملكاا صرفا بؤسماء اصحابها فً االراضً المملوكه ملكا صرفاا : -1

فٌها بما ال ٌتعارض ومصلحة  العقاري ) الطابو ( ولهم كافة حقوق التصرؾ دوابر التسجٌل

 المجتمع .

للدولة ، وٌكون استعمالها  ملكٌتهاوهً االراضً التً تعود  االراضً االمٌرٌة : -2

 واستؽاللها من قبل االشخاص الحابزٌن علٌها وتشمل :  

ولم تفوض  ةوتعود ملكٌتها الى الدولة ولم تمنح باللزماالراضً االمٌرٌة الصرفة : أـ 

 بالتسجٌل العقاري ومسجلة بؤسم وزارة المالٌة التً تقوم بتحدٌد شكل االستفادة منها. 

وهً االراضً التً سجل حق التصرؾ  ٌة المفوضة بالتسجٌل العقاري :االراضً االمٌرب ـ 

عدا حق ملكٌتها فتبقى  هبها لالشخاص مقابل بدل معٌن ولصاحبها حق المالك الخاص بنفس

 بٌد الدولة . 

وهً االراضً التً منح حق اللزمـة فٌها لالفراد ممن االراضً الممنوحـة باللزمـة : ج ـ 

 الزمن ولهم فٌها حق السكن والزراعة . تصرفوا بها لفترة من 

. ٌرؽفون بها لمنفعة الروهً االراضً التً ٌوقفها اصحابها او ٌتص االراضً الموقوفـة  :ـ 3

وهذه االراضً التباع وال ترهن وال تورث ولكن ٌمكن استبجارها واستؽاللها . واراضً 

 الوقؾ على نوعٌن : 

وكـة اصالا ثم اوقفها صاحبها :  وهً االراضً الممل االراضً الموقوفـة وقفاا صحٌحاا  أـ

بهذه الشرعً الى جهة خٌرٌـة استناداا الى االحكام الشرعٌـة ، ومن حق جهة الوقؾ التصرؾ 

 ة التخضع لقانون االراضً . دحسب شروط الوقؾ وعاباالراضً 
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اضً االمٌرٌـة وهً االراضً التً افرزت من االر  الموقوفـة وقفا ؼٌر صحٌح : ًاالراض ب ـ

تً اوقفها السالطٌن والحكام الى جهات خٌرٌة علما بؤن هإالء الحكام او السالطٌن لٌسوا لوا

مالكٌن لها وانما هً ملك للمجتمع وال ٌحق للحاكم او السلطان ان ٌهب ما ال ٌملك ، وتبقى 

 هذه االراضً بٌد الدولة وتطبق علٌها احكام االراضً االمٌرٌـة .ملكٌة 

لدولة وقد تركت لالنتفاع بها لعامة لوهً االراضً التً تعود ملكٌتها  االراضً المتروكة :ـ 4

 الشعب ، وهً االراضً المحٌطة بالقرى والقصبات او الساحات العامة وؼٌرها . 

وهً االراضً الخالٌة ، ولٌست مملوكـة الحد من االفراد وتعود  ـ االراضً الموات :5

 اراضً الصحارى .ملكٌتها للدولة اٌضاا ك

 (  Labour: العمل )  2-3

تعنً كلمة العمل كافة الجهود ) الفكرٌة والعضلٌة ( التً ٌبذلها االنسان النتاج السلع       

االقتصادٌة والخدمات ، وٌعتبر العمل من وجهة نظر المجتمع اهم عامل من عوامل االنتاج 

 وكان ) ادم سمث (مالٌة .رأسولواله لما امكن التؽلب على الطبٌعة واستؽاللها وانتاج السلع ال

ٌعتبر العمل مصدر الثروات ، وان زٌادة الثروة تتوقؾ على زٌادة انتاجٌة العمل . فعن طرٌق 

     العمل ٌحول االنسان الموارد الطبٌعٌة الى السلع التً ٌحتاجها . وٌقول )ماركس( فً كتابه

والطبٌعة ، عملٌة ٌقوم ة بٌن االنسان ان العمل فً االساس ، عملٌة دابمالمال (  رأس) 

ها ، عن طرٌق نشاطه الخاص بتدشٌن التفاعل المادي بٌنه وبٌن الطبٌعة  وتنظٌمه بالنسان ا

احد قواها ، وعن طرٌق تؤثٌر االنسان فً العالم  هوالهٌمنة علٌه . فهو ٌجابه الطبٌعة بؤعتبار

االنسان فً الوقت نفسه بتؽٌٌر طبٌعته الخاصة ، فٌطور القوى  الخارجً وتؽٌٌره له ، ٌقوم

 فً داخله وٌخضع هذه القوى الداخلٌة لسٌطرته الخاصة .  ةالكامن

وكما ذكرنا سابقا كان االقتصادٌون التقلٌدٌون فً انكلترا من ) ادم سمث وجماعته ( ٌعتبرون 

االعمال المنتجة هً التً تنصب على انتاج السلع المادٌة، اما االعمال التً تقضً بانتاج 

 ؼٌر منتجة عقٌمة النها تزول حال تؤدٌتها. الا نت تعتبر اعماا( فك السلع ؼٌر المادٌة ) الخدمات

التجاه فاعتبروا الخدمات من االعمال ؼٌر المنتجة النها اوقد سار االشتراكٌون على نفس 

التإدي الى انتاج السلع المادٌة كاعمال الفنان والمحامً واالستاذ والمهندس . اما 

أعماال منتجة طالما  كافة االعمال ) مهما كان نوعها (مالٌون فٌعتبرون رأسالقتصادٌون الا

 .المنافع سواء كانت تلك االعمال فكرٌة أم عضلٌة ، ماهرة ام ؼٌر ماهرة  تكوٌنتإدي الى 
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 : عرض العمل  2-2-1

ى عرض العمل هو خدمات العمل المهٌؤة لالنتاج اوعدد ساعات العمل التً تعرضها القو      

 :  اآلتٌةالعاملة الصحاب العمل . ٌتوقؾ عرض العمل على العوامل 

 ـ حجم السكان :1

ٌإثر حجم السكان على عرض العمل ، فكلما ازداد عدد السكان زاد عرض العمل        

 قؾ فًلعمل والحقٌقة ان عرض العمل ٌتووخاصة اذا ازداد عدد العمال القادرٌن على ا

 الدرجة االولى على عدد االشخاص القادرٌن او الرؼبٌن فً العمل . 

 ساعات العمل :  -2

       وٌزداد عرض العمل بزٌادة عدد الساعات التً ٌعمل فٌها العمال فً االسبوع أو فً         

 الصناعٌة االن الى تقلٌل ساعات العمل االسبوعٌة ورفع كفاءة العمال ، . وتمٌل الدول السنة

وقد اثبت انه عندما تكون ساعات العمل طوٌلة فانها تسبب تعبا وارهاقا للعمال وان أي 

تخفٌض فً عدد تلك الساعات سٌإدي الى زٌادة العمل المنجز وتحسٌنه . ان ارتفاع مستوى 

المعٌشة فً الدول الؽربٌة قد عزز فكرة تخفٌض ساعات العمل ففً الوالٌات المتحدة مثالا 

ساعة وان مثل  41ساعة الى  72لعمل االسبوعٌة خالل تلك الفترة من انخفض ساعات ا

هذا التخفٌض فً ساعات العمل لم ٌصاحبه تخفٌض مماثل بكمٌة االنتاج وفً العراق حددت 

 ساعة فً االسبوع .  48ساعات العمل بثمانً ساعات فً الٌوم او 

 ن منطقة الى اخرى :ـ قابلٌة السكان على االنتقال أي امكانٌة انتقال العمال م3

فقد التسمح بعض التقالٌد والعادات الموروثة والروابط العابلٌة انتقال السكان من منطقة       

 ،الى اخرى لزٌادة دخولهم او انتقال العمال من الصناعات الكاسدة الى الصناعات الرابجة 

 . فٌقل العمل  من جراء ذلك فً بعض المناطق بٌنما ٌزداد فً مناطق اخرى 

 ـ نسبة السكان القادرٌن على العمل :4

وٌعتمد هذا على سن التقاعد وعلى السن المسموح به لالطفال بمؽادرة المدرسة ، وعلى       

ة مؽادرة البٌت والحصول على العمل . وكذلك على نسبة الذكور واالناث أمدى استطاعة المر
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على تقلٌل عرض العمل الن فً المجتمع وتساعد قوانٌن التقاعد والضمان االجتماعً 

االشخاص الذٌن ٌبلؽون سناا معٌنة ) سن الشٌٌخوخة ( ٌحق لهم تسلم رواتب تقاعدٌة من 

الدولة دون ان ٌجهدوا انفسهم الداء عمل معٌن . وٌقل عرض العمال اٌضاا فً الدول التً 

سنة  15 لىا سنة 18تطبق قوانٌن التعلٌم االلزامً . وتمنع االوالد الذٌن تقل اعمارهم عن 

 عن مزاولة العمل لحملهم على االلتحاق بمدارسهم . 

 : كفاءة العمل:  2-2-2

ٌقصد بكفاءة العمل مقدرة العامل على انتاج السلع والخدمات بوقت اقل دون ان ٌوثر        

ذلك على نوعٌة السلعة أوالخدمة المنتجة . فكلما ازدادت كفاءة العمل استطاع العامل ان ٌنجز 

 لبلدالمقدار من العمل بوقت اقل وٌتوقؾ مدى استثمار الموارد الطبٌعٌة المنتشرة فً ا نفس

على نوعٌة العمل وكفاءته . وتقاس انتاجٌة العمل بعدد الوحدات التً ٌنتجها العامل فً فترة 

 معٌنة وؼالباا ما ٌعبر عنها بالساعة . 

الدول الصناعٌة وانتاجٌتة فً الدول النامٌة اا  كبٌراا بٌن انتاج العامل فً نوٌالحظ ان هناك تباٌ

بسبب تنظٌم العمل فً االولى واستخدام المكابن والفنون االنتاجٌة االخرى فً عملٌات االنتاج 

 وعدم توفر مثل هذا التنظٌم فً الدول النامٌة .

 

 لمإثرة على كفاءة العمل :االعوامل 

ٌشٌر االتجاه الحدٌث فً أقتصادٌات العمل الى ان حرٌة العامل فً اختٌار الحرفة او        

ظروؾ المعٌشٌة الوطرٌقة العمل التً ٌتبعها فً االنتاج وكذلك   ،المهنة التً ٌرؼب فٌها 

، وفٌما ٌؤتً اهم  ونوع وكمٌة االالت التً ٌستخدمها تعتبر ذات اثر كبٌر على كفاءة االنتاج

  -ه العوامل :هذ

 ـ حرٌة العامل فً اختٌار المهنة التً ٌرؼب فٌها :1

ة ٌعتبر من تان اختٌار العامل لنوع العمل الذي ٌالبمه والذي ٌتناسب مع مقدرتـة وموهب      

فمن الصعب ان تتصور عامال  ،ً تإثر على كفاءته فً اداء عمله أهم العوامل النفسٌة الت

الى خفض كفاءته  ٌإديٌرؼم على مزاولة عمل الٌرؼب فٌه فسوؾ الٌتقنه أبداا وربما 
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فانه قد الٌختار ذلك  هفً اختٌار العمل الذي ٌزاول ان العامل وان كان حراا  اال االنتاجٌة . 

ستطٌع ان ٌتعرؾ الى مع كفاءته ومٌوله الشخصٌة . فالعامل البسٌط قد الٌ ىالعمل الذي ٌتماش

ك االعمال التً ه نحو تلهبصورة صحٌحة فال بد فً هذه الحالة من ارشاده وتوجٌ همواهب

ت الكثٌر من الحكومات فً ذع انجازها برؼبة وكفاءة . وقد اخٌستطٌ ىتتفق مع مٌوله حت

ء النفسٌٌن بمكاتب العمل والذٌن ٌستطٌعون كشؾ مواهب االوقت الحاضر بؤلحاق الخبر

االفراد وتوجٌه العمال الى االعمال التً تتناسب مع مواهبهم وكفاءاتهم مما ٌساعد على زٌادة 

 دخولهم ورفع مستوى معٌشتهم . 

 التعلٌم الفنً والتدرٌب العملً :  -2

، رات الفنٌة الحدٌثة واالستفادة منها ٌهدؾ هذا التعلٌم الى مساعدة العامل فً تفهم التؽٌ      

فالتعلٌم الفنً والتدرٌب العملً ٌزٌدان من خبرة العمال  ،مل وعمله اي اٌجاد توافق بٌن العا

وتدرٌب العمال  وتثقٌفهم ٌكون  ،دة االنتاج ورفع مستواهم الفكري وكفابتهم فً العمل ، وزٌا

 على طرابق  ثالث :

  . أ ـ عن طرٌق الثقافة العامة

 .ب ـ عن طرٌق الثقافة الفنٌة 

 ج ـ التدرٌب العملً داخل المصنع . 

تهم اان حصول العمال على مستوى عال من الثقافة العامة ٌعتبر ضرورٌاا لتطوٌر مهار    

وٌحصل العامل على الثقافة الفنٌة خالل وقت  ،الذي ٌقوم علٌه التعلٌم العلمً  وٌكون االساس

كمدارس الصناعة التً تزوده بالثقافة ، دارس المسابٌة المهنٌة بؤحدى الم هفراؼه والتحاق

 الفنٌة المطلوبـة . 

اما التدرٌب العملً داخل المصنع فتقوم به المنشاة التً ٌشتؽل فٌها العامل والتً تحاول ان 

فتهتم مثالا بان ٌستعمل العامل  ،عمال المسندة الٌهم بكفاءة تامة تجعل كافة عمالها ٌنجزون اال

ذلك تقوم معظم الدول النامٌة فً  فضالا عنحٌحة ومتقنة الماكنـة التً ٌعمل علٌها بصورة ص

الوقت الحاضر بؤنشاء المدارس المهنٌة لتدرٌب الطالب على مختلؾ الصناعات وتثقٌفهم 

 ثقافة فنٌة تساعدهم على تفهم دقابق الصنع . 
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 ل : ـ ظروؾ وطرٌقة العم3

ان ظروؾ وطرٌقة العمل التً ٌمارسها االفراد تإثر هً االخرى تؤثٌراا كبٌرا على         

كفاءتهم االنتاجٌة . فاهتمام ادارة المنشؤة بتهوٌة المعمل وتقلٌل تزاحم العمال وتحسٌن 

ظروؾ عملهم قد ادى الى حصولها على منافع اكثر من الزٌادة فً نفقاتها . كما ان طرٌقة 

م العمل مثال ساعد على زٌادة االنتاج ٌسرى تإ ثر على كفاءة العامل ، فتقل هً االخالعم

 وتحسٌن مهارة العامل وتطوٌرها.

 ظروؾ المعٌشٌة : -4

كفاءة العمل اٌضاا على صحة العمال وظروؾ معٌشتهم وان أي تحسن فً  قؾتتو       

االحوال المادٌة لالفراد وتؤمٌن حاجاتهم الضروٌة من المؤكل والملبس والمسكن سٌإدي 

وتقلٌل عدد االٌام التً تضٌع بسبب المرض وما ٌترتب  ،واهم الصحً بالشك الى تحسٌن مست

وٌمكن ان تحقق برامج الضمان االجتماعً لكل بلد مثل  ،ى ذلك من زٌادة القوى االنتاجٌة عل

هذا الهدؾ . فاالجور التً ٌتسلمها العمال عند مزاولة اعمالهم تسمح لهم باالحتفاظ بحد ادنى 

من المستوى الصحً . كما ان الرواتب التقاعدٌة تساعد على تقلٌل ضرورة التوفٌر على 

المكافؤت التً ٌستلمها العمال الى رفع كفاءتهم حساب صحة العامل خالل فترة حٌاته . وتإدي 

 االنتاجٌة اٌضاا .

 ـ كفاءة العوامل االنتاجٌة االخرى :5

ان كفاءة العمل بالنسبة للشخص الواحد تتوقؾ اٌضاا على نوعٌة عوامل االنتاج االخرى       

ت نوعٌة تلك العوامل التً ٌستعملها العامل ) كالمكابن ــ واالالت ــ والطاقة المحركة ( فاذا كان

 عالٌة فؤن انتاجٌة العامل فً الساعة ستزداد اٌضاا . 

 Capitalالمال :   رأس:   2-4

المال بانه تلك االموال المادٌة التً سبق انتاجها والتً التستخدم الشباع  رأسٌعرؾ        

الحاجات البشرٌة بصورة مباشرة بل لؽرض استعمالها فً انتاج اموال اخرى تشبع حاجات 

 رأسان  هالمستهلكٌن ) كالمبانً والمعدات والمكابن واالالت ....... الخ ( ومما تجدر مالحظت

ما هو الحال بالنسبة لالرض او العمل بل ٌمكن الحصول علٌه من تظافر المال الٌنشؤ لذاته ك

 هذٌن العنصرٌن معاا . 
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 المال : رأس: انواع  2-3-1

 : الى ما ٌؤتً  المال  رأسوٌمكن تقسٌم       

المال الثابت ذلك المال الذي ٌستعمل عدة مرات فً  رأسٌقصد ب  المال الثابت : رأسأـ 

العملٌة االنتاجٌة وال ٌستهلك فً عملٌة انتاجٌة واحدة ، أي انه ٌستخدم بصورة مستمرة 

كالمبانً المخصصة لالنتاج والمكابن واالالت الزراعٌة ،  ،دون ان تتؽٌر هٌبتة  ةررومتك

  .وتمتاز هذه االموال بدوامها النسبً 

كاالسمدة   ،المال الذي ٌستخدم فً االنتاج مرة واحدة  رأسهو  المال المتداول : رأسب ـ 

 رأسالمال الثابت و رأسللتفرقة بٌن و ،التً تدخل فً العملٌة الزراعٌة  والبذور والمبٌدات

المال المتداول ٌدخل كله فً  رأسف ،كبٌرة عند احتساب نفقات االنتاج المال المتداول اهمٌة 

المال الثابت فً نفقة  رأسخالل العملٌة االنتاجٌة الواحدة بٌنما الٌدخل  ىنففة االنتاج النه ٌفن

فاذا قدرت المنشؤة ان فترة  ،ك الفترة االنتاج اال ذلك الجزء الذي من المتوقع استهالكه فً تل

كون ن نفقات االنتاج السنوي ٌ( سنة فان ماٌدخل ضم15استهالك احدى المكابن هً ) 

وقد اتفق االقتصادٌون على طرٌقة عملٌة فً التمٌز بٌن  ، ةفلمن ثمن الك 1/15بالنسبة 

المال الثابت ٌدوم استعماله الى اكثر  رأسالمال المتداول وهً ان  رأسالمال الثابت و رأس

الى ذلك ،  باالضافة باقل من سنة وٌالحظ هالمال المتداول فٌنتهً استعمال رأسمن سنة اما 

المال الثابت من احد فروع االنتاج الى فروع اخرى ٌكون اصعب من تحوٌل  رأسان تحوٌل 

 المال المتداول .  رأس

 المال : رأس: تكوٌن  2-3-2

المال من السلع التً ٌتم توفٌرها من االستهالك والتً تستخدم لزٌادة  رأسٌتكون       

ل اشباع ٌتؤجبجتمع ٌعتمد على استعداد االشخاص المال فً أي م رأساالنتاج. وتكوٌن 

المال  رأسوالشرط االساسً لتكوٌن  ،لؽرض زٌادة اشباعها فً المستقبل ٌة نحاجاتهم اال

ونموه هو وجود فابض من الدخل ) بسبب تقلٌل االستهالك ( الذي ٌستخدم فً انتاج سلع 

المال ان ٌتكون فٌجب ان تكون كمٌة  رأسرٌد لأُ  مال جدٌد . فاذا ما رأساو خلق  ةٌددج

 االموال المستهلكة فً فترة معٌنة اقل من مجموع الناتج . 
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المتناع عن جزء من اٌتطلب من االفراد  تهرأس المال او زٌادٌظهر ان تكوٌن مما تقدم      

وٌن االستهالك الحاضر والذي ٌخصص لالدخار . وان مجموع مدخرات االفراد تستخدم فً تك

 رإوس اموال جدٌدة . 

  Management: التنظٌم :  2-5

 رأسجمع ومزج عناصر االنتاج االخرى ) االرض ، والعمل وعلى ٌنصب عمل المنظم         

المال ( للحصول على السلع والخدمات المختلفة . وعمل المنظم هذا ٌختلؾ عن عمل العامل ، 

عن  المنظم مسإولفبنفسه ،  تجرهفبٌنما ٌكون العامل مسإوال الى حدما عن العمل الذي ٌ

خدامها من عمل االخرٌن ، وٌتحتم علٌه ان ٌتخد القرارات بخصوص الكمٌات المطلوب است

المال الٌمكن ان تعمل سوٌة دون تنظٌم  رأسفاالرض والعمل و ، االخرىعوامل االنتاج 

وتوجٌه . والشخص الذي ٌقوم بعملٌة التوفٌق بٌن تلك العناصر النتاج السلع المطلوبة وٌحدد 

نوعٌة االنتاج ومقداره والطرابق التً تستخدم فً االنتاج ٌطلق علٌه اسم المنظم 

Entrepreneur,  . والمنظم قد ٌكون فرداا او شركة أو جمعٌة تعاونٌة 

وٌمكن ان تكون الدولة هً المنظم اٌضاا كما هو الحال فً الدولة االشتراكٌة ، ففً هذه      

الدولة ٌخطط معظم االنتاج وٌمول وٌدار من قبل مجلس التخطٌط المركزي الذي ٌتولى تنظٌم 

 االنتاج والتوزٌع واالستهالك . 

د ٌمتلك المنظم عامالا او اكثر من عوامل االنتاج فٌقوم فً هذه الحالة باستبجار العوامل وق    

التً تنقصه ، فٌتعاقد مع مالك االرض بدفع االٌجار عن االرض التً ٌستعملها فً االنتاج ، 

المال بدفع الفابدة عن االموال التً ٌقترضها كما ٌتعاقد مع العمال وٌدفع  رأسومع مجهز 

 ر عن اعمالهم . االجو

واالشخاص الذٌن ٌقومون بعملٌات االنتاج ) أي المنظمون ( البد ان ٌتعرضوا لكثٌر من     

المخاطر التً تالزم السلعة خالل انتاجها وتسوٌقها ، كالحرٌق والسرقة وتردي النوعٌة 

ٌتعرض وانخفاض االسعار ومن الطبٌعً ان االرباح التً ٌجنٌها المنظم ستؽطً المخاطر التً 

لها ، ومع ذلك نجد ان المنظم ٌحاول دابماا تقلٌل تلك المخاطر أو نقلها على االقل الى اشخاص 

 أخرٌن عن طرٌق التؤمٌن علٌها . 
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 انفصم انثبَي  خ َٔشبطبداضئه
 

 / عرؾ ما ٌؤتً : 1س    

 ن رأس المال  ،  رأس المال ٌعوامل األنتاج  ،  رٌع االرض  ،  عرض العمل  ،  تكو

 

 ؟ ةوالحٌاز ة/ قارن بٌن الملكٌ 2س

 

 ؟  عددها مع التوضٌحمختلفة ل على عوامل عم/ ٌتوقؾ عرض ال 4س

 

 ؟على كفاءه العمل  ة/ ماهً العوامل الموثر 5س

 

 ؟لفرق بٌن رأس المال الثابت ورأس المال المتداول ا / ما 6س

 

 ؟لفرق بٌن المنظم و العامل ا / ما 7س
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 انتكبنيف ٔااليراداد انسراػيخ

 
     انتكبنيف انسراػيخCosts 

 إَاع انتكبنيف 

  يشتمبد انتكبنيف 

  االيراداد Revenue 

  االرثبح    profit 

 
 

  

 

 

 انفظم انثبنث
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 نثأْذاف انفظم انثب
 انضساػٛخ اىل :ٚٓذف فظم انتكبنٛف ٔاالٚشاداد 

  انتؼشٚف دبؼىن انتكبنٛف انضساػٛخ ٔإَاػٓب ٔانتًٛٛض ثًُٛٓب
ٔكٛف ٚتى اشتمبق ثؼغ ادلشتمبد االلتظبدٚخ انتٙ تغبػذ 

 االلتظبد٘ يف ػًهٛخ انتخطٛط نإلَتبج ثئدَٗ كهفخ .

  ٍانتؼشٚف دبؼىن االٚشاداد ٔكٛف ميكٍ حغبثٓب ، ٔكٛف ميك
ٍ حتمٛك اػظى سثح انٕطٕل اىل َمطخ انتؼبدل ٔكٛف ميك

 ممكٍ .
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 انفصم انثبنث

 داد انسراػيخاانتكبنيف ٔاالير

 الزراعٌة : االٌراداتالتكالٌؾ و

تعد قرارات االنتاج التً تتخذ من قبل المنتجٌن مستندة على اساس تحقٌق تعظٌم        

ارباحها . والربح ٌتكون من الفرق بٌن قٌمة المخرجات وقٌمة المدخالت ، ان قٌمة المخرجات 

المشروع من بٌع منتجاته بٌنما قٌمة  اً ٌحصل علٌهتال Revenue االٌراداتهً 

 (  هذه المدخالت وهذا ٌمكن التعبٌر عنه بالمعادلة األتٌة :  (Costالمدخالت هً تكلفة   

π = R - C 

 حٌث ان : 

 C،   تمثل التكالٌؾ          R   االٌرادات،    تمثل    πتمثل االرباح                

ان المنتج ٌسعى الى ان ٌكون الفرق الموجب بٌن االٌرادات والتكالٌؾ اكبر ماٌمكن لذا فان 

 ة كل من التكالٌؾ واالٌرادات . سارسلوك المنتج تتطلب د ةسارد

  Costs: التكالٌؾ الزراعٌة : 1ـ 3

او هً تكالٌؾ مستلزمات  ، التكلفة هً كل ماٌتحمله المنتج من اموال النتاج السلع      

االنتاج الزراعً وتختلؾ التكالٌؾ الزراعٌة عن التكالٌؾ فً الفعالٌات االقتصادٌة االخرى ، 

اذا ان الجزء االكبر من التكالٌؾ فً الزراعة الٌتؽٌر عند تؽٌر انتاجها ، وهذا الجزء ٌسمى 

الصناعات تإلؾ التكالٌؾ  نسبة بثلثً التكالٌؾ بٌنما فً اؼلبالبالتكالٌؾ الثابتة ، وتقدر 

الجزء االكبر منها ولذلك فمن السهل اجراء بعض التؽٌرات على االنتاج . اما  ةالمتؽٌر

 . المتؽٌرةالتكالٌؾ االخرى التً تتؽٌر بتؽٌر االنتاج فهً التكالٌؾ 
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 انواع التكالٌؾ : 2ـ 3

تقسم التكالٌؾ فً االجل القصٌر الذي الٌتجاوز سنة واحدة او موسم انتاجً واحد الى       

 قسمٌن اساسٌٌن هما :

  Fixed Costs: التكالٌؾ الثابتة :   1ـ2ـ3

وهً تشمل جمٌع التكالٌؾ التً التتؽٌر بتؽٌر كمٌة االنتاج ، حٌث تبقى ثابتة عند         

مستوى معٌن سواء استؽلت طاقة المشروع جزبٌاا او كلٌاا ام لم تستؽل على االطالق والسببب 

فً ثباتها ٌعود الى ان الفترة القصٌرة التسمح للمشروع ان ٌؽٌر بعض عناصر االنتاج التً 

 مها الن تؽٌر هذه العناصر ٌحتاج لفترة اطول . ومن امثلة التكالٌؾ الثابتة : ٌستخد

 رٌع االراضً واٌجار المبانً  .1

 الفوابد على االموال المستثمرة فً المعدات واالالت الزراعٌة والحٌوانٌة .  .2

 االستهالك او االندثار بالنسبة للمبانً واالالت والمنشات والمبازل وقنوات الري .  .3

 نات .اؤمٌن على المبانً والحٌوالت .4

 الضرابب العقارٌة .  .5

 افراد عابلة المزارع .  تً ٌإدٌهاتكالٌؾ العمل ال .6

       Variable Costs:     المتؽٌرة: التكالٌؾ  2ـ  2ـ  3

وهً التكالٌؾ التً تتؽٌر مع تؽٌر كمٌة االنتاج على الرؼم من بقاء حجم المشروع         

زٌادة تكالٌؾ  ، ومن ثمحتم زٌادة عوامل االنتاج االنتاج ٌكون من المثابتاا ولؽرض زٌادة 

االنتاج المتؽٌرة ، أي ان هناك عالقة طردٌة بٌن االنتاج وتكالٌؾ االنتاج ومن االمثلة على 

 التكالٌؾ المتؽٌرة . 

 مستلزمات االنتاج الجارٌه كالبذور واالسمدة والمبٌدات . .1

 .وقود االالت والدهون والكهرباء  .2

 اجور العمال من ؼٌر افراد العابلة .  .3

 الترمٌمات فً المبانً واصالح االالت والمنشؤت .  .4

 مصارٌؾ علؾ الحٌوانات . .5

 نات .ااجور المكافحة وتلقٌح او تطعٌم الحٌو .6
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    Total Cost: التكالٌؾ الكلٌة :  3ـ  2ـ  3

وتتؤلؾ  ، الى المستهلكمحصول واٌصاله أي وهً كل ماٌدفعه المزارع من نفقات النتاج      

 من مجموع التكالٌؾ الثابتة والتكالٌؾ المتؽٌرة . 

Tc  =  Fc +  Vc 

 حٌث ان :

Tc   تمثل التكالٌؾ الكلٌة  : 

Fc   تمثل التكالٌؾ الثابتة : 

Vc  المتؽٌرة  التكالٌؾ : تمثل 

ولما كانت التكالٌؾ الثابتة هً مقدار ثابت فؤن التؽٌر فً التكالٌؾ الكلٌة ٌعود اساساا للتؽٌر 

 ( ٌبٌن التكالٌؾ الثابتة والمتؽٌرة والكلٌة .  1فً التكالٌؾ المتؽٌرة والشكل ) 
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 ( 1شكل ) 

 التكالٌؾ الثابتة والمتؽٌرة والكلٌة

 

لها بخط مسقٌم مواز ٌ( تم تمث FC( نالحظ ان التكالٌؾ الثابتة )  1من مالحظة الشكل )     

للمحور االفقً وهو ٌعبر عن عدم تؽٌرها عند تؽٌر الكمٌة المنتجة فهً تمثل مقداراا ثابتاا 

ٌعكس  يالذ (Vc) سواء انتج المنتج ام لم ٌنتج ، اما التكالٌؾ المتؽٌرة فقد مثلث بالمنحنى 

( والذي نجم عن اضافة  Tc ) فً حٌن مثلت التكالٌؾ الكلٌة بالمنحى ،الٌؾ مراحل دالة التك

ولما كانت التكلفة  ،ند كل مستوى من مستوٌات االنتاج التكلفة الثابتة الى التكلفة المتؽٌرة ع

اء موازٌاا الثابتة التتؽٌر فً كل مستوى من مستوٌات االنتاج نالحظ ان منحى التكلفة الكلٌة ج

لمنحنى التكلفة المتؽٌرة عند جمٌع هذه المستوٌات أي اخذ نفس الشكل ولكن اعلى منه 

 والمسافة بٌنهما تمثل الكلفة الثابتة . 
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 : مشتقات التكالٌؾ : 3-3

ٌمكن الحصول على مشتقات من دالة التكالٌؾ الكلٌة فً االجل القصٌر تفٌدنا فً تحلٌل       

 التكالٌؾ ، وكما ٌؤتً :

 : متوسطات التكالٌؾ فً االجل القصٌر : 1ـ3ـ3

ب كل وحدة ٌوهو مقدار ماٌص  Average Costمتوسط التكلفة ) معدل التكلفة (        

تمت االشارة الٌها . فان متوسطات التكالٌؾ عند أي مستوى  منتجة من انواع التكالٌؾ التً

 من مستوٌات االنتاج تكون كما ٌاتً :                                                  

=   AFC ـ متوسط التكالٌؾ الثابتة  1
 التكاليف  الثابتة

عدد الوحدات المنتجة
                   

  

 
 

             

   =  AVCـ متوسط التكالٌؾ المتؽٌرة  2
 التكاليف  المتغيرة

عدد الوحدات المنتجة
             

  

 
 

 

                                               

=  ATCــ متوسط التكالٌؾ الكلٌة 3
 التكاليف  الكلية

عدد الوحدات المنتجة
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 ( 2شكل ) 

 متوسطات التكالٌؾ الثابتة والمتؽٌرة والكلٌة والحدٌة

 

    

ٌتناقص  AFC( نجد ان منحنى متوسط التكالٌؾ الثابتة  2ومن مالحظة الشكل )    

قاطع معه ، ذلك من المحور االفقً لكنه الٌتبؤستمرار كلما زادت الكمٌة المنتجة وانه ٌقترب 

ناتج عن قسمة التكالٌؾ الثابتة وهً مقدار ثابت على عدد وحدات االنتاج المتزاٌد فالبد ان 

ٌكون خارج القسمة متناقصاا وهذا ٌعنً انه بزٌادة االنتاج ٌنخفض ماٌصٌب الوحدة المنتجة 

 من تكالٌؾ ثابتة . 

ٌؾ المتؽٌرة على عدد الوحدات اما متوسط التكالٌؾ المتؽٌرة فهو ناجم عن قسمة التكال   

المنتجة وٌالحظ ان هذا التكالٌؾ تكون مرتفعة فً بداٌة االنتاج ثم تؤخذ باالنخفاض حتى تصل 

الى اوطؤ نقطة ثم تبدا فً االرتفاع من جدٌد ) وذلك الن االنتاج ٌكون متزاٌداا فً بداٌة العملٌة 

فً المرحلة الثانٌة من االنتاج ٌبدأ مما ٌإدي الى انخفاض متوسط التكالٌؾ ولكن  ةاالنتاجٌ

فً دي الى زٌادة التكالٌؾ بشكل اكبر عند زٌادة اكبر إالمتناقصة مما ٌعمل قانون الؽلة 

( عادة كما فً  (   U  ولهذا نجد ان منحنى التكالٌؾ المتوسطة ٌؤخذ شكل الحرؾ ،االنتاج 

 (. 2الشكل )
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اقع ٌساوي حاصل جمع متوسط التكالٌؾ اما منحى متوسط التكالٌؾ الكلٌة فهو فً الو   

وانه ٌتناقص بزٌادة االنتاج الى حد معٌن ثم ٌؤخذ بالتزاٌد  ،ثابتة ومتوسط التكالٌؾ المتؽٌرة ال

وتفسٌر سلوك هذا المنحنى بهذا الشكل ٌكون بسبب ان متوسط  U )متخذا شكل الحرؾ ) 

التكالٌؾ المتؽٌرة ولما كان هذان التكالٌؾ الكلٌة هو مجموع متوسط التكالٌؾ الثابتة ومتوسط 

ذلك الى بفؤن متوسط التكالٌؾ الكلٌة ٌكون متناقصاا وٌستمر  ٌنالمتوسطان فً البداٌة متناقص

صل منحنى التكالٌؾ المتؽٌرة الى ادنى نقطة فٌه وٌكون متوسط التكالٌؾ الثابتة مستمراا ٌان 

وبعد ان ٌؤخذ متوسط التكالٌؾ  ،ٌكون متناقصاا فً تناقصه فؤن متوسط التكالٌؾ الكلٌة 

 المتؽٌرة فً التزاٌد فؤن متوسط التكالٌؾ الكلٌة ٌصل الى ادنى نقطة فٌه ثم ٌبدا باالرتفاع .

  Marginal cost: التكالٌؾ الحدٌة :     2ـ 3ـ3

 ،حدة واحدة بوالتكلفة الحدٌة هً مقدار التؽٌر فً التكالٌؾ الكلٌة نتٌجة لتؽٌر االنتاج         

وهً بذلك تمثل التكلفة االضافٌة الناجمة عن انتاج وحدة اضافٌة . وٌمكن استخراجها  بطرح 

التكالٌؾ الكلٌة السابقة من التكالٌؾ الكلٌة االكبر الالحقة . ورٌاضٌاا ٌمكن استخراجها كما 

 ٌاتً:    

                                                                 
    

   
 

 :حٌث ان   

MC                تمثل التكلفة الحدٌة 

 تمثل تؽٌر التكالٌؾ الكلٌة                 

 تمثل تؽٌر االنتاج                      

( ٌمثل  2( ٌمثل وحدات اإلنتاج والعمود )1( نجد ان العمود ) 2من مالحظة الجدول )  

( فهو ٌمثل 3التكالٌؾ الثابتة وكٌؾ انها التتؽٌر مهما كان مستوى االنتاج ، اما العمود )

( فٌمثل التكالٌؾ الكلٌة 4التكالٌؾ المتؽٌرة وكٌؾ انها تتزاٌد بتزاٌد  االنتاج اما العمود )

هً مجموع التكالٌؾ الثابتة والتكالٌؾ المتؽٌرة ، اما العمود الخامس فٌمثل التكلفة  والتً

الحدٌة والتً ٌمكن استخراجها بطرح مجموع التكالٌؾ الكلٌة السابقة من مجموع التكالٌؾ 
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، اما العمود السادس فٌمثل متوسط التكالٌؾ الكلٌة والذي هو فً الواقع خارج  ةالكلٌة الالحق

 كالٌؾ الكلٌة على عدد الوحدات المنتجة .قسمة الت

 ( 2جدول )

 التكالٌؾ الكلٌة والثابتة والمتؽٌرة ومعدل التكالٌؾ والتكالٌؾ الحدٌة

الكمٌة 

 (1المنتجة )

التكالٌؾ 

 (2الثابتة )

التكالٌؾ 

 (3المتؽٌرة )

التكالٌؾ 

 (4الكلٌة )

التكلفة 

 (5الحدٌة )

متوسط 

 (6التكلفة )

  ـــ 251 صفر 251 صفر 

1 251  71 321 71 321 

2 251 91 341 21 171 

3 251 111 351 11 117 

4 251 111 361 9 91 

5 251 121 371 11 74 

6 251 136 386 16 6443 

7 251 156 416 21 58 

8 251 216 456 51 57 

9 251 291 541 84 61 

11 251 411 651 111 65 

 

 : االٌرادات:      4ـ 3

  Total Revenueالكلٌة :     االٌرادات: 1ـ  4ـ 3

هو حاصل ضرب الكمٌة  من ثموهو مجموع ماٌحصل علٌه البابع ثمناا للكمٌة التً ٌبٌعها و

 السعر . xالمباعه 

TR = Q x p                  
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 حٌث ان : ـ 

TR      ًتمثل االٌراد الكل 

Q           تمثل الكمٌة المبٌعة 

P          تمثل سعر الوحدة 

ومنحنى االٌراد الكلً فً سوق المنافسة التامة هو خط مستقٌم ٌبدأ من نقطة االصل ومٌله 

ثابت وٌعتمد على السعر ، وبما ان السعر فً سوق المنافسة التامة محدد بالنسبة للمنتج النه 

لوجود عدد كبٌر من الٌستطٌع التؤثٌر فً سعر السوق عن طرٌق زٌادة او تقلٌل انتاجه 

 ( 3المنتجٌن ، لذلك فؤن مٌل خط االٌراد الكلً الٌتؽٌر . وكما موضح فً الشكل )

  Average Revenueالمتوسط :     اد: االٌر 2ـ 4ـ 3

عة من االٌراد الكلً . ٌلمباعة ، او هو نصٌب الوحدة المبهو االٌراد المتحقق من الوحدة ا  

 وٌستخرج من قسمة االٌراد الكلً على عدد الوحدات المباعة . 

                                                                          
  

 
                                                       

 ٌمثل االٌراد المتوسط   AR     :    حٌث ان   

Q                     تمثل الكمٌة المنتجة 

      TR                ًٌمثل االٌراد الكل 
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 ( 3شكل ) 

 االٌراد الكلً والمتوسط والحدي

 

عة والسبب فً ذلك ٌلتامة الٌتؽٌر بتؽٌر الكمٌة المبان االٌراد المتوسط فً سوق المنافسة ا    

واالٌراد المتوسط ، ان السعر فً سوق المنافسة التامة ٌكون ثابتاا الٌستطٌع البابع التحكم فٌه 

عة ٌٌراد الكلً على عدد الوحدات المبهو السعر الذي تباع به السلعة وذلك النه عند قسمة اال

نحصل على االٌراد عة فً السعر ٌمتوسط وعند ضرب عدد الوحدات المبنحصل على االٌراد ال

 الكلً وعلٌه فؤن االٌراد المتوسط = السعر . 

وسط ٌكون ة بٌن االٌراد المتوسط والسعر فؤن منحنى االٌراد المتاوبناء على هذه المساو    

( ، وحٌث ان متوسط 3للمحور االفقً وكما موضح فً الشكل ) على شكل خط مستقٌم مواز

عة وانه لٌس من مصلحة  ٌا تؽٌرت الكمٌات المباالٌرادات ٌكون كذلك فؤنه ال ٌختلؾ مهم

البابع بل لٌس باستطاعته ان ٌؽٌر السعر الن انتاجه الٌشكل سوى مقدار ضبٌل جداا من 

. ع أي مقدار ٌنتجه بالسعر السابد فً السوق االنتاج الكلً . كما ان المنتج ٌستطٌع ان ٌبٌ

لٌس من مصلحته رفع السعر الن  هالفابدة ٌرجو تحقٌقها من تخفٌض السعر كما ان من ثمو

ي الى انصراؾ المشترٌن عنه الن سوق المنافسة التامة تفترض ان السلعة دذلك ٌإ

 متجانسة.
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  Marginal Revenue: االٌراد الحدي :  3ـ 4ـ 3

او هو  ة ،عة بوحدة واحدٌتؽٌر الكمٌة المب نعً الناجم هو مقدار التؽٌر فً االٌراد الكل       

 االٌراد الناجم عن بٌع وحدة اضافٌة من االنتاج .                             

                                                               
    

   
 

                 MR     ٌمثل االٌراد الحدي 

 ٌمثل التؽٌر فً االٌراد الكلً                        

 ٌمثل التؽٌر فً الوحدات المباعة .                    

وان السعر ثابت فؤن ، عة مضروبة فً السعر ٌان االٌراد الكلً هو الكمٌة المبولما ك      

اضافٌة ماٌعادل السعر وهذا ٌعنً ان السعر فً ظل االٌراد الكلً سٌزداد عند بٌع وحدة 

كون ثابتاا عند تؽٌر الكمٌة المنافسة التامة ٌكون مساوٌاا لالٌراد الحدي وان االٌراد الحدي ٌ

 ( . 3عة ، أي انه سٌؤخذ خطاا مستقٌماا موازٌاا للمحور االفقً وكما موضح بالشكل )ٌالمب

  profit :  :  االرباح 5ـ  3

والتكالٌؾ الكلٌة ، وان االفتراض  و عبارة عن الفرق بٌن االٌرادات الكلٌةالربح ه         

 هلشخص ٌسعى الى تعظٌم مستوى معٌشتهو ان ا ةلٌل االقتصادٌااالساس فً جمٌع التح

وٌعمل بعقالنٌة نحو هذا الهدؾ . وبناء على هذا فؤن المنظم ٌجب ان نفترض انه ٌحاول 

سوؾ ٌنتج المقدار الذي ٌحقق له اعظم ربح ممكن . حتى  نهشروعه لذا فاعظٌم الربح من مت

 ٌصل الى هذه الحالة . 

فاالٌراد الحدي هو مقدار االضافة  ،راد الحدي ومفهوم الكلفة الحدٌة هنا ٌرد مفهوم االٌ     

للتكالٌؾ اما الكلفة الحدٌة فهً مقدار االضافة ، لالٌراد الكلً الناجم من بٌع اخر وحدة منتجة 

فؤذا كان المنظم عند زٌادة انتاجه  ،الكلٌة التً ٌتحملها المنظم من جراء انتاج الوحدة االخٌرة 

ٌستطٌع ان ٌضٌؾ الى اٌراده الكلً اكثر مما ٌضٌؾ الى تكالٌفه الكلٌة فانه ٌكون بذلك قد 

الى اٌراداته تمكن من زٌادة ربحه الكلً ، اما اذا كان قد اضاؾ الى تكالٌفه اكثر مما اضاؾ 
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ما تكون التكلفة الحدٌة دوانه سوؾ ٌعظم ارباحه عن، نه ٌكون قد انقص من ربحه الكلً فؤ

 :  همساوٌة لالٌراد الحدي أي ان

                                                         MC = MR 

  -وكما ٌؤتً :ٌز بٌن نوعٌن من االرباح ، ارباح اعتٌادٌة وارباح اقتصادٌة ٌٌمكن التم

متوسط االٌراد ) السعر ( مع متوسط التكالٌؾ  ىفاالرباح االعتٌادٌة تحصل عندما ٌتساو    

هذه الحالة ٌكون المنتج قد ؼطى تكالٌفه المتؽٌرة والثابتة . اما اذا كان معدل  وفًالكلٌة 

ن متوسط االٌراد ) السعر( فؤنهم ٌحصلون على شًء اقل من الربح التكالٌؾ اعلى م

االعتٌادي ) خسارة جزء من التكالٌؾ الثابتة ( اما اذا كان معدل التكالٌؾ ) متوسط التكالٌؾ( 

اقل من السعر فؤنهم ٌحصلون على ربح اعلى من الربح االعتٌادي وتسمى باالرباح 

 .(  4االقتصادٌة . وكما موضح بالشكل ) 

 ( 4شكل ) 

 Qٌوضح تحقٌق المنتج الرباح اعتٌادٌة عند انتاجه المستوى 
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 انفصم انثبنث َٔشبطبد اضئهخ 

 / عرؾ ما ٌؤتً : 1س

امثلة ( ،  ةامثلة ( ، التكالٌؾ المتؽٌرة )مع اعطاء ثالث ة)مع اعطاء ثالث ةالتكالٌؾ الثابت

 متوسط التكالٌؾ  ،  التكالٌؾ الحدٌة  ،  االٌراد الحدي 

 الفراؼات األتٌة : / امأل 2س

 . _________ان الجزء االكبر من التكالٌؾ الزراعٌة هً  -1

 _________ و _________الربح هو عبارة عن الفرق بٌن  -2

 __________و  _________ان المنتج ٌقوم بتعظٌم ارباحه عندما ٌتساوى  -3

. 

 ___________تعد تكالٌؾ العمل الذي ٌإدٌه افراد عابلة المزارع من التكالٌؾ  -4

 . ____________بٌنما تعد اجور العمال من ؼٌر افراد العابلة من التكالٌؾ 

و  ____________تتؤلؾ من مجموع التكالٌؾ  ةان التكالٌؾ الكلٌ -5

____________ 

 

 / اكمل الجدول االتً :3س

 ةالكمٌ

 ةالمنتج

التكالٌؾ 

 ةتالثاب

التكالٌؾ 

 ةالمتؽٌر

التكالٌؾ 

 ةالكلٌ

التكالٌؾ 

 الحدٌة

متوسط 

 التكالٌؾ

1 61 1    

1  31    

2  41    

3  45    

4  55    

5  75    

6  121    
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 االضؼبر انسراػيخ

 
  يفٕٓو االضؼبر انسراػيخ 
    : ) انطهت ) طهت احملبصيم انسراػيخDemand 
  انؼٕايم احملذح نهطهت 
   يرَٔخ انطهت انطؼريخPrice elasticity of Demand   
  درجبد يرَٔخ انطهت انطؼريخ 
  اًْيخ ادلرَٔخ ٔاضتخذايبتٓب 
   :  انؼرضSupply 
  تفبػم لٕٖ انطهت ٔانؼرض يف حتذيذ االضؼبر 

 
 

  

 

 

 

 انفظم انشاثغ
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 شاثغأْذاف انفظم ان
  تؼشٚف انطبنت دبؼىن االعؼبس ٔطشٚمخ حتذٚذْب ٔيب ْٕ دٔسْب

 يف تٕاصٌ انغٕق .

  انتؼشف ػهٗ لبٌَٕ انطهت ثشكم ػبو ٔانطهت ػهٗ انغهغ
انضساػٛخ ثشكم خبص ٔػهٗ انطهت ٔيشَٔخ انطهت 

 ٔتفغرياتًٓب ٔيُحُٛبد انطهت ٔاْى انؼٕايم ادلؤثشح فّٛ .

  ػبو ٔػشع احملبطٛم انضساػٛخ ثشكم انتؼشٚف ثبنؼشع ثشكم
خبص ، ٔاْى انؼٕايم ادلؤثشح يف ػشع احملبطٛم انضساػٛخ 

 ٔيؼشفخ يشَٔخ انؼشع .

  انتؼشف ثكٛفٛخ حتذد االعؼبس يٍ خالل تفبػم لٕٖ انؼشع
 ٔانطهت نهٕطٕل اىل حبنخ انتٕاصٌ .
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 انفـصم انراثغ

 االضؼبر انسراػيخ 

 الزراعٌة :: مفهوم االسعار  1ـ 4

 االسعار الزراعٌة هً القٌمة التبادلٌة للمحاصٌل الزراعٌة معبراا عنها بالنقود .         

دون من االسعار ٌان معرفة االسعار الزراعٌة مهمة للمنتجٌن وللمستهلكٌن ، فالمنتجون ٌستف

 السٌطرة فً تدفقفً كٌفٌة اتخاذ القرارات المتعلقة باالنتاج الزراعً ، وتساعدهم كذلك على 

ارتفاع او المزارع هو معرفة اوقات واهم ما ٌحتاجه  ،المحاصٌل الزراعٌة الى االسواق 

انخفاض االسعار واالسباب التً تإثر على ذلك لكً ٌستطٌع اتخاذ القرارات المناسبة العداد 

ً وتحقٌق افضل ربح . حٌث ان القرارات الت ةمنتجاته لالسواق وتصرٌؾ اكبر كمٌة ممكن

ٌتخذها المزارع فً استثمار عوامل انتاجٌة التعتمد عل االسعار الحالٌة بل على االسعار 

زارع ، اذ مالمتوقعة فً المستقبل . والٌنكر ان االسعار الزراعٌة لها ثؤثٌر كبٌر على دخل ال

ان دخله ٌتوقؾ بالدرجة االولى على اسعار المحاصٌل الزراعٌة التً ٌقوم بانتاجها وتصرٌفها 

المستهلكٌن على تحدٌد كمٌة ونوعٌة المحاصٌل الزراعٌة التً  . ولذلك تساعد معرفة االسعار

ٌرؼبون فً استهالكها .  وؼالباا ماتتصؾ اسعار المحاصٌل بعدم استقرارها بحٌث الٌستطٌع 

ان المزارع ٌبدأ فً الزراعة  أذضمن عوامل طبٌعٌة وبٌولوجٌة ، المنتج التحكم فٌها النها تت

ع منتوجاته فً تارٌخ الحق ؼٌر ذلك التارٌخ ، فهو والحالة هذه الٌستطٌع ٌٌخ معٌن وٌببتار

ان ٌتحكم فً مصٌر اسعار منتوجاته . فلو عرؾ المزارع مقدماا مقدار االسعارالتً سٌحصل 

ؾ تلك المنتجات مع االسعار المرتفعة التً ٌعلٌها عند بٌع منتجاته لكان باستطاعته تكٌ

 علٌها . ٌستطٌع الحصول 
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ومن العوامل التً تإثر على خفض اسعار منتجاته هو بٌعها بعد حصادها مباشرة حٌث 

نظام االسعار فً  تنخفض االسعار بدرجة كبٌرة جداا وٌمكن تلخٌص االستفادة من وظابؾ

 :  تٌةالنواحً اال

: وٌكون ذلك بتحوٌل الموارد االقتصادٌة من  ـ المفاضلة فً استعمال الموارد االقتصادٌة1

 المحاصٌل الزراعٌة ذات االسعار الوطبة الى المحاصٌل ذات االسعار المرتفعة .  

ٌسعى المنتجون الى انتاج المحاصٌل الزراعٌة باقل التكالٌؾ ـ االحالل بٌن عوامل االنتاج : 2

ها لتقلٌل التكالٌؾ . فؤذا كانت ، لذلك نجدهم ٌحاولون احالل بعض عوامل االنتاج محل ؼٌر

المال محل العمال الٌجاد  رأسل مثالا فالمنتج ٌسعى الحالل االمال اقل من العم رأستكالٌؾ 

 .  ةاقل كلفة ممكن

ٌعتمد توزٌع المحاصٌل الزراعٌة  ـ توزٌع المحاصٌل الزراعٌة المعدة لالستهالك :3

ٌستلمون دخوالا عالٌة سٌكون االستهالكٌة على مستوى الدخول ، فاالشخاص الذٌن 

نسبة الى اصحاب الدخول ن المحاصٌل الزراعٌة الضرورٌة بؤستطاعتهم شراء نسبة اكبر م

 .ة طباالو

  Demand: الطلب ) طلب المحاصٌل الزراعٌة ( :   2ـ  4 

ٌعنً الطلب الفردي على اٌة  سلعة او خدمة بؤنه الكمٌة التً ٌكون الفرد مستعداا       

لشرابها بسعر معٌن ووقت معٌن . فهو مجموع الكمٌات المطلوبة التً ٌرؼب المشترون 

بشرابها فً وقت معٌن وسوق معٌن شرط توفر القدرة على الدفع . أي توفر الرؼبة والقدرة 

بٌن السعر والكمٌة فاذا انخفض السعر زاد الطلب  عكسٌةلطلب العالقة اللشراء وٌوضح اعل ا

على الكمٌة واذا ارتفع السعر قل الطلب على الكمٌة ، على فرض ان اسعار المحاصٌل االخرى 

تبقى ثابتة دون تؽٌر ولقد اطلق االقتصادٌون على هذه الظاهرة بؤسم ) قانون الطلب ( 

المختلفة من سلعة معٌنة التً ٌرؼب المستهلكون فً شرابها ( ٌوضح الكمٌات  3والجدول )  

 بٌن الكمٌة المطلوبة والسعر. عكسٌةر مختلفة فهو ٌبٌن العالقة البؤسعا
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 ( 3)جدول 

 ٌوضح العالقة العكسٌة بٌن الكمٌة المطلوبة والسعر

 السعر الحالة
الكمٌات المطلوبة من الرز فً 

 االسبوع ) طن (

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

600 

 

500 

 

400 

 

300 

 

200 

 

100 

 

5 

 

8 

 

13 

 

18 

 

25 

 

40 

 

 

وٌوضح قانون الطلب العالقة بٌن السعر والكمٌة المطلوبة على افتراض ان سعر السلعة 

نفسها هو العامل المإثر على الكمٌة المطلوبة وال تتؤثر الكمٌة المطلوبة بالعوامل االخرى 

( والدخل النقدي للمستهلك وذوق المستهلك ، والتً  ةكاسعار السلع االخرى ) البدٌلة والمكمل

تعد ثابتة  )رؼم انها فً الواقع لٌست كذلك ( لذا فالعالقة تتمثل بٌن السعر والكمٌة المطلوبة 

ولٌس العكس . وهذه العالقة العكسٌة  مستقالا ن فٌها السعر كونه متؽٌراا وهً العالقة التً ٌكو

 بٌن هاتٌن الظاهرتٌن هً ما ٌعرؾ بقانون الطلب . 
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 : منحنى الطلب : 1ـ  2ـ 4

ٌمكننا ان نحول المعلومات التً اعطٌت فً جدول الطلب الى رسم بٌانً ، فنرسم         

مٌات الرز ) باالطنان( ٌاا ٌمثل مختلؾ اسعار الرز بالدٌنار ومحور اخر افقٌاا ٌمثل كرأسمحوراا 

ن كمٌة الرز الذي ٌرؼب المستهلك ٌالتً ٌمكن شراإها فً فترة معٌنة ، ثم نرسم منحنى ٌب

( وٌالحظ ان كل نقطة تقع على هذا المنحنى تشٌر الى  5ها كما مبٌن فً الشكل ) بفً شرا

(  5فً الشكل )   Aالعالقة بٌن السعر والكمٌة المطلوبة من تلك السلعة . فمثالا تشٌر النقطة 

دٌنار ٌكون المستهكلون فً ذلك السوق على  611انه اذا كان سعر الكلٌو ؼرام من الرز 

اذا انخفض الى  السعران   Bمنه فً االسبوع ، بٌنما تشٌر النقطة  أطنان( 5استعداد لشراء )

 ن منه وهكذا . ناطأ( 8دٌنار للكؽم فؤن المستهلكٌن سٌكونون على استعداد لشراء )  511

 ( 5شكل ) 

 منحنى الطلب
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 ة للطلب : د: العوامل المحد 2ـ 2ـ 4

 ٌتحدد الطلب على محصول ما باالضافة الى السعر على عوامل اخرى هً  :       

  ةـ اسعار السلع المنافسة والمكمل1

 ( ةأـ اسعار السلع المنافسة ) البدٌل   

ٌقوم المستهلك بؤستهالك عدد من السلع التً تحل احدهما محل االخرى وتعطً نفس       

فؤذا  ،ة ممكن ان تتؤثر بسعر سلعة اخرى االشباع وبذلك فان الكمٌة المطلوبة من سلعة معٌن

ارتفع سعر اللحوم الحمراء مثالا ارتفاعاا كبٌراا فان ذلك قد ٌإدي الى زٌادة الطلب على لحوم 

ٌها جن اذا بقً سعرها ثابتا النها فً هذه الحالة تكون ارخص نسبٌاا لذا ٌنتقل الالدوا

أي ان العالقة بٌن الكمٌة المطلوبة من سلعة معٌنة واسعار ،  المستهلكون النها تعد بدٌالا 

السلع االمنافسة لها عالقة طردٌة . ولقد ازداد الطلب على لحم الدجاج مع ان سعره لم 

 ع سعر السلعة المنافسة . اب ارتفٌنخفض وانما بسب

،  معاا السلع تكون مكملة لبعضها عندما ٌجب ان ٌكون استهالكها  : ةب ـ اسعار السلع المكمل

ن ، فاذا انخفض ثمن السكر مثالا ٌن متكاملتٌالشاي والسكر فً العراق سلعت افمثالا تعد سلعت

 وازداد الطلب علٌه فٌزداد الطلب على الشاي اٌضاا ) بالرؼم من عدم تؽٌر سعر الشاي( 

 الدخل :  -2

السلع . فاذا ارتفع ستهلك على الكمٌة المطلوبة من ٌإثر التؽٌر الحاصل فً دخل الم       

أي ٌزٌد طلبه وبالعكس اذا انخفض دخل ، انفاقه  زٌادةدخل المستهلك فان ذلك سٌدفعه الى 

المستهلك او اذا كان هناك توقع بانخفاضه فان ذلك من شانه ان ٌلزم المستهلك بان ٌقلل من 

 طلبه على السلع عموماا وعلى بعض السلع بشكل خاص . 

 ـ تؽٌر اذواق المستهلكٌن :3

سٌإثر  ةضٌلهم لسلع معٌنان حدوث أي تؽٌر فً اذواق وعادات المستهلكٌن او زٌادة تف       

لهم لسلع معٌنة فانهم ٌكثٌراا فً الطلب على تلك السلع ، فعندما ٌقلل المستهلكون تفض

خرى فٌنخفض الطلب علٌها . فمثالا تحول اذواق المستهلكٌن من أسٌتحولون عنها الى سلع 

تؽٌر  شرب الشاي الى شرب القهوة ٌإدي الى انخفاض الطلب على الشاي على الرؼم من عدم

 سعره او تؽٌر دخولهم . 
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 : انواع الطلب   : 3ـ 2ـ 4

  Derived Demand اـ الطلب المشتق : 

سلعة او خدمة عندما تطلب تلك السلعة او الخدمة كنتٌجة  ةٌألٌكون الطلب مشتقاا بالنسبة      

 للطلب على سلعة او خدمة اخرى ، فالطلب على القمح ٌكون مشتقاا من الطلب على الخبز . 

    Joint Demandب ـ الطلب المتصل او المشترك : 

او بمعنى اخر  ،تان او اكثر معاا فً الوقت نفسه طلب سلععندما تُ  اا ٌعد الطلب مشترك      

بها  ةعندما ٌرؼب المستهلك الحصول على سلعة معٌنة فٌضطر الى قبول سلع اخرى متصل

 الى زٌادة الطلب على السكر .  ٌإديومثال على ذلك ان زٌادة الطلب على الشاي 

  Composite Demandح ـ الطلب المركب :   

ة اؼراض مثل الطلب على الجلود الطلب المركب هو الطلب على سلعة ٌمكن استعمالها لعد     

 لصنع الحقابب ومحافظ النقود واالحذٌه واالثاث . 

   Price elasticity of Demand:   مرونة الطلب السعرٌة  4ـ 2ـ  4

الكمٌات ٌقصد بمرونة الطلب العالقة بٌن نسبة التؽٌر فً االسعار ونسبة التؽٌر فً        

فعندما تنخفض االسعار ٌزداد الطلب ) وٌهمنا ان نعرؾ درجة  ،المطلوبة من سلعة معٌنة 

ن نعرؾ اٌضاا درجة الزٌادة فً الطلب ( وعندما ترتفع االسعار ٌنكمش الطلب وٌهمنا ا

او استجابة اسٌة سونستطٌع اٌضاا ان نعرؾ مرونة الطلب بانها درجة ح ،انكماش الطلب 

 الطلب لتؽٌر االسعار . 

 طلب السعرٌة :اوالا : قٌاس مرونة ال

 تقاس مرونة الطلب السعرٌة على وفق الصٌؽة االتٌة : ـ 

مرونة الطلب السعرٌة =          
التغير النسبي في الكمية المطلوبة

التغير النسبي في السعر
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او                    =          

التغير في الكمية المطلوبة

الكمية المطلوبة

التغير في السعر

السعر

          

                 وٌمكن التعبٌر عنها بالرموز : 

                                               

   
  
  

 

      
   

  
  
 

  
 

 وٌمكن كتابتها بالشكل االتً :ـ       

                                                                 
   

  
  
 

  
 

 حٌث ان : 

Q         الكمٌة المطلوبة   : 

P         السعر     : 

Edp     مرونة الطلب السعرٌة     : 

 ثانٌاا : درجات مرونة الطلب السعرٌة :

تختلؾ استجابة الكمٌة المطلوبة للتؽٌرات فً السعر فقد تكون كبٌرة ، فٌقال فً هذه        

الحالة ان الطلب مرن اوتكون صؽٌرة فٌكون ؼٌر مرن ، او تكون درجة االستجابة متكافبة 

وبذا ٌكون الطلب احادي المرونة ، او ان التكون هناك اٌة استجابة فٌكون الطلب عدٌم 

ومما تقدم  ،فٌقال ان الطلب النهابً المرونة كون درجة االستجابة النهابٌة المرونة او ت

 نستنتج ان المرونة تترواح بٌن الصفر وما النهاٌة . 
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   Elastic demandــ الطلب المرن : 1

ٌقال ان الطلب مرن اذا كان التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة اكبر من التؽٌر النسبً        

االشارة  لثانً ٌكون اكبر من واحد بعد اهمافً السعر ، أي انه خارج قسمة االول على ال

السالبة ، الن مرونة الطلب السعرٌة عادة ماتكون سالبة النها تعكس العالقة العكسٌة بٌن 

وٌكون  ،واحد بؽض النظر عن االشارة  من اكبر ةٌة المطلوبة والسعر ، فنقول ان المرونالكم

 ( .  6شكل منحى الطلب المرن كما موضح بالشكل ) 

 ( 6شكل ) 

 ٌوضح الطلب المرن ) تؽٌر نسبً فً السعر ٌإدي الى تؽٌر اكبر فً الكمٌة المطلوبة (

 

  Inelastic demandالطلب ؼٌر المرن :  -2

ٌقال ان الطلب ؼٌر مرن اذا كان التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة اقل من التؽٌر النسبً    

تمثٌل الطلب وٌمكن  فً السعر ، أي ان خارج القسمة ) االول على الثانً ( اقل من واحد .

 ( . 7ؼٌر المرن بٌانٌاا كما فً الشكل ) 
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 ( 7شكل ) 

 السعر ٌإدي الى تؽٌر اقل فً الكمٌة المطلوبة (الطلب ؼٌر المرن ) تؽٌر نسبً فً 

 

 Unit Elasticity Demandـ الطلب احادي المرونة :3

المرونة ( اذا كان التؽٌر النسبً فً الكمٌة  ءٌكون الطلب احادي المرونة ) متكافى     

المطلوبة مساوٌاا للتؽٌر النسبً فً السعر . اي ان خارج القسمة ٌكون واحداا  وٌمكن تمثٌل 

 (  8الطلب احادي المرونة بالشكل البٌانً كما فً الشكل  ) 

 ( 8شكل ) 

 الكمٌة المطلوبة ( طلب احادي المرونة ) تؽٌر نسبً فً السعر ٌإدي الى تؽٌر مساولة فً
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       Perfectly Inelasticـ الطلب عدٌم المرونة : 4

ٌقال ان الطلب عدٌم المرونة اذا كان التؽٌر فً السعر لن ٌإدي الى أي تؽٌر فً الكمٌة        

ؽٌر النسبً فً السعر المطلوبة أي ان خارج قسمة التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة على الت

 ( .  9الشكل )  ٌوضحهوالشكل البٌانً لهذا النوع من المرونة  ،ٌكون صفراا 

 ( 9شكل ) 

 الطلب منحنى عدٌم المرونة

 

    perfectly elasticityـ طلب النهابً المرونة : 5

ٌعتبر الطلب النهابً المرونة اذا كان تؽٌراا طفٌفاا جداا فً السعر ٌإدي الى تؽٌر النهابً      

فً الكمٌة المطلوبة ، أي ان خارج قسمة التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة على التؽٌر 

 (  ٌبٌن الطلب النهابً المرونة .  11النسبً فً السعر ٌكون ماالنهاٌة )&(  والشكل ) 

 ( 11)  شكل

 منحنى طلب تام المرونة
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نهابً المرونة ) بسعر معٌن ٌمكن شراء أي كمٌة من قبل المشترٌن ولكن عند  الطلب ال

 ارتفاع السعر ولو بشكل طفٌؾ الٌوجد أي واحد مستعد للشراء (

 مثــــــال :

( كؽم 1111( دٌنار وكانت الكمٌة المطلوبة منه ) 111فً سوق معٌن كان سعر الرز ) 

        ادى ذلك الى انخفاض الكمٌة المطلوبة منه الى  اا ( دٌنار125وعند ارتفاع سعره الى ) 

 سب مرونة الطلب السعرٌة للرز وفسر النتٌجة : ح( كؽم ا811) 

    

   
  
  
 

      

     
  

     
  

 

  
   

    
 
   

   
  

        
    

       
   

       
    

    
   

 

      

 فً هذه الحالة ٌقال ان الطلب ؼٌر مرن ، وذلك الن التؽٌر النسبً فً الكمٌة المطلوبة كان

% تإدي الى انخفاض 111أي ان زٌادة االسعار بنسبة  ،اقل من التؽٌر النسبً فً السعر 

العالقة عكسٌة بٌن  تدام ما ه% وٌجب مالحظة ان81فً الكمٌة المطلوبة فً الرز بنسبة 

   الكمٌة المطلوبة والسعر فان مرونة الطلب السعرٌة تكون دابما ا سالبة ولكن عند اخذ القٌمة 

هً اكبر من واحد او اقل من قول ان المرونة بؽض النظر عن االشارة ٌمكن ال //  المطلقة

 .   148( اذ بلؽت  1،وهً هنا فً المثال اقل من ) واحد 

 ثالثاا : اهمٌة المرونة واستخداماتها :

ات االقتصادٌة وذلك بسبب تعدد مجاالت سارتحتل المرونة اهمٌة خاصة فً الد       

المالٌة والسٌاسات النقدٌة والسٌاسات استخدامها حٌث ان المرونة تستخدم فً السٌاسات 

التجارٌة . فعلى سبٌل المثال عند فرض ضرٌبة معٌنة ، واذا كان الهدؾ من فرض هذه 

من الضروري التعرؾ على مرونة الطلب  هالضرٌبة هو الحصول على اٌراد ضرٌبً اكبر فان
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رناا فان ة مفاذا كان الطلب على هذه السلع ، على السلعة التً ستفرض الضرٌبة علٌها

إدي الى زٌادة االسعار ، وبما ان الطلب مرن فان هذا االرتفاع تالضرٌبة فً هذه الحالة 

بالسعر سوؾ ٌإدي الى انخفاض نسبً كبٌر فً الكمٌة المطلوبة مما ٌإدي الى انخفاض 

مرن فان فرض الضرٌبة السلعة ؼٌر  هٌزداد اما اذا كان الطلب على هذ االٌراد بدالا من ان

 . هسٌحقق اهداف

 

 Supply: العرض  :  3ـ  4

كون المنتجون ) البابعون ( ٌعرؾ العرض من سلعة معٌنة بانه تلك الكمٌة التً ٌ      

بقاء االشٌاء االخرى ن لبٌعها فً السوق عند سعر معٌن وفً زمن معٌن مع افتراض ٌمستعد

التً ٌرؼب المنتجون فً ، وعرض المحاصٌل الزراعٌة هً عبارة عن الكمٌات على حالها 

 انتاجها وبٌعها بؤسعار واوقات معٌنة .

ومن هذا ٌظهر  ،اد السعر زادت الكمٌات المعروضة وٌختلؾ العرض باختالؾ السعر فكلما ز

ان هناك عالقة طردٌة بٌن السعر والكمٌات المعروضة . بٌنما الحظنا بالنسبة للطلب ان تلك 

ٌوضح العالقة بٌن االسعار والكمٌات التً ٌرؼب ( 4العالقة كانت عكسٌة . والجدول )

 المنتجون فً انتاجها وبٌعها من سلعة معٌنة .

 ( 4جدول )

 ٌبٌن العالقة الطردٌة بٌن الكمٌة المعروضة والسعر 

 الكمٌة المعروضه من الرز ) بالطن( من الرز ) بالدٌنار( الكؽمسعر  الحالة

A 611 34 

B 511 31 

C 411 24 

D 311 18 

E 211 12 

F 111 2 
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 سعركمٌات المعروضة وكلما انخفض الزادت ال سعرل العرض نجد انه كلما ارتفع الومن جدو 

دٌنار للكؽم كانت الكمٌات المعروضة من الرز  611 السعرفعند  ، ةقلت الكمٌات المعروض

طناا ، وهكذا  31دٌنار هبطت الكمٌات المعروضة الى  511الى  السعرطناا وعند هبوط  34

انخفضت الكمٌات المعروضة حتى اصبح العرض طنٌن فقط عندما  السعركلما انخفض 

 دٌنار لكل كؽم .  111الى  السعرانخفض 

واذا ماحولنا االرقام المعطاة فً جدول العرض اعاله الى رسم بٌانً نحصل على منحنى  

( 11مثل العالقة بٌن الكمٌات المعروضة واثمانها كما هو موضح فً الشكل )العرض الذي ٌ

ٌكون متجهاا من االسفل الى االعلى والى ناحٌة الٌمن S وٌالحظ من الرسم ان منحنى العرض 

 وهذا ٌعنً كلما زاد السعر زادت الكمٌات المعروضة . 

 ( 11شكل ) 

 منحنى العرض

 

الى وٌشٌر االنتقال فً اٌة نقطة على منحنى العرض الى نقطة اخرى تقع على نفس المنحنى 

 أي ان الكمٌات المعروضة تتؤثر بتؽٌرات االسعار . ،التؽٌر فً الكمٌات المعروضة 
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 العوامل التً تإثر فً العرض :

 ومن اهم هذه العوامل هً :   ههناك عوامل عدٌدة تإثر فً العرض فتؽٌر

 المعروضة : لمحاصٌل الزراعٌة اسعار اـ 1

منتجاتهم من المحاصٌل  ضعر المنتجون اسعار السلع المعروضة زاد تكلما زاد       

 لزٌادة االرباح المتوقعة وكلما قل السعر قل العرض النخفاض االرباح .  الزراعٌة

 اسعار المحاصٌل الزراعٌة البدٌلة : -2

ٌتوقؾ عرض المحاصٌل الزراعٌة اٌضاا على اسعار المحاصٌل االخرى التً ٌمكن ان      

ن زٌادة اسعار المحاصٌل االخرى سوؾ ال ٌشجع المنتجٌن على انتاج إتحل محلها ، اذ 

 المحاصٌل الزراعٌة التً لم ترتفع اسعارها .

 ـ تكالٌؾ عوامل االنتاج :3

اذا ارتفع سعر احد عوامل االنتاج لسلعة معٌنة وكان ذلك العامل ٌشكل نسبة كبٌرة من        

تكالٌؾ تلك السلعة فسٌإدي هذا الى زٌادة كبٌرة فً سعرها فٌنخفض العرض اما اذا قلت 

التكالٌؾ وازداد الطلب ازداد العرض اٌضاا ، فمثالا اذا زادت االجورتزداد تكالٌؾ االنتاج فٌقل 

 سبب ارتفاع االسعار وهذا بدورة ٌإدي الى انكماش العرض . الطلب ب

 ـ العوامل المناخٌة :4

ٌتؤثر العرض اٌضاا فً االنتاج الزراعً بالعوامل المناخٌة ؼٌر المتوقعة كالعواصؾ       

الرملٌة والفٌضانات والحرابق واالنجماد فٌقل العرض وقد تكون تلك العوامل مالبمة لالنتاج 

 ار واعتدال المناخ فٌزداد العرض . كوفرة االمط

 ـ توقعات المنتجٌن : 5

اذا توقع المنتجون ارتفاع اسعار سلعة معٌنة تشجعوا على انتاجها وقللوا العرض . كذلك       

اذا تخوؾ المنتجون من االنتاج بسبب المخاطر التً ٌتوقعونها قل العرض بالنسبة الى تلك 

 بالمخاطر كالسلع الزراعٌة .  السلع التً ٌكون انتاجها محفوفاا 
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 ـ استخدام الفنون االنتاجٌة ) العامل التكنولوجً ( :6 

ان مقدار ماٌنتج من السلع وكٌفٌة انتاجه ٌعتمد على المعلومات المتوفرة لدى المنتجٌن      

 ةومدى استخدامهم للفنون االنتاجٌة ، فاذا استخدمت فنون انتاجٌة جدٌدة ، كاستخدام ماكن

 جدٌدة فً االنتاج . فسٌإدي ذلك الى تقلٌل التكالٌؾ فٌزداد العرض .

 اسعار الموسم الماضً او السنة الماضٌة : – 7

اذ ان المزارعٌن ال ٌستطٌعون االستجابة للتؽٌرات الحاصلة باالسعار للموسم الحالً      

عدة اشهر وال  بسبب موسمٌة االنتاج اذ ان المحصول المعروض حالٌاا قد تم زراعته قبل

، ولكنه ٌستطٌع زٌادة انتاجه فً  ةٌستطٌع المزارع زٌادة انتاجه عندما تكون االسعار عالٌ

الموسم القادم ، ولذلك فؤن المنتج الزراعً ٌستجٌب للتؽٌرات فً االسعار للسنة او الموسم 

  السابق .

 : تفاعل قوى الطلب والعرض فً تحدٌد االسعار :  4ـ 4

ة كل من العرض والطلب ٌمكن ان نبٌن كٌؾ ٌتوازن السعر والكمٌة بتفاعل ساربعد د      

قوى العرض والطلب ، فمن المهم ان نشٌر الى ان جدول الطلب وحده اوجدول العرض وحده 

طٌع تحدٌد تولكن عند الجمع بٌن الجدولٌن فً جدول واحد نس ،الٌمكن ان ٌحدد لنا السعر 

 ( .  5ة كما مبٌن فً الجدول )  السعر والكمٌة المطلوبة والمعروض
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 (  5جدول )  

 ٌوضح حالة التوازن بٌن الطلب والعرض على الرز .

 الحالة

 من الكؽمسعر 

 الرز )بالدٌنار (

الكمٌة المطلوبة 

من الرز فً 

 االسبوع بالطن

الكمٌة المعروضه من 

 الرز فً االسبوع بالطن

 حالة السعر

A 611 5 34 هبوط 

B 511 8 31 هبوط 

C 411 13 24 هبوط 

D 311 18 18 توازن 

E 211 25 12 ارتفاع 

F 111 41 2 ارتفاع 

 

دٌنار/ كؽم ( ٌعرض  611المرتفع )  السعر( انه عند  5نالحظ من الجدول )        

طناا من الرز بٌنما ٌطلب المستهلكون خمسة اطنان فقط فتتجمع السلع لدى  34المنتجون 

المنتجٌن مما ٌإدي الى انخفاض السعر وانخفاض السعر سٌشجع المستهلكٌن على استهالك 

فٌض السعر كمٌات اكبر ، وكلما رؼب المنتجون زٌادة تصرٌؾ منتجاتهم اضطروا الى تخ

دٌنار/ كؽم ( تكون الكمٌات المطلوبة  111وبالمثل عندما ٌكون سعر الرز منخفضاا جداا ) 

طناا ،  اما الكمٌات المعروضة فتكون طنٌن فقط وهنا ٌكون العرض ؼٌر كاؾ لمواجهة  41

وهكذا ٌخفض المنتجون اسعار  ، الطلب فٌتنافس المستهلكون على الشراء فترتفع االسعار

المعروضة وٌرفع المستهلكون اسعار السلع المطلوبة بصورة تدرٌجٌة حتى ٌصلوا الى السلع 

عنده الكمٌات المعروضة مع الكمٌات  ىدٌنار/ كؽم ( والذي تتساو 311)        ثمن التوازن

فً حالة توازن عندما ٌوافق المنتجون والمستهلكون على بٌع  السعرالمطلوبة . وٌكون 

 من معٌن هو ثمن التوازن . وشراء نفس الكمٌات بث

( ، فنضع كمٌة الرز على المحور االفقً          12وٌمكن تصوٌر الجدول السابق بالشكل ) 

وٌشٌر منحنى  ،ً ) المحور الصادي ( رأس) المحور السٌنً ( ونضع السعر على المحور ال

الى كمٌات الرز التً ٌرؼب المستهلكون بشرابها عند كل سعر من اسعار السوق    Dالطلب 
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) بشرط ان تبقى العوامل االخرى التً تإثر بالطلب على حالها دون تؽٌٌر ( اما منحنى 

ٌعها عند كل سعر من اسعار فهو ٌشٌر الى كمٌات الرز التً ٌرؼب البابعون فً ب Sالعرض 

وهً النقطة التً ٌتقاطع عندها منحنى العرض مع منحنى الطلب  Nوتعتبر النقطة   ،السوق 

(  311ناا من الرز بـ ) ( ط18) نقطة التوازن ( حٌث ٌوافق البابعون على انتاج وبٌع ) 

ؽم وكذلك ٌوافق المشترون على شراء نفس الكمٌة بذلك السعر ، وفً هذه النقطة كلدٌنار ل

 ً حالة توازن . ٌكون العرض مساوٌاا للطلب وٌكون السوق ف

 ( 12شكل ) 

 حالة التوازن بٌن الطلب والعرض
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 انفصم انراثغَٔشبطبد  خاضئه
 

 كٌؾ ٌمكن االستفادة من وظابؾ نظام االسعار؟ -: أ  1س

 ماهً العوامل الموثرة فً العرض عددها مع التوضٌح ؟ -ب          

 /عرؾ ماٌاتً : 2س

 العرض  -4     ةالمرونه السعرٌ-3   ن الطلبقانو -2      فرديالطلب ال -1

 /اجب بصح او خطؤ ثم صحح الخطؤ ان وجد : 3س

 والتً تدل ة ،منها هً عالقه طردٌ ةالمطلوب ةالكمٌمع  ةسعر السلع ةان عالق -1

 . ةمن السلع ةبؤرتفاع االسعار تزداد الكمٌات المطلوب هعلى ان

 . ةمن السلع ةالمطلوب ةعامل الوحٌد الذي ٌإثر على الكمٌهو ال ةان سعر السلع -2

ي الى زٌادة الطلب معٌنه ٌإد ةسلعل ( ةاو )البدٌل ةالمنافس ةان زٌادة سعر السلع -3

 . ةعلى تلك السلع

 . ةمن سلعه معٌن ةٌإدي الى تقلٌل الكمٌات المطلوب ان ارتفاع دخل الفرد -4

 ةٌإدي الى انخفاض فً الكمٌ ةمعٌن ةلسلع ةالمكمل ةان انخفاض سعر السلع -5

 . ةمن تلك لسلع ةالمطلوب

 ةاو الخدم ةتطلب تلك السلع عندما ةمعٌن ةاو خدم ةلسلع ةلطلب مشتقا بالنسباٌعد  -6

 اخرى . ةاو خدم ةللطلب على سلع ةكنتٌج

 . كالسكر والشاي تعد طلبا مركباا  معاا سلعتٌن تستهلكان  ةان عالق -7

بٌن التؽٌر فً االسعار والتؽٌر فً الكمٌات  ةالعالق ةالطلب السعرٌ ةٌقصد بمرون -8

 . ةمعٌن ةمن سلع ةالمطلوب

 . ةالطلب السعرٌ ةسم درجات مرونارسم مع التعلٌق على كل ر -أ  :4س

 التوازن بٌن العرض والطلب . ةارسم مع التعلٌق حال  -ب       

 ةطلوبالم ةوكانت الكمٌ اا ( دٌنار251) ةق معٌناذا كان سعر العدس فً سو :  5س

 ةدٌنار ،ادى ذلك الى ارتفاع الكمٌ( 211( كؽم وعند انخفاض سعره الى )811منه )

 ؟ ةللعدس وفسر النتٌج ةالطلب السعرٌ ة،احسب مرون ( كؽم1111المطلوبه الى )
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 ػٙ األتظبدٚبد االَتبج انضس

 

  ٙتؼشٚف التظبدٚبد االَتبج انضساػ 
  االَتبج 
  دانخ االَتبج 
   : لبٌَٕ انغهخ ادلتُبلظخThe Law of diminishing 
  ٘انُبتح انكهٙ ٔانُبتح ادلتٕعط ٔانُبتح احلذ 

 

  

 

 

 انفظم اخلبيظ
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 بيظأْذاف انفظم اخل
  ٙتؼشٚف االَتبج ٔدٔسِ يف انؼًهٛخ االلتظبدٚخ ٔانؼٕايم انت

 تتكٌٕ يٍ خالذلب انؼًهٛخ االَتبخٛخ .

  ٔشكهٓب ٔكٛف تكٌٕ انؼاللخ انتٙ انتؼشٚف ثبنذانخ االَتبخٛخ
 تشثط انؼبيم االَتبخٙ ثبالَتبج يف اٜخم انمظري ٔانطٕٚم .

  ّتؼشٚف انطبنت يب ميٛض االَتبج انضساػٙ يٍ حٛث خؼٕػ
 نمبٌَٕ انغهخ ادلتُبلظخ ٔكٛفٛخ تكٌٕ يشاحم االَتبج .

  ٘انتؼشٚف ثبدلشتمبد االلتظبدٚخ نذانخ االَتبج كبالَتبج احلذ
 تبج .ٔيتٕعط االَ
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 انفـصم اخلبيص

 ػي األتصبديبد االَتبج انسر
 :  تعرٌؾ اقتصادٌات االنتاج الزراعً : 1ـ 5

ة كل النواحً سارهو احد مباحث علم االقتصاد الزراعً التطبٌقٌة والذي ٌقوم بد       

المال واالدارة ( وكٌفٌة الوصول  رأسالمتعلقة باستعمال الموارد الزراعٌة ) االرض والعمل و

الى معدالت االنتاج الزراعً التً تحقق الرفاهٌة االقتصادٌة القصوى للمستهلكٌن ، والوصول 

 الى االستعمال االمثل للموارد االقتصادٌة الزراعٌة . 

 وتهدؾ اقتصادٌات االنتاج الى : ـ 

 االنتاج الزراعً .  رـ الوصول الى اكفؤ استخدام لعناص1

 ـ مساعدة المزراعٌن فً تحقٌق اهدافهم بالحصول على اقصى ارباح ممكنة . 2

وبصورة عامة فان اقتصادٌات االنتاج الزراعً تهتم بكل الظواهر المتصلة بالكفاءة 

 االقتصادٌة فً استخدام الموارد الزراعٌة . 

 :  االنتاج :2ـ 5

منفعة او زٌادتها ( وٌعد الاتفق العدٌد من االقتصادٌٌن ان االنتاج عبارة عن ) خلق       

الناتج القومً احد مصادر قوة الدولة ورفاهٌه االفراد . وان المنفعة التً ٌإدٌها االنتاج ٌمكن 

 ان تقسم الى : ـ 

لموجودة فً التربة وتعنً احداث تؽٌر فً شكل المادة كتحوٌل العناصر ا : ةـ منفعة شكل1ٌ

 الى محصول .

وٌقصد بها نقل محصول ما الى مكان ترتفع فٌه المنفعة المتؤتٌة منه ،  ـ منفعة مكانٌة :2

فنقل محصول الرز من مكان انتاجه حٌث ٌكثر المعروض منه الى مراكز االستهالك ٌضٌؾ 

 علٌه منفعة مكانٌة .
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قت تكون فٌها اكثر نفعاا كتخزٌن الحبوب تنشؤ نتٌجة خزن المحاصٌل الى و ـ منفعة زمنٌة :3

 فً صوامع فً حالة زٌادة عرضها فً وقت الحصاد الى حٌن زٌادة الطلب علٌهما . 

وتعنً زٌادة منفعة السلعة عند انتقالها من افراد الٌستخدمونها الى   ـ منفعة تملكٌة :4

 مستهلكٌن ٌمكنهم االنتفاع بها . 

 

 :  دالة االنتاج : 3ـ 5

وهً عبارة عن العالقة الفنٌة بٌن المدخالت المادٌة المستخدمة من عوامل االنتاج       

كمتؽٌر مستقل وبٌن االنتاج من سلعة معٌنة كمتؽٌر تابع ) المتؽٌر المستقل هو المتؽٌر الذي 

وهً تصؾ قوانٌن االنتاج وتعنً بتحوٌل العوامل  ،بالمتؽٌر التابع وال ٌتؤثر به ( ٌإثر 

نولوجً فً المنشؤة ستوى التكدمة الى منتجات فً اٌة فترة زمنٌة . كما تعبر عن المالمستخ

فتراض قد الٌكون صحٌحاا دابماا او الصناعة او االقتصاد ككل ونفترض الكفاءة رؼم ان هذا اال

 ٌة : آلتوٌمكن التعبٌر عن دالة االنتاج رٌاضٌاا بالمعادلة ا ،

        y = f( x
1
 ,x

2
 )                                                      

 تمثل الكمٌة المنتجة من سلعة معٌنة .  :     yحٌث ان : 

                 F  دالة : 

                x
1
 ,x

2
 .: تمثل عوامل انتاجٌة   

( ) وهً متؽٌر تابع ( وهً دالة للمقادٌر المستخدمة من كل من العاملٌن   yأي ان السلعة )  

xاالنتاجٌن)  
1
 , x

2
( وهً متؽٌرات مستقلة . وهناك نوعان من العالقات التً تربط العامل  

 االنتاجً باالنتاج وهً : 

 .  اا والبعض االخر متؽٌر اا االول : هو العالقة التً تكون فٌها بعض عوامل االنتاج ثابت

 .الثانً : هو العالقة التً تكون فٌها جمٌع العوامل االنتاجٌة متؽٌرة 
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      Fixed Factorsالعوامل الثابتة : 

وهً تلك العوامل التً تكون كمٌتها فً االجل القصٌر ثابتة ، وعندما ٌتطلب السوق تؽٌٌر 

الناتج مباشرة فلٌس من السهولة تؽٌر كمٌتها ومن امثلتها المبانً والمكابن والموظفٌن 

 االدارٌٌن . 

       Variable Factorsالعوامل المتؽٌرة :

وهً تلك العوامل التً ٌمكن تؽٌٌر كمٌتها فً االجل القصٌر اذا تطلب السوق تؽٌٌر       

 االنتاج ومن امثلتها خدمات العمل والموارد االولٌة . 

 : االجل القصٌر واالجل الطوٌل :  1ـ 3ـ 5

 Short—runاالجل القصٌر : 

وهً الفترة الزمنٌة التً تسمح بتؽٌٌر االنتاج من خالل اجراء التؽٌرات فً العوامل      

 المتؽٌرة فقط النها من القصر بحٌث التسمح بتؽٌر العوامل االنتاجٌة الثابتة . 

 Long –runاالجل الطوٌل :  

جمٌع عوامل  وهً الفترة الزمنٌة التً تسمح بتؽٌٌر االنتاج من خالل اجراء تؽٌرات فً     

وعلى سبٌل  ،تكون فٌها جمٌع العوامل متؽٌرة  االنتاج ، النها من الطول بحٌث تسمح ان

المثال ٌستطٌع المنتج فً االجل القصٌر ان ٌوسع انتاجه بتشؽٌل العاملٌن فً مزرعته ساعات 

اضافٌة لكنه فً االجل الطوٌل قد ٌكون اقتصادٌاا له ان ٌوسع المساحة المزروعة او 

 خصصه لزراعة ذلك المحصول . الم

 : النسب الثابتة والنسب المتؽٌرة :   2ـ 3ـ  5

النسبة الثابتة تعنً ان هناك نسبة مزج واحدة من العوامل االنتاجٌة التً تستخدم فً        

انتاج السلعة فقط . وان توسٌع االنتاج او تقلٌصه ٌتطلب توسٌع وتقلٌص المستخدمات         

) العوامل االنتاجٌة ( بنفس النسبة . مثالا استخدام مجرفة واحدة لكل عامل عند حفر جدول 

اء باالٌدي ، فاضافة مجرفة ثانٌة لهذا العامل التإدي الى زٌادة معدل االنتاج . اما النسب م

من الممكن مزج عوامل االنتاج الالزمة النتاج سلعة معٌنة بنسب  هالمتؽٌرة فهً تعنً ان

 . وتحت هذه الحقٌقة ٌرد مفهومان متمٌزان :  ةمتفاوت
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.  ن ان ٌتم بؤكثر من طرٌقة مزج للعوامل االنتاجٌةاالول : انتاج كمٌة معٌنة من سلعة ما ٌمك

( وحدات من عنصر العمل 9من سلعة معٌنة باستخدام ) ة( وحد111فمثالا ٌمكن انتاج ) 

       المال . ولكن ) فً حدود معٌنة ( ٌمكن انتاج الكمٌة نفسها رأسووحده واحدة من عنصر 

  المال . مثالا استخدام رأساكثر من  ( وحدة باستخدام وحدات اقل من العمل ووحدات111) 

المال ، فالفرق فً هذه الحالة لن ٌتمثل فً كمٌة  رأس( وحدات من العمل ووحدتٌن من 6) 

 1: 9المال  رأساالنتاج بل فً نسبة مزج عناصر االنتاج ، فقد كانت نسبة العمل الى 

 .  2:  6فاصبحت 

ج ٌتم من خالل زٌادة بعض عناصر االنتا الثانً : انتاج كمٌة مختلفة من االنتاج ٌمكن ان

( وحدات من العمل 6ً مثالنا السابق عند استخدام )فالمستخدمة دون البعض االخر ، ف

فؤن من الممكن زٌادة  ،( وحده من السلعة  111ن انتاج ) المال أمك رأسووحدتٌن من 

 رأس( وحده عند استخدام وحدات اكثر من العمل دون زٌادة وحدات  151االنتاج الى ) 

. وفً هذه الحالة ان االنتاج قد تؽٌر نتٌجة لتؽٌر مقدار العناصر المتؽٌرة فقط دون المال

 العناصر الثابتة . 

 ة المتاقصة وعلى هذا المفهوم ٌنصب قانون النسب المتؽٌرة اوقانون الؽل

  The Law of diminishing:  قانون الؽلة المتناقصة :  5-4

ٌهتم قانون الؽلة المتناقصة بوصؾ ماٌحدث للناتج ) الؽلة ( من تؽٌر عند تؽٌر الكمٌة       

المستخدمة من احد عناصر االنتاج مع بقاء الكمٌة المستخدمة من العناصر االنتاجٌة االخرى 

ثابتة ، وٌسمى هذا القانون احٌاناا ) قانون النسب المتؽٌرة ( لوصؾ ما ٌحصل من تؽٌر فً 

 مزج عناصر االنتاج .  نسب

 الناتج الكلً والناتج المتوسط والناتج الحدي :  : 5-4-1

ٌز بٌن ثالثة انواع من مقاٌٌس الناتج هً الناتج ٌولفهم قانون الؽلة المتناقصة البد من التم    

 الكلً والناتج المتوسط والناتج الحدي : 

ٌة المنتجة من السلعة خالل ٌشٌر الى مجموع الكم ( total product)فالناتج الكلً 

 . (TP)العملٌة االنتاجٌة . وٌرمز له اختصاراا 
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فهو عبارة عن  الناتج الكلً مقسوم  ( Average product )اما الناتج المتوسط 

 . (AP ). وٌرمز له اختصاراا  مستخدمة من عنصر االنتاج المتؽٌرعلى الكمٌة ال

ٌمثل مقدار التؽٌر فً الناتج  ( Marginal product )فً حٌن ان الناتج الحدي 

الكلً الناجم عن استخدام وحدة اضافٌة من عنصر االنتاج المتؽٌر ، كما ٌعرؾ بانه انتاج 

  . (MP)الوحدة االخٌرة المستخدمة من عنصر االنتاج المتؽٌر . وٌرمز له اختصاراا 

 وباستخدام مفهوم الناتج الكلً ٌمكن وصؾ قانون الؽلة المتاقصة بماٌاتً : 

عند اضافة وحدات متتالٌة من عنصر االنتاج المتؽٌر الى عناصر االنتاج الثابتة فان        

الناتج الكلً ٌزداد اوالا بمعدل متزاٌد الى ان ٌصل الى نقطة االنقالب . بعدها ٌستمر فً التزاٌد 

ل متناقص حتى ٌصل الى اعلى مستوى له وبعد ذلك ٌبدأ فً التناقص المطلق . اما ولكن بمعد

 عند استخدام مفهوم الناتج الحدي فٌوصؾ القانون كما ٌاتً : 

الٌة من عنصر االنتاج المتؽٌر الى عناصر االنتاج الثابتة ، فان تعند اضافة وحدات مت     

ل الى الصفر وعند االستمرار فً استخدام وحدات الناتج الحدي ٌزداد اوالا ثم ٌتناقص حتى ٌص

اضافٌة من عنصر االنتاج المتؽٌر فان االنتاج الحدي ٌصبح سالباا . ان استخدام مفهوم الناتج 

عن استخدام مفهوم الناتج الحدي  هختلؾ فً جوهرٌفً وصؾ قانون الؽلة المتناقصة الالكلً 

ن الناتج فؤ، وذلك الن الناتج الحدي ، كما ذكرنا سابقاا هو مقدار التؽٌر فً الناتج الكلً ، لذا 

الكلً الٌمكن ان ٌزداد بمعدل متزاٌد اال اذا كان الناتج الحدي متزاٌداا ولكً ٌتزاٌد الناتج الكلً 

متناقصاا وفً حالة بلوغ الناتج الكلً اقصى بمعدل متناقص البد ان ٌكون الناتج الحدي 

مستوى له البد ان ٌكون الناتج الحدي صفراا ، اما عندما ٌبدا الناتج الكلً فً التناقص فان 

الناتج الحدي ٌجب ان ٌكون سالباا . ومن اجل توضٌح قانون الؽلة المتناقصة والمراحل التً 

 :  تًمر بها الناتج نضرب المثال األٌ

فرضنا ان هنالك مجموعة من عناصر االنتاج الثابتة وهً قطعة ارض بمساحة لو       

محدودة فٌها الة للحراثة ومقدار محدد من السماد والبذور وان هنالك عامالا انتاجٌاا متؽٌراا 

عند استخدام عامل واحد فان الناتج الكلً  ( نجد 6هو العمل ومن مالحظة الجدول )  واحداا 

ٌكون معدل االنتاج  من العمال ند قسمة الناتج الكلً على العدد المستخدمبلػ ستة اطنان ، وع

( اطنان ، ولكن عند استخدام عامل اضافً اخر لٌكون هنالك عامالن فان الناتج الكلً 6) 
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( اطنان أي ان الناتج 9( طنا ،ا وهكذا نجد ان معدل االنتاج قد ارتفع الى )18سٌرتفع الى ) 

( طناا وهو ٌساوي الناتج الحدي للعامل الثانً ، وهذا االرتفاع فً 12الكلً قد تؽٌر بـ ) 

المعدل ٌعود الى ان قطعة االرض والعناصر الثابتة االخرى هً اكثر من ان ٌستخدمها عامل 

عندما استخدم عامالن ارتفع معدل االنتاج ، وعند استخدام ثالثة عمال نجد  اواحد بكفاءه ، لذ

( طناا وذلك 11( طناا أي ان معدل االنتاج قد ارتفع الى ) 33ع الى )ان االنتاج الكلً قد ارتف

(  طناا وهذا ٌعنً ان العناصر االنتاجٌة 15الن الناتج الحدي للعامل الثالث قد ارتفع الى ) 

وهكذا نجد ان  ،عمال  ةفاءه مقارنة باستخدام ثالثالثابتة هً اكبر من ان ٌستخدمها عامالن بك

بؤن االنتاج الكلً فٌها ٌتزاٌد بمعدل متزاٌد وتسمى هذه المرحلة بمرحلة هذه المرحلة تتمٌز 

( طناا أي ان 41تزاٌد الؽلة . ولكن لو استخدم أربعة عمال نجد ان الناتج الكلً ٌرتفع الى ) 

( اطنان 7( طناا وذلك الن الناتج الحدي قد انخفض الى )  11معدل االنتاج قد انخفض الى ) 

العمال نجد ان الناتج الكلً ٌتزاٌد ولكن بمعدل متناقص حتى ٌصل الى  وباستمرار استخدام

( طناا عند استخدام العامل السابع ، وعند استخدام العامل الثامن  49اعلى مستوى له وهو ) 

وهكذا نجد ان هذه المرحلة تتمٌز  ،الحدي كان صفراا  ناتجلك الن اللم ٌتؽٌر الناتج الكلً وذ

 ،المرحلة بمرحلة الؽلة المتناقصة زاٌد ولكن بمعدل متناقص ، وتسمى هذه بؤن االنتاج فٌها ٌت

 ( طنا .ا 45ولكن عند استخدام العامل التاسع نجد ان االنتاج الكلً قد انخفض الى ) 
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 (  6جدول )    

 ( بالطن ) الناتج الكلً والمتوسط والحدي

الناتج الكلً  العامل المتؽٌر

 بالطن

المتوسط الناتج  

 طن

الناتج الحدي 

 طن

 المرحلة

1 

 

2 

 

3 

6 

 

18 

 

33 

6 

 

9 

 

11 

6 

 

12 

 

15 

 المرحلة االولى

 مرحلة الؽلة

 المتزاٌدة

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

41 

 

45 

 

48 

 

49 

 

49 

11 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6,1 

7 

 

5 

 

3 

 

1 

 

 صفر

 

 

 المرحلة الثانٌة

 مرحلة الؽلة

 المتناقصة

 

9 45 5 41 

 المرحلة الثالثة

 مرحلةالتناقص

 المطلق

 

وذلك الن الناتج الحدي فً هذه المرحلة كان سالباا ولذا تسمى المرحلة بمرحلة التناقص     

المطلق للؽلة . وان السبب فً تزاٌد الؽلة أو تناقصها ، هو ان جمع عناصر االنتاج من 

الناحٌة الفنٌة البحثٌة ٌكون اكفؤ ما ٌمكن اذا جمعت بنسب مثلى دون ؼٌرها . فالذي ٌحصل 

مر هو انه عند استخدام وحدات العامل المتؽٌر ٌكون هذا العامل ؼٌر متناسب فً بداٌة اال
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تاماا مع العناصر الثابتة الن االخٌر اكبر منه طاقة ، لذا نجد ان الناتج الحدي للعامل  اا تناسب

ٌزداد الى ان ٌصل الى النسبة المثلى لتحقٌق الكفاءة . فاذا زاد العامل المتؽٌر عن هذه النسبة 

لك الى وفرته نسبٌاا فٌكون تناسب العناصر الثابتة عندبذ مع العنصر المتؽٌر اقل طاقة ادى ذ

ما كان علٌه فً المرحلة االولى فٌإدي ذلك الى تناقص الناتج الحدي . مما ٌجب ، مقارنة ع

 فً ضوء عاملٌن : دان نسبة جمع العوامل االنتاجٌة تتحد

 السوق .االول :  اسعار خدمات هذه العوامل فً 

 الثانً : أسعار المنتجات النهابٌة التً تسهم هذه العوامل فً انتاجها . 

وبناء على هذا فؤن المشكلة هً لٌست مشكله فنٌة انما هً مشكلة اقتصادٌة تستدعً        

مقارنة بٌن مختلؾ االوجه التً ٌمكن ان تستخدم فٌها هذه العوامل الى ان ٌصل المن المنظم 

الفرص ، لذا نجد ان المنظم لن ٌقوم باالنتاج فً المرحلة الثالثة حتى لو تمكن الى اكفؤ هذه 

من استخدام العمال ) العامل المتؽٌر ( بدون أجر وذلك الن الناتج الكلً الذي سٌحصل علٌه 

فً هذه المرحلة ٌؤخذ فً التناقص كلما زاد عدد العمال المستخدمٌن . اما فً المرحلة االولى 

مصلحته التوقؾ فٌها طالما ان قٌمة الناتج الحدي أكبر من سعر العامل فانه لٌس من 

المستخدم ، لذا نجده سٌستمر باالنتاج الى المرحلة الثانٌة وهً المرحلة التً ٌكون فٌها 

الناتج الحدي اقل من الناتج المتوسط وهً المرحلة التً تعنٌنا اقتصادٌاا ، ففً هذه المرحلة 

المقدار الذي ٌقوم بانتاجه فً ضوء اسعار عناصر االنتاج المتؽٌره  ٌحاول المنتج ان ٌختار

واسعار السلع التً سٌنتجها والتً اسهمت هذه العناصر فً انتاجها . وكما موضح فً الشكل 

 ( والذي ٌبٌن مراحل قانون الؽلة المتناقصة . 13) 
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 ( 13شكل ) 

 مراحل قانون الؽلة المتناقصة

 

 حـدود وممٌزات مراحل الؽلة : :  5-4-2

المرحلة االولى : تبدأ من نقطة االصل وتنتهً عند مستوى االنتاج الذي ٌتساوى فٌه الناتج 

 : ٌؤتًالمتوسط مع الناتج الحدي وتتمٌز بما 

 ـ ان الناتج الكلً فٌها ٌتزاٌد بمعدل متزاٌد . 1

 ـ ان الناتج الحدي ٌكون اكبر من الناتج المتوسط . 2

المرحلة الثانٌة : تبدأ من مستوى االنتاج الذي ٌتساوى فٌه الناتج المتوسط مع الناتج الحدي 

وتنتهً عندما ٌكون مستوى االنتاج عند حده االقصى وهو المستوى الذي ٌكون الناتج الحدي 

 ٌؤتً :  ة بماوتتمٌز هذه المرحل ،لصفر فٌه مساوٌاا ل

 ـ ان الناتج الكلً فٌها ٌتزاٌد بمعدل متناقص. 1

نقطة 

 االنقالب
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 ان الناتج الحدي ٌكون اقل من الناتج المتوسط .  -2

المرحلة الثالثة : تبدأ عندما ٌكون االنتاج الكلً عند حده االقصى وٌستمر االنتاج الكلً فٌها 

 :  ٌؤتًبالتناقص وتتمٌز بما 

 .ان االنتاج الكلً فٌها ٌكون متناقصاا  -1

 ان االنتاج الحدي ٌكون فٌها سالباا .   -2

 

ان قانون تناقص الؽلة هو حقٌقة واقعة ، شـروط تحقٌق قانون تناقص الؽلة :  :  5-4-3

وان الظواهر االقتصادٌة تإٌد صحة سرٌانه ، اذ لو لم ٌكن كذلك المكن الحصول على كل 

ى العالم كله من محصول معٌن كالقمح مثالا من زراعه قطعة ارض ماٌحتاجه بلد ما او حت

فرها وفً حالة عدم امعٌنة البد من تو اا . ؼٌر ان صحة القانون ونفاذه ٌتطلب شروط ةمحدود

 توفر هذه الشروط فؤن اثر قانون الؽلة المتناقصة الٌظهر والشروط هً : 

اـ وجود عناصر انتاج ثابتة واخرى متؽٌرة فلو كانت جمٌع عناصر االنتاج متؽٌرة لكان من 

 الممكن تجنب الوصول الى مرحلة الؽلة المتناقصة . 

 ب ـ تجانس وحدات عنصر االنتاج المتؽٌر . 

، واٌجاد الطرابق  التكنولوجٌةلوجً ، وذلك الن التحسٌنات وج ــ ثبات المستوى التكن

 ٌة الجدٌدة من شؤنها تؤخٌر مرحلة الؽلة المتناقصة . االنتاج
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 انفصم اخلبيصَٔشبطبد  خاضئه
 

 وما هً اهدافه ؟ : عرؾ اقتصادٌات االنتاج الزراعً .1س

 :ماهً المنافع التً ٌإدٌها االنتاج .عددها مع التوضٌح لكل منها؟ 2س

 : عرؾ ماٌاتً : 3س

  ةالمتؽٌر ةو النسب ةالنسبه الثابت -3الطوٌل     االجل  -2العوامل الثابتة     -1

 الناتج الحدي  -5المتناقصة       ةقانون الؽل -4

 : اكمل الجدول األتً : 4س

 الناتج الكلً العامل المتؽٌر

 طن

 الناتج المتوسط

 طن

 ةالمرحل الناتج الحدي

 ةاالنتاجٌ

1 1    

1 2    

2 5    

3 9    

4 12    

5 14    

6 15    

7 15    

8 14    

9 12    

 

 ؟ ةاالنتاج موضحاا . مراحل الؽل ة:ارسم دال 5س
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 انتـغـٕٚك انـضساػٙ

 

  ٙيفٕٓو انتغٕٚك انضساػ 
  ٙاْذاف انتغٕٚك انضساػ 
    اخلذيبد أ انؼًهٛبد انتغٕٚمٛخMarketing services  
   انؼًهٛبد ادلتؼهمخ ثبنُمم 
   ادلغبػذح نهؼًهٛبد انتغٕٚمٛخانٕعبئم 
  ٙانؼًهٛبد ادلتؼهمخ ثبنتظُٛغ انضساػ 
  انؼًهٛبد ادلتؼهمخ ثبنتجبدل 
  إَاع االعٕاق 
  انٕعطبء ٔاذلٛئبد انتغٕٚمٛخ 

 
  

 

 

 انفظم انغبدط



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انغبدطأْذاف انفظم ا
  انتؼشٚف دبفٕٓو انتغٕٚك انضساػٙ ٔاًْٛتّ االلتظبدٚخ

 كًكًم نهؼًهٛخ االَتبخٛخ .

 . انتؼشٚف ثبْذاف انتغٕٚك ٔيب ْٙ اْى انؼًهٛبد انتغٕٚمٛخ 

  انتؼشٚف ثبَٕاع االعٕاق انتٙ تظم ذلب انغهؼخ ٔيب ادلمظٕد
 ثبنتكبنٛف انتغٕٚمٛخ .

 . انتؼشف ػهٗ انٕعبئم ادلغبػذح نهؼًهٛبد انتغٕٚمٛخ 
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 انفظم انغبدط

 انتـغـٕٚك انـضساػٙ
Agricultural Marketing 

 :  مفهوم التسوٌق الزراعً:  6-1

ٌات ، المرتبطة بتواصل لمع الخدمات والعٌة التسوٌق الزراعً جمرأستضمن دت        

ة ساردخل فً دتالمنتجات الزراعٌة والحٌوانٌة او نقل ملكٌتها من المنتج الى المستهلك . و

الكمٌة هذا الموضوع وظابؾ العملٌات التسوٌقٌة والعوامل التً تإثر فً طلب وعرض 

، وتصنٌع  هة تكالٌؾ النقل ونوعٌتساردخل كذلك ضمن هذا الموضوع دتالمنتجة سنوٌاا . و

المنتوجات الزراعٌة لتسهٌل عملٌة تصرٌفها وتحوٌلها من المنتج الزراعً الى المستهلك . 

كما ٌهتم هذا الموضوع بجمع االحصابٌات والمعلومات الالزمة عن االسعار واالسواق التً 

مٌة ٌها المنتوجات الزراعٌة لتمكٌن المزارعٌن من السٌر على ضوبها فً انتاج الكتباع ف

ات طبعاا تحتاج الى وضع سٌاسة تسوٌقٌة ساروهذه الد ، فٌها المطلوبة والنوعٌة المرؼوب

ة ٌسلٌمة ، ولذلك ٌهتم هذا الموضوع اٌضاا بوضع السٌاسة التسوٌقٌة للمحاصٌل الزراع

 وكذلك الخطط التسوٌقٌة . 

لقد اصبح التسوٌق الزراعً جزءاا من البٌان االقتصادي فهو مكمل ومتمم لعملٌة االنتاج      

فً  هووضع هالزراعً فلٌس من المعقول انتاج محصول معٌن قبل التفكٌر فً طرٌقة تصرٌف

وٌق ها وحٌث ان التساٌدي من ٌستهلكونة . فاالنتاج كما عرفنا هو تكوٌن المنافع او زٌادات

: المنفعة الشكلٌة و المنفعة الزمانٌة والمنفعة التملٌكٌة  تٌةٌستطٌع تكوٌن المنافع اال

وٌضٌفها الى العملٌات االنتاجٌة فهو جزء اساسً فً العملٌة االنتاجٌة بل انه ٌعتبر عمالا 

التؽٌٌر فٌها لتزٌد منتجاا سواء نقلت هذه المنتجات بدون اجراء تؽٌر فً شكلها او بعد اجراء 

 منفعتها االقتصادٌة .  من

اا بعد ظهور التخصٌص ، باا فشٌبأت الحاجة الى نظام التسوٌق الزراعً تظهر شٌدلقد ب

وٌستند التسوٌق  ،ٌة ، واعتماد احدهما على االخرى وتكوٌن مناطق زراعٌة واخرى صناع

 : تٌةع العالقة بالصورة األٌمكن وضعلى ثالثة اسس ربٌسة هً المنتج والوسٌط والمستهلك و
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 المنتج   الوسٌط   المستهلك 

                                     

 المنتج  الوسٌط  المستهلك

 ،الحصول على افضل االسعار لبٌعها فالمنتج الزراعً ٌحاول تصرٌؾ منتوجاته و      

 والمستهلك ٌحاول الحصول على المحاصٌل الزراعٌة لسد حاجاته باقل االسعار . 

المستهلك المنتج ووالوسٌط هو الذي ٌقوم بتقدٌم خدماته لتكوٌن حلقة االتصال بٌن       

الجدٌر بالذكر ان كل منتج هو مستهلك وكل مستهلك هو منتج اما  ،وٌتقاضى أجرأ لقاء ذلك 

 وهو اٌضاا ٌعتبر مستهلكاا مباشراا . ،لوسٌط فٌبقى وسٌطاا فً الحالتٌن ا

 اهداؾ التسوٌق الزراعً :

 هنالك عدة اهداؾ ٌسعى التسوٌق الزراعً لتحقٌقها واهمها هً : 

ع المحاصٌل الزراعٌة سواء كانت مواد خام ؼذابٌة او مواد مصنوعة فً نقطة تجمٌ  - أ

 مركزٌة لٌسهل نقلها . 

توزٌع او تصرٌؾ المنتوجات الزراعٌة على االسواق ومنها الى المستهلك ، وهذا   - ب

 ٌساعد على توزٌع الثروة ؼٌر الكافٌة توزٌعاا صحٌحاا . 

 لى اساس مراعاة الزمن والكمٌة . ٌعمل على الموازنة بٌن العرض والطلب ع -ج

  Marketing services: الخدمات او العملٌات التسوٌقٌة :ــ  6-2

 ، ن والمستهلكٌنٌة ذات حلقات متعددة من العملٌات بٌن المنتجٌن الزراعٌلتوجد سلس       

وكلما  ،الطوٌلة قبل وصوله الى المستهلك فالمحصول الزراعً ٌمر خالل هذه الحلقات 

طٌع تة من العملٌات . ونسلتباعدت المسافات بٌن المنتج والمستهلك ازدادت حلقات تلك السلس

 تقسٌم هذه السلسلة من العملٌات التسوٌقٌة الى اربعة اقسام ربٌسة هً : 

وتتضمن   Physical Handling Functionـ العملٌات المتعلقة بالنقل  : ـ 1

 والتصنٌؾ والتقسٌم والتؽلٌؾ والتخزٌن والنقل . التجمٌع 
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   Facilitating Functionsـ الوسابل المساعده للعملٌات التسوٌقٌة : 2

 وتحمل المخاطر ، واعداد المعلومات التسوٌقٌة .  ،وتتضمن التموٌل 

وتتضمن   Processing Functionsـ العملٌات المتعلقة بالتصنٌع الزراعً : 3

 صٌل الزراعٌة الخام الى مواد ؼذابٌة معدة لالستهالك المباشر كالتعلٌب . تحوٌل المحا

وتتضمن عملٌات  Exchange Functionsـ العملٌات المتعلقة بالتبادل   :  4

 الشراء والبٌع. 

 وتتضمن عده فعالٌات هً :  اوالا : العملٌات المتعلقة بالنقل :

 التجمٌع :   -أ 

ع المنتوجات الزراعٌة ٌٌتم فٌها تجم ، اذوهً الحلقة االولى من عملٌات التسوٌق      

ا ونقلها واالقتصاد فً المتشابهة فً مراكز معٌنة وقرٌبة من محل االنتاج لؽرض تصنٌفه

 ومن مزاٌا التجمٌع زٌادة قوة المساومة عن طرٌق المساومة الجماعٌة . ،التكالٌؾ 

 

 الزراعٌة :  تصنٌؾ المحاصٌل -ب 

س ٌؾ المحاصٌل الزراعٌة طبقاا للمقاٌٌها تصنتوهً العملٌة التً ٌتم بواسط     

والخواص المعترؾ بها من حٌث الشكل والحجم ودرجة النضوج . وٌتوقؾ تصنٌؾ كل 

 محصول على طبٌعة ذلك المحصول الزراعً . 
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وٌتم هذا العمل  ،ت ٌجري حفظ الفواكه والخضروات باوعٌتها على اساس الرتب والقٌاسا

اما فً محالت انتاجها او بعد ان تنقل الى مراكز التسوٌق سواء اكانت شخصٌة ام 

تعاونٌة . وفً هذه الحاالت ٌتم فرز المنتوج الزراعً الى الرتبة الالزمة له بواسطة 

العمال او المكابن المتخصصة بهذا العمل ، كما هو الحال فً منتوج التفاح والخوخ 

 والبرتقال والبٌض وؼٌرها .  والعرموط

ان قٌاسات التصنٌؾ لكل محصول زراعً من فاكهة وخضروات مصنفة ، هً عبارة عن 

الصفات المكتوبة الواجب توفٌرها فً كل صنؾ . وتباع فً االسواق وتعٌن اسعارها طبقاا 

ٌتطلب وضع  ، اذ بلد م االوزان لكلوعٌة فٌتبع نظالدرجة صنفها . اما قٌاسات اال

 هلك االوعٌة اسم المحصول ورتبتمحاصٌل فً اوعٌة ذات حجوم واوزان معٌنة وتحمل تال

 .  هوزنو

والٌنكر ان عملٌة التصنٌؾ تساعد كال البابعٌن والمشترٌن وذلك بتوفٌر المعلومات     

الكافٌة عن السلعة عند القٌام بعملٌة التبادل . وهذا بدوره ٌساعد على اعطاء معلومات 

 وافٌة عن المحصول الذي ٌرؼب المشتري الحصول علٌه دون ان ٌراه . 

 ٌؾ :واهم الفوابد التً تجنى من عملٌة التصن

 ة . ٌبر الناتجة عن بقاء الوحدات الردتقلٌل االضرا -1

 والتسوٌق .  تسهٌل اجراء عملٌة المقارنة  -2

عندما ٌشاهدون ان االثمان العالٌة تدفع الى  فع المنتجٌن الى تحسٌن منتجاتهمتد  -3

 االصناؾ الجٌدة . 

 تقلٌل التكالٌؾ وذلك بابعاد الوحدات التالفة .  -4

 فً البورصة . اٌجاد اصناؾ معترؾ بها  -5

 تقلٌل الؽش والتالعب باالسعار لقٌام الحكومة باالشراؾ .  -6

 تساعد فً الحصول على السلؾ الزراعٌة فً مراحل التسوٌق .  -7

 تساعد فً حل المنازعات عند حصول نقص او تلؾ فً المحصول .  -8
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 ج  ـ عملٌات التخزٌن : 

ن ٌتم هً العملٌات التً ٌتم بواسطتها حفظ المحاصٌل الزراعٌة بصورة جٌدة الى ا     

عملٌة الخزن من العملٌات الضرورٌة التً ٌركن الٌها المزارع  دبٌعها الى المستهلك . وتع

بواسطة هذه العملٌة ٌمكن المحافظة على  ع محاصٌله وتهٌبتها للبٌع . اذٌبعد تجم

من التلؾ قبل نقلها الى ن التقلبات الجوٌة والمحافظة علٌها المحاصٌل الزراعٌة م

من فوابد الخزن انها تساعد على التوازن بٌن العرض والطلب ، أي الموازنة و ،االسواق 

وتظهر اهمٌة  ،لزراعٌة واالوقات التً تقل فٌها بٌن االوقات التً تكثر فٌها المحاصٌل ا

بمة لبٌع بعض المحاصٌل الزراعٌة باالسعار الخزن واضحة عندما تكون الظروؾ ؼٌر مال

المناسبة بعد حصدها او جنٌها فالتمور العراقٌة قد ٌضطر اصحابها الى خزنها لوقت 

طوٌل الى ان تشحن الى االسواق الخارجٌة وتتضمن عملٌات الخزن حفظ المحاصٌل 

 او تجمٌدها او وضعها  فً مخازن ؼازٌة .  ةالزراعٌة فً مخازن مبرد

   :النقل  -د

 ،زراعٌة الى االسواق التً تطلبها بواسطتها نقل المحاصٌل الٌتم هً العملٌة التً       

وتعتبر خدمات النقل من الخدمات الضرورٌة للمحاصٌل الزراعٌة وخاصة سرٌعة التلؾ 

كالسٌارات  ةمنها . وقد تتطلب المحاصٌل الزراعٌة فً اؼلب االحٌان وسابط نقل خاص

أو االلبان . ان أي تحسٌن فً طرابق وسابط نقلها  لمتخصصة لنقل المواشً أو الفواكها

تجٌن باالضافة الى المحافظة على عدم تعرض المحاصٌل سٌإدي الى زٌادة دخول المن

 للتلؾ . 
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اما فً الوقت الحاضر بعد تحسٌن وسابط النقل وطرابق التبرٌد فقد اصبح فً امكان      

وهذا مما ادى الى امكانٌة التخصص أي  ،ن ٌزرع فً اماكن بعٌدة عن السوق المزارع ا

 بمها . كل منطقة تتخصص فً انتاج المحاصٌل التً تال

واصبح باستطاعة المزارع االن ان ٌزرع فً كثٌر من المناطق التً لم ٌسبق ان    

او البواخر  ك الحدٌدلسكبسبب توفر سٌارات النقل المبردة او عربات ا ، زرعها من قبل

ة للهواء وبهذا فتحت ابواب جدٌدة لتسوٌق المحاصٌل التً ٌمكن انتاجها بعٌداا عن المكٌف

 . او تلؾ نوعٌتها ا الى المستهلكٌن دون ان ٌطرأ علٌها أي نقص فً وزنهااالسواق ونقله

وبهذه ، استعمال الطابرات فً الوقت الحاضر لنقل المحاصٌل الزراعٌة  وقد انتشر

 الطرٌقة استطاع المزارعون تصرٌؾ محاصٌلهم وعدم تعرضها للتلؾ بسبب النقل .  

 

 

  الفرز والتقسٌم والتؽلٌؾ :  -هـ 

ان عملٌات الفرز هً العملٌات التً ٌتم بواسطتها عزل المنتجات ذات النوعٌات المختلفة      

اما التقسٌم فهً العملٌة التً ٌتم بواسطتها تجزبة  ،برتقال الكبٌر والمتوسط والصؽٌر كفرز ال

لمستهلكٌن حسب حدة الى اجزاء صؽٌرة تساعد تجار التجزبة على اجابة طلبات ااالشحنة الو

 فًتساعد  ةوضع المحاصٌل الزراعٌة داخل اوعٌونعنً بالتؽلٌؾ  ،ذواقهم وحاجاتهم ا

نوع المحصول الزراعً ،  قؾ علىاصٌل ونقلها بصورة صحٌحة . وٌتوالمحافظة على المح
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وتساعد  ،عبؤة واالكٌاس والصنادٌق وؼٌرها الجذابة والسالل الم ةومن امثالها العلب الصؽٌر

 : ؤتً دة الكفاءة التسوٌقٌة بمزٌا هذه العملٌات على

ـ تساعد على تقلٌل حجم المحاصٌل المنقولة ، وتقلٌل تكالٌفها ، كما هو الحال فً باالت 1

 القطن 

 ـ تسهٌل عملٌة الخزن والنقل والبٌع . 2

 ـ تقلٌل مقدار التلؾ الذي تتعرض له المحاصٌل الزراعٌة بعملٌة التعلٌب . 3

وعٌة المحاصٌل المطلوبة واختٌارها كوضع البٌض فً ـ تسهٌل عملٌة التعرؾ على ن4

 الكارتونات .

ومن الجدٌر  ،زراعٌة وتعمل على زٌادة تصرٌفها ـ تساعد فً االعالن عن المحاصٌل ال5

بالذكر ان العملٌات المتعلقة بالتجمٌع والتقسٌم والتؽلٌؾ تستعمل فً مختلؾ المراحل 

 التسوٌقٌة. 
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 المساعدة للعملٌات التسوٌقٌة :ثانٌاا : الوسابل 

وهً العملٌات التً تساعد على التبادل والنقل والخزن والتؽلٌؾ والتً الٌمكن ان ٌنظم     

 : تٌةٌات األالتسوٌق بدونها وتتضمن العمل

 أ ـ التموٌل :

تهٌبة االموال والقروض المطلوبة لنقل  ةلٌموهً الطرٌقة التً بواسطتها تتم ع        

لمقترضة البد من دفع االموال ا هراحلها التسوٌقٌة المختلفة . وهذالمحاصٌل الزراعٌة فً م

والجل تحسٌن حالة المزارع  ،من التكالٌؾ التسوٌقٌة الضرورٌة وهً تعتبر  ،فوابد عنها 

ة بحٌث ٌتمكن الفالح الصؽٌر من من المرابٌن والتجار ٌنبؽً اٌجاد تسهٌالت تسلٌفٌه وتخلٌص

 .  ةالحصول على االموال التً ٌحتاجها بشروط سهل

 تحمل المخاطر : -ب 

وقد تحدث  ،قٌة كثٌراا من االضرار والمخاطر ٌتحمل المنتج خالل العملٌات التسوٌ        

 المخاطر فً كل مرحلة من المراحل التسوٌقٌة وعلى المنتج تحملها. 

 المعلومات التسوٌقٌة :ج : تقدٌم 

هً الطرٌقة التً بواسطتها ٌمكن اعداد الحقابق والتوضٌحات التسوٌقٌة حول االسعار         

عار المنتجات الزراعٌة رأسالمتقدمة تنش بلدانلحاضرة والمستقبلٌة . ففً الوالقٌمة السوقٌة ا

فو اسواق الفاكهة بالجملة الى الجمهور ٌومٌاا بواسطة وسابل االعالم . حٌث ٌتصل موظ

كالبهم أو اصحاب العمولة او أي ووالخضروات فً أي سوق زراعً مهم بالمزارعٌن او 

وعلٌهم ان  ، شخص ٌقوم ببٌع المنتوج فً تلك االسواق اثناء عملهم فً الصباح الباكر

ٌسجلوا السعر االدنى واالعلى الي منتوج حسب اوعٌتة واصنافه وانواعه ، وكذلك ٌتصل 

واق الحٌوانات والدواجن بالبابعٌن فً تلك االسواق وٌسجلون السعر االدنى موظفو اس

 والسعر االعلى حسب سعر وحدة الوزن المتعارؾ علٌها فً تلك االسواق . 

ان عملٌة نشر واذاعة اخبار االسعار الزراعٌة لها اهمٌة كبرى للمزارع ، اذ انها تزود 

وكذلك تساعد  ،وق والعرض والطلب لمحاصٌلهم الس ةالمزارعٌن بالمعلومات الالزمة عن حال

امل مساعد فً التخطٌط كما انها تستعمل كع ،ٌن اسواق منتظمة واستقرار السوق على تكو
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اء ن والوسطٌوتعتبر هذه المعلومات ذات فابدة كبٌرة للمنتجٌن الزراعٌ ،االقتصادي 

 فالمنتج الزراعً ٌحتاج الى المعلومات التً سٌقوم بانتاجها .  ،والمستهلكٌن 

 :  ٌؤتًمات التسوٌقٌة التً تحتاجها ماوتتضمن المعلو 

 . هوالمقدار المعروض منه او ٌتوقع عرض هـ المعلومات المتعلقة بكمٌة المنتوج ومكان1

لمراحل التسوٌقٌة . المعلومات المتعلقة بشراء المحاصٌل الزراعٌة واسعارها فً مختلؾ ا -2

 وامكانٌة االستهالك والوسطاء .

 المعلومات المتعلقة بالتؽٌرات الطبٌعٌة ؼٌر االعتٌادٌة . -3

 المعلومات المتعلقة باالسعار والتقلبات ؼٌر المتوقعة . -4

 ثالثاا : العملٌات المتعلقة بالتصنٌع الزراعً : 

ة الخام الى مواد جدٌده اكثر وهً العملٌات التً ٌتم بواسطتها تحوٌل المنتوجات الزراعٌ      

مة لالستعمال ، كتحوٌل البذور الى زٌوت نباتٌة ، وتحوٌل الفواكه الى معلبات وتحوٌل ءمال

الى ذلك ....  الى طحٌن ، وما حصٌر ، وتعلٌب اللحوم وتحوٌل القمالبرتقال والعنب الى ع

وفٌر جً فً الوقت الحاضر فقد اصبح التصنٌع الزراعً ضرورٌاا لتلووكنظراا للتقدم التون

 الفصول والمواسم .  المحاصٌل الزراعٌة فً مختلؾ

  

 

 رابعاا : العملٌات المتعلقة بالتبادل : 

وهً العملٌات التً ٌتم بواسطتها الشراء والبٌع ، وتتضمن الفعالٌات التً تقوم بنقل        

وقد ٌكون بٌع المحاصٌل  ،اعً الى المستهلك ملكٌة المحاصٌل الزراعٌة من المنتج الزر

ء كتجار الجملة والتجزبه الزراعٌة الى المستهلكٌن بصوره مباشرة اوعن طرٌق الوسطا
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ة واسعة عن االسواق سارر عملٌة البٌع من العملٌات المهمة التً تحتاج الى دوتعتب ،وؼٌرها 

 وسلوك المستهلكٌن وتحلٌل قوى العرض والطلب . 

 

 : انواع االسواق :  6-3

 اقسام ربٌسة هً :  خمسةادل المنتوجات الزراعٌة الى تقسم االسواق  التً ٌتم فٌها تب

 االسواق المحلٌة : -1

وهً االسواق القرٌبة من المزارع المنتج حٌث ٌتم فٌها تجمٌع الزروع من عدد كبٌر        

من المنتجٌن وتخزن فٌها المحاصٌل القابلة للتخزٌن الى ان ٌتم جمع كمٌة كافٌة ٌمكن شحنها 

الى االسواق المركزٌة . وهذه االسواق تختلؾ باختالؾ نوع المحصول الزراعً فاسواق 

 طن تختلؾ عن اسواق الفواكه والخضر ، وكذلك تختلؾ عن اسواق الحٌوانات . الحبوب والق

 : اذ توجد عدة طرق للبٌع منها للبٌع فً هذه االسواق  ةحدهنالك طرٌقة مو تكما انه لٌس

: وهً الطرٌقة التً الٌكون فٌها وسٌط بٌن المزارع  طرٌقة البٌع المباشر للمستهلكٌن  / اوالا 

الى المدن  ةوالمستهلك . ومن امثالها البٌع على جوانب الطرق فً المناطق الرٌفٌة الموصول

 ، حٌث تباع المحاصٌل فً هذه الحالة بالتجزبة العامة . 

ها المزارعون : وهً الطرٌقة التً ٌبٌع فٌ طرٌقة البٌع بواسطة الوسطاء المحلٌن / ثانٌاا 

ن ، وهم الذٌن ٌقومون ؼالباا بتموٌل المزارعٌن للقٌام بعملٌة ٌمحاصٌلهم للوسطاء المحلٌ

وٌقوم هوالء الوسطاء بتؤسٌس مخازن  ،صلٌن بوسطاء اخرٌن خارج المنطقة االنتاج ومت
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محلٌة ٌجمعون فٌها ما ٌحصلون علٌه لؽرض شحنها الى االسواق عند الطلب . وقد انتشرت 

اا المزادات المحلٌة ، فهنالك مزادات للماشٌة وللخضر والفاكهة وقد زاد االهتمام حدٌثاا مإخر

مكان معٌن ، فً بهذه المزادات وتحسٌنها ، وتعقد هذه المزادات فً اٌام معٌنة من االسبوع و

 . توجاتهم للبٌعٌقدم المزارعون من ، اذهذه االماكن من خارج المنطقة  حٌث ٌؤتً الوسطاء الى

صٌلهم الى : وهً الطرٌقة التً ٌبٌع فٌها المزارعون محا البٌع للمصانع والمطاحن /ثالثاا 

 وهذه الصفقات تتم حسب شروط وعقود خاصة . ،المصانع خارج مناطقهم 

 االسواق المركزٌة :   -2

وهً اسواق مركزٌة عامة ٌجمع التجار محاصٌلهم الخام النباتٌة والحٌوانٌة من       

وؼالباا ماتكون بكمٌات كبٌرة وتوجد ، االسواق المحلٌة وٌرسلونها الى هذه االسواق المركزٌة 

وهً مراكز  ،نتجة حٌث توجد المخازن المناسبة هذه االسواق فً المدن وفً المناطق الم

وتباع فً هذه االسواق المحاصٌل  ،ت النباتٌة والحٌوانٌة وتصرٌفها المنتوجامهمة لتسوٌق 

 وال فً اسواق الموزعٌن .  ةالتً تعتبر مواد خام حٌث التباع فً محالت التجزب

 اسواق الجملة : -3

هً االسواق التً تتجمع فٌها المحاصٌل الزراعٌة المشحونة الٌها من االسواق      

نها ثم شحنها الى اسواق المحلٌة ، وفٌها ٌتم تسلٌم المحاصٌل وتجمٌعها وتصنٌفها وخز

تختلؾ  وٌعٌن لكل محصول زراعً او لجملة محاصٌل متشابهة اسواق للجملة ،التجزبة 

وٌكون مركزها ؼالباا فً المدن حٌث تتوفر وسابط النقل  ،سعتها حسب مقدار المحصول 

الضرورٌة لتسهٌل  والخزن والحفظ ، باالضافة الى المإسسات وؼٌرها من العملٌات

وتقوم اسواق الجملة بتقدٌم المعلومات التسوٌقٌة الالزمة للوسطاء ،  ،عملٌة التسوٌق 

راعٌة فً المراحل التسوٌقٌة وكذلك تقوم بتقدٌم االسواق الضرورٌة لنقل المحاصٌل الز

المختلفة وفً بعض االحٌان ٌقوم تجار الجملة بعملٌة التكامل فً التسوٌق ، والتً 

المنتج  منها بواسطتها ٌصبح باالمكان تقدٌم الخدمات التسوٌقٌة باقل التكالٌؾ فٌستفٌد

الٌات تحت والمستهلك . وقد شجع التقدم العلمً هذا النوع من التسوٌق الذي ٌقوم بعدة فع

فهذه المإسات تقوم باعمال تاجر الجملة  سات المتكاملةستسمى المإ ةادارة واحد

 معاا .  ةوالتجزب
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 اسواق التصدٌر : -4

تصدٌرها الى خارج  هً االسواق التً تقوم بؤعداد المحاصٌل الزراعٌة لؽرض    

المركزٌة ، كما . وهذه االسواق تتسلم المحاصٌل الزراعٌة من اسواق الجملة بلد ال

وفً هذه االسواق تتم عملٌة التفرٌػ  ،ا من االسواق المحلٌة التجمٌعٌة تتسلمه

لة ساروالقٌام بم ،ونشر واذاعة االخبار التسوٌقٌة  والشحن والتخزٌن والتدرٌج 

 المستوردٌن للمحاصٌل . وؼالبا ما تقع هذه االسواق فً المدن الساحلٌة .

 

 

 

 اسواق التجزبة :  -5

هً االسواق او المخازن التً تقوم ببٌع المحاصٌل الزراعٌة بالمفرد مباشرة .        

فً القرى والمدن على شكل دكاكٌن او مخازن او  ةومنتشر ةوهذه المخازن تكون متعدد

. وٌقوم تاجر التجزبة ) المفرد ( بمثابة  هوالفواكمحالت القصابٌن ومحالت بٌع الخضر 
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وٌقوم  ،طلبات المستهلكٌن الى المنتجٌن  ستهلك فهو الذي ٌنقلوكٌل شراء بالنسبة للم

 كذلك بتجمٌع وتسعٌر وترتٌب المحاصٌل الزراعٌة التً ٌرؼب فً شرابها المستهلكون . 

لوقت الحاضر مخازن  لقد جرى بعض التؽٌر على مخازن بٌع التجزبة فظهرت فً ا

فً هذه االسواق والتً ٌقوم المستهلك   Super – Markets السوبر ماركت

وزونة ومسعرة ومكتوب فً المخازن م ة، حٌث ان االشٌاء الموجود هبنفس هبخدمة نفس

ومن  ،الشٌاء التً ٌحتاجها ودفع ثمنها وما على المستهلك اال جمع ا ، علٌها السعر

ممٌزات هذه المخازن انها تعد للمستهلك كل ماتحتاجه العابلة من مختلؾ السلع باسعار 

معتدلة ، هذا باالضافة الى ان لدٌها اماكن مالبمة لوقوؾ السٌارات وتسهٌل عملٌات 

 التسوٌق . 

  

 : الوسطاء والهٌبات التسوٌقٌة :   6-4

الوسطاء هم االشخاص المختصون بمعرفة حالة السوق وطبٌعة الطلب على       

المحاصٌل الزراعٌة ، وقد ٌقوم هوالء الوسطاء بالتسوٌق على شكل جماعات او هٌبات 

قٌام بصورة جماعٌة . ان العملٌة التً ٌقوم بها الوسطاء من الصعب على المزارعٌن ال

رفة جوانبها بجانب مهنتهم االساسٌة فً االنتاج ها ومعبها لعدم استطاعتهم التفرغ ل

نها وهم الوسطاء وٌطلق على المختصٌن دوٌ، لذلك تركت هذه المهنة لمن ٌج الزراعً

بحالة االسواق وطلبهم اسم الوسطاء او التجار ، وهم الذٌن ٌقومون ببٌع وشراء 

الى المستهلك ،  المنتج وٌبٌعونالمحاصٌل الزراعٌة التً انتجها ؼٌرهم ، فٌشترون من 

 الء الوسطاء هم :  إه
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  Local Merchantsن : والتجار المحلٌ -1

وهم الذٌن ٌشترون من المنتج الزراعً ، وٌقومون بعملٌة التجمٌع المحلً        

وفً نفس الوقت ٌقوم البعض منهم  ،راعٌة قبل شحنها الى سوق الجملة للمحاصٌل الز

 بتجار التجزبة داخل المحلة . 

  Wholesalers:  ةالجمل تجار -2

تجات الزراعٌة فً ق المنٌهم االشخاص أو الهٌبات أو المإسسات التً تقوم بتسو     

وهم الذٌن ٌشترون  ،اء اكانت منتجات شتوٌة أم صٌفٌة كمٌات كبٌرة سوباسواق الجملة 

ن لبٌعها الى وسطاء اخرٌن ٌالمحاصٌل الزراعٌة الكبٌرة من المنتجٌن او الوسطاء المحلٌ

جملة على الاو الى تجار التجزبة لٌقوموا هم بدورهم بٌعها الى المستهلكٌن وٌكون تجار 

 اتصال دابم مع المنتجٌن فً مختلؾ الفصول . 

 ولتجار الجملة وظابؾ عدٌدة ٌقومون بها ومنها : 

 فً السابق . المنتجات الزراعٌة من المنتجٌن الذٌن كونوا معهم عالقات  تسلمأـ 

 اعطاء القروض الموسمٌة للمنتجٌن الذٌن لهم عالقات زراعٌة معهم .  –ب 

 ج ـ القٌام بخزن المنتجات وحفظها اذاكانت سرٌعة التلؾ الى ان ٌرتفع ثمنها . 

 ة لسهولة بٌعها . لد ـ القٌام بتجزبة بعض المنتجات الزراعٌة الى كمٌات قلٌ

 تجار نصؾ الجملة او تجار التجزبة . ٌع المنتجات الى بهـ ـ القٌام ب

  Jobbersـ تجار نصؾ الجملة :   3

وهم الذٌن ٌقومون بشراء المنتجات الزراعٌة على اختالفها بكمٌات قلٌلة من تجار      

ذلك  فضالا عنطاعم او ما شابه ذلك . الجملة وبٌعها الى باعة المفرد او الى اصحاب الم

العمولة او الداللٌن ، وهذا طبعاا ٌتوقؾ على طبٌعة البضاعة عمال تجار ؤب ونفانهم ٌقوم

التً بحوزتهم وعلى مقدرتهم المالٌة واؼتنامهم الفرص التجارٌة عند حدوثها ، وتتضمن 

 :  تٌةالجملة الفعالٌات األ نصؾ ٌق تجارعملٌات تسو
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 عرض البضابع فً ساحات االسواق .  - أ

 والفنادق وؼٌرها .ب ـ البٌع الى اصحاب المخازن والمطاعم 

 .ج ـ البٌع بواسطة الباعة 

 :تً ٌقدمها نصؾ تجار الجملة فهً اما اهم الخدمات ال

 أ ـ االتصال بباعة التجزبة ومعرفة طلب كل واحد منهم من المنتجات الزراعٌة .

 ب ـ القٌام بجمع بضابع مختلفة وبكمٌات قلٌلة . 

 تلفة بعلب خاصة . ج ـ القٌام بتعلٌب وتصنٌؾ وحفظ المنتجات المخ

 د ـ القٌام بمعاونة باعة المفرد بمساعدة مالٌة عند الحاجة . 

  Commission Merchantsـ تجارة العمولة :   4

وهم الذٌن ٌرسل الٌهم المنتج ماعنده من المحاصٌل الزراعٌة الجل بٌعها لحسابه ،      

 اان هذ، ولمستحصل ودفع الباقً الى المنتج ثم خصم العمولة والمصارٌؾ من ثمن ا

هد ات التسوٌقٌة ، فكثٌراا مانشات لٌس محصوراا بنوع خاص من الهٌبالنوع من العملٌا

عٌن ٌقومون باعمال العمولة . والمقصود بالعمولة وزتجار الجملة ونصؾ الجملة والم

ن ٌالى اشخاص اخرة التً ودعت عندهم هنا هً ان ٌقوم الباعة ببٌع المحاصٌل الزراعٌ

 وان ٌحسم لهم عند البٌع نسبة معٌنة من المال ٌتفق علٌه بٌن صاحب المحصول وبابعه 

  Shipperـ المصدر :  5

او ٌقوم ،ع فً سوق خارجٌة اخرى ٌهو الشخص الذي ٌشتري من سوق معٌنة وٌب     

وان التؤخٌر فً وصول المحاصٌل  ،الزراعٌة من بلد الى اخر  اصٌلبتصدٌر المح

للخسابر لذلك ٌعمل  اا الزراعٌة الى االسواق التً ستباع فٌها ٌجعل المنتج معرض

   على تؤمٌن مركزهم ضد الخسارة المحتملة باجراء ماٌعرؾ بعملٌة      ةالمصدرون عاد

ستقبلة    والتؽطٌة هً عملٌة عكسٌة ٌقوم بها المصدر فً السوق الم ) التؽطٌة التجارٌة (

 ،تؤمٌناا لمركزه ضد تقلب االسعار ( الٌة صفقة عقدها فً السوق الحاضرة  ة) البورص

وبمعنى اخر انها بٌع او شراء على اساس التسلٌم اآلجل لؽرض المعادلة او الحماٌة من 
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تعادل الخسابر الناتجة من ناحٌة والربح تذلك لكً طار مشترٌات او مبٌعات جارٌة . واخ

 الناتج من ناحٌة اخرى . 

  Retailerجر التجزبة ) بابع المفرد ( : اـ ت6

الء االفراد ٌإلفون اهم الجماعات إوه ،و الذي ٌعمل مباشرة مع المستهلك وه     

ة ٌع المحاصٌل الزراعٌبالتسوٌقٌة المنتشرة بٌن االسواق والمحالت والذٌن ٌقومون ب

اذا انه ٌصعب على المستهلكٌن القٌام  ،ة الى المستهلكٌن لالمختلفة والمتنوعة بكمٌات قلٌ

خاصة اذا لم تكن هناك ،  حاصٌل الزراعٌة وحفظها فً البٌت بشراء كمٌات كبٌرة من الم

ثالجات ومبردات كهربابٌة لحفظ المواد الؽذابٌة من التلؾ . فباعة التجزبة هم الذٌن لهم 

مباشرة مع المستهلكٌن وهم الذٌن ٌشترون المنتجات الزراعٌة المختلفة بكمٌات اتصاالت 

 ة الجابة طلبات المستهلكٌن المتنوعٌن وحسب اذواقهم المختلفة . لقلٌ

  Brokers( :  ةــ الداللون ) السماسر7

هم الذٌن ٌقومون باالتصال بٌن البابع والمشتري بتقرٌب وجهة نظر ورؼبة المشتري     

بٌنهما الى ان ٌتم االتفاق فترسل  السعرفٌفاوض الدالل كال الطرفٌن وٌساوم بتحدٌد 

ان الدالل او  اذ ، من البابع الى المشتري مباشرةالصفقة من المحاصٌل الزراعٌة 

لعمولة . وال ٌقبض ثمنها ، وهذا الفرق بٌنه وبٌن تاجر ا السمسار الٌستلم المحاصٌل

بٌع وشراء بطٌع ان نقول بان الداللٌن هم الوكالء المختصون تسوبصورة اخرى ن

المنتجات الزراعٌة على اختالؾ انواعها دون ان تكون لهم أي ملكٌة علٌها اال انهم 

ٌتقاضون اجرة الداللة المتفق علٌها بٌن الطرفٌن أي بٌن الدالل وصاحب المحصول 

 وٌقسم الداللون الى قسمٌن  داللون باعة وداللون مشترون . 

لمنتجات النباتٌة ) الخضار والفواكه ( والتً ( ٌوضح المراحل التً تمر بها ا14والشكل )

 تبدأ بالمنتج وتنتهً بالمستهلك .
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 ( 14شكل ) 

 سوٌقٌة لمنتجات الخضار والفواكه القنوات التٌوضح 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انطبدش خ َٔشبطبداضئه

 

 : عرؾ التسوٌق الزراعً . وما اهدافه ؟1س

 عددها مع توضٌح مختصر لها ؟ ة: تتضمن العملٌات المتعلقه بالنقل فعالٌات متعدد2س

 للعملٌات التسوٌقٌه عددها مع التوضٌح ؟ ة: هنالك عوامل مساعد3س

عددها  ةالى اقسام ربٌس ةمنتوجات الزراعٌتً ٌتم فٌها تبادل الل: تقسم االسواق ا4س

 مع توضٌح مختصر لكل منها ؟

موجز ال: من هم الوسطاء الذٌن ٌقومون بالعملٌات التسوٌقٌه ،عددهم مع التوضٌح 5س

 لكل منهم ؟
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 إداسح ادلضسػخ
 

 

  يفٕٓو إداسح ادلضسػخ 

  أْذاف اإلداسح ادلضسػٛخ 

  انٕظبئف انتٙ تؤدٚٓب اإلداسح ادلضسػٛخ 

  يذٚش ادلضسػخ 

  انغدالد ادلضسػٛخ 

 

 

 انفصم انطبثغ
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 أْذاف انفظم انغبثغ
  انتؼشٚف دبفٕٓو االداسح ادلضسػٛخ ٔدٔسْب ادلٓى يف انؼًهٛخ

 االَتبخٛخ ، ٔيب ٚٓذف نّ ْزا انؼهى .

  ْٙ انتؼشف ػهٗ انٕظبئف انتٙ تؤدٚٓب االداسح ادلضسػٛخ ٔيب
 طفبد ٔيؤْالد ٔادٔاد يذٚش ادلضسػخ انُبخح .

 . تؼشٚف انطبنت خبظبئض ادلضسػخ 

 . تؼشٚف انطبنت ثإَٔاع انغدالد ادلضسػٛخ ٔطشائك تذُٔٚٓب 
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                                                                                               انفصم انطبثغ

 إدارح ادلسرػخ
 

 مفهوم إدارة المزرعة / 1 – 7

تطورت الزراعة الحدٌثة بحٌث أصبحت نشاطاا اقتصادٌاا ٌتسم بمعظم النشاطات التجارٌة      

التً تهدؾ بشكل ربٌس إلى تعظٌم األرباح ، وٌتوقؾ نجاح النشاطات التجارٌة على إتباع 

أسالٌب اإلدارة الحدٌثة ، وهذا ٌستدعً بؤن تعمل إدارة المزرعة على إدخال وتطبٌق أسالٌب 

التكالٌؾ وإنتاج سلع  ضها فً تنفٌذ نشاطاتها من خالل خفالحدٌثة لرفع مستوى أداباإلدارة 

ٌرؼب بها المستهلكون بهدؾ زٌادة العابدات وتحسٌن أو رفع مستوى المنتجات لتتمكن من  

المنافسة فً األسواق وتحقٌق اكبر ربح ممكن ، األمر الذي ٌإدي إلى توفٌر التموٌل الالزم 

 قة المزرعة اإلنتاجٌة وضمان نجاحها .لتوسٌع وتطوٌر طا

وقد برزت الحاجة لإلدارة المزرعٌة منذ بداٌات القرن الماضً ،نتٌجة عدة عوامل منها ،      

التطور المستمر فً تقنٌات الزراعة الحدٌثة ، والتوسع فً استخدام رأس المال والعمل اآللً 

ذه التطورات إلى أن ٌصبح قطاع ، والتؽٌر فً احتٌاجات ورؼبات المستهلكٌن ،اذ أدت ه

الزراعة قطاعاا دٌنامٌكٌاا متطوراا وٌشهد تؽٌرات فنٌة واقتصادٌة بصورة دابمة ، وظروفاا 

معقدة تتسم بعدم الٌقٌن ، األمر الذي أدى إلى أن تتخذ قرارات المزرعة على أسس موضوعٌة 

 تتماشى مع الظروؾ المتؽٌرة.

حٌث أصبحت فً الوقت الحاضر حقالا ممٌزاا من الحقول وقد تطورت اإلدارة المزرعٌة ب     

ها بٌن علوم الزراعة واإلدارة ومبادئ إالعلمٌة التً تحظى بالكثٌر من االهتمام ، وتجمع مباد

االقتصاد ، كما تتصل بجوانب علم االجتماع حٌث تإثر البٌبة االجتماعٌة المحٌطة واتجاهات 

  اعٌة وأهدافها .األسرة الرٌفٌة على قرارات األسر الزر

ٌهتدي بها  ٌمكن تعرٌؾ اإلدارة المزرعٌة على أنها مجموعة من المعارؾ واألسالٌب التً 

اإلنسان فً استثمار الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة والمادٌة المتاحة استثماراا ٌكفل الحصول على 

اكبر قدر ممكن من اإلنتاج بؤقل قدر ممكن من تلك الموارد ودون أحداث أضرار بها ، ومن ثم 

 . ممكن اكبر دخل صاؾتصرٌؾ اإلنتاج والحصول على 

اذ ان  ، لها ةوالمكونات الربٌس ةؾ على مفهوم ومعنى المزرعومما تقدم ٌنبؽً ان نتعر     

التً ٌتكون منها البنٌان االقتصادي الزراعً والتً تضم  ةاالقتصادٌ ةة هً الوحدالمزرع
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بالقدر الذي ٌجهز به  ةوالبشرٌ ةالطبٌعٌ ةأي الموارد الزراعٌ ، عناصر االنتاج الزراعً

وٌستخدم ناتج  ، ٌا كان ام حٌوانٌا جزبٌا او كلٌالالنتاج الزراعً نبات ةهوالموج ةالمزرع

واسرته او مباشرة بطرٌقة  هفً اشباع رؼبات ةالصؽٌر ةالعابلٌ ةزراعتها خاصة فً المزرع

 ةبها بسلع اخرى من انتاج القطاعات االقتصادٌ ةاالستهالك المباشر او عن طرٌق المبادل

بؤنتاجه فً تلبٌة حاجات المجتمع من ضرورات الحٌاة  ةاالخرى، كما ٌساهم مدٌر المزرع

  . بحاجات المجتمع ةصفة االنتاج الجماعً وثٌق الصل ةبعد ان اخذت الزراع ةاالساسٌ

كلٌا او جزبٌا فً  ةالمستؽل ةمن االرض الزراعٌ ةعلى انها مساح ةوٌمكن تعرٌؾ المزرع   

بصرؾ  ، ا شخص بمفرده او بمساعدة ؼٌرهاالنتاج الزراعً النباتً او الحٌوانً والتً ٌدٌره

  او ةمملوك ةفقد تكون الحٌاز ، ةوالمكان وطرٌقة الحٌاز ةاو الكمٌ ةالنظر عن المساح

فً أكثر من مكان لكنها  ةوقد تكون مجزأ ، ةاو مزرعة دول ةاو جماعٌ ةتعاونٌ ، ةمستؤجر

  . ةواحد ةطالما هً تحت ادار ةواحد ةتعد مزرع

  -: ماٌؤتً ةوان أهم خصابص المزرع  

تها وعالق ةبؤستقالل معنوي أي لها خططها المستقل ةالزراعٌ ةتمتاز الوحدات االنتاجٌ -1

  . فً تنفٌذ االعمال مع االخرٌن

باالستثمار ثم التموٌل واالنتاج وبعد ذلك تسوٌق  ةالمختلف ةتنفذ المشارٌع الزراعٌ -2

 . او المصانع الخاصة ابدة المستهلكالناتج واٌصاله الى م

 ةاي ان العمل الزراعً ٌمتاز بؤنه محدود ومتتابع من حٌث الحراث ، انتظام العمل -3

مثل مكافحة الحشرات واالدؼال  ، والبذار والسقً والتسمٌد وعملٌات خدمة المحصول

التتحمل التؤخٌر او  ةمنتظم ةزمنٌ ةبمد ةمحدد ةان كل فعالٌ ، ثم الجنً والتسوٌق

وذلك لما تمتاز به  ةعلى مدار السن ةالمعنٌ ةوالٌمكن ان تستمر الفعالٌ ، ٌهاالتبكٌر ف

  . الزراعة من ظاهرة موسمٌة االنتاج

نرى ان  ةبالصناع ةفلو قارنا الزراع ، وتخفٌض النفقات ةتنمٌة الموارد الطبٌعٌ -4

وهً بٌنما نجد ان االرض  ، الت او اكثارها حسب الطلبآلن ابدال االمعامل تتمكن م

او نقصانه لذا البد من  هذات عرض محدود الٌمكن زٌادت ةالعامل الحاسم فً الزراع

 . ر لمواردها وتخفٌض نفقات االنتاجٌمكن من الهد العمل على استثمارها بؤقل ما

، اذ كانت هناك عدة اراء تتعلق  ةلتنفٌذ المشارٌع الصناعٌ ةتوفٌر المستلزمات االولٌ -5

وكان الرأي  ؟ ، ام العكس صحٌح ةاهم من الصناع ةلزراعفهل ان ا ، بهذا الموضوع

 ، لتطور والتقدملة صنوان متالزمان الي بلد ٌطمح والصناع ةالسابد هو ان الزراع

هً المصدر االول لتوفٌر الؽذاء الذي تقوم المصانع بتحوٌله من موارده  ةفالزراع
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والمالبس واالثاث ودور راب مثل الؽذاء والش ، لالستهالك ةالى سلع صالح ةاالولٌ

 . السكن

اذ ٌمكن تقسٌمها الى  ، ةللمزرع ةوالبد للطالب ان ٌتعرؾ على اهم المكونات الربٌس      

  -: ماٌؤتً

  ٌوانات االنتاج وح ةمثل االرض والمبانً والقوى المحرك ، ةالموارد الرأسمالٌ -1

 . ورأس مال المزرعة

 ةاالدارٌ ةبما فٌه االمكانٌ ةالمبذول فً المزرعمثل العمل االنسانً  ، ةالموارد البشرٌ -2

مزرعٌة ال ةوالتً تقوم بعملٌة التنظٌم واالدار ةفً المزرع ةاالدارٌ ةأي القدر ،

 ه .ومباشرة التنفٌذ ومراقبت

  -منها ماٌؤتً: ةالحدٌث ةتدعونا الى تبنً اسالٌب االدار ةوهناك اسباب مهم

وتحولها الى عمل تجاري ٌهدؾ الى تحقٌق الربح وارتباطها  ةتطور الزراع -1

 ةباالسواق للحصول على مستلزمات االنتاج مثل اصناؾ البذور عالٌة االنتاجٌ

والمبٌدات ومواد البالستك  مثل االسمدة الجافة والسابلة ، وٌةوالمواد الكٌمٌا

الستخدام  ةٌركب ةضع اهمٌومعدات الري وااللٌات ، وهذا ٌ ةواالدوات واالجهز

 . كنمتكالٌؾ االنتاج الى اقصى حد م ،وفً نفس الوقت ستحد منةالتقنٌات الحدٌث

وتزاٌد مشاكل التسوٌق ،  ةاالرتباط بالسوق بشكل ربٌس لتسوٌق المنتجات الزراعٌ -2

 ، ةعلى تسوٌق السلع الزراعٌ ةاالمر الذي ٌتطلب معرفة المزارع بالعوامل المإثر

كٌن محلٌا والطلب والتؽٌرات فً احتٌاجات ورؼبات المستهلمن حٌث قوى العرض 

 . وخارجٌا وطرابق التسوٌق

لتموٌل النشاطات  ةزٌادة حاجة المزارع الى رأس المال الالزم لالستثمار فً الزراع -3

،وهذ ٌتطلب ةوزٌادة كفاءتها االنتاجٌ ةالتً تهدؾ الى تطوٌر اداء المزرع ةالزراعٌ

لالستثمار المزرعً وكٌفٌة ادارة  ةتحدٌد الجدوى المالٌل ةاستخدام معاٌٌر موضوعٌ

القروض ، نظرا لالعتماد على مإسسات التموٌل لتوفٌر جانب من هذه 

االستثمارات،وتعد مزارع الفواكه والخضر والدواجن والحٌوانات كاالبقار 

للتوسع فً استخدام االالت وأنظمة الري  ةوالجاموس واالؼنام وؼٌرها والحاج

 . ة خٌر دلٌل على هذا االتجاهٌثالحد

وعمل ورأس مال ، االمر الذي ٌتطلب  همن ارض ومٌا ةندرة الموارد المزرعٌ -4

 . موارد عند اعداد الخطط المزرعٌةمعرفة المزارع بكٌفٌة االستؽالل االمثل لهذه ال

اذ تتعرض  ، تطوٌر قدرة المزارع على ادارة المخاطر فً ظروؾ اقتصاد متحرك -5

ومن هذه  ، التً تخرج عن سٌطرة المنتج ةكبٌر من عوامل المخاطر لعدد ةالزراع
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او االمراض  ةعن التؽٌرات المناخٌ ةباالنتاج والناجم ةالمخاطر تلك المتعلق

للمدخالت والمنتجات  ةعن التؽٌرات السعرٌ ةوالحشرات،وتلك المخاطر الناجم

االمر الذي  ، ةالمختلف ةعن السٌاسات الزراعٌ ة،فضال عن المخاطر الناجمةالزراعٌ

على اتخاذ القرارات  ةحتى تكون قادر ةفً المزرع ةٌتطلب تطوٌر المهارات االدارٌ

 . ةالمختلف ةفً الوقت المناسب فً ظروؾ المخاطر

 

 :أهداؾ اإلدارة المزرعٌة   2 – 7

فً ضوء حصر المشاكل وتحلٌل البٌانات والبدابل المختلفة وفً إطار الموارد المتاحة ،      

 ووضع جدول زمنً مناسب ، ٌمكننا تحدٌد األهداؾ اآلتٌة : 

 وضع الخطط الزراعٌة بما ٌخدم خطة التنمٌة الزراعٌة . – 1

 ونوعٌتها . تحدٌد مصادر التسلٌؾ ومقادٌر القروض المطلوبة للخطط الموضوعة – 2

استؽالل الموارد المتاحة لتحقٌق اكبر ربح صاؾ ممكن من خالل تطبٌق المعلومات  – 3

 االقتصادٌة الحدٌثة ضمن االختٌارات المختلفة .

العلمٌة الحدٌثة  طرابقزٌادة اإلنتاج الزراعً ) النباتً والحٌوانً ( عن طرٌق إتباع ال – 4

الزراعٌة وإدخال السالالت النباتٌة والحٌوانٌة عالٌة  فً الزراعة واستخدام األسمدة والدورات

 اإلنتاجٌة .

التوفٌق بٌن الحٌاة المزرعٌة والحٌاة العابلٌة بطرٌقة تتناسب مع حاجات ورؼبات العابلة  – 5

 المزرعٌة .

 :ؾ التً تإدٌها اإلدارة المزرعٌة الوظاب 3 – 7

تتمثل مهام اإلدارة بوجه عام فً أعمال التخطٌط والتنفٌذ والرقابة والتقٌٌم ، وٌوضح      

( العالقة بٌن المهام المختلفة لإلدارة المزرعٌة ، إذ ٌبٌن أن هذه الوظابؾ متكاملة  1الشكل ) 

ظابؾ ومتداخلة وظٌفٌاا، بحٌث أن النجاح فً القٌام بؤي منها كثٌراا ما ٌتوقؾ على إدارة الو

األخرى ، وتعكس مهام اإلدارة األسلوب العلمً التخاذ القرارات وتتماشى معها ، وسنتناول 

 -هذه الوظابؾ بشكل موجز :

 

 : Planningالتخطٌط      – 1

إن التخطٌط السلٌم من أهم وظابؾ اإلدارة ، والقاعدة التً تستند إلٌها جمٌع الوظابؾ        

األخرى من تنظٌم وتوجٌه ورقابة ومتابعة ، والتخطٌط الفعال ٌساهم فً نجاح النشاط 

الزراعً على أسس تجارٌة ، وٌتناول وضع الترتٌبات الالزمة النجاز أعمال معٌنة خالل مدة 

 .داؾ معٌنة فً مدة زمنٌة مستقبلٌة((و هو )) وضع برنامج عمل لتحقٌق أهأٌة محدودة ،زمن
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وتعكس عملٌة التخطٌط اإلسلوب العلمً فً اتخاذ القرارات ولذلك فؤن هذه العملٌة      

تتضمن عدة خطوات أساسٌة تمثل المراحل السابقة التنفٌذ والتً تشمل تحدٌد وتعرٌؾ 

المشكلة ، وضع األهداؾ ، حصر البدابل الممكنة واختٌار البدٌل المناسب على أسس 

قواعد علوم الزراعة الحدٌثة ، كما تستند عملٌة االختٌار إلى اقتصادٌة وفنٌة تستند إلى 

 اعتبارات عملٌة تتصل باإلمكانٌات المتاحة لدى المزرعة .

 :  Implementationالتنفٌذ      – 2

تشمل مهام التنفٌذ ، التنظٌم والتوجٌه وتوزٌع الصالحٌات والتنسٌق بٌن العاملٌن فً     

معها وتوفٌر الموارد التً ٌتطلبها تنفٌذ الخطط المزرعٌة . أما  المزرعة والجهات التً تتعامل

عملٌة التنظٌم فتتضمن توزٌع مهام العمل المقررة فً ضوء عملٌة التخطٌط والتسهٌالت 

ورأس المال المتوفر بٌن العاملٌن على نحو ٌسمح بإنجاز العمل بشكل اقتصادي لكً ٌحقق 

 أهداؾ المزرعة .

ة التوجٌه بشكل مناسب على انجاز مهام التخطٌط والتنظٌم بشكل جٌد ، بٌنما ٌتوقؾ تنفٌذ مهم

إذ ٌتحمل مدٌر وٌتمثل جوهر عملٌة التوجٌه فً القدرة على إدارة أو قٌادة عمل اآلخرٌن ، 

مسإولٌة اتخاذ القرارات بناءا على تحلٌل دقٌق ألفضل المعلومات  المزرعة بشكل ربٌس

 عاملٌن وتوفٌر جو من العالقات اإلنسانٌة بٌنهم .المتوافرة ، مع إدراكه لقدرات ال

أما التنسٌق ، فٌعرؾ على انه )) تحقٌق التكامل بٌن نشاطات العاملٌن فً المزرعة      

واستخدامهم المواد المختلفة بشكل ٌإدي إلى تجنٌد الطاقات إلنجاز األهداؾ المقررة للمزرعة 

عتبار الظروؾ العامة المحٌطة بالمزرعة والتً بروح فرٌق العمل الواحد ، مع األخذ بنظر اال

 تإثر على مدى تسوٌق اإلنتاج .

وتتضمن عملٌة التنفٌذ نشاطات تهدؾ إلى توفٌر عوامل اإلنتاج ، مثل توفٌر رأس المال     

والحصول على األرض وتنفٌذ عملٌة االستصالح وإقامة نظام للري واختٌار العاملٌن واآللٌات 

لحصاد والتسوٌق وؼٌر ذلك ، إذ تهدؾ هذه النشاطات إلى تنفٌذ العملٌات ورش المبٌدات أو ا

 المزرعٌة التً تضمنتها خطة المزرعة بؤسلوب علمً ٌحقق الوصول إلى الهدؾ المنشود .

 

 : Evaluation and controllingالرقابة والتقٌٌم     – 3

للمزرعة وتعطً هذه النشاطات  تتضمن عملٌة الرقابة والتقٌٌم الجوانب المالٌة والفنٌة      

 مة حول األداء المالً أو الفنً للمزرعة .مهمإشرات 

وتستهدؾ عملٌة الرقابة متابعة تنفٌذ الخطط المزرعٌة من خالل جمع البٌانات المالٌة     

والفنٌة وتحلٌلها لقٌاس مدى التقدم الذي تحقق فً التنفٌذ طبقاا إلهداؾ الخطة الموضوعة 
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االنحراؾ عن الخطة أو القصور فً التنفٌذ بهدؾ معالجتها ، أو تحسٌن عملٌات وتحدٌد مدى 

 ( . 15التخطٌط المستقبلٌة كما موضح بالشكل ) 

وهناك العدٌد من معاٌٌر التقٌٌم الفنٌة والمالٌة التً تبٌن مستوى أداء المزرعة اعتماداا    

رد المحدودة المختلفة ، مثل األرض ، على مقاٌٌس مادٌة أو إلى القٌمة النقدٌة إلنتاجٌة الموا

العمل ، رأس المال ، اآللٌات وتظهر مقارنة تقٌٌم أداء المزرعة فً سنة معٌنة مع سنوات 

سابقة أو بالمقارنة مع المزارع المجاورة أو أرقام قٌاسٌة متوفرة لدى مراكز البحث أو 

 ٌر معلوماته .مجاالت الضعؾ والقوة ، واحتٌاجات مدٌر المزرعة للتدرٌب و تطو

                                                                           

 

 ( 15شكل رقم ) 

 ٌوضح تكامل مهام اإلدارة المزرعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نعم                        متابعة هل تم تنفٌذ النشاطات المقررة  

 

 

 هل ٌمكن إلدارة المزرعة اتخاذ إجراءات تصحٌحٌة لمعالجة معوقات التنفٌذ 

  نعم                                                                                   ال     

 

 التخطٌط                                    

 تحدٌد األهداؾ وجمع وتحلٌل البٌانات ووضع الخطط المزرعٌة       

 التنفٌذ

 تنفٌذ العملٌات المزرعٌة المختلفة

 المراقبة

 متابعة التقدم فً تنفٌذ الخطط وتقٌٌم النتابج
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 :مدٌر المزرعة  4 –7

ٌجب على المبتدئ بالزراعة أن ٌفكر جلٌاا قبل البدء بمهنة الزراعة وواقعها وإال سوؾ      

ٌتعرض إلى مشاكل اقتصادٌة واجتماعٌة كثٌرة الن مهنة الزراعة تتوقؾ على نجاح القرارات 

المتخذة لكل خطوة ، وعلى المدٌر أن ٌفاضل بٌن مهنة الزراعة والمهن األخرى من النواحً 

هل دٌة ومدى استقرار اإلٌرادات ومن حٌث حرٌته واستقالله الشخصً فً العمل ، واالقتصا

للعٌش بحٌث انه ال ٌمتلك اإلمكانات المادٌة والكفاءة  انه ٌختار الزراعة كمصدر ربٌس

 والمعرفة الالزمة إلحراز النجاح فً هذه المهنة .

ات ٌعمل بواسطتها من اجل لذا أصبح من الالزم أن تكون للمدٌر صفات ومإهالت وأدو     

 زٌادة اإلنتاج وتحقٌق أعلى ربح ممكن .

 صفات مدٌر المزرعة : -أوالا :

 ٌجب أن ٌتصؾ مدٌر المزرعة بما ٌؤتً :

 الرؼبة والقدرة على تحمل المسإولٌة والمخاطر . – 1

 الثقة بالنفس والطموح فً تحقٌق حٌاة أفضل . – 2

 فه فً العمل الزراعً .اإلصرار والعزٌمة على تحقٌق أهدا – 3

الكفاءة اإلدارٌة فً تسٌٌر العمل وتوزٌعه بطرٌقة ٌمكن بها االستفادة من العمال  – 4

 وتشؽٌلهم للحصول على أعلى إنتاجٌة .

 الرؼبة فً التعلم وتقبل األفكار الجدٌدة والعمل بها . – 5

 عمل .القدرة على اتخاذ القرارات الن التردد ٌسبب اإلرباك أو فشل ال – 6

 القدرة على القٌام بالعملٌات الحسابٌة ومسك السجالت ومراجعتها . – 7

 األمانة والنزاهة واالستقامة فً العمل . – 8

 أن ٌمتلك مستوى من التدرٌب العلمً والعملً الذي ٌإهله للدور القٌادي . – 9

قات البٌع لدٌه القدرة على كسب ثقة الذٌن ٌتعامل معهم ، خاصةا عند إجراء اتفا – 10

راء العملٌات الزراعٌة والشراء وعقود السلؾ الزراعٌة واالتفاقات مع المقاولٌن إلج

 .المختلفة

 مإهالت مدٌر المزرعة : -ثانٌاا : 

 -هناك بعض المإهالت المهمة التً ال بد أن ٌمتلكها مدٌر المزرعة منها ما ٌؤتً :

 له خبرة وكفاءة ومعرفة فً قٌادة المزرعة . – 1

 قدرته على اتخاذ القرار ومتابعة العاملٌن لتنفٌذ األعمال الزراعٌة وتطوٌر كفاءتهم . – 2

 الحكمة فً التصرؾ وبعد النظر والتروي والٌقظة والذكاء . – 3
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 أدوات مدٌر المزرعة :  -ثالثاا : 

 طرابقإن أدوات مدٌر المزرعة هً مجموع الوسابل التً بواسطتها ٌتمكن من التحول من ال

الجدٌدة والمتطورة التً تإدي  إلى زٌادة اإلنتاج ،  طرابقالزراعٌة التقلٌدٌة والقدٌمة إلى ال

وهذه األدوات تختلؾ من مزارع إلى آخر بتؤثٌر عوامل كثٌرة ، منها قدرة المزارع المالٌة 

 ومدى معرفته باستعمالها وصٌانتها على مدار السنة .

 ةمشاكل متعدد ، ،كؤي رجل أعمالةم االداره المزرعٌعند أداء مها ةوٌواجه مدٌر المزرع  

 -عند اتخاذ القرارات اهمها ماٌؤتً:

المحددات المادٌة والحٌوٌة التً تفرضها الطبٌعة والتً الٌملك المنتج حٌالها أن ٌفعل  -1

وتشمل هذه المحددات الظروؾ  ، ان ٌكون على معرفة بها هشٌبا،اذ ٌتوجب علٌ

تنظٌم العمل فً المزرعة،بٌنما تجري عملٌات االنتاج فً المناخٌة التً تإثر على 

مجال الصناعة مثال فً اماكن مؽلقة ٌمكن التحكم بؤجوابها والسٌطرة علٌها،ومن 

المحددات الحٌوٌة اٌضا تباٌن انتاجٌة وتركٌب التربة،وتباٌن استجابة المحاصٌل 

نات وطول المدة الستخدام االسمدة حسب الصنؾ ومرحلة النمو،ومدة الحمل للحٌوا

االنتاجٌة،فضال عن قدرة الحٌوان المتفاوتة حسب دورة االنتاج على تناول العلؾ 

وأثرها على انتاج اللحم او الحلٌب،وتزٌد هذه القٌود من المخاطرة ذات الصلة بالبٌبة 

 . ،مثل الصقٌع والجفاؾ والرٌاح التً تإثر على االنتاج بشكل كبٌر

بحٌث ان قدرة  ، وق المنافسة التامة او شبة التامةالعمل فً سوق تتسم بصفات س -2

المنتج على التؤثٌر بشكل فردي على اسعار الموارد والمنتجات تكاد تكون معدومة او 

محدودة،ؼٌر انه قد ٌكون لمجموعة من المنتجٌن بعض القدرة على التؤثٌر فً نطاق 

السعار المستقبلٌة العمل التعاونً،ولذلك فإن هامش الخطؤ ٌكون اكبر عند تقدٌر ا

إذ إن االسعار تتؤثر بعرض المنتجات التً  ، الضرورٌة عند إتخاذ القرارات االدارٌة

تتؤثر بدورها بعوامل خارجة عن إرادة المنتج،وبذلك ٌستطٌع المنتج زٌادة ربحه عن 

 . طرٌق زٌادة االنتاج والعابد بدرجة أقل من خالل خفض تكالٌؾ االنتاج

ٌة شاملة تسمح بتوفٌر قاعدة معلوماتٌة مناسبة العمال عدم توفر قٌود مزرع -3

  . التخطٌط ومتابعة التنفٌذ والرقابة والتقٌٌم

نقص المعلومات الفنٌة والتسوٌقٌة مما ٌحد من قدرة المنتجٌن على تخطٌط نشاطهم  -4

او إعداد خطط واقعٌة تسمح بتحسٌن دخول المزارعٌن،فالمعلومات المتعلقة بدوال 

فً الظروؾ البٌبٌة المختلؾ او  همثل االسمدة والمٌا الت المختلفة ،االنتاج للمدخ

جدوى تطبٌق تقنٌات حدٌثة لالنتاج ؼٌر متوفرة عملٌا من مراكز البحث او 

االرشاد،االمر الذي ٌصعب معه على المزارع اتخاذ قرارات موضوعٌة حول استخدام 



116 

 

كثٌر من المعلومات التسوٌقٌة كما إن  ، الكمٌات المثلى من المدخالت او تولٌفات منها

حول منافذ التسوٌق والمواصفات المناسبة ألسواق معٌنة واالسعار وكمٌات االنتاج 

 . ؼٌر متوافرة مما ٌزٌد من مخاطر عملٌات التسوٌق

مثل اعادة تنظٌم المإسسات الزراعٌة بشكل متكرر والتؽٌرات  ، التؽٌرات المإسسٌة -5

فً السٌاسات الزراعٌة حول شروط االقراض وسٌاسات التصدٌر واالستٌراد مما ٌزٌد 

 . صعوبة تخطٌط النشاطات المزرعٌة على

 : السجالت المزرعٌة  5 – 7

إن وجود السجالت المزرعٌة ٌساعد على حفظ التكالٌؾ واإلٌرادات ضمن الظروؾ       

السابدة فً الموسم الواحد ، إذ تؤخذ هذه السجالت دوراا مهماا فً أنواع المزارع سواء كانت 

 تعاونٌة أو خاصة أو مزارع دولة ، كبٌرة كانت أو صؽٌرة .

 -: وللسجالت المزرعٌة فوابد كثٌرة منها اآلتً

تعد السجالت المزرعٌة المرآة التً تعكس موقؾ المزرعة المالً عن طرٌق إظهار  – 1

 التكالٌؾ واإلٌرادات ثم الدخل الصافً .

على سرعة تنفٌذ العملٌات ال سٌما للمشارٌع المتشابهة لعدة  ةتساعد السجالت المزرعٌ – 2

 سنوات .

عملٌات المزرعٌة والتمكن من إجراء تكشؾ السجالت المزرعٌة تكالٌؾ كل عملٌة من ال – 3

 التعدٌالت الالزمة فٌها .

على تبرٌر رصد المبالػ عن طرٌق تدوٌن الفعالٌات المثالٌة  ةتساعد السجالت المزرعٌ – 4

 للمزرعة وما ٌستجد من تعدٌالت .

فً تقٌٌم الدورة الزراعٌة المتبعة وتحدٌد سلبٌاتها وإصالحها  ةتساعد السجالت المزرعٌ – 5

 بحلول مناسبة .

 -وٌمكن تصنٌؾ السجالت المزرعٌة إلى ما ٌؤتً :

وهً إحصاء لمعرفة ما للمزرعة وما علٌها فً وقت الجرد ، إذ إن الجرد  -قابمة الجرد : – 1

عادةا ٌحصل فً نهاٌة كل سنة زراعٌة ، وتظهر أهمٌة قابمة الجرد عند مقارنتها لعدة سنوات 

ادة والنقصان فً رأس مال المزرعة ، فإذا كان رأس المال سابقة ، وبذلك ٌمكن معرفة الزٌ

أكثر من السنة السابقة فؤن ذلك ٌعنً إن المزرعة سابرة فً طرٌق النجاح والتقدم ، إال أنها 

ال تعطً الكٌفٌة التً زاد بها رأس المال وال تعطً أٌضاا اإلجابة عن كٌؾ تمت العملٌات 

 المزرعٌة التً أدت إلى التقدم .

إن هذه السجالت مهمة إلنها توضح الطرٌقة التً تسٌر علٌها  -السجالت اإلحصابٌة : – 2

االستثمارات فً المزرعة ، ومن مالحظة السجالت اإلحصابٌة المختلفة لعدة سنٌن تتضح لنا 
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أشٌاء كثٌرة ، منها مثالا ، إن ضعؾ إنتاجٌة المحصول ٌجعلنا نفكر فً تسمٌد التربة أو تؽٌٌر 

اعٌة ، وتوضح لنا فٌما بعد إذا كان هناك إسراؾ وتبذٌر فً استعمال العلؾ الدورة الزر

بالنسبة للحٌوانات أو إسراؾ فً استخدام األٌدي العاملة أو المكابن واآلالت الزراعٌة ، 

وهناك عدد آخر من السجالت اإلحصابٌة ، مثل سجل خرٌطة المزرعة الذي ٌوضح أنواع 

بة ونوع المحصول ، وسجالت إنتاج المحاصٌل التً توضح الحقول ومواقعها ، وتركٌب التر

عالقة المحصول بنوعٌة التربة وكمٌة ونوعٌة السماد المستعمل وهناك سجل حٌوانات 

المزرعة ومنتجاتها الٌومٌة أو السنوٌة أو أعداد وأوزان الحٌوانات ، وقد ٌكون سجالا لكل 

 -ة ، والنماذج اآلتٌة توضح ذلك :حٌوان والذي بواسطته تقاس كفاءة الحٌوان اإلنتاجٌ

 ( 1) نموذج 

 سجل الحلٌب حسب النوع والوقت

اضى 

 انًبشيت

 انجًؼت انخًيص  األربؼبء انثالثبء االثُيٍ األحذ  انطبج

 و ص و ص و ص و ص و ص و ص يطبء صببح

              

 ( 2) نموذج 

 سجل إنتاج الحلٌب ومشتقاته

انخبريخ  انخطهطم

 وانيىو

 ػذد انحيىاَبث كًيت اإلَخبج / كغى / نخر 

 انكهي

 انًالحظبث

 نبٍ لشطت جبٍ زبذ حهيب

        

 

 ( 3) نموذج 

 سجل إنتاج المحاصٌل

 ( ........... المساحة ............ 2( ......... المساحة ........... حقل )  1حقل ) 

 التربة ............... نوعها ...............التربة ............. نوعها ..............  

 يؼبنجت انخربت اإلَخبج انًحصىل انطُت يؼبنجت انخربت  اإلَخبج  انًحصىل  انطُت 
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 ( 4) نموذج 

 سجل الوقت

 اسم العامل ...................................... الشهر ........................

ػذد ضبػبث انؼًم  اضى انحمم وانًحصىل انؼًموصف  أيبو انشهر 

 اإلظبفي

ػذد ضبػبث انؼًم 

 االػخيبدي

 انًالحظبث

      

 

 

 ( 5) نموذج 

 سجل األجور

 االضخمطبػبث  إجًبني األجر 
ي

مذ
نُ

 ا
جر

أل
 ا
ي

بف
ص

 
 انًسايب انؼيُيت 

ب 
اي
ًس

ان
 و

جر
أل
 ا
ي

بن
جً

إ
 

بب
م 

بي
نؼ

 ا
غ
لي

حى
هى

ط
نخ

 
 

 انًالحظبث 

ػذد ضبػبث 

 انؼًم 

انطبػبث 

 اإلظبفيت 

ي 
بن
جً

إل
ا

 

ب 
ائ
ظر

 

ث 
ُب

يي
حأ

 

إجًبني 

 االضخمطبػبث

 إجًبني يُخجبث  ضكٍ 

           

 

 

وهناك سجالت فنٌة لٌس لها عالقة بسجالت تكالٌؾ المزرعة وإنما هً سجالت تساعد    

دون فٌها تمدٌر المزرعة على اإلدارة العلمٌة الصحٌحة ، مثل سجالت المواد البٌطرٌة التً 

أنواع العالجات والنسب التً تستعمل بها تلك العالجات وتوارٌخ نفاذها وتحدٌد األمراض التً 

ٌؤخذها بنظر االعتبار عند التخطٌط للمشارٌع المستقبلٌة ، وهناك سجالت كٌمٌاوٌة لمعالجة 

 اآلفات الزراعٌة واألمراض النباتٌة .
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 أضئهخ َٔشبطبد انفصم انطبثغ

 / تطور مفهوم اإلدارة المزرعٌة مع تطور الزراعة الحدٌثة ، ناقش ذلك ؟ 1س

 / ما هً أهداؾ اإلدارة المزرعٌة ؟ وفً أي إطار ٌمكن وضعها ؟ 2س

/ ٌعتبر التخطٌط السلٌم من أهم وظابؾ اإلدارة المزرعٌة والقاعدة التً تستند  3س

 الٌها جمٌع الوظابؾ ، اشرح ذلك ؟

باعتباره احد وظابؾ اإلدارة المزرعٌة على التنظٌم والتوجٌه / ٌعتمد التنفٌذ  4س

 والتنسٌق بٌن العاملٌن ، كٌؾ ٌتم ذلك ؟

 ة ؟المزرعٌة من خالل وظابفها الربٌس/ ارسم شكالا ٌوضح تكامل مهام اإلدارة  5س

 / تكلم عن أهم الصفات التً ٌجب توافرها فً مدٌر المزرعة ؟ 6س

مة التً ٌجب أن ٌمتلكها مدٌر المزرعة ، عددها / هناك بعض المإهالت المه 7س

 واشرح أهم األدوات التً ٌستعملها المدٌر فً مزرعته من اجل زٌادة اإلنتاج ؟

 / عدد مع الشرح أهم فوابد السجالت المزرعٌة ؟ 8س

 ها مدٌر المزرعة ؟مهً أهم أصناؾ السجالت المزرعٌة التً ٌستخد / ما 9س

، ارسم لنا نموذجاا لسجل إنتاج المحاصٌل حسب  / بصفتك مدٌراا للمزرعة 11س

 الحقول الموجودة فً المزرعة ؟

 / ماهً أهم المعوقات التً ٌواجهها مدٌر المزرعه؟11س
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 يجبدا ػبيخ يف تمٛٛى ادلشبسٚغ انضساػٛخ
 

 

   ٙانذخم ادلضسػ 

    انذخم انظبيف نهًضسػخلٛبط 

    ادلًٓخ يف تمٛٛى ادلشبسٚغ انضساػٛخثؼغ ادلؼبٚري 

 

  

 

 

 انفظم انثبيٍ
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 أْذاف انفظم انثبيٍ
  تؼهٛى انطبنت طشائك تمٛٛى ادلشبسٚغ انضساػٛخ يٍ خالل ثؼغ

ادلؼبٚري ادلًٓخ ٔانتٙ يٍ خالذلب ٚتى اختٛبس ادلشبسٚغ االكثش 
 سحبٛخ ٔدساعخ خذٖٔ تهك ادلشبسٚغ نهًفبػهخ ثُٛٓب .

  ادلضسػٛخ ٔطشٚمخ حغبة انتؼشٚف ثطشٚمخ حغبة انتكبنٛف
انذخم ادلضسػٙ ٔانتٙ تؼذ يٍ ادلؼبٚري ادلًٓخ نمٛبط انكفبءح 

 االلتظبدٚخ نهًضسػخ .

 . انتؼشف ػهٗ اْى طشائك تمٛٛى االسع انضساػٛخ 
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 انفظم انثبيٍ

 يجبدا ػبيخ يف تمٛٛى ادلشبسٚغ انضساػٛخ
 

ٌتحدد الربح المزرعً ألي مزرعة من خالل معرفة مجموع إٌرادات المزرعة الكلٌة ،        

وكذلك مجموع المصارٌؾ الكلٌة ، والفرق بٌنهما ٌمثل صافً الربح المزرعً الذي ٌسعى 

مدٌر المزرعة لتحقٌق اكبر ربح ممكن ضمن اإلمكانٌات المتوفرة من الموارد االقتصادٌة 

لكفاءة االقتصادٌة كونها تعبر عن استعمال مصادر الثروة بالشكل الذي المختلفة ، وهنا تدخل ا

ٌمكن معه تحقٌق اكبر صافً دخل ممكن من المزرعة ، فالدخل الصافً للمزرعة هو من 

لذي ٌستطٌع أن المعاٌٌر المهمة لقٌاس الكفاءة االقتصادٌة للمزرعة ، وان المزارع الجٌد هو ا

عته ، لذا ٌنبؽً علٌنا معرفة أهم مقاٌٌس الكفاءة ممكن من مزر ٌحقق اكبر دخل صاؾ

االقتصادٌة التً من بٌنها الدخل الصافً للمزرعة وعوابد العمل المزرعً وعوابد اإلدارة 

 المزرعٌة .

  :الدخل المزرعً  1 – 8

ٌتكون الدخل المزرعً من مجموع مبٌعات المزرعة ، وما تستخدمه العابلة من منتجات      

المزرعة لؽرض االستهالك العابلً ، والتً تقدر بسعر السوق ، وكذلك ٌشمل الدخل المزرعً 

جمٌع المساعدات التً تقدمها الحكومة ضمن برامجها فً المنطقة ، وكذلك الزٌادة الحاصلة 

وجودات خالل السنة ) الزٌادات الحاصلة فً قطٌع األؼنام أو الزٌادة الحاصلة فً من قٌمة الم

 قٌمة المنشؤة الزراعٌة ( فالدخل هنا ٌمثل مجموع اإلٌرادات المتحققة من المزرعة .

 

 مثال / أدناه اإلٌرادات التً حققتها مزرعة بابل :

 دٌنار 1750000قٌمة مبٌعات المزرعة النقدٌة من الحبوب والخضروات  – 1

 دٌنار  350000الزٌادة الحاصلة فً رأسمال المزرعة ) حٌوانات مثالا (   – 2

 دٌنار  400000استهالك العابلة من منتجات المزرعة                       – 3

 المطلوب / اٌجاد الدخل الذي حققته المزرعة ؟

  الدخل المزرعً = مجموع اإلٌرادات أعاله 

  دٌنار 2500000=  400000+  350000+  1750000= 
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 قٌاس الدخل الصافً للمزرعة /  2 – 8

لقٌاس الدخل الصافً للمزرعة ال بد من معرفة ) المصارٌؾ ( التً ٌدفعها المزارع خالل      

السنة والمتمثلة بالمبالػ الالزمة لتؽطٌة نفقات مستلزمات اإلنتاج من بذور وأسمدة ومواد 

مكافحة وأعالؾ الحٌوانات والزٌوت والوقود وكلؾ حراثة األرض والتسوٌق و تصلٌح 

ت الزراعٌة وترمٌم األبنٌة وؼٌرها من التكالٌؾ النقدٌة األخرى ، وتضاؾ المكابن واآلال

الفابدة ضمن تكالٌؾ اإلنتاج والتً تمثل ) تكلفة الفرصة البدٌلة ( لرأس المال المستثمر فً 

شراء الموجودات المزرعٌة ، من ارض وإنشاء أبنٌة وشراء مكابن ، وكذلك رأس المال 

ت الجارٌة ، كالبذور واألسمدة والحٌوانات لؽرض اإلنتاج المستثمر فً شراء الموجودا

 الجاري .

كما ان التكالٌؾ تشمل مقدار النقص الحاصل فً قٌمة الموجودات المزرعٌة   ) االندثار (     

خالل تلك السنة ، فضالا عن عمل أفراد العابلة فً الحقل ، ألن عملهم داخل المزرعة ٌفوت 

 خارج نطاق المزرعة . علٌهم فرص العمل فً مجاالت

إن بنود اإلٌرادات المزرعٌة وبنود التكالٌؾ المزرعٌة التً ٌحصل علٌها مدٌر المزرعة من     

مٌزانٌة الدخل ٌجب أن تعد فً نهاٌة كل سنة لقٌاس القٌمة الصافٌة المتحققة من العملٌات 

 ة .الزراعٌة المختلفة لالطالع من خاللها على الوضع المالً لمدٌر المزرع

 مثال / إذا كانت بنود التكالٌؾ ألحدى المزارع ما ٌؤتً : 

  دٌنار 450000        مجموع مشترٌات المزرعة .                      – 1

  دٌنار 200000ت (         آالنقص فً قٌمة رأسمال المزرعة ) منش – 2

  دٌنار 100000     الفابدة على رأس المال                               – 3

  دٌنار 250000    عمل أفراد العابلة                                      – 4

  دٌنار 1000000   المجموع                                                     

 

 وإلٌجاد صافً الدخل المزرعً من خالل اإلٌرادات والتكالٌؾ المذكورة آنفاا تكون المعادلة   

 -بالشكل اآلتً :

التؽٌر فً قٌمة الموجودات المزرعٌة + قٌمة ± صافً الدخل المزرعً = صافً الدخل النقدي 

 ما تستهلكه العابلة من المزرعة .

 -:نرىومن المثالٌن السابقٌن 

مجموع  –وؼٌرها  صافً الدخل المزرعً = ) قٌمة مبٌعات المزرعة النقدٌة من الحبوب

التؽٌر فً قٌمة موجودات المزرعة ( + ) الزٌادة الحاصلة فً رأسمال مشترٌات المزرعة أو 

  .ال المزرعة ( + استهالك العابلة النقص قً قٌمة رأسم –المزرعة 



124 

 

 -نقوم اآلن بتعوٌض المبالػ بالشكل اآلتً :

( +  200000 – 350000( + )  450000 – 1750000صافً الدخل المزرعً = ) 

  دٌنار 1850000=  400000

 -أما عوابد العمل المزرعً فٌمكن إٌجادها كاآلتً :

 الفابدة على رأس المال . –عوابد العمل المزرعً = صافً الدخل المزرعً 

   = ًدٌنار 1750000=  100000 – 1850000عوابد العمل المزرع  

 -أما عوابد اإلدارة المزرعٌة فنجدها كاآلتً :

 عمل أفراد العابلة  –عوابد اإلدارة المزرعٌة = عوابد العمل المزرعً 

دٌنار 1500000=  250000 – 1750000عٌة = زرعوابد اإلدارة الم  

 -أما تكلفة الفرصة البدٌلة فٌمكن التعرؾ علٌها كاآلتً :

ة للمزرعة إن عوابد اإلدارة المزرعٌة تعد من المعاٌٌر المهمة لقٌاس الكفاءة االقتصادٌ    

بصورة عامة ، ولقٌاس الكفاءة اإلدارٌة لمدٌر المزرعة بشكل خاص ، حٌث تمثل هذه العوابد 

تكالٌؾ الفرص البدٌلة لمدٌر المزرعة مقارنةا باإلٌراد المتوقع الحصول علٌه لقاء عمله فً 

 مجال آخر .

راد المتؤتً من عمله فإذا كان اإلٌراد الذي ٌحصل علٌه خارج نطاق المزرعة أكثر من اإلٌ     

فً المزرعة فمن مصلحة مدٌر المزرعة أن ٌترك العمل المزرعً وٌقوم بالعمل اآلخر ، كما 

إن مدٌر المزرعة ٌستطٌع أن ٌقارن ما ٌحصل علٌه من إٌراد مع المزارع المجاورة لمزرعته 

تقوم شرط أن تعمل تلك المزارع بنفس الظروؾ ، وان تكون متقاربة من حٌث المساحة ، و

بإنتاج نفس المحاصٌل ، فإذا تؤكد إن اإلٌراد الصافً المتحقق من مزرعته هو اقل من اإلٌراد 

الصافً المتحقق فً المزارع المجاورة ، فعلٌه أن ٌعمل على رفع كفاءة المزرعة من الناحٌة 

 االقتصادٌة عن طرٌق مزج عناصر اإلنتاج بشكل ٌحقق له :

الكمٌة السابقة من عناصر اإلنتاج أو المحافظة على نفس الحصول على ناتج اكبر بنفس 

 مستوى اإلنتاج السابق باستخدام كمٌة اقل من وحدات عناصر اإلنتاج .

 

 :همة فً تقٌٌم المشارٌع الزراعٌة بعض المعاٌٌر الم 3 – 8

تعد معاٌٌر تقٌٌم المشارٌع الزراعٌة مكملة لمعاٌٌر قٌاس الكفاءة االقتصادٌة للمزرعة ،     

 -وفٌما ٌؤتً أهم هذه المعاٌٌر :

 أوالا /  القٌمة المضافة اإلجمالٌة :

وهً القٌمة التً تتكون من األرباح التً نحصل علٌها من الفرق بٌن التكالٌؾ واإلٌرادات     

 وقٌمة االندثارات والفابدة على رأس المال . الٌهاباالضافة االجور 
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 القٌمة  المضافة اإلجمالٌة = األرباح + األجور + االندثارات + الفوابد 

          ( دٌنار وان التكالٌؾ المتؽٌرة هً  2000000فإذا افترضنا إن التكالٌؾ الثابتة هً ) 

 ( دٌنار  4500000) جمالٌة ٌساويؾ الكلٌة أو اإل( دٌنار فان مجموع التكالٌ 2500000) 

 ( دٌنار  6500000ولنفترض إن إٌرادات المزرعة هو ) 

 التكالٌؾ الكلٌة  –فان صافً الربح = اإلٌراد الكلً 

  دٌنار 2000000=  4500000 – 6500000صافً الربح = 

            ( دٌنار ، وقٌمة االندثارات        500000وإذا افترضنا إن األجور المدفوعة هً ) 

 ( دٌنار فؤن : 1200000( دٌنار وفوابد رأس المال تبلػ )  200000) 

 3900000= 1200000+200000+500000+2000000القٌمة المضافة اإلجمالٌة =

  دٌنار

 -ثانٌاا / القٌمة المضافة الصافٌة :

 ندثارات .وهً القٌمة التً تتكون من القٌمة المضافة االجمالٌة مطروحاا منها قٌمة اال    

= االندثارات  –القٌمة المضافة اإلجمالٌة  القٌمة المضافة الصافٌة 

  دٌنار 3700000=  200000 – 3900000=                               

 

 ثالثاا / فترة استرداد رأس المال :

هً المدة التً ٌتم خاللها استرداد رأس المال الثابت والمتكون من قٌمة األرض وقٌمة     

         ( دونم هً 100األبنٌة المشٌدة فً المزرعة ، فلو افترضنا إن قٌمة األرض البالؽة ) 

( دٌنار ، فان مجموع رأس  10000000)  ــ( دٌنار وقٌمة األبنٌة تقدر بـ 20000000) 

 ( دٌنار . 30000000)  المال الثابت سٌساوي

 

 

 

 -و بهذا فؤن معادلة فترة استرداد رأس المال تكون كاآلتً :

فترة استرداد رأس المال = 
 راس المال الثابت

 االرباح االندثارات
  =

        

              
  =   

        

       
 سنة  14=  

 

 رابعاا / كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل :

عندها التكالٌؾ الكلٌة مع اإلٌرادات الكلٌة ،  ىساوتة التعادل تعبر عن النقطة التً تإن نقط    

وتبدأ المزرعة عادة بتحقٌق الربح بعد نقطة التعادل نتٌجة للفرق بٌن المبٌعات بعد هذه النقطة 
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والتكالٌؾ المتؽٌرة لهذه المبٌعات ، على اعتبار إن التكالٌؾ الثابتة قد استردت بالكامل عند 

 البٌانً اآلتً :نقطة التعادل ، وكما موضح فً الشكل 

 ( 2شكل ) 

 ٌبٌن كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل

 

 

 

( دٌنار للطن الواحد  4000مثال : مزرعة الهدى تنتج وتبٌع السلعة ) س ( بسعر بٌع قدره ) 

            ( دٌنار ، أما التكالٌؾ الثابتة السنوٌة فبلؽت  2400وتبلػ التكلفة المتؽٌرة للطن ) 

 ( دٌنار . 6000000) 

 قٌمتها ؟المطلوب / استخراج كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل ثم اوجد 

 .دٌنار الٌٌن( م 6مثل التكالٌؾ الثابتة والبالؽة )ٌوازي المحور األفقً حٌث ٌ اا نرسم خط –أ 

( آالؾ طن ثم تقوم بمقابلة عدد الوحدات بالتكالٌؾ  5نختار حجم مبٌعات معٌن قدره )  –ب 

 -: ٌؤتًالكلٌة ) الثابتة والمتؽٌرة ( والتً مجموعها كما 

 (   2400×  500دٌنار + تكالٌؾ متؽٌرة )  ( 6000000تكالٌؾ ثابتة ) 

 دٌنار  18000000=  12000000+  6000000التكالٌؾ الكلٌة = 

كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل = 
 تكاليف االنتاج الثابتة كمية االنتاج

 قيمة االنتاج التكاليف المتغيرة
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 
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=  4000×5000سعر بٌع الطن الواحد = × قٌمة اإلنتاج = حجم المبٌعات  -جـ 

 دٌنار  20000000

  = كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل
            

                 
  طن 3750=  

( وحدة ، أما  3750ومن خالل الرسم البٌانً ٌتضح إن كمٌة اإلنتاج عند نقطة التعادل هً ) 

 دٌنار وهذا ما نشاهده بالرسم . 15000000=  4000×  3750تساوي = فقٌمتها 

ونالحظ من الرسم البٌانً إن نقطة التعادل تم تحدٌدها بتقاطع اإلٌرادات الكلٌة مع التكالٌؾ 

 الكلٌة عند النقطة ) ن ( .

 معدل العابد البسٌط : –د 

هو ذلك المعدل الناجم عن قسمة معدل الربح السنوي للمشروع على مجموع النفقات 

 س المشروع .االستثمارٌة لنف

أي إن : معدل العابد البسٌط = 
 معدل الربح السنوي

 مجموع النفقات االستثمارية
  ×100  

= أ                   أي إن : 
ب

جـ
  ×100  

 حٌث ٌتم استخراج معدل الربح السنوي من خالل المعادلة اآلتٌة :

ب =                         
 مجموع االرباح الصافية للمشروع

 عدد السنين
 

ب =            :أي إن 
مج ر ص

ن
 

 أما ج فهً ترمز إلى مجموع النفقات االستثمارٌة .

مثال : توجد لدٌنا ثالثة مشارٌع إنتاجٌة هً ) أ ، ب ، جـ ( وان كل مشروع ٌحتاج إلى نفقات 

دٌنار والعمر اإلنتاجً لكل مشروع هو خمس سنوات وكانت ملٌون (  2استثمارٌة مقدارها ) 

                   -كما هو موضح بالجدول اآلتً : ) بمالٌٌن الدنانٌر(  اإلٌرادات المتؤتٌة من تلك المشارٌع

 مشروع   ج مشروع     ب مشروع   أ ةالسن

1 2 6 10 

2 4 6 8 

3 6 6 6 

4 8 6 3 

5 10 5 1 

 28 29 30 مجموع االٌرادات
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 الحل :

 المشروع ) أ(

 النفقات االستثمارٌة  –نستخرج الربح الصافً = اإلٌرادات الكلٌة 

  دٌنار مالٌٌن 10=  20 – 30الربح الصافً = 

معدل الربح السنوي ) ب ( = 
 مج ر ص 

ن
  =

  

 
 دٌنار ملٌون   2 =  

 = ) معدل العابد البسٌط ) أ
ب

جـ
  ×100 

  = أ
 

  
  ×100  =10 % 

 المشروع ) ب ( 

 دٌنار  مالٌٌن 9=  20 – 29الربح الصافً = 

معدل الربح السنوي ) ب ( = 
مج ر ص

ن
 =  

 

 
  دٌنار ملٌون 1.8=   

معدل العابد البسٌط ) أ ( = 
ب

جـ
  ×100 

 أ =  
   

  
  ×100  =9 % 

 

 المشروع ) ج ( 

 

  دٌنار مالٌٌن 8=  20 – 28الربح الصافً = 

  معدل الربح السنوي ) ب ( =
 

 
  دٌنار ملٌون 1.6=   

 = أ  
ب

جـ
  ×  100 

 = أ  
   

  
   ×100  =8 % 
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وان هذه النسب تقارن مع تكالٌؾ الفرص البدٌلة لرأس المال المستثمر فً تلك        

% ( فٌقبل  10)  انت الفرصة البدٌلة لرأس المال تقل عنالمشارٌع ، ففً مشروع ) أ ( إذا ك

االستثمار فً هذا المشروع ، أما إذا كانت تكالٌؾ الفرصة البدٌلة لرأس المال المستثمر فً 

% ( فٌرفض االستثمار فً ذلك المشروع ، وما ٌنطبق  10المجاالت األخرى هً أكثر من ) 

 على هذا المشروع ٌمكن تطبٌقه على المشارٌع األخرى . 

تقدٌر إذ إن تثمٌن االرض هو  ، ةتقٌٌم االرض الزراعٌ طرابقاهم والبد من التعرؾ على      

وبما ان لالرض بعض الخصابص التً تنفرد بها عن  ، بالنقود ةقٌمتها معبرا عن تلك القٌم

خدم فً االان مإشر صافً الدخل المزرعً لتلك االرض ٌست بقٌة  عناصر االنتاج االخرى ،

صافً الدخل المزرعً كما ان  اثناء عملٌات البٌع والشراء ، ةتقدٌر قٌمة االرض الزراعٌ

 -: من العوامل اهمها ةٌتؤثر بمجموع

ختالفا إذ إن االرض تختلؾ ا وطبٌعة تركٌبها الكٌمٌاوي والباٌلوجً ، ةخصوبة الترب -1

 -: واخرى وكما فً المثال االتً ةكبٌرا فً تركٌبها بٌن قطع

 

 

 الدنانٌر( آالؾ) من اآلراضً ة انواعخمسلالمال    قٌمة الناتج  وحدات العمل ورأس 

 ـب        ج            د               ه        أ                                       

           1                    145      132     128        100           96 

           2                    155      138     120        94              -- 

           3                    130      127     113         --               -- 

           4                    117      116     107         --               -- 

           5                    112      108     105         --               -- 

           6                    107      102     100         --               -- 

           7                    101      100     97           --               -- 

           8                    100      94       93           --               -- 

           9                    93        92       91           --               -- 

         10                    91        90       89           --               -- 

 ةمن العمل ورأس المال تكلؾ كل وحد ةومتجانس ةوحدات متساوٌعلى افتراض استخدام    

ٌن هذه االنواع من االرض دٌنار فلهذا نالحظ االختالؾ ب الؾ (100) من هذه الوحدات

إذ  ، تعد من اجود االراضً ففً النوع )أ( ، ةمن حٌث خصوبتها وقدرتها االنتاجٌ ةالزراعٌ

ة دٌنار وان الوحد الؾ 145االولى من عناصر االنتاج تعطً دخال مقداره  ةإن استخدام الوحد
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من  ةدٌنار ولهذا نستمر بعملٌة االنتاج طالما ان االٌراد ٌؽطً مجموع الكلف الؾ 155الثانٌه 

وحدات  (8، ولهذا نستخدم ) هً الرٌع االقتصادي لالرض ةالعمل ورأس المال  وهذه الزٌاد

 ةوحدات للنوع )ج( ووحد ستةو وحدات للنوع )ب( (7لنوع االول و)من العمل ورأس المال ل

لتً اي االرض ا ، ةولذا تعد االرض من النوع )د( باآلرض الحدٌ ،  فقط للنوع )د( ةواحد

اما النوع  ، ا االقتصادي ٌكون صفراه، ورٌعةلمجموع الكلف ةتكون فٌها قٌمة الناتج مساوٌ

إال فً  ، الن اٌرادها اقل من تكالٌؾ انتاجها ، االنتاجمن االرض فال ٌدخل ضمن خطة  (ـ)ه

 الؾ 100حالة انخفاض تكالٌؾ االنتاج من العمل ورأس المال او ارتفاع االٌراد الكثر من 

  .دٌنار

إذ ٌختلؾ االٌراد المتؤتً من  ، مة االرض لبعض المزروعات دون ؼٌرهاءمدى مال -2

 وكذلك تختلؾ تكالٌؾ االنتاج.                                                     ، محصول عن محصول اخر

من حٌث قربها  ةإن موقع االرض ٌإدي دورا مهما فً زٌادة الدخل الصافً للمزرع -3

 وعن االسواق لتقلٌل تكالٌؾ التسوٌق.  ةعبدالم قمن مصدر المٌاه وعلى الطر

 . ةالمحٌطة باالرض الزراعٌجتماعٌة واال ةالظروؾ المناخٌ -4

 من تلك االرض .  ةللزراع ةاسعار المحاصٌل المالبم -5

  -فً تقٌٌم االرض ماٌؤتً: ةالمستخدم طرابقومن ال   

 طرٌقة رسملة الدخل:  - أ

 .على معرفة صافً الدخل للدونم الواحد ةوتعتمد هذه الطرٌق   

 الدخل الصافً)ص(                 

 --------------------قٌمة الدونم= 

 )س(ةنسبة الفابد         

(ألؾ 100تساوي ) ةمثال: إذ فرضنا إن صافً الدخل المزرعً للدونم الواحد من ارض معٌن

 .% 5المتعارؾ علٌها فً البنوك تساوي  ةدٌنار وإن نسبة الفابد

 الحل:

 100000    س                                   

 دٌنار             200000=  -----------=  ----------= قٌمة الدونم الواحد 

 0005ص                                       

لرأس المال المستخدم من شراء تلك  ةتمثل تكالٌؾ الفرص البدٌل ةوإن نسبة الفابد   

ألؾ دٌنار لشراء  200دفع الشخص الذي ٌرٌد شراء االرض مبلػ  ااالرض،وهذا ٌعنً إذ

% فٌما إذا وضع هذا المبلػ فً المصرؾ ،فهذا ٌتطلب 5مقدارها  ةم واحد وفً ضوء فابددون

ألؾ دٌنار  (100أن تحقق له االرض صافً دخل سنوي مقداره عشرة االؾ  دٌنار الن كل )
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التً خسرها من  ةتتطلب تحقٌق خمسة أالؾ دٌنار سنوٌا تعوٌضا عن الفابد ةمستثمر

 . المصرؾ

فٌستخرج  ، أما فً حالة عدم ثبات صافً الدخل المزرعً فً المستقبل ومعرفة هذا التؽٌر  

 -ٌالشكل اآلتً: ةإذ تصبح المعادل ةاآلتٌ ةصافً الدخل المزرعً بالصور

 ص              أ   

--------  ± ------- 

 2س              س  

 

 . خل المزرعً فً المستقبلأو النقصان فً صافً الد ةحٌث ٌمثل أ مقدار الزٌاد

 

 مثال:

أالؾ  (10000ٌساوي ) ةإذ كان صافً الدخل المزرعً للدونم الواحد من االرض الزراعٌ 

 .( ألؾ دٌنار 1000إن صافً الدخل المزرعً ٌزداد بمقدار )فدٌنار 

                         10000           000 1 

  -----------+    -----------قٌمة الدونم الواحد = 

                            0.05          (0.05 )2 

 دٌنار  600000=        

 .من السنٌن فً المستقبل ةنفترض انتاجٌة الدونم ستستمر الى ما النهاٌ ةوفً هذه الحال  

أما إذا كان عمر االرض محدودا كما هو فً مناطق اسخراج النفط او مناطق المناجم فتصبح   

 -: بالشكل االتً عند تقدٌر قٌمة الدونم الواحد منها ةالمعادل

 1ص                        

 ( --------------- -1)   ------=  ق

 ن  س( + 1س             )        

 

 .حٌث تمثل ن عدد السنوات التً تستؽل بها االرض   

 -:ةفتتلخص بالنقاط االتٌ ةهذه الطرٌق هأما الصعوبات التً تواج 

 من الصعوبة التوصل وبشكل دقٌق الى معرفة صافً الدخل المزرعً. -1

صعوبة تحدٌد نسبة الفابدة على القروض وخاصة إذ كانت مجاالت كثٌرة لرأس المال  -2

 من عملٌات االستثمار،ومن الصعوبة تحدٌد الفرص البدٌلة لرأس المال ومعرفتها. 
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إذا كانت هناك مبان ومنشؤت تابعة لالرض ،فمن الصعوبة تقدٌر قٌم تلك االبنٌة  -3

 ها على صافً الدخل المزرعً. والتحسٌنات الجارٌة على االرض لتؤثٌر

من الصعوبة استخدام قانون ثابت الختالؾ االنتاج المستخدم وطبٌعة المشارٌع  -4

 االنتاجٌة.

 -طرٌقة الثمن المثلى أو طرٌقة المقارنة: - ب

،وتخضع فً  ةبتقدٌر قٌمة االرض الزراعٌ ةإذ ٌستخدم سعر السوق السابد فً تلك المنطق   

 ةن طلب وعرض االرض تحت الطبٌعع ةالناتج ةلسعرٌالى التقلبات ا ةهذه الحال

فً عملٌات بٌع االراضً  ةالكامل ةوٌعد هذا المعٌار مهما فً حالة وجود الحرٌة.االقتصادٌ

 ةوتخضع للمنافس ةللبٌع فً تلك المنطق ةمن االرض معروض ةوشرابها ،وهناك اعداد كبٌر

او اراضً  ةفً المنطق ةعار السابدودون اي تؤثٌر خارجً،كما قد تكون االس ةالتام ةالحر

المٌراث بعد االطالع على اسعارها تكون اساسا لتقدٌر اسعار الدونم الواحد لها فً ضوء هذه 

 .االسعار

 -طرٌقة الثمن الجردي: -ج

،بحٌث ٌتم جرد كافة الموجودات ةخاص ةفً تقدٌر قٌمة االرض بصف ةتستخدم هذه الطرٌق   

فً  ةعلى االرض وكذلك الموجودات المتداول ةومنشؤت وتحسٌنات مقام ةمن ابنٌ ةالثابت

 .ثم ٌتم تقدٌر قٌمة تلك االرض بإستخدام أسالٌب الجرد والتقٌٌم المتعارؾ علٌها ةالمزرع

لكلفة  ةدقٌق ةبعد دراس ةالمقام ةٌر أقٌام المنشؤت واالبنٌدتستخدم عادة لتق ةإن هذه الطرٌق  

 .فً البناء ةلها وتارٌخ إنشابها والمواد المستخدمالبناء والعمر المتوقع 

 -: ةتقدٌر ثمن االرض المستصلح-د

 20 – 15تقدر بٌن  ةزمنٌ ةٌمكن استرجاع ثمن ماٌصرؾ على االرض من استصالح بمد   

 . ،وهً مدة استرداد رأس المال المستثمر فً االستصالحةسن

 فً تقدٌر قٌمة الدونم الواحد : ةاالتٌ ةوتستخدم المعادل   

)مصارٌؾ  - 20× قٌمة الدونم الواحد =الربح الصافً من االرض بعد االستصالح 

الربح الصافً منها أثناء  –على رأس المال المستخدم من االستصالح  ةاالستصالح+ الفابد

 : من العوامل أهمها ماٌؤتً ةوٌتوقؾ الربح المزرعً على مجموع ، االستصالح(

 ؟ةالتً ٌتبناها مدٌر المزرع ةمالمشارٌع الزراعٌ-1

 ة.االخرى المستخدم ةوالموارد االقتصادٌ ةالحجم االمثل من المزرع-2

 .والتً تحتاج الٌها متطلبات االنتاج ةالحجم المطلوب من االستثمارات المزرعٌ-3

 ة.مجاالت استخدام التقدم التكنلوجً المطلوب-4
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 -طرٌقة الثمن الضرٌبً: -ـ ه

للدونم ٌضاؾ الٌه النفقات  ةاالٌجارٌ ةعادة ٌقدر ثمن الدونم الواحد بعشرة امثال القٌم   

 .على تلك االرض ةعلى رأس المال وثمن المبانً والمنشؤت وثمن االشجار الموجود ةوالفابد

،إذ تعكس ةالمزرعٌ ةومما تقدم علٌنا ان نعرؾ بؤن الربح ٌإدي دورا مهما فً نجاح االدار   

بشكل كفوء وناجح،وبهذا تبرز اهمٌة  ةعلى ادارة المزرع ةاالرباح قدرة مدٌر المزرع حجم

 -االرباح على تحقٌق ماٌؤتً:

عن طرٌق االستثمار  ةفً المزرع ةتوفٌر رأس المال الالزم لزٌادة الفعالٌات االقتصادٌ -1

 .الصافً

 .تصادي لهااالق هالى مستوى افضل وتحقٌق الرفا ةاالرتفاع بمستوى معٌشة العابل -2

لزٌادة االنتاج  ةفً الزراع ةوالوسابل الحدٌث ةٌساعد على استخدام التكنلوجٌا المتطور -3

 .هوتطوٌر

على االستمرار  هوتشجٌع ةلمدٌر المزرع ةاالدارٌ ةتعكس القدر ةإن االرباح المزرعٌ -4

 -فً العمل المزرعً،وهناك نوعان من االرباح:

 ةوفً الظروؾ ؼٌر الطبٌعٌ ة فً الحاالت النادرالتً التتحقق إال ةاالرباح االقتصادٌ-أ

،وهذه االرباح نادرة الوقوع ةالكلٌ ةوٌكون فٌها الدخل المزرعً اكبر من مجموع الكلف

 .فً القطاع الزراعً

فً القطاع الزراعً ،إذ ٌتساوى االٌراد  ة، وهً االرباح السابدةاالرباح االعتٌادٌ-ب

على االستمرار فً  ةاالرباح تشجع مدٌر المزرع،وإن هذه ةالكلٌ ةالكلً مع الكلف

 ةعملٌة االنتاج فً االمد القصٌر والبعٌد،النه ٌحقق عوابد عناصر االنتاج فً العملٌ

لقاء  ةوالتً تعكس أتعاب مدٌر المزرع ةالمزرعٌ ةومن ضمنها عوابد االدار ةاالنتاجٌ

لى رأس المال المستثمر ع ةوالفابد ةوعوابد عمل أفراد العابل ةللمزرع هوادارت هعمل

 ة،فضال عن التكالٌؾ االخرى بضمنها تكالٌؾ االنتاج الثابتةاالنتاجٌ ةفً العملٌ

  ة.والمتؽٌر
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 أعئهخ َٔشبطبد انفظم انثبيٍ
 

 / ماذا نعنً بالدخل المزرعً ؟ وكٌؾ ٌتم تحدٌد الربح المزرعً ؟ 1س

تعادل كمٌة اإلنتاج ؟ ومتى ٌحصل المشروع على  / كٌؾ ٌتم إٌجاد نقطة 2س

 األرباح ؟ اشرح ذلك مع الرسم البٌانً ؟

 -/ لدٌنا البٌانات اآلتٌة عن إحدى المزارع : 3س

 الؾ دٌنار                                                         الدخل المزرعً – 1

 2811                                مجموع المبٌعات الكلٌة                     –أ 

 1411                           نشؤت (   مالزٌادة فً رأس مال المزرعة )  –ب 

 811استهالك العابلة من المزرعة                                             -جـ  

 5111                                                         المجموع            –د 

  التكالٌؾ – 2

 811                                    مجموع مشترٌات المزرعة             –أ 

 211 انات (                         النقصان فً رأس مال المزرعة ) حٌو –ب 

 151         الفابدة على رأس المال                                           -جـ 

 551عمل العابلة                                                                 –د 

 1711                                 المجموع                                   -هـ 

 استخراج صافً الدخل المزرعً  –المطلوب / أ 

 عوابد العمل المزرعً  –ب             

 عوابد اإلدارة المزرعٌة  -جـ             

 -/ اوجد فترة استرداد رأس المال من البٌانات اآلتٌة : 4س

 دٌنار  الؾ  3111رأس المال الثابت                             – 1

 دٌنار الؾ   2111                                   األرباح      – 2

 دٌنار الؾ   211االندثارات                                      – 3

 / ماذا نعنً بالقٌمة المضافة الصافٌة ؟ 5س
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 انتًٕٚم ٔانتغهٛف انضساػٙ
 

 

    ٙيفٕٓو انتًٕٚم انضساػ  

   يظبدس انتًٕٚم 

   ٙيظبدس انتغهٛف انضساػ   

   انتغهٛف انضساػٙ يف انؼشاق 

 

  

 

 

 انفظم انتبعغ
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 أْذاف انفظم انتبعغ
  انتؼشٚف ثبنتًٕٚم ٔانتغهٛف انضساػٙ كأحذ فشٔع االلتظبد

 انضساػٙ ٔاًْٛتًٓب يف انؼًهٛخ االلتظبدٚخ .

  انتؼشف ػهٗ يظبدس انتًٕٚم ٔانتغهٛف انضساػٙ ثشكم ػبو
 ثشكم خبص .ٔيف انؼشاق 

 . ٙتٕػٛح دٔس ػًهٛخ انتغهٛف يف انُٕٓع ثبنمطبع انضساػ 

  انتؼشف ػهٗ إَاع انمشٔع انضساػٛخ يٍ حٛث آخبذلب ٔاعجبة
 اػطبئٓب .
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 انفظم انتبعغ

 انتًٕٚم ٔانتغهٛف انضساػٙ
 

 مفهوم التموٌل الزراعً : 1 – 9

ٌمكن اعتبار التموٌل الزراعً بؤنه كافة العملٌات واإلجراءات والدراسات التً تهتم       

بتوفٌر مستلزمات اإلنتاج النقدٌة والعٌنٌة والخدمات الخاصة باإلنتاج الزراعً سواء المتوفر 

منها داخل القطاع الزراعً أو خارجه ، كذلك ٌبحث التموٌل الزراعً فً كٌفٌة استؽالل هذه 

 زمات لتحقٌق الزٌادة فً اإلنتاج الزراعً ومن ثم زٌادة مدخوالت المزارعٌن .المستل

تنفرد الزراعة عن ؼٌرها من الفعالٌات االقتصادٌة األخرى كالصناعة والتجارة      

بخصابصها ومشاكلها ، فمن األمور الشابعة وال سٌما فً البلدان التً تكثر فٌها الملكٌات 

ع منزل المزارع فً حقله ، نالحظ إن المزرعة ما هً إال الصؽٌرة والمتوسطة حٌث ٌق

مشروع اقتصادي ٌنتج للسوق وٌزود المزارع وأسرته باحتٌاجاتهم فً الوقت نفسه بما 

ٌحتاج إلٌه من سلع استهالكٌة ، وهذا ٌجعل من الصعوبة التفرٌق بٌن ما ٌستؽل من قروض 

 إلؼراض اإلنتاج واالستهالك .

قطاع الزراعً أصعب بكثٌر من التموٌل فً القطاع الصناعً والقطاع إن التموٌل فً ال    

التجاري ، وذلك لتعرض الزراعة إلى المخاطر الطبٌعٌة ، لذا ٌتردد أصحاب رإوس األموال 

فً توظٌؾ أموالهم فً الزراعة أو أنهم ٌفرضون شروطاا قاسٌة وفوابد عالٌة لقاء استخدام 

 أموالهم فٌها .

راعً ٌهتم بدراسة توفٌر مستلزمات اإلنتاج من مبالػ وخدمات إلدارة إن التموٌل الز   

العملٌات اإلنتاجٌة الزراعٌة المختلفة ، وٌهتم كذلك بدراسة إجراءات المإسسات التً تتعاطى 

توفٌر المستلزمات وأسالٌبها وأهدافها ، وعلى هذا األساس ٌعد التموٌل أو التسلٌؾ الزراعً 

فً البالد ، ودعامة كل إصالح زراعً فٌها ، إذ إن المال هو قوام دعامة اإلنتاج الزراعً 

لذي ٌقوم علٌه كل تحسٌن فً إمكانات االستؽالل الزراعً زراعة الفالح واألساس ا

 .ومتطلباته
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 مصادر التموٌل : 2 – 9

توجد مصادر عدٌدة لتوفٌر رأس المال الالزم إلقراض المزارعٌن من اجل توفٌر األصول    

مالٌة أو توفٌر رأس المال لتشؽٌل المزرعة ، وٌمكن تصنٌؾ هذه المصادر إلى مصدرٌن الرأس

ربٌسٌن هما ، مصادر ذاتٌة ) داخلٌة ( من أموال تعود ملكٌتها للمزارع نفسه أو مصادر 

خارجٌة عن طرٌق االقتراض ، كما ٌمكن توفٌر رأس المال الالزم للمزرعة عن طرٌق 

ٌة بدل امتالكها ، مثل استبجار األرض أو اآلالت الزراعٌة ، إذ استبجار بعض المواد المزرع

إن األموال الالزمة لدفع نفقات استبجار تلك الموارد اقل من األموال الالزمة المتالكها وسٌتم 

 التطرق إلى هذٌن المصدرٌن كما ٌؤتً :

 : مصادر التموٌل الذاتً  –أ 

تعد مصادر التموٌل الذاتً المحور األساسً فً تموٌل األعمال المزرعٌة وتدل زٌادة       

موجودات المزرعة وحصة المزارع من رأس المال ومن ثم تعزٌز القدرة على التموٌل الذاتً 

وزٌادته سنة بعد أخرى على نجاح األعمال المزرعٌة وقدرة المزرعة على النمو وٌؤتً 

ل االدخار أو عن طرٌق المٌراث أو مشاركة بعض المستثمرٌن التموٌل الذاتً من خال

 للحصول على رأس المال الالزم إلنشاء مزرعة ذات حجم اقتصادي .

وٌمثل االدخار أهم بنود مصادر التموٌل الذاتً ، وٌعرؾ االدخار بإنه ذلك الجزء من الدخل     

 ادة استثماره فً المزرعة .الفابض عن االحتٌاجات االستهالكٌة للمزارع والذي ٌمكن إع

وٌمكن حساب االدخار عن طرٌق حساب صافً الدخل المزرعً مضافاا إلٌه الدخل المتحصل    

من خارج المزرعة ثم نطرح منه النفقات االستهالكٌة وؼٌر االستهالكٌة التً ٌحتاجها 

ت االستهالكٌة المزارع ، وٌمكن زٌادة المدخرات من خالل زٌادة الدخل المزرعً وتقلٌل النفقا

 والحصول على دخل من خارج المزرعة .

ومن الطرابق األخرى المتبعة فً زٌادة االدخار ما ٌسمى بطرٌقة االدخار اإلجباري ، إذ     

ٌلجؤ المزارع أحٌاناا لشراء بعض األصول الثابتة مثل اآلالت الزراعٌة بإسلوب التقسٌط ، إذ 

 % ( من ثمنها وتقسٌط القٌمة الباقٌة . 31 – 21ٌدفع مقدماا ) 

كما ٌعد اإلرث والمنح من بٌن مصادر التموٌل الذاتً خاصة بالنسبة للمزارعٌن المبتدبٌن      

وصؽار السن ، إال انه ال ٌعول على هذا المصدر فً الحكم على المركز المالً للمزرعة ، 

تً ٌمثل اإلرث والمنح المصدر حٌث ٌتردد الممولون عن تقدٌم القروض لتلك المزارع ال

األساس لتوفٌر التموٌل الذاتً ، إذ إن توفر التموٌل من هذا المصدر ال ٌدل على نجاح 

 المزارع فً نشاطه المزرعً .

وقد ٌلجؤ المزارع إلى زٌادة التموٌل الذاتً للمزرعة عن طرٌق مشاركة بعض المستثمرٌن     

لذٌن ٌرؼبون فً استثمار أموالهم فً المزرعة ، من رجال األعمال وأصحاب المهن األخرى ا
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وٌساعد هذا اإلسلوب فً التموٌل على إقامة نشاطات زراعٌة ذات حجوم اقتصادٌة مناسبة ، 

كما ٌمكنه من تطبٌق التكنولوجٌا الجدٌدة فً الزراعة ، ولكن من سلبٌات هذا النوع من 

 ارات اإلدارٌة والتنظٌمٌة للمزارع .التموٌل هو تدخل المستثمر ) صاحب رأس المال ( فً القر

 المصادر الخارجٌة ) اإلقراض ( : –ب 

ٌعد اإلقراض احد مصادر التموٌل الخارجٌة الربٌسة إذ إن اإلقراض ٌساعد على زٌادة    

 ربحٌة رأس المال الذاتً من ناحٌة وزٌادة المخاطرة من ناحٌة أخرى .

وسنتناول أنواع القروض ومصادرها وتسدٌدها فً الموضوع اآلتً المتعلق بمصادر     

 التسلٌؾ .

 :مصادر التسلٌؾ الزراعً  3 – 9

ٌعد التسلٌؾ هو الطرٌقة المتبعة فً الحصول على األموال التً ٌحتاجها المزارع       

ج من مبالػ وخدمات مختلفة لتوسٌع أعماله ، إذ ٌهتم التسلٌؾ بدراسة توفٌر مستلزمات اإلنتا

إلدارة العملٌات اإلنتاجٌة الزراعٌة المختلفة ، وكذلك الكٌفٌة التً ٌمكن فٌها استؽالل هذه 

 المستلزمات لتحقٌق زٌادة فً اإلنتاج الزراعً ومن ثم زٌادة مدخوالت المزارعٌن .

سة من والسلفة أو القرض ما هو إال مبلػ ٌستلفه أو ٌقترضه شخص معٌن أو مإس    

شخص أو مإسسة التسلٌؾ ، مع التعهد برد هذا المبلػ او ما ٌساوٌه بعد مضً مدة معٌنة ، 

 . ( الفابدة ) ٌضاؾ إلٌه مبلػ معٌن نظٌر هذا االستعمال ٌسمى

وٌجب أن ٌكون واضحاا إن السلفة أداة ذات حدٌن ، فان استخدمت بصورة صحٌحة وسلٌمة    

فان العملٌات اإلنتاجٌة ستإدي إلى حل كثٌر من مشاكل المزارعٌن ، وان استخدمت فً ؼٌر 

الطرٌق التً استلفت من اجلها فإنها ستولد مشاكل كثٌرة ، وعلى المستلؾ أن ٌالحظ ما ٌؤتً 

 -فً الحصول على السلفة :قبل إقدامه 

 معرفة ما إذا كان مبلػ السلفة الذي ٌنوي طلبه ٌعطً إٌراداا ٌزٌد على تكالٌؾ السلفة . – 1

 معرفة إمكانٌة تسدٌد مبلػ السلفة قبل استحقاقه . – 2

م السلفة ، وهذا ٌتوقؾ على تسلقابلٌة المستلؾ على تحمل المخاطر التً قد تحدث بعد  – 3

 -اآلتً :

 إمكانٌة الحصول على المال أو القرض فً جمٌع األوقات . –أ 

 استقرار دخل المستلؾ . –ب 

 إمكانٌة تقلٌل النفقات المزرعٌة والعابلٌة فً أوقات األزمات . -جـ 

 إمكانٌته على تكوٌن رأس مال احتٌاطً لسد النفقات الؽٌر اعتٌادٌة إذا انخفض الدخل . –د 

 -راعً إلى ثالثة أقسام ربٌسة وكما ٌؤتً :وٌمكن تقسٌم مصادر التسلٌؾ الز

 المصادر العامة ) الحكومٌة وشبه الحكومٌة ( . – 1
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 الجمعٌات التعاونٌة . – 2

 المصادر الخاصة . – 3

وسٌتم التطرق إلى هذه المصادر المهمة فً الموضوع اآلتً المتعلق بالتسلٌؾ الزراعً فً 

 العراق .

 :لعراق التسلٌؾ الزراعً فً ا 4 – 9

ٌعد التسلٌؾ الزراعً فً العراق عامالا مهماا من عوامل التنمٌة االقتصادٌة بشكل عام     

وتنمٌة القطاع الزراعً بشكل خاص ، إذ تقوم الحكومة بدور فاعل فً تقدٌم السلؾ إلى 

المزارعٌن لحاجتهم الماسة إلٌها لؽرض تهٌبة المستلزمات الزراعٌة ذات الكلؾ المختلفة 

 اإلنتاج الزراعً . بهدؾ زٌادة 

 -وفٌما ٌؤتً شرح مفصل آللٌة التسلٌؾ فً العراق حسب مصادره الربٌسة :   

 المصادر الحكومٌة : : 9-4-1

تعد الحكومة من الوسابل الربٌسة التً تتمكن من القٌام بعملٌة التسلٌؾ ، وتوجه عناٌتها    

بهذا الخصوص إلى صؽار المزارعٌن الذٌن ٌصعب علٌهم الحصول على السلؾ من مصادر 

أخرى ، لذلك فان المصرؾ الزراعً فً العراق ٌإدي دوراا مهماا فً عملٌة التسلٌؾ ، إذ 

وتطور رأسمال المصرؾ لٌقدم خدماته للمزارعٌن من  1936سنة تؤسس هذا المصرؾ 

ٌعمل المصرؾ الزراعً على تموٌل الزراعة والمساهمة وخالل فروعه المنتشرة فً العراق 

 -فً إنمابها من خالل تقدٌمه للخدمات اآلتٌة :

نقدٌة أقراض الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة والمزارع الجماعٌة ومزارع الدولة قروضاا  – 1

 أو عٌنٌة حسب الحاجة لتحقٌق األؼراض الواردة فً أنظمتها الداخلٌة .

تشجٌع التوفٌر واالدخار وقبول الودابع والقٌام بالعملٌات المصرفٌة التً تتطلبها  – 2

 األعمال الزراعٌة .

 -إقراض المزارعٌن والشركات الزراعٌة لألؼراض اآلتٌة : – 3

عٌة كالحراثة والحصاد وجنً الحاصالت ومكافحة الحشرات اإلنفاق على األعمال الزرا –أ 

والتشجٌر وأعمال البستنة وتطهٌر السواقً والجداول والمبازل الخاصة وشراء البذور 

 واألسمدة والمبٌدات وادوات الحقل الٌدوٌة .

ها ، تمارها وتسوٌالبساتٌن علٌها واع اإلنفاق على استصالح األراضً وإحٌابها وإنشاء –ب 

 الجداول والمبازل وحفر اآلبار فٌها لألؼراض الزراعٌة . وشق

 شراء المضخات والمكابن واآلالت والمعدات الزراعٌة . -جـ 

شراء المواشً والدواجن وحٌوانات الحقل األخرى ومكابن تفرٌخ الدجاج وصناعة  –د 

المكابن  األلبان ومناحل العسل وإنشاء أو شراء ما ٌقتضً لتربٌة هذه الحٌوانات وصٌانة
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وإدامتها ، من أبنٌة وحظابر وأحواض وأعالؾ وأدوات ومواد أخرى وكل ما ٌتعلق بتربٌة 

وإنماء الثروة الحٌوانٌة والسمكٌة واألحٌاء المابٌة األخرى وشراء المكابن المطلوبة 

 لتطوٌرها .

لى الرهن فك العقارات الزراعٌة من الرهون المثقلة بها على أن ال تقل المدة الماضٌة ع -هـ 

 عن سنة واحدة .

إنشاء األبنٌة والمخازن والمستودعات وؼرؾ التبرٌد لخزن وحفظ المنتجات الزراعٌة  –و 

 والحٌوانٌة والسمكٌة واألحٌاء المابٌة األخرى .

من شراء حصة الشرٌك أو صاحب األرض فً األرض  متعبٌنتمكٌن المؽارسٌن وال –ز 

 والشجر .

ى ذات صلة بشإون التموٌل الزراعً وتنمٌة الثروة الزراعٌة القٌام بؤٌة خدمات أخر – 4

والحٌوانٌة والسمكٌة بناءاا على طلب الدوابر الرسمٌة أو القطاع الخاص حسبما ٌقرر 

 .جلسالم

المساهمة فً الشركات الزراعٌة التً تستهدؾ تطوٌر الزراعة واستصالح األراضً  – 5

 واألحٌاء المابٌة األخرى بموافقة المجلس .وإنماء الثروة الحٌوانٌة والسمكٌة 

 المساهمة فً إنشاء الصناعات الزراعٌة حسب قناعات المجلس . – 6

إن هذه الخدمات ٌتم تقدٌمها حسب قانون المصرؾ الزراعً وبموافقة المجلس الذي شكل     

راؼبٌن فً تم دراسة جمٌع الطلبات المقدمة إلٌه من قبل التإلدارة المصرؾ والذي من خالله 

 الحصول على السلؾ الزراعٌة .

 

 -تقسم القروض الزراعٌة من حٌث آجالها إلى األنواع اآلتٌة :و    

 -قروض قصٌرة األجل ومدتها ال تزٌد على السنتٌن وهً تطلب لألؼراض اآلتٌة : – 1

وشراء اإلنفاق على األعمال األولٌة والنهابٌة للزراعة الحقلٌة كالحراثة وكري األنهار  –أ 

البذور واألسمدة والمبٌدات وأدوات الحقل الٌدوٌة لمكافحة الحشرات والحصاد وجنً 

 الحاصالت والتسوٌق وما شابه ذلك .

 مساعدة الفالحٌن لألمور المعاشٌة عند األزمات . –ب 

قروض متوسطة األجل ال تزٌد مدتها على ست سنوات وهً التً تطلب لألؼراض  – 2

 -الزراعٌة اآلتٌة :

شراء المواشً والدواجن وحٌوانات الحقل األخرى كاألؼنام واألبقار والعجول ومناحل  – أ

العسل وؼٌرها وما ٌقتضً لها من مواد وأعالؾ ومكابن تفرٌخ الدجاج وصناعة األلبان 
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والمكابن الخاصة بإنماء الثروة الحٌوانٌة والسمكٌة واألحٌاء المابٌة األخرى وبناء الحظابر 

 انة المكابن .وإدامتها وصٌ

شراء المكابن الزراعٌة كالمضخات العمودٌة والساحبات والحاصدات وآالتها وأدواتها  –ب 

 االحتٌاطٌة ووسابط نقل الوقود والماء والمنتجات الزراعٌة .

 الصرؾ على أسواق وحوانٌت التعاونٌات الزراعٌة والمشارٌع الصناعٌة الزراعٌة . -جـ 

التعاونٌة الزراعٌة النقدٌة المعطاة لها لؽرض تمكٌن أعضابها من قروض الجمعٌات  –د 

 تسدٌد الدٌون الزراعٌة المترتبة علٌهم للؽٌر ألول مرة عند انتمابهم للجمعٌة .

قروض طوٌلة األجل ال تزٌد مدتها على خمس عشرة سنة ، وهً التً تطلب لألؼراض  – 3

 -اآلتٌة :

 إنشاء البساتٌن . –أ 

 سٌع زراعة النخٌل وتشجٌرها وتصنٌع التمور .مشارٌع تو –ب 

استصالح وإحٌاء األراضً لجعلها قابلة للزراعة بتسوٌتها وشق الجداول والمبازل  -جـ 

 وفروعها وحفر اآلبار وؼٌر ذلك مما تقتضٌه عملٌة االستصالح واإلحٌاء.

ابن وتصنٌع إنشاء األبنٌة والمخازن والمستودعات وؼرؾ التبرٌد ومحالت تصلٌح المك –د 

 المنتجات الزراعٌة والحٌوانٌة واألحٌاء المابٌة وما ٌقتضً لها من أحواض .

إقراض الجمعٌات التعاونٌة الزراعٌة إلنشاء العبارات وبناء الحظابر وما تحتاجه من  -هـ 

 ملحقات .

إذا كانت أؼراض القرض متنوعة فانه ٌعتبر قصٌراا أو متوسطاا أو طوٌالا حسب ما  – 4

 ه المصرؾ .ٌقرر

 :فؤهمها ما ٌؤتً السلؾ الزراعٌةشروط  اما

مطابقة موعد الدفع مع موسم الحاصل وعلى أقساط ، وهذا أسهل واسلم من طرٌقة  – 1

 العقد الذي ٌلزم المدٌن بإدخال السلفة لدٌه ودفعها عند نهاٌة اجلها دفعة واحدة .

أي وقت تتوفر فٌه المبالػ لدى ٌجب أن ٌتضمن عقد السلفة فقرة ) أن ٌكون الدفع فً  – 2

 المزارع ( .

أن ٌتناسب اجل السلفة مع الؽرض الذي استلفت من اجله ، وهذا ٌجب أن ٌنسجم مع  – 3

عمر الحاجة التً تستعمل فً شرابه ، فال ٌجوز مثالا أن تشتري آلة تستهلك فً ثالث سنوات 

وعد الدفع خالل ثالث سنوات ، بسلفة طوٌلة األجل تمتد إلى عشرٌن سنة ، إذ ٌجب أن ٌكون م

وهو مناسب لعمر هذه األولوٌة ، الن االستمرار على دفع ثمن شًء لٌس موجوداا أو انتهى 

 عمره اإلنتاجً ٌتعارض مع حسن إدارة المزرعة .
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ٌجب أن ٌتفق موعد الدفع الذي ٌثمر بعده العمل الذي استعملت السلفة ألجله ، فال ٌصح  – 4

على إصالح ارض قبل مضً الوقت الضروري إلتمام هذا اإلصالح  أن تستحق دفع السلفة

 وبدء األرض فً اإلنتاج .

ضرورة أن ٌكون سعر الفابدة قلٌالا ومشجعاا للمزارعٌن على العمل واإلقدام على  – 5

 التسلٌؾ لتحسٌن اإلنتاج وزٌادته.

 -اما توثٌق القروض النقدٌة والعٌنٌة كاآلتً:     

 ٌجوز رهنها تؤمٌناا حسب أحكام القانون المدنً .العقارات التً  – 1

األبنٌة المشٌدة بمقتضى حقوق المساطحة على أن ال تقل المدة المتبقٌة للمساطح على  – 2

 خمس عشر سنة ، وان ال ٌكون المساطح ممنوعاا من رهنها بمقتضى عقد المساطحة .

لث المؽروسات من كل مؽروسات المؽارسٌن ، على ان ال تقل حصة المؽارس على ث – 3

 -عقار وٌراعى فً الضمانات ما ٌؤتً :

% ( من قٌمة  51أن ال تكون محجوزة أو مرهونة لقاء دٌن للؽٌر إال إذا كانت نسبة )  –أ 

 العقار كافٌة لتؽطٌة دٌن الؽٌر ودٌن المصرؾ .

(  5ها ) أن ال تقل الحصة الشابعة عند الربح فً العقار الزراعً ، إال إذا كانت مساحت –ب 

( دونمات من األراضً التً تسقى بالواسطة  11دونمات فؤكثر من األراضً السٌحٌة و ) 

 ومبة دونم فً األراضً الدٌمٌة ودونمٌن فؤكثر فً البساتٌن .

تمام المكابن واآلالت الزراعٌة على أن ال تكون محجوزة أو مرهونة لدى الؽٌر وبشرط  – 4

 % ( من قٌمتها .11أن تعزز بعقار قٌمته تساوي ) 

 الحاصالت الزراعٌة المخزونة فً المخازن والمستودعات وؼرؾ التبرٌد والساٌلوات .  – 5

 أموال التعاونٌات الزراعٌة والمزارع الجماعٌة ومزارع الدولة والشركات الزراعٌة . – 6

 ٌؤتً: االضمانات الشخصٌة وهً كم – 7

 الكفاالت المصرفٌة . –أ 

 المصرؾ قبولها . ةٌة واألوراق التً ٌقرر مجلس اداروالسندات المالٌة والتجاراألسهم  –ب 

 كفاالت المصالح والمإسسات الرسمٌة وشبه الرسمٌة ذات الصلة بالتنمٌة الزراعٌة . -جـ 

للمصرؾ إضافة للضمانات المبٌنة فً قانون المصرؾ ، أن ٌطلب كفالة شخص ضامن  –د 

 جزءاا . لمبلػ القرض وفوابده كالا أو

 الجمعٌات التعاونٌة :  : 9-4-2

وهً من مصادر التسلٌؾ المهمة للمزارعٌن فً العراق ، إذ تقوم الجمعٌات التعاونٌة    

بتسلٌؾ أعضابها ، وٌكون الضمان هو تعهد المستلؾ بتقدٌم محاصٌله إلى الجمعٌة لتسوٌقها 
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من المحاصٌل المباعة ، وٌعتبر لحسابه وخصم مقدار السلفة وفوابدها وتكالٌفها األخرى من ث

 المصرؾ الزراعً الخطوة المهمة فً مساعدة الجمعٌات التً ٌكون رأس مالها محدوداا .

 المصادر الخاصة : : 9-4-3

ٌلجؤ المزارعون إلى بعض المصادر القرٌبة والخاصة للحصول على السلؾ ، كاألفراد    

ارٌة الخاصة ، وكذلك الشركات ، الن تعقد العادٌٌن والتجار والوسطاء والباعة والبنوك التج

وسابل وطرابق الحصول على القرض من المصادر الحكومٌة وعدم كفاٌتها اضطر المزارعٌن 

لالقتراض من المصادر ؼٌر الحكومٌة المذكورة أعاله ،ودابماا ما تكون القروض قصٌرة األجل 

خبرة الفنٌة بالتسلٌؾ كما فً ، اذ من الواضح إن هإالء لٌس لدٌهم اإللمام الكافً وال ال

 المإسسات التموٌلٌة المتخصصة ، فضال عن ارتفاع نسبة الفابدة المفروضة على القرض .

أما التجار والباعة والوسطاء فٌلجؤ إلٌهم المزارعون عند عدم استطاعتهم الحصول على    

 السلؾ الزراعٌة من مإسسات التسلٌؾ بسبب عدم توفر الضمانات المطلوبة .

وتعد المصادر الخاصة من المصادر القدٌمة التً تقوم بعملٌة التسلٌؾ ، وتمنح هذه     

القروض لفترة محدودة محصورة بٌن بداٌة الموسم الزراعً ونهاٌته وتمتاز بؤن مقدار المبلػ 

الممنوح قلٌل ومدة القرض قصٌرة وذات فابدة عالٌة ، وفً بعض األحٌان ٌتم تسدٌد هذه 

بٌع جزء من المحاصٌل للدابن بسعر اقل من سعر السوق وأحٌاناا ٌستقطع  السلؾ عن طرٌق

مبلػ الفابدة من مبلػ القرض أو عن طرٌق مشاركة المدٌن نسبة معٌنة من الحاصل عوضاا 

الخاصة فان السلؾ المقدمة من قبلهم  ةعن مبلػ القرض ، أما البنوك التجارٌة والزراعٌ

وبصورة عامة ال ترؼب البنوك التجارٌة فً تقدٌم  تكون مضمونة بحاصالت المقترضٌن ،

، وذلك الرتفاع التكالٌؾ التً تصرؾ لألشراؾ على هذه  ةالسلؾ الزراعٌة فً البالد المتخلف

السلؾ ، وان أهم األسباب التً تإدي إلى تردد البنوك التجارٌة فً تقدٌم السلؾ الزراعٌة هً 

ٌة للتلؾ وقلة تقدٌم الضمانات من قبل ، طول فترة اإلنتاج وتعرض المنتجات الزراع

 المستلفٌن وصعوبتها .
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 أعئهخ َٔشبطبد انفظم انتبعغ
 

 / ماذا نعنً بمفهوم التموٌل الزراعً ؟ 1س

 / عدد أهم مصادر التموٌل الزراعً وتكلم عنها بإختصار ؟ 2س

 / تكلم عن التسلٌؾ الزراعً وما هً أهم مصادره ؟ 3س

الخدمات التً ٌقدمها المصرؾ الزراعً للمزارعٌن من خالل عملٌة / ما هً  4س

 التسلٌؾ ؟

/ ما هً األؼراض التً من اجلها ٌقدم المصرؾ الزراعً خدماته للمزارعٌن  5س

 والشركات من خالل عملٌة اإلقراض ؟

 / ما هً أقسام القروض الزراعٌة من حٌث األجل ؟ 6س

 ض المتوسطة األجل ؟/ ما هً األؼراض المتحققة من القرو 7س

/ ما هً الشروط التً ٌفرضها المصرؾ الزراعً على المزارعٌن عند  8س

 تقدٌمه السلؾ الزراعٌة ؟

/ ما هً الضمانات الشخصٌة التً ٌطلبها المصرؾ الزراعً لتقدٌم السلؾ  9س

 للمزارعٌن ؟
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 خااللتظبدٚ خانغٛبع

 ٔانغٛبعخ انضساػٛخ
 

    انغٛبعخ االلتظبدٚخ 

   يفٕٓو انغٛبعخ انضساػٛخ 

   أْذاف ٔيتطهجبد انغٛبعخ انضساػٛخ 

   إَٔاع انغٛبعبد انضساػٛخ 

  أْذاف انغٛبعخ انغؼشٚخ   

 

  

 

 

 

 انفظم انؼبشش



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أْذاف انفظم انؼبشش
  تؼشٚف انطبنت دبؼىن انغٛبعخ انضساػٛخ ٔاًْٛتٓب يف انجُبء

اْذاف ٔيتطهجبد انغٛبعخ انضساػٛخ االلتظبد٘ ٔانتؼشف ػهٗ 
 ثشكم ػبو .

  تؼشٚف انطبنت ثبَٕاع انغٛبعبد انضساػٛخ ٔكٛف ٚتى تُظٛى
 ٔتٕفري ٔعبئم ٔيغتهضيبد االَتبج انضساػٙ .

  انتؼشٚف ثبْذاف انغٛبعبد انضساػٛخ عٕاء يُٓب االلتظبدٚخ
 ٔاالختًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔانتٙ تغؼٗ اىل حتمٛمٓب .
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 انفظم انؼبشش

 انغٛبعبد االلتظبدٚخ ٔانضساػٛخ
 

 :ٌاسة االقتصادٌة الس 1 – 10

قتصادٌة قبل التطرق إلى مفهوم السٌاسة الزراعٌة ال بد من تعرٌؾ مفهوم السٌاسة اال      

بإنها مجموعة من اإلجراءات التً تتخذها  تعرؾ السٌاسة االقتصادٌة بشًء من اإلٌجاز ،

الدولة لتحقٌق أهداؾ معٌنة فً مدة زمنٌة معٌنة كؤن تستهدؾ تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة 

للنهوض بالواقع االقتصادي لبلد معٌن نحو األفضل من خالل زٌادة اإلنتاج االجتماعً الذي 

حسن من مستواه المعٌشً ، ٌنعكس على تحسٌن مستوى دخل الفرد الحقٌقً مما ٌرفع أو ٌ

وقد تعنً السٌاسة االقتصادٌة لبعض البلدان تحقٌق االستقرار االقتصادي ، أو معالجة التضخم 

من خالل بعض اإلجراءات االقتصادٌة التً تعتمدها السلطة االقتصادٌة للتحكم بالعملٌة 

لسٌاسة االقتصادٌة اإلنتاجٌة والتؽٌرات فً القوة الشرابٌة للعملة الوطنٌة ، ولكً تكون ا

 مضمونة النجاح فال بد من صٌاؼتها وأعدادها بعد اخذ النقاط اآلتٌة بنظر االعتبار:

التناسب بٌن الهدؾ المعلن وبٌن الموارد االقتصادٌة المتاحة للبلد المعنً ، إذ ال ٌجوز أن  –أ 

ٌة المتاحة لذلك تكون أهداؾ السٌاسة االقتصادٌة واسعة جداا بحٌث تفوق اإلمكانٌات االقتصاد

البلد مما ٌإدي إلى عدم الوصول إلى النتابج المطلوبة ، ومن ثم فشل السٌاسة االقتصادٌة 

لذلك ٌجب أن ٌحرص واضعو السٌاسة االقتصادٌة على التطابق الموضوعً بٌن األهداؾ 

 واإلمكانٌات المتاحة لبلدهم .

الشابعة فً المجتمع ، وهذا ٌفسر  عدم تناقض السٌاسة االقتصادٌة مع العادات والتقالٌد –ب 

لنا فشل نماذج السٌاسة االقتصادٌة التً تجلب من الخارج ، فال تجد لها قبوالا بٌن أفراده مما 

 ٌإدي إلى فشلها فشالا ذرٌعاا .

ضرورة وجود إمكانٌات إدارٌة قادرة على تنفٌذ السٌاسة االقتصادٌة ، إذ ال ٌمكن اقتراح  -جـ 

قتصادٌة من دون وجود المالك اإلداري والفنً الذي ٌقوم بتنفٌذ تلك برنامج للسٌاسة اال

 السٌاسة .

إن السٌاسة االقتصادٌة تتضمن مجموعة من السٌاسات منها الزراعٌة والصناعٌة       

 والتجارٌة والنفطٌة وسٌاسات التشؽٌل والقوى العاملة ، وسٌاسات األجور واألسعار .
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 :ٌة مفهوم السٌاسة الزراع 2 – 10

ٌحتل القطاع الزراعً موقعاا مهماا بٌن قطاعات االقتصاد الوطنً فً جمٌع البلدان ،     

وتزداد أهمٌة هذا القطاع فً البلدان النامٌة التً ٌحتل فٌها القطاع الزراعً األولوٌة المطلقة 

فً أؼلب هذه البلدان ، وتختلؾ السٌاسة الزراعٌة من بلد إلى آخر نتٌجة الختالؾ طبٌعة 

ظام السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي فً هذه البلدان ، فقد ٌكون البلد رأسمالٌاا مما ٌعنً الن

اعتماد نظام آلٌة السوق الحر الذي ٌؤخذ على عاتقه التؤثٌر فً تنظٌم السٌاسة الزراعٌة 

اتجاه مركزي ) عام أو اشتراكً ( ٌعتمد  اوتحدٌد أهدافها وأولوٌاتها ، أو ٌكون البلد ذ

التفصٌلً للسٌاسة الزراعٌة وتحدٌد اإلجراءات الواجب اتخاذها ، فضالا عن نوعها  التخطٌط

 وطبٌعتها والتً تتبع للوصول إلى تنفٌذ ناجح لألهداؾ المخططة .

وعلى العموم ، ومهما كانت طبٌعة النظام السٌاسً واالقتصادي ونظراا لخصوصٌة القطاع    

ثٌر على السٌاسة الزراعٌة وتوجٌهها بشكل أو بآخر الزراعً ، فان الدول تتدخل عادة فً التؤ

، وٌتوضح هذا التدخل بصورة جلٌة فً التؤثٌر على سٌاسات األسعار الزراعٌة ، إذ تتدخل 

 الدولة لضمان حد أدنى لألسعار الزراعٌة ٌضمن مصلحة المنتج والمستهلك فً آن واحد .

مسإولٌتها فً بناء المشارٌع الزراعٌة  أما فً البلدان النامٌة ، فان الدولة تتدخل بحكم   

المختلفة والتً تخدم تطوٌر القطاع الزراعً ، كبناء السدود والخزانات وشق الجداول 

الربٌسة والفرعٌة وتنظٌم شبكات المبازل وبناء الصناعات المنتجة للسلع الصناعٌة 

مدة والمبٌدات ، كما الضرورٌة للزراعة وتطوٌرها ، كمصانع اآلالت والمكابن الزراعٌة واألس

 تهتم الدولة بإنتاج البذور والشتالت وتطوٌر األبحاث الزراعٌة .

وهناك أشكال أخرى لتدخل الدول النامٌة منها تنظٌم عملٌات التسوٌق الزراعً وتحدٌد       

سقؾ أعلى وحد أدنى لألسعار الزراعٌة لضمان استقرار اإلنتاج الزراعً وعدم تذبذبه ، ففً 

ذي تقوم بحماٌة المنتجٌن وتشجٌعهم وتقدٌم الدعم الواسع لألسعار الزراعٌة فانها الوقت ال

عالٌة لمنتجً  اا تقوم أٌضاا بحماٌة المستهلك من خالل تحملها لفرق السعر ، فهً تدفع أسعار

بعض المحاصٌل الزراعٌة وخصوصاا األساسٌة كالحنطة والشعٌر والذرة والمحاصٌل 

وفول الصوٌا ، وهذا ما نالحظه فً سٌاسة بلدنا السعرٌة  الصناعٌة كالقطن والسمسم

الزراعٌة ، لذلك نجد إن دور الدولة ٌكون فعاالا وأساسٌاا فً رسم السٌاسة ووضعها ، إذ ٌبلػ 

 هذا الدور أهمٌته الكبٌرة فً البلدان النامٌة .

البلدان ، وهً  وتعد السٌاسة الزراعٌة جزءاا من السٌاسة االقتصادٌة العامة ألي بلد من   

تعنً )) اإلجراءات العملٌة التً تقوم بها الدولة من اجل تحقٌق األهداؾ المرسومة للنهوض 

بالواقع الزراعً من خالل مجموعة من الوسابل اإلصالحٌة الزراعٌة المناسبة والتً ٌمكن 
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وتحسٌن بموجبها توفٌر اكبر قسط من الرفاهٌة للمشتؽلٌن بالزراعة عن طرٌق زٌادة إنتاجهم 

 نوعٌته وضمان استمراره((.

 :هداؾ ومتطلبات السٌاسة الزراعٌة أ 3 – 10

 -إن السٌاسة الزراعٌة تستهدؾ تحقٌق ما ٌؤتً :   

زٌادة رفاهٌة العاملٌن فً القطاع الزراعً من خالل زٌادة اإلنتاج وتحسٌن النوعٌة الذي  – 1

 المعاشً وتحسٌنه .ٌنعكس بزٌادة مدخوالت العاملٌن وزٌادة مستواهم 

إن زٌادة اإلنتاج وتحسٌن نوعٌته سوؾ ٌإدي إلى توفٌر السلع الؽذابٌة للمواطنٌن  – 2

 وبؤسعار مناسبة .

إن زٌادة اإلنتاج الزراعً وتحسٌن نوعٌته ٌإدي إلى تلبٌة حاجات القطاع الصناعً من  – 3

 االقتصاد الوطنً . ةٌعزز مكانالمواد الخام الزراعٌة للمصانع الؽذابٌة والنسٌجٌة وؼٌرها بما 

زٌادة اإلنتاج تإدي إلى تصدٌر السلع الزراعٌة إلى األسواق الخارجٌة خصوصاا وان  – 4

 الطلب على هذه السلع ٌزداد على المستوى العالمً سنة بعد أخرى.

الحصول على أعلى ناتج ممكن بؤقل كلفة ممكنة من خالل االستثمار األمثل لعناصر  – 5

 اإلنتاج .

تحقٌق العدالة فً التوزٌع من خالل تكوٌن فرص جدٌدة أمام المجتمع الختٌار ما ٌناسب  – 6

 لبات العٌش من ؼذاء وكساء وسكن .قابلٌاتهم وأذواقهم من اجل حصولهم على متط

ومن األمور المهمة التً ٌجب االنتباه لها عند وضع السٌاسة الزراعٌة هو ضمان التناسق     

ما بٌن أجزابها ، إذ إنها ال بد إن تتكامل مع بعضها البعض لضمان تحقٌق وعدم التعارض فٌ

 األهداؾ المطلوبة منها .

أما متطلبات السٌاسة الزراعٌة ، فالمقصود بها الشروط الواجب توفرها لنجاح السٌاسة    

الزراعٌة التً هً جزء من السٌاسة االقتصادٌة العامة ألي بلد من البلدان ، ولكً تنجح 

 -لسٌاسة الزراعٌة فً تنفٌذ مهامها البد من توفٌر المتطلبات اآلتٌة :ا

أن تصدر السٌاسة الزراعٌة من سلطة حكومٌة أو شبه حكومٌة ذات طابع وطنً ، هدفها  –أ 

الصالح العام ، ولذلك فان هذه السلطة تتمكن من وضع أهداؾ السٌاسة االقتصادٌة الزراعٌة 

 أجهزتها .والعمل على تنفٌذها من خالل 

أن تكون أهداؾ السٌاسة الزراعٌة ممثلة إلهداؾ ؼالبٌة أبناء المجتمع وان تكون  –ب 

 .واضحة وال تتعارض فٌما بٌنها 

ومن متطلبات السٌاسة الزراعٌة اختٌار الوسابل المناسبة للتنفٌذ ، وهذه الوسابل ٌجب  – ج

تكون مرنة ومالبمة للظروؾ  أن ال تتعارض مع األهداؾ الخاصة بالسٌاسة الزراعٌة ، وان

المحٌطة بها وتخدم تنفٌذ السٌاسات األخرى ، ومثال على ذلك هو إنشاء المزارع الجماعٌة 
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فً العراق ، إذ لم تكن مالبمة لرؼبات الفالحٌن وعاداتهم ، لذلك فشلت هذه المزارع فشالا 

 ذرٌعاا وأثرت كثٌراا فً السٌاسة الزراعٌة وحدت فً نجاحها .

تم دراسة الظروؾ ترة تطابق الوسابل مع الظروؾ المحٌطة بها ، وعلٌه ٌجب أن ضرو – د

 المحٌطة بتطبٌق السٌاسة الزراعٌة والوسابل التً تستخدم لتنفٌذها .

إن اإلصالح الزراعً ٌعد من المتطلبات الربٌسٌة لنجاح السٌاسة الزراعٌة باعتباره أداة  – هـ

مهمة من أدوات السٌاسة الزراعٌة ، إذ إن اإلصالح الزراعً ٌعنً  ) مجموعة اإلجراءات 

التً تقوم بها الدولة لمعالجة عٌوب االقتصاد الرٌفً من خالل إصدار تشرٌعات وقرارات 

ٌم استؽالل األرض من قبل األفراد والعالقة بٌن المالكٌن والمستؤجرٌن والفالحٌن مناسبة لتنظ

وتشجٌع العمل التعاونً الزراعً وتنظٌم التموٌل والتسوٌق وتحسٌن اإلنتاج الزراعً من 

خالل استصالح األراضً الزراعٌة واالهتمام باإلرشاد الزراعً وتطوٌر مستوى الوعً 

 توى قرٌب من حٌاة أهل المدن .الرٌفً لالنتقال   إلى مس

 -األسباب التً تدعو لإلصالح الزراعً هً : 

 عدم معرفة الفالحٌن باألسالٌب العلمٌة لإلنتاج الزراعً . –أ

 انخفاض مستوى التكنولوجٌا الزراعٌة المستعملة فً الزراعة . –ب 

 السٌطرة اإلقطاعٌة التً كانت سابدة على األراضً الزراعٌة . -ج 

 هجرة ؼٌر المخططة من الرٌؾ إلى المدٌنة .ال –د 

 ضعؾ الحركة التعاونٌة وعدم شمولها لجمٌع األراضً الزراعٌة فً العراق . -هـ 

 :أنواع السٌاسات الزراعٌة  4 – 10

 -إن السٌاسة الزراعٌة تتضمن السٌاسات الفرعٌة اآلتٌة :

 سٌاسات اإلنتاج الزراعً : –أوالا 

وهذه السٌاسات تتضمن جمٌع العملٌات المرتبطة بتنظٌم وتوفٌر وسابل ومستلزمات اإلنتاج    

 -الزراعً مثل :

 توفٌر المكابن واآلالت الزراعٌة الضرورٌة النجاز العملٌات اإلنتاجٌة الزراعٌة. –أ 

 توفٌر األسمدة والبذور والمبٌدات واالهتمام بالبحوث الزراعٌة . –ب 

 ستؽالل األراضً الزراعٌة واالهتمام بالدورات الزراعٌة .تنظٌم ا -جـ 

 االهتمام بالري واستصالح األراضً الزراعٌة والمحافظة على خصوبتها . –د 

تنظٌم استؽالل القوى البشرٌة من إدارٌٌن ومهندسٌن زراعٌٌن وفنٌٌن ومراقبٌن  -هـ 

 زراعٌٌن وعمال ماهرٌن أو فالحٌن بصورة علمٌة .

 .ة المبانً والتشٌٌدات بكفاءة عالٌ استؽالل –ز 
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 سٌاسات التسوٌق الزراعً : –ثانٌاا 

وتشمل جمٌع اإلجراءات الخاصة بتنظٌم عملٌات التسوٌق الزراعً ومتابعة عمل األسواق     

الزراعٌة وتجهٌزها بالوسابل الضرورٌة لتسهٌل أعمالها وتزوٌدها بالمعلومات التسوٌقٌة 

 تى ٌكون بإمكانهم تسوٌق حاصالتهم .وإخبار المزارعٌن عنها ح

 سٌاسات التموٌل الزراعً : –ثالثاا 

ونعنً بها السٌاسات المالٌة التً تستهدؾ تنشٌط وتطوٌر اإلنتاج الزراعً ، وتعطً      

أجهزة الدولة فً البلدان النامٌة اهتماماا خاصاا لهذا الجانب من خالل إقامة المنشآت المالٌة 

وؼٌرها من األجهزة التً تقوم بعملٌات التموٌل والتسلٌؾ ، وتضع كالمصارؾ الزراعٌة 

الدولة عادة سٌاسات مالٌة بهدؾ تشجٌع اإلنتاج الزراعً وإدخال أصناؾ زراعٌة جدٌدة 

سواء كان ذلك فً مجال اإلنتاج النباتً أو الحٌوانً من اجل الوصول إلى تطوٌر وزٌادة 

ا الحظناه من خالل سٌاسات التموٌل الخاصة اإلنتاج الزراعً وتحسٌن نوعٌته ، وهذا م

بالمصرؾ الزراعً الذي قام بتشجٌع تربٌة الدواجن ونشر زراعة فول الصوٌا واالهتمام 

بتطوٌر تربٌة األسماك وؼٌر ذلك ، فضالا عن مساعدة الفالحٌن بالحصول على المكابن 

 زراعٌة .واآلالت الزراعٌة وزٌادة مساحة البساتٌن وؼٌرها  من العملٌات ال

 السٌاسات السعرٌة الزراعٌة : –رابعاا 

لقد اخذ مفهوم السٌاسة السعرٌة الزراعٌة أبعاداا واسعة نتٌجة تدخل الدولة فً الحٌاة     

االقتصادٌة ، وقد أصبحت السٌاسة السعرٌة الزراعٌة تكون أهم أجزاء السٌاسة الزراعٌة التً 

حدد مفهومهاا بإنها )) جملة ٌ، وٌمكن أن تعتمدها الدولة فً توجٌه اإلنتاج الزراعً 

اإلجراءات التً ٌتم فً ضوبها تخطٌط وتحدٌد األسعار والتؤثٌر فٌها بما ٌإمن تحقٌق األهداؾ 

وؼٌر المباشرة المإثرة فً هٌكل  ةاالقتصادٌة واالجتماعٌة (( أو إنها )) الوسابل المباشر

الضرابب واإلعانات المالٌة التً من شؤنها األسعار ومكوناتها بما فً ذلك التكالٌؾ والرسوم و

 التؤثٌر على مستوى وقوى السوق التلقابٌة (( .

 

 -األسس التً ٌجب االنتباه إلٌها عند وضع السٌاسة السعرٌة الزراعٌة ما ٌؤتً :  

اإلعالن المسبق عن أسعار شراء المنتجات الزراعٌة األساسٌة بوجه خاص قبل بدء  –أ 

 وذلك لتحفٌز المزارعٌن على التوجه لزراعة المنتوج المطلوب .الموسم الزراعً ، 

 أن تضمن أسعار الشراء استقراراا فً عالقات اإلنتاج الزراعً . –ب 

 الربط بٌن أسعار الشراء والدخول التً ٌحصل علٌها المواطنون . -جـ 

نماء التنسٌق بٌن أسعار الشراء والسٌاسات واإلجراءات األخرى فً إطار خطة اإل –د 

 باتجاه تحقٌق الموازنة االقتصادٌة . ةالزراعً وخطة التنمٌة الوطنٌ
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التنسٌق بٌن سٌاسة أسعار الشراء وأسعار عناصر اإلنتاج الزراعً ، بحٌث ٌكون  -هـ 

لألخٌرة الدور الفعال فً مٌدان زٌادة اإلنتاج واإلنتاجٌة الزراعٌة وتحقٌق التراكم فً األمد 

 البعٌد .

مصلحة المشروعات الصناعٌة الوطنٌة عند تحدٌد أسعار شراء المواد الزراعٌة مراعاة  –و 

حة المنتج الزراعً فً الوقت األولٌة الداخلة فً صناعة تلك المشارٌع مع مالحظة مصل

 .نفسه

تنسٌق السٌاسة السعرٌة الزراعٌة إلى أقصى حد ممكن مع سٌاسة اإلقراض والضرابب  –ز 

والثروة الحٌوانٌة ضد األخطار ، فالقروض والسلؾ تساعد على  وتامٌن المنتجات النباتٌة

تقوٌة موقؾ المساومة للفالحٌن وتشجٌعهم على تسوٌق منتجاتهم مع أثار تذبذب األسعار 

 خالل الموسم الزراعً .

تصنٌؾ السلع الزراعٌة على وفق خواصها الؽذابٌة إلخذها فً الحسبان عند النظر فً  –ج 

 بمعالم خطة التنمٌة .أسعارها استرشاداا 

مراعاة النوعٌة واعتماد مبدأ التدرج عند تحدٌد السعر مع التركٌز على تحضٌر المنتجٌن  –ط 

 لتحسٌن نوعٌة إنتاجهم .

أما األسس التً ٌجب األخذ بها عند تحدٌد أسعار المستهلك فٌمكن تلخٌص أبرزها بالشكل      

 -اآلتً :

وجهة إلؼراض االستهالك البشري الماشر وتلك التً التمٌٌز بٌن السلع الزراعٌة الم –1

 توجه الؼراض اإلنتاج الصناعً بصفتها مواد أولٌة .

تصنٌؾ مجموعتً المنتجات الحٌوانٌة والنباتٌة المخصصة ألؼراض االستهالك البشري  – 2

إلى سلع أساسٌة ) األكثر ضرورة ( والسلع األساسٌة ) الضرورٌة ( ، وهذا التصنٌؾ ٌجب 

فً توجٌه االستهالك وتامٌن المستوى  ةٌتماشى مع ما تهدؾ إلٌه خطة التنمٌة الوطنٌأن 

 األفضل للضرورٌات الؽذابٌة .

تصنٌؾ المنتجات الزراعٌة بحسب تعرضها للتلؾ ، لعالقة مثل هذا التصنٌؾ بتقدٌر  - 3

 الهامش التجاري .

 أهداؾ السٌاسة السعرٌة / 5 – 10

اعٌة أهداؾ اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة تسعى الى تحقٌقها ، للسٌاسة السعرٌة الزر     

 -وكما ٌؤتً:

 األهداؾ االقتصادٌة للسٌاسة السعرٌة الزراعٌة : –أوالا 

 إحداث تؽٌٌر فً هٌكل اإلنتاج الزراعً والمساحات المزروعة . – 1

 النباتً والحٌوانً . هزٌادة اإلنتاج الزراعً بشقٌ – 2
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 الزراعً .استقرار المنتج  – 3

 توجٌه اإلنتاج الزراعً للحصول على اكبر عابد ممكن من الموارد اإلنتاجٌة الزراعٌة . – 4

تعدٌل هٌكل الصادرات واالستٌرادات بما ٌتفق وتحسٌن المٌزان التجاري عن طرٌق  – 5

 زٌادة الصادرات .

دٌة وال سٌما تحقٌق الترابط والتكامل بٌن القطاع الزراعً وبقٌة القطاعات االقتصا – 6

 القطاع الصناعً .

 األهداؾ االجتماعٌة للسٌاسة السعرٌة الزراعٌة : –ثانٌاا 

تحسٌن وتوزٌع الدخول بٌن المزارعٌن لضمان ثباتهم واستقرارهم فً عملٌة اإلنتاج  – 1

 الزراعً ومنع هجرتهم إلى المدٌنة .

 هم .توفٌر المواد الؽذابٌة للمواطنٌن بؤسعار تتناسب ومدخوالت – 2

 األهداؾ السٌاسٌة للسٌاسة السعرٌة الزراعٌة : -ثالثاا 

 العمل على زٌادة اإلنتاج الزراعً . – 1

تحقٌق األمن الؽذابً من خالل تحقٌق االكتفاء الذاتً مما ٌمنع الضؽوط الدولٌة وٌعزز  – 2

 من االستقالل السٌاسً .
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 أعئهخ َٔشبطبد انفظم انؼبشش

 
 ماذا نعنً بمفهوم السٌاسة االقتصادٌة ؟ / 1س

 / تكلم عن مفهوم السٌاسة الزراعٌة حسب طبٌعة النظام السٌاسً ؟ 2س

فً تنظٌم عملٌات التسوٌق / كٌؾ تتدخل الدولة من خالل السٌاسة الزراعٌة  3س

 ؟الزراعً

 / ما هً أهم أهداؾ السٌاسة الزراعٌة ؟ 4س

 الزراعٌة ؟/ ما المقصود بمتطلبات السٌاسة  5س

 / ما هً أهم متطلبات السٌاسة الزراعٌة ؟ 6س

 / عدد أنواع السٌاسات الزراعٌة الفرعٌة ؟ 7س

 -/ تكلم عن : 8س

 سٌاسات التسوٌق الزراعً .  .1

 سٌاسات التموٌل الزراعً . .2

 / ما هً أهم األهداؾ االقتصادٌة السعرٌة ؟ 9س
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 انضساػٛخانتًُٛخ 

 

      ّيفٕٓو انتخهف االلتظبد٘ ٔأعجبث 

     خظبئض انتخهف 

    اخلظبئض االلتظبدٚخ نهتخهف 

   اخلظبئض االختًبػٛخ نهتخهف 

   يفٕٓو انتًُٛخ االلتظبدٚخ 

   يؼٕلبد انتًُٛخ االلتظبدٚخ 

   ًُٛخانضساػٛ خأنٛبد انت 

 

  

 

 

 انفظم احلبد٘ ػشش
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 أْذاف انفظم احلبد٘ ػشش 
  انتخهف االلتظبد٘ ٔاعجبثّ ٔخظبئظّ .تؼشٚف انطبنت دبفٕٓو 

  تٕػٛح يفٕٓو انتًُٛخ االلتظبدٚخ ٔاْى يؼٕلبتٓب ٔانتؼشٚف
 ثبنتًُٛخ انضساػٛخ ثشكم خبص .

 . انتؼشف ػهٗ آنٛبد انتًُٛخ انضساػٛخ يف انؼشاق 

  يؼشفخ اْى طشائك ادلتبثؼخ نهًشبسٚغ ٔانربايح ٔاخلطط
 انضساػٛخ .
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 انفظم احلبد٘ ػشش

 انتًُٛخ انضساػٛخ
 

تعنً التنمٌة الزراعٌة تحقٌق حالة من التقدم المرؼوب فٌه أو المخطط له فً القطاع         

، سواء كان ذلك على مستوى زٌادة اإلنتاج الزراعً أو تحسٌنه من خالل جملة من  الزراعً

ورة أو االهتمام اإلجراءات التً تتبع فً هذا المجال ، كاستخدام التكنولوجٌا الزراعٌة المتط

بتطوٌر وتحسٌن سٌاسات التسوٌق واألسعار الزراعٌة ، وتحسٌن مستوى أداء العاملٌن أو 

إدخال أصناؾ نباتٌة وحٌوانٌة جدٌدة فً العملٌة اإلنتاجٌة ، أو االهتمام بؤسالٌب اإلرشاد 

المستوى والتوعٌة الزراعٌة لعموم المزارعٌن، ومن ثم فان التنمٌة الزراعٌة تهدؾ إلى رفع 

 المعاشً وتحسٌن المستوى االجتماعً لسكان الرٌؾ .

إن التنمٌة االقتصادٌة التً ٌعتمدها أي بلد من البلدان ال ٌمكن أن تحقق أهدافها دون إحداث    

تنمٌة فً القطاع الزراعً خصوصاا فً البلدان التً تمتلك موارد زراعٌة كما هو حال البلدان 

 -:  ةاالتٌك لألسباب النامٌة ومنها العراق ، وذل

إن القطاع الزراعً هو مصدر المواد الؽذابٌة التً ٌحتاجها المجتمع ، وان عدم قدرة  – 1

القطاع الزراعً على توفٌرها ٌإدي إلى اقتطاع جزء من الموارد المتاحة  للبلد فً استٌراد 

 المواد الؽذابٌة ، مما ٌحرم عملٌة التنمٌة من هذه الموارد . 

القطاع الزراعً ٌوفر فرص عمل كبٌرة ألبناء المجتمع وٌإدي إلى  إحداث عملٌة إن  – 2

تنمٌة فً هذا القطاع من شؤنها أن تساعد على زٌادة فرص العمل المتاحة ألبناء المجتمع 

 ومنع حدوث البطالة .

ٌة إن تنمٌة القطاع الزراعً من شانها أن تإدي إلى إنتاج المواد الخام الزراعٌة الضرور – 3

للصناعات الؽذابٌة والنسٌجٌة مما ٌساعد فً تكامل القطاع الزراعً والصناعً باعتبارها 

 المدخل األساس لنجاح التنمٌة االقتصادٌة الشاملة لالقتصاد الوطنً .

إن تنمٌة القطاع الزراعً من شانها أن تعزز مٌزان المدفوعات ، وذلك من خالل إنتاج  – 4

لخام الضرورٌة للصناعة التً ستعوض عن االستٌراد بالعمالت الؽذاء والمواد الزراعٌة ا

 الصعبة من الخارج ومن ثم تإدي التنمٌة الزراعٌة إلى توفٌر العملة الصعبة للبلد .
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 :مفهوم التخلؾ االقتصادي وأسبابه  1 – 11

شة إن بلدان العالم المتخلفة اقتصادٌاا تعانً من مشاكل كثٌرة ، كانخفاض مستوى المعٌ    

وتدنً مستوى األمن الؽذابً للفرد والمجتمع فً آن واحد وانتشار الجهل واألمٌة وعدم 

القدرة على استٌعاب التطور التكنولوجً وتطوٌعه لخدمة اقتصادها واستؽالل مواردها 

االقتصادٌة بصورة عقالنٌة وٌرى اقتصادٌو البلدان الرأسمالٌة وخصوصاا الوالٌات المتحدة 

با الؽربٌة عدم قدرة شعوب البلدان المتخلفة على التطور وإنهم بحاجة إلى األمرٌكٌة وأور

الخبرة والمساعدة من الدول المتقدمة لتجاوز حدة التخلؾ من خالل برامج المساعدات 

اإلنمابٌة والخبرة الدولٌة ، وهذه المساعدات تصب فً خدمة مصالح البلدان المتقدمة وزٌادة 

لمتخلفة وتعطٌل استقاللها االقتصادي ورؼبتها فً اختٌار اإلسلوب تبعٌة اقتصادٌات البلدان ا

 المالبم للتخلص من حالة التخلؾ وتجاوزه .

إن التخلؾ الذي تعانً منه شعوب آسٌا ) عدا الٌابان ( وإفرٌقٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة ، هو    

طنٌة وربط نتاج السٌطرة االستعمارٌة على تلك الشعوب لقرون طوٌلة ونهب لمواردها الو

 ة .المستعمر اقتصادٌاتها  باقتصادٌات الدول

 -: ٌؤتًومن أهم أسباب التخلؾ االقتصادي ما     

السٌطرة والتوسع االستعماري بعد الثورة الصناعٌة فً أوربا وخصوصاا فً القرن  – 1

الثامن عشر والتاسع عشر الذي أدى إلى سٌطرة بعض الدول األوربٌة المتقدمة كانكلترا 

وفرنسا واسبانٌا والبرتؽال على اؼلب بلدان آسٌا وأفرٌقٌا ، ونهب ثرواتها الوطنٌة وإبقابها 

 مصدرة للمواد الخام التً تحتاجها صناعاتها وبؤسعار متدنٌة .

تكرٌس استمرار الهٌمنة االستعمارٌة على البلدان المتخلفة فكرٌاا ومادٌاا وتقنٌاا ، مما  – 2

القتصادٌة لهذه البلدان وزاد من فجوة التخلؾ بٌنها وبٌن البلدان أدى إلى تعمٌق التبعٌة ا

 المتقدمة .

ؼٌاب الموضوعٌة فً االعتراؾ بحقٌقة التخلؾ مما أدى إلى عدم تجاوزه ، إذ إن  – 3

اإلقرار بحالة التخلؾ من شؤنه دفع المجتمع إلى التفكٌر الجدي بكٌفٌة التخلص من هذه الحالة 

 زها .والتفتٌش عن سبل تجاو

انخفاض مستوى اإلنتاجٌة فً القطاعات االقتصادٌة ، خصوصاا األساسٌة منها كالقطاع  – 4

الزراعً ، مما نتج عنه استمرار التخلؾ وعدم قدرة هذه البلدان على تحقٌق فابض اقتصادي 

 تستثمره فً بناء المشارٌع االقتصادٌة التً تساعدها فً تحقٌق نموها االقتصادي .

العدالة فً توزٌع الدخل القومً بسبب وجود أقلٌة تستحوذ على السلطة السٌاسٌة انعدام  – 5

واالقتصادٌة مما مكنها من االستحواذ على الثروة وتهرٌبها إلى الخارج وعدم استثمارها فً 

 تطوٌر االقتصاد الوطنً .

 طنً .قٌام السلطة االستعمارٌة بتولٌد المشاكل والصعوبات التً تعٌق االقتصاد الو – 6
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 :خصابص التخلؾ  2 – 11

تتمٌز البلدان المتخلفة بعدد من الخصابص التً تتداخل فٌما بٌنها ، بحٌث ال ٌمكن اعتبار     

إحدى هذه الخصابص عالمة أو سمة من سمات التخلؾ وإنما ٌجب أن ٌإخذ مجمل العوامل 

عند أي تحلٌل علمً مطلوب ، فمثالا قد نجد إن متوسط دخل الفرد فً بعض هذه البلدان 

قٌاس إلى البلدان المتقدمة ، كما هو حال دول الخلٌج العربً ، إذ ٌبلػ متوسط مرتفع جداا بال

دخل الفرد فً بعضها ، مثل الكوٌت وأبو ظبً وقطر أعلى من متوسط دخل الفرد فً الوالٌات 

المتحدة األمرٌكٌة ، ؼٌر إن ذلك الٌعنً إن هذه اإلمارات تقع ضمن البلدان المتقدمة ، فهً 

معاٌٌر أخرى كثٌرة ، وعلٌه فان خصابص التخلؾ عدٌدة وتتداخل مع  بلدان متخلفة وفق

بعضها البعض لتعبر عن حالة التخلؾ ، والتً هً حالة نسبٌة ولٌست حالة مطلقة فمن 

خصابص التخلؾ انخفاض مستوى دخل الفرد مقارنة بالبلدان المتقدمة مما ٌنعكس عنه تردي 

ٌة والجهل وتخلؾ خدمات التعلٌم والخدمات المستوى المعاشً له ، كما إن انتشار األم

الصحٌة وضعؾ البنى اإلرتكازٌة ، كالطرق والجسور ومحطات تولٌد الطاقة ، وسٌادة اإلقطاع 

فً الزراعة ، وتخلؾ الصناعة الوطنٌة ، وعدم القدرة فً الحصول على التكنولوجٌا 

اسً واالجتماعً ٌعتبران وتطوٌعها لصالح تطوٌر االقتصاد الوطنً ، كذلك فان التخلؾ السٌ

أٌضاا من خصابص التخلؾ وبصورة عامة ٌمكن أن نحدد خصابص التخلؾ بإنها خصابص 

 اقتصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة وتكنولوجٌة .

 : الخصابص االقتصادٌة للتخلؾ 3 – 11

 -هناك عدة خصابص اقتصادٌة للتخلؾ من أهمها ما ٌؤتً :

 التبعٌة االقتصادٌة : – 1

لقد سعت البلدان االستعمارٌة إلى ربط اقتصادٌات البلدان المتخلفة باقتصادٌاتها بحٌث      

تكون البلدان االستعمارٌة هً المستفٌدة من هذا الترابط ، من خالل شركاتها الكبرى 

بالسٌطرة على اؼلب األنشطة االقتصادٌة فً البلدان المتخلفة كنشاط استخراج المعادن والنفط 

طة المصارؾ والتامٌن وفً الوقت الحاضر تقوم الشركات المتعددة الجنسٌة الرأسمالٌة ، وأنش

بالسٌطرة على اؼلب النشاطات االقتصادٌة فً البلدان المتخلفة فلو أرادت إحدى هذه البلدان 

بإرادة تلك الشركات ورؼبتها فً تصدٌر التكنولوجٌا  اا إنشاء صناعة معٌنة ٌبقى ذلك مرهون

هذه الصناعة أو عدم موافقتها مما ٌإدي إلى تعمٌق فجوة التخلؾ بٌن البلدان المطلوبة ل

المتقدمة والبلدان المتخلفة ، واحتكار التجارة الخارجٌة لهذه البلدان  ، بفرض األسعار التً 

 ترٌدها ، مما ٌضاعؾ  من استؽالل هذه البلدان .
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 اإلنتاجٌة :ضعؾ تداخل القطاعات االقتصادٌة وتدنً مستوى  – 2

تتمٌز اقتصادٌات البلدان المتخلفة بعدم التداخل أو االعتماد المتبادل بٌن قطاعاتها    

االقتصادٌة ، إذ ٌنمو كل قطاع بمعزل عن القطاع اآلخر ، وٌعتمد فً ذلك على عالقاته مع 

الكبٌرة  االقتصاد الخارجً ، كما تنمو الصناعة بدون االعتماد على الزراعة ، إذ تبنى المصانع

معتمدة على استٌراد احتٌاجاتها من المواد الخام من السوق الدولً وتخضع لألسعار التً 

ٌفرضها االحتكار الدولً لهذه المواد ، بٌنما كان من المفروض أن تبنً صناعات تعتمد على 

وادها المواد األولٌة المنتجة محلٌاا كاالهتمام بالصناعات الؽذابٌة التً تكون الزراعة مصدر م

الخام ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فان انتشار األمٌة فً الرٌؾ وانخفاض مستوى 

التكنولوجٌا المستخدمة فً العملٌات اإلنتاجٌة ، نجد إن اإلنتاجٌة بمختلؾ أشكالها تتجه نحو 

االنخفاض الشدٌد ، فإنتاجٌة العامل الواحد منخفضة ، وإنتاجٌة الدونم من القمح مثالا فً 

 1000كؽم / دونم ، فً حٌن نجد تلك اإلنتاجٌة تزٌد على  200لدان المتخلفة بحدود الـ الب

كؽم / دونم فً البلدان المتقدمة وكذلك الحال بالنسبة لإلنتاج الحٌوانً ، مما ٌعنً عدم قدرة 

البلدان المتخلفة على توفٌر الفابض االقتصادي المطلوب للتطوٌر ، بل نجد إن اؼلبها ال 

أن تسد متطلبات الحٌاة الٌومٌة إلبنابها مما انعكس على انخفاض  المستوى  تستطٌع

 المعٌشً.

 ضعؾ متوسط دخل الفرد : – 3

ٌتمٌز مستوى دخل الفرد فً البلدان المتخلفة باالنخفاض الكبٌر عند مقارنته بالبلدان    

حد الكفاؾ ، أو المتقدمة ، وقد ٌكون فً كثٌر من البلدان المتخلفة أو اؼلبها عند مستوى 

دون ذلك ، وهذا ٌعود إلى أسباب عدٌدة منها انخفاض مستوى الدخل القومً وانعدام العدالة 

فً توزٌع هذا الدخل ، إذ ٌتضح من اإلحصابٌات الدولٌة إن متوسط دخل الفرد السنوي فً 

فرد أمرٌكً ، فً حٌن نجد إن متوسط دخل ال قدمة ٌزٌد على ثالثة آالؾ دوالرالبلدان المت

ٌاا ، وفً أفرٌقٌا بحدود السنوي فً البلدان اآلسٌوٌة المتخلفة بحدود مبة دوالر أمرٌكً سنو

 ن دوالراا سنوٌاا .ٌا الالتٌنٌة بحدود ثالثمابة وخمسوفً أمرٌك اا ن دوالرٌمبة وست

 

 :االجتماعٌة للتخلؾ  الخصابص 4 – 11

تتمٌز البلدان المتخلفة بخصابص اجتماعٌة تإثر فً الخصابص االقتصادٌة أو تنتج عنها    

 ،ومن هذه الخصابص :

% ٌقابله 4,5ارتفاع معدالت الوالدة فً البلدان المتخلفة ، إذ تصل هذه النسبة إلى      – 1

ً السكان لم تقابل تحسن الوضع الصحً نسبٌاا مما ٌقلل نسبة الوفٌات ، هذه الزٌادة الكبٌرة ف

بإحداث تطور اقتصادي ملحوظ مما أدى إلى تعمٌق المشكلة االقتصادٌة فً البلدان المتخلفة 
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وعدم القدرة على إشباع حتى الحاجات األساسٌة للمواطنٌن وبالتالً انتشار الفقر واألمٌة 

نتشار وبقاء الحٌاة العامة دون المستوى المطلوب ، وعمق بذلك حالة حال التخلؾ ، وا

 البطالة أٌضاا نتٌجة قلة فرص العمل التً ٌسببها ضعؾ النمو االقتصادي .

طبٌعة البنٌة االجتماعٌة التً تعمق من الفوارق بٌن أفراد المجتمع الواحد ، إذ ظهرت  – 2

فً البلدان المتخلفة طبقات مستفٌدة من النظام السٌاسً القابم وقامت باالستحواذ على 

القتصادٌة ، مما أدى إلى زٌادة إفقار الطبقات الفقٌرة واستؽاللها بشكل السلطة السٌاسٌة وا

واسع ، وقد ظهرت مثل هذه الشرابح أو الطبقات االجتماعٌة بصورة واضحة فً البلدان 

 األفرٌقٌة بعد االستقالل .

 :مفهوم التنمٌة االقتصادٌة  5 – 11

انً من حالة التخلؾ ، لذا نجد إن الحظنا من موضوع التخلؾ إن أؼلبٌة شعوب العالم تع    

الكثٌر منها اخذ ٌشعر بضرورة التخلص من هذه الحالة خصوصاا بعد زوال السٌطرة 

االستعمارٌة علٌها بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ، ولذلك أخذت تصنع سٌاسات تنموٌة هدفها 

فً محاولتها  تحقٌق نوع من التقدم االقتصادي وتجاوز العقبات االقتصادٌة التً تواجهها

تحسٌن مستوى المعٌشة فٌها ، لذا فان التنمٌة االقتصادٌة تعنً عملٌة االنتقال وتجاوز حالة 

التخلؾ إلى حالة التقدم ، أي إن ذلك ٌعنً تحسٌن مستوى دخل الفرد الحقٌقً وتطوٌر 

ٌم الزراعة ومعالجة االختالالت الهٌكلٌة فً قطاعات االقتصاد الوطنً وتحسٌن مستوى التعل

وتطوٌره وتكوٌن الخبرة ، لذا فان االهتمام بكل ذلك ٌعنً العمل على تقلٌص فجوة التخلؾ 

بٌن البلدان المتخلفه والبلدان المتقدمة ، إذ إن التنمٌة االقتصادٌة تعنً الزٌادة المستمرة فً 

اإلنتاج االجتماعً من خالل تحسٌن مستوى األداء االجتماعً فً جمٌع قطاعات االقتصاد 

لوطنً ، األمر الذي ٌإدي إلى رفع مستوى دخل الفرد الحقٌقً مما ٌإدي إلى تحسٌن ا

 .  مستواه المعاشً

ومن األمور المهمة التً ٌجب االنتباه إلٌها حتى تإدي عملٌة التنمٌة االقتصادٌة أهدافها ،     

هً ضرورة تحقٌق العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخل القومً لكً تنعكس ثمار التنمٌة على 

 مختلؾ الشرابح االجتماعٌة ، خصوصاا الفقٌرة منها والتً تمثل الؽالبٌة. 

رٌؾ )) التنمٌة االقتصادٌة (( بإنها ) العملٌة التً ٌتم من خاللها تحقٌق أقصى ٌمكننا تع     

 ناتج محلً إجمالً ممكن وتعٌد بناء العالقات المإدٌة لتحقٌق العدالة االجتماعٌة ( .

إن تجاوز صفة من صفات التخلؾ ال تعنً تحقٌق عملٌة الى كما ٌجب أن نشٌر أٌضاا      

ؤن ٌرتفع متوسط دخل الفرد الحقٌقً مثالا ، إذ قد ٌكون سبب االرتفاع التنمٌة االقتصادٌة ، ك

هذا مصدره زٌادة أسعار المواد الخام التً ٌنتجها بلد معٌن ، كما هو الحال عندما ترتفع 

أسعار النفط ، إذ البد أن ٌكون االرتفاع سببه التقدم والتطور فً أسالٌب اإلنتاج فً قطاعات 
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األساسٌة منها ، وتجاوز االختالالت الهٌكلٌة التً ٌعانً منها  االقتصاد الوطنً خصوصاا 

االقتصاد الوطنً ، مما ٌنعكس على زٌادة اإلنتاج االجتماعً ومن ثم زٌادة الدخل القومً 

بسبب زٌادة متوسط دخل الفرد الحقٌقً ، وهنا ٌكون االقتصاد الوطنً قد دخل مرحلة النمو 

 والتكامل بٌن قطاعاته المختلفة .

 -وهنالك بعض األسس التً تساعد فً نجاح عملٌة التنمٌة االقتصادٌة ومنها :  

 تكوٌن اإلطار المالبم لعملٌة التنمٌة : – 1

إذ تتطلب عملٌة التنمٌة االقتصادٌة إجراء التؽٌرات القانونٌة وإصدار التشرٌعات المركزٌة    

التً تضمن نجاحها ونشر الوعً بٌن أبناء المجتمع من خالل الحرص على نجاح العملٌة 

التنموٌة والشعور بالمسإولٌة الوطنٌة ، كما ان االهتمام بنظام التعلٌم وتوجٌهه على وفق 

جات التً تتطلبها عملٌة التنمٌة من شؤنه أن ٌوفر المالكات المتخصصة الضرورٌة االحتٌا

 لتنفٌذ البرامج التنموٌة واستمرار دٌمومتها.

 االهتمام بعملٌة التصنٌع : – 2

إن لعملٌة التصنٌع فً البلدان النامٌة دوراا رابداا فً إحداث التؽٌٌر االقتصادي واالجتماعً    

اإلنتاج من المرحلة البدابٌة المتخلفة إلى أسالٌب فنٌة حدٌثة تعتمد األسس واالنتقال بؤسالٌب 

العلمٌة والتقنٌة ، وهذا ٌساعد على تكوٌن األساس المادي الذي تنطلق منه عملٌة التنمٌة 

 القومٌة الشاملة ألي بلد من البلدان ، فاالهتمام بالتصنٌع ٌإدي إلى :

 ة من الحقول الصناعٌة المختلفة .زٌادة مستوٌات اإلنتاج واإلنتاجٌ –أ 

ٌسهل من عملٌة نقل التقنٌة من البلدان المتقدمة الى البلدان المتخلفة نتٌجة زٌادة  –ب 

 مستوى الخبرة الوطنٌة .

ٌعالج التصنٌع االختالالت الهٌكلٌة فً االقتصاد الوطنً باتجاه تكوٌن االعتماد المتبادل  -جـ 

 .بٌن كافة القطاعات المكونة له 

ٌساعد على تطوٌر القطاعات األخرى ، كالقطاع الزراعً نتٌجة قٌام الصناعة بتوفٌر  –د 

 مستلزمات اإلنتاج الزراعً من مكابن وأسمدة ومعدات وؼٌرها .

 اٌجاد فرص العمل المناسبة لتشؽٌل األٌدي العاملة وتقلٌل عدد العاطلٌن عن العمل . -هـ 

 االهتمام بالقطاع الزراعً : – 3

من األسس المهمة التً تساعد فً انطالق التنمٌة االقتصادٌة بصورة صحٌحة هو إعطاء     

أهمٌة خاصة للقطاع الزراعً لما ٌحتله من دور كبٌر فً توفٌر فرص العمل ألؼلب مواطنً 

البلدان المتخلفة وكونه مصدراا للمواد الخام التً تحتاجها قطاعات أساسٌة فً الصناعة ، 

بٌة والنسٌجٌة والجلدٌة ، وبذلك فان االهتمام باإلصالح الزراعً والتنمٌة كالصناعات الؽذا

 الزراعٌة ٌعتبر من الشروط األساسٌة لنجاح عملٌة التنمٌة االقتصادٌة .
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االستفادة من االستثمار األجنبً المباشر وفق القوانٌن المرسومة والمخطط لها من قبل  – 4

خلص من الشركات االحتكارٌة األجنبٌة ، وإخضاع الثروة ، مع األخذ بنظر االعتبار الت الدولة

للسٌاسة الوطنٌة واالستفادة من األموال التً تنتجها هذه المصادر فً بناء االقتصاد الوطنً 

 واإلسراع بالعملٌة التنموٌة .

فؤن على الدولة أو السلطة  ، نظراا لضعؾ إمكانٌات القطاع الخاص فً البلدان المتخلفة – 5

الوطنٌة أن تقوم بدور أساسً فً إحداث التنمٌة لكونها المالك الوحٌد لمصادر الثروة 

األساسٌة فً البلد وبذلك تتمكن من توجبه االستثمارات األساسٌة وتحقٌق فابض تراكمً 

 ٌساعد على زٌادة مستوى االستثمار الالحق .

ذ تعانً البلدان المتخلفة ، إ تشجٌع القطاع الخاص واالستفادة من المدخرات الوطنٌة – 6

عموماا من قلة رأس المال الوطنً الذي ٌمكنها فً بناء المشارٌع التنموٌة المختلفة ، لذلك 

فانه من الضروري العمل على تشجٌع القطاع الخاص الستثمار مدخراتها فً المشارٌع 

قتصادٌة التً ال التنموٌة المختلفة جنباا إلى جنب مع مشارٌع الدولة خصوصاا تلك األنشطة اال

تحتاج إلى رأس مال كبٌر ، وٌمكن للقطاع الخاص القٌام بها ، مثل مشارٌع الصناعات 

 االستهالكٌة المختلفة .

، إن من األمور المهمة لنجاح عملٌة التنمٌة ، هو  اختٌار اإلسلوب المناسب للتنمٌة – 7

الشامل أم إسلوب حرٌة  اختٌار اإلسلوب المناسب لها ، هل ٌكون باختٌار إسلوب التخطٌط

السوق ، ونظراا لكون اؼلب مصادر الثروة تملكها الدولة لذلك ال بد من اعتماد إسلوب 

التخطٌط الشامل الستثمار أموال الدولة فً مختلؾ القطاعات االقتصادٌة بصورة تتناسب 

طبقاا استثمارات القطاع الخاص ، فتترك عملٌة تحدٌدها وأهمٌة كل قطاع ، أما فً ما ٌخص 

 آللٌة السوق وهذا ما تم اعتماده فً البلدان النامٌة ، خصوصاا فً المدة األخٌرة .

 :معوقات التنمٌة االقتصادٌة  6 – 11

 -: سنحاول أن نشٌر إلى أهم معوقات التنمٌة االقتصادٌة بما ٌؤتً     

الجانب االجتماعً لقد اهتمت التجارب التنموٌة المختلفة بالجانب االقتصادي ولم تعط  – 1

االهتمام المطلوب ، مما افقدها الشمولٌة وعدم االنسجام بٌن الجانب االقتصادي والجانب 

االجتماعً ، إذ إن االهتمام باإلنسان وتطوٌر مستواه المعاشً ٌإثر إلى درجة كبٌرة فً نجاح 

 التنمٌة وبلوؼها ألهدافها المخططة .

ٌة بتحقٌق العدالة االجتماعٌة فً توزٌع الدخل ، مما لم تهتم الكثٌر من التجارب التنمو – 2

أدى إلى تكوٌن شرابح اجتماعٌة طفٌلٌة استؽلت الؽالبٌة العظمى من أبناء المجتمع ، األمر 

 الذي افقد الكثٌر منهم الحماس فً تشجٌع عملٌة التنمٌة واإلٌمان بإهدافها .
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الفرص ولم تهتم بموضوع الرجل لم تحقق الكثٌر من التجارب التنموٌة مبدأ تكافإ  – 3

المناسب فً المكان المناسب ، مما افقد المشارٌع التنموٌة للمالك اإلداري الكفإ، وهذا أدى 

إلى فشل اؼلب هذه المشارٌع ، وتحول الكثٌر منها إلى أعباء تثقل كاهل االقتصاد الوطنً 

 وتعٌقه من التقدم المنشود .

موٌة أهمٌة لشمول القطاعات االقتصادٌة المختلفة بعملٌة لم تعط الكثٌر من التجارب التن – 4

التطوٌر مما أدى إلى عدم التوازن فً نمو القطاعات وإخفاق البعض منها ، فقد أعطت 

اهتماماا خاصاا بالقطاع الصناعً وأهملت القطاع الزراعً الذي ٌشكل العصب الربٌس فً 

واد الخام الضرورٌة لفروع ربٌسة فً توفٌر الؽذاء للمواطنٌن ، فضالا عن كونه مصدر الم

 الصناعة .

تؤثر بعض التوجهات التنموٌة بالمصالح االستعمارٌة والدول المتقدمة ، ولذلك فقد أدت  – 5

التنمٌة إلى مزٌد من التبعٌة االقتصادٌة للدول المتقدمة ، مما أبقى البلدان النامٌة التً تؤثرت 

 بهذه التوجٌهات فً خانة التخلؾ .

 : فً العراق ةلٌات التنمٌه الزراعٌأ 11-7

لتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة ال بد من وضع ألٌات للتخطٌط االقتصادي وإدارة االقتصاد          

الوطنً وتطوٌره نحو األهداؾ المرسومة له من قبل الدولة ، إذ ٌمكن تحدٌد مفهوم التخطٌط 

 االقتصادي بؤنه ) التحدٌد العملً لمتطلبات المجتمع ، ووسابل تلبٌة تلك المتطلبات عن طرٌق

النمو المستمر فً اإلنتاج ورفع فاعلٌته ، وإدخال المبتكرات العلمٌة والتقنٌة فٌه ، وضمان 

التطور المتناسب والمتوازن لجمٌع قطاعات االقتصاد الوطنً ( ، فالتخطٌط الزراعً ٌعنً 

بؤنه ) اإلسلوب المنسق الذي تعتمده إدارة القطاع الزراعً بقصد توجٌه استؽالل الموارد 

ة فٌه لتحقٌق االستؽالل األمثل لها وتلبٌة حاجات المواطنٌن للسلع والمنتجات الزراعٌة المتاح

والمساهمة من خالل ذلك فً التطور االقتصادي واالجتماعً أسوة بالقطاعات األخرى المكونة 

 لالقتصاد الوطنً ( .

   ن تعرٌفه أما التخطٌط على مستوى المزرعة أو ما ٌطلق علٌه بالتخطٌط المزرعً فٌمك    

) بؤنه العملٌة التً تنسق استؽالل الموارد المتاحة لإلنتاج الزراعً فً المزرعة بما ٌحقق 

 االستؽالل األمثل لها والوصول إلى أعلى إنتاج ممكن وبؤقل تكالٌؾ ممكنة ( .

 -وكما ٌؤتً: ةالزراعٌ ةٌنبؽً أن نتبناها عند وضع الخط ةة مهموهناك ألٌات أساسٌ     

لالنتاج الزراعً الحٌوانً والنباتً وتحلٌلها ومعرفة  ةالبٌانات االحصابٌدراسة  -1

 . ةومحدد ةسابق ةزمنٌ ةبه ضمن مد ةإتجاهات االنتاج والظروؾ المحٌط

داخلٌا وخارجٌا وتحدٌد السلع  ةإعداد دراسات عن طلب منتجات المشارٌع الزراعٌ -2

 . وإعداد الحلول للعقبات المحتملةة المقترح ةلالنتاج موضوع الخط ةوالمنافس ةالبدٌل



166 

 

 ةالالزم ةوالنوعٌ ةمن حٌث الكمٌ ةالمزرعٌ ةلتنفٌذ الخط ةتحدٌد المستلزمات االساسٌ -3

، منها ما متوفر محلٌا أو المستورد ةوالمستهدف ةلحجم االنتاج المقترح ةوالمناسب

زم وتوزٌع بداٌة ونهاٌة ومقدار المال الال ةفً الخط ةالزمنٌ ة،فضال عن تحدٌد المد

 . عمل فً الخطة على الجهات المعنٌةال

 .ابد لكل مشروع زراعً فً الخطة والع ةلحساب الكلف ةإعداد دراسات مٌدانٌ -4

 ةالموضوع ةفً الخط ةالتً ٌجب اخذها بنظر االعتبارالمرون ةمن االعتبارات المهم -5

فً االنتاج الزراعً ،وذلك  ةبسبب التقلبات المتوقع ةلمواجهة التعدٌالت الناتج

علٌها،مثل الجفاؾ  ةوالتً من ؼٌر الممكن السٌطر ةلعوامل الطبٌع ةلخضوع الزراع

 . الرٌاح وؼٌر ذلك او

 -منها: ةمهم آللٌات ةالمزرعٌ ةوٌخضع إسلوب تصمٌم الخط

،ومدى ةلظروؾ المزرع ةالمالبم ةوالحٌوانٌ ةالنباتٌ ةمعرفة انواع المشارٌع الزراعٌ -1

ومدى  ةعلى مدار السن ةة بعضها لبعض وعدم تعارضها فً العملٌات المزرعٌمالبم

 . نباتً علؾ للمشروع الحٌوانًقابلٌة تكاملها ،كإن تكون مخلفات المشروع ال

نتاج والمحافظة على خصوبة بما ٌالبم زٌادة اال ةالزراعٌ ةمعرفة تصمٌم الدور -2

 .التربة

 ةبالمواصفات التً تالبم طبٌعة الترب ةاعٌتقدٌر مدى استخدام االالت والمكابن الزر -3

ونوع المشروع الزراعً ومعرفة استخدامها وادامتها ومفاضلتها مع إفتراض 

 . ة لنفس المهام واختٌار االقل كلفةاستخدام القوى البشرٌ

 ة.طرابق الداء العملٌات المزرعٌتحدٌد المزٌج االفضل لعناصر االنتاج وتعٌٌن انسب ال -4

ة ذات والحٌوانٌ ةعن طرٌق استثمار السالالت النباتٌ ةلتطوٌر المزرعالسعً دوما  -5

 ة .االنتاجٌة العالٌ

 . فات للمشارٌع المتوقع القٌام بهافً حساب التكالٌؾ وتقدٌر المصرو ةالكامل ةالدق -6

فً أبسط  ة،إذ ٌمكن تحدٌد مفهوم المتابعةالمزرعٌ ةلمتابعة الخط طرابقوهناك عدة   

من مراحل أي عمل لتمتد وتشمل ابسط االعمال التً ٌقوم بها  ةمرحل معانٌها على إنها

مال وأعقدها التً تقوم بها من الفالحٌن ،كما تشمل اوسع االع ةاي مزارع او مجموع

 ةمن مراحل التنمٌ ةممه ةمرحل ةوالمتابع ة.والمزارع التعاونٌ ، ةالدول اجهزة

 ةمع التنفٌذ،اما العالق ةوتسٌر معها متالزم ة،إذ تبدأ مع بداٌة تنفٌذ الخطةالزراعٌ

فإنها تتركز على  ، ةمع الزمن التً تربط مراحل التخطٌط والتنفٌذ والمتابع ةالمتحرك

باالعتماد على مجموع العوامل  ةزمنٌ ةلكل مد ةالموضوع ةإن الخطط الزراعٌ
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ما ٌتوقع أن ،فضال ع ةعند إعدادها بما فٌها كافة الموارد المتاح ةوالظروؾ السابد

 .وحجم االهداؾ المطلوبة وطبٌعتها المخطط لها ةٌسود خالل المد

عند اعداد  ةتختلؾ عن تلك التً كانت سابد ةٌضٌؾ عوامال وظروفا جدٌد ةوإن تنفٌذ الخط

الى المخطط ،اي تصوٌر  ةفً تصوٌر تلك الظروؾ والعوامل الجدٌد ةفٌؤتً دور المتابع ةالخط

ملٌة وهكذا تستمر الع ةالقادم ةللمد هالمخطط بإعداد خطت هالواقع الجدٌد الذي ٌقوم فً ضوب

 . فً المراحل الثالث مع الزمن

هً تقٌٌم تنفٌذ  ةان المتابع ) ٌعنً ةالمزرعٌ ةللخط ةومن ذلك ٌتضح إن مفهوم المتابع   

التنفٌذ فً الوقت المناسب لؽرض  ةات التً تواجوتشخٌص المشاكل والمعوق ةالخطط الزراعٌ

 .  ( التنفٌذ همعالجتها واالسهام فً إٌجاد الحلول والمعالجات للمشاكل التً تواج

 -: مٍاٌؤتً ةللمشارٌع والبرامج والخطط الزراعٌ ةالمتابعطرابق وإن من أهم 

 ةوتنفٌذ الخطط الزراعٌ ةتتم عملٌة المتابع ةوبهذه الطرٌق -طرٌقة التقارٌر: -1

من النماذج وفقا لطبٌعة  ة( أو مجموعةعن طرٌق تصمٌم نموذج)إستمار ةالموضوع

،إذ ترسل االستمارات الى  هعن تنفٌذ المشروع او عن االنتاج وحجم ةالبٌانات المطلوب

على موقع العمل والتً تتولى بدورها  مألها بالبٌانات  ةالمباشر ةالمشرف ةالجه

تدقٌق البٌانات  ةالتً ارسلتها،وبعد ذلك تتولى تلك الجه ةوإعادتها الى الجه ةالمطلوب

 ةوعرضها من خالل تقارٌر للمتابع ةوتبوٌبها وتحلٌلها واسخراج المإشرات المطلوب

الى  ةتصل فً النهاٌ ةاو موسمٌ ةوسنوٌ ةوشهرٌ ةن إسبوعٌووهذه التقارٌر عادة تك

لؽرض تصحٌح سٌر عملٌة التنفٌذ وصوال لالهداؾ  ةالجهات واضعة الخط

،صٌاؼة البٌانات بشكل ٌسهل التعامل معها  ة،ومن ممٌزات هذه الطرٌقةالمرسوم

ء البٌانات ،كذلك فإنها التحتاج الى كادر ادها من االشخاص المسإولٌن عن ملوإعد

مهما كان  ومواقع االنتاج ةبشري كثٌر العدد ،وٌمكن تؽطٌة كافة المشارٌع الزراعٌ

وعادة التكون  ةللمتابع ةالمطلوب ةالزمنٌ ةعددها وتباعدت مواقعها وفً نفس المد

هو  ةفً نجاح هذه الطرٌق ة،ومن العوامل المإثرةكبٌر ةلهذه الطرٌق ةالتكالٌؾ المرافق

لشخص من قبل ا ةبتنفٌذ المشروع ودقة البٌانات المثبت ةااللمام بكافة الجوانب المتعلق

 . ذلك ومدى صحتها المسإول عن

لمواقع التنفٌذ او االنتاج من الشخص  ةهً زٌارات مٌدانٌ -طرٌقة المتابعة المٌدانٌة : -2

وبؤستمرار لؽرض االلمام عن قرب بخطوات  ةاو الفرٌق الذي ٌتولى عملٌة المتابع

ومراقبة العاملٌن بالمشروع ومعرفة مدى التزامهم بالقرارات والتعلٌمات  ةتنفٌذ الخط

،وااللتقاء بالمسإولٌن عن التنفٌذ والحصول على كافة البٌانات ةللخط ةفقالمرا

من النتابج تكتب فً تقرٌر فً نهاٌة  ةومناقشتها معهم والخروج بمجموع ةالمطلوب
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عن طرٌق مسإولٌن عن التنفٌذ ٌكون  ةٌومٌ ة،وقد تكون هذه المتابع ةالمٌدانٌ ةالزٌار

بدقة البٌانات  ةتواجدهم فً موقع المشروع الٌومً،وٌمتاز هذا االسلوب للمتابع

 ةومعرفة المشاكل والمعوقات فً موقع العمل وتطوٌر العالقات بٌن مسإول المتابع

والعاملٌن فً المشروع مما ٌإدي الى االخذ بؤقتراحاتهم ومعالجاتهم للمشاكل 

لخطوات التنفٌذ ،ومن العوامل التً تساعد على انجاح هذه  ةوقات المرافقوالمع

وتسهٌل وسابط  ةالمدرب والمختص ألمور المتابع المالكهو توفر  ةللمتابع ةالطرٌق

 . النقل لهم

ولكً تتحقق عملٌة التنمٌة االقتصادٌة بشكل عام والتنمٌة الزراعٌة بشكل خاص وتؤخذ     

 بد من توفر اإلرادة الوطنٌة المستقلة التً تحرص كل الحرص على أبعادها المطلوبة ، ال

تنفٌذ البرامج التنموٌة وتطوٌرها نحو األفضل باستمرار وضمان االستقالل السٌاسً 

 واالقتصادي .

لالستثمار  هومن اجل تنمٌة القطاع الزراعً ،فؤن ذلك ٌستلزم وجود المدخرات  التً توج    

خار ٌتطلب تحقٌق مستوى من الدخل ٌفوق مستوى االستهالك بشقٌه فً هذا القطاع،وأن االد

من مشاركة القطاع الخاص فً القٌام باستصالح االراضً وشق  ةالعام والخاص،لذا البد للدول

االنهار والتوسع فً التصنٌع الزراعً،فضال عن االهتمام بادارة المٌاه وانشاء نظام للتسلٌؾ 

تتطور بتطور  ةزراعٌ ة، والبد من تنمٌةالصؽٌر ةفٌالزراعً وتموٌل المشروعات الرٌ

 متطلبات المجتمع العراقً.

فً  ةم مع توجهات االصالح الشاملءاعً وبما ٌتالان التفكٌر فً تنمٌة القطاع الزر     

العراق، ٌحتاج الى تطوٌر هذالقطاع من اجل تحقٌق االمن الؽذابً واٌجاد فرص للعمل وتنوٌع 

 لقطاع زراعً ٌعتمد على السوق.  ةمإاتٌ ةاالقتصاد واٌجاد بٌب

قامت بوضع ألٌات  ةوبخصوص تنمٌة القطاع الزراعً فً العراق فان وزارة الزراع     

  -من االولوٌات وكما ٌؤتً: ة، تضم مجموع 2007فً نٌسان  ةالوطنٌ ةاإلستراتٌجٌ ةالخط

  . تحسٌن االمن الؽذابً -1

 . لستراتٌجٌةا ةالسلع الؽذابٌ وتوفٌر ةزٌادة حجم االستثمارات الزراعٌ -2

 . تطوٌر مإهالت وقدرات العاملٌن فً القطاع الزراعً -3

 . قٌمة المنتجات الزراعٌة الوطنٌة رفع -4

لتصحر واقامة مناطق من خالل القٌام بحمالت التشجٌر ومكافحة ا ةتحسٌن البٌب -5

 . طبٌعٌة محمٌة
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بؽٌة الحد من استعمال المبٌدات  ةتطبٌق برنامج متكامل لمكافحة االفات الزراعٌ -6

وادخال نظام لمراقبة استعمال هذه المبٌدات فً سبٌل حماٌة انتاج  ةالكٌمٌاوٌ

 . اخرى ةمن جه ة، وحماٌة البٌبةمن جه ةالمحاصٌل الزراعٌ

اذ سٌكون على رأس اولوٌاتها  ، ةالعام ةالحٌوانٌ ةللصح ةوضع خطة عمل وطنٌ -7

 . فً العراق ةالحٌوانٌ ةلتً تهدد الثروا ةعلى االمراض الربٌس ةالسٌطر

لدى  ةكما تم تؤسٌس صندوق اقراض المزارعٌن بفوابد تقل عن معدالتها الحالٌ  

، وقد ساهم شركاء  2005 -2004،وبدأ العمل به خالل سنة  ةالمصارؾ التجارٌ

الدولٌٌن فً تموٌل برامج التسلٌؾ الزراعً وتقدٌم القروض للشركات  ةالتنمٌ

 . االروابٌة فضال عن المشارٌع ةالصؽٌر ةوالمشارٌع الزراعٌ

وتجري حالٌا المزٌد من االصالحات على نظام حٌازة االراضً ، اذ ٌمكن تسرٌع تطوٌر        

طوٌلة االمد لالراضً كضمان  ةنٌالمزارع فٌما اذا كان باالمكان تقدٌم عقود استبجار قانو

من فرص  ةعلى االستفاد ة، كما ٌعمل قطاع الزراع ةمقابل الحصول على قروض مصرفٌ

 . ٌما التً تإكد على تطوٌر القدراتالمجتمع الدولً الس هاالتدرٌب التً ٌقدم

 ةالوطنٌ ةاالولى من الخط ةفً مجال الري،فقد تم االنتهاء من المرحل ةالزراعٌ ةاما التنمٌ    

 ةعروضها الجراء دراسات مفصل ةدولٌ ةإذ قدمت شركات استشارٌ ، ةالدارة الموارد المابٌ

، ةلتنفٌذ هذه الخط ة،وإن ذلك ٌستلزم توفٌر االموال الالزمةبالتعاون مع وزارة الموارد المابٌ

 ةالمشكل،وحل هذه ةوتسعى اٌضا لترشٌد استخدام المٌاه من خالل ادخال تكنلوجٌا الري الحدٌث

  . حصة العراق من نهري دجلة والفراتمن خالل االتفاق على تحدٌد  ةمع الدول المجاور
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 أعئهخ َٔشبطبد انفظم احلبد٘ ػشش
 

 تها بالتنمٌة االقتصادٌة ؟نً بالتنمٌة الزراعٌة ؟ وما عالق/ ماذا نع 1س

 أسبابه ؟/ تكلم عن مفهوم التخلؾ االقتصادي مبٌناا أهم  2س

 / ما هً خصابص التخلؾ بشكل عام والتخلؾ االقتصادي بشكل خاص ؟ 3س

 / عدد أهم الخصابص االجتماعٌة للتخلؾ ؟ 4س

/ اشرح مفهوم التنمٌة االقتصادٌة ؟ وما هً أهم األسس التً تساعد على نجاحها  5س

 ؟

 / ما هً أهم معوقات التنمٌة االقتصادٌة ؟ 6س

 -/ تكلم عن : 7س

 وم التخطٌط االقتصادي .مفه –أ 

 مفهوم التخطٌط الزراعً . –ب 

 مفهوم التخطٌط المزرعً . -جـ 

 ؟ة الزراعٌ طة/ماهً اهم االعتبارات التً ٌجب مراعاتها عند وضع الخ8س

 ؟ةالمٌدانٌ ة/ماهً فوابد وممٌزات المتابع9س

 ؟ ةالمزرعٌ ةفً الخط ة/حدد اآللٌات االساس10ٌس

 ؟2007لسنة  ةالوطنٌ ةاآلستراتٌجٌ/عدد أهم اولوٌات 11س
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 االسشبد انضساػٙ

 

  ٙتؼشٚف اإلسشبد انضساػ 
  ٙاْذاف االسشبد انضساػ 
  ٙيجبدٖء االسشبد انضساػ  
  َِشأح اإلسشبد انضساػٙ ٔتطٕس 
  ّٛانتُظٛى االسشبد٘ ٔانؼبيهٌٕ ف 
  ٙادلششذ انضساػ 
  ٘انتخطٛط اإلسشبد 
  اًْٛخ انتخطٛط 
  إَاع انتخطٛط 
  ٘كٛفٛخ اخشاء ػًهٛخ انتخطٛط اإلسشبد 

 

  
 

 

 

 انفظم انثبَٙ ػشش
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 أْذاف انفظم انثبَٙ ػشش
 . انتؼشف ػهٗ ادلفبْٛى ٔانتؼبسٚف االسشبدٚخ 

 . ٙانتؼشف ػهٗ ثذاٚخ َشأح ػهخ االسشبد انضساػ 

 . انتؼشف ػهٗ طشائك االسشبد انضساػٙ ٔاتجبػٓب 

  انطبنت ػًهٛخ دتٛٛض االعهٕة ادلُبعت نإلسشبد انضساػٙ .تؼهٛى 
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 انفظم انثبَٙ ػشش

 االسشبد انضساػٙ

Agricultural Extension 

 /  تؼريف اإلرشبد انسراػي 1- 12
البد من اإلشارة إلى إن اإلرشاد فً أول ظهوره وفً العدٌد من دول العالم كان ٌتوجه 

وسزع نشزاطه لٌشزمل تانه وبمرور الززمن ولمتطلبزات تنموٌزة  إاللإلرشاد فً المجال الزراعً. 

 الرٌفٌزة، لزذا األسزرة أركزان أومستهدفا فً ذلك كافة عناصر  أخرىالزراعة ونشاطات تنموٌة 

الزراعزً عملٌزة  اإلرشزاد] الزراعزً فزً هزذه الصزورة  اإلرشزادٌعبزر عزن  اآلتزًتعرٌزؾ الفؤن 

الرٌفٌزة بتوجٌزه مزن  األسزرالدراسة النظامٌة حٌث تتعلم من خاللها  إطارتعلٌمٌة تجرى خارج 

 وصزوالا والمعزارؾ التزً تنمزً قابلٌزاتهم  ةالخبزرومإسسات حكومٌة وشعبٌة عن طرٌق العمل 

الزراعزً عمزل تعلٌمزً، فهزو لزٌس مجزرد  اإلرشزادلتعرٌزؾ فزؤن وبموجزب هزذا ا [ أفضزللحٌاة 

تعلٌمهم كٌفٌة استعمالها بالصزورة  وإنماالفالحٌن  إلىوالبذور  كاألسمدةتقدٌم خدمات زراعٌة 

الصززحٌحة، وكمززا وان كلمززة )تعلٌمززً( فززً هززذا المجززال تعنززً ضززرورة اعتمززاد عناصززر عملٌززة 

عنززد االتصززال  األفعززالالتصززال والمززتعلم وردود التعلززٌم التززً هززً: المعلززم والرسززالة ووسززٌلة ا

: المرشد الزراعً والمواضٌع اإلرشادٌةالفالحٌن حٌث ٌقابل هذه العناصر فً العملٌة  وإرشاد

الذٌن  األسرةاآلخرٌن من  األفراد أووالوسٌلة اإلرشادٌة والفالح  األخرى واإلرشادٌةالزراعٌة 

فانزه تعلزٌم ؼٌزر  اا تعلٌمٌز الزراعزً عمزالا  اإلرشزادانزه ومزع كزون  إال. األفعزالٌتصل بهزم وردود 

والمحززددات المدرسززٌة، فززال مراحززل دراسززٌة ٌمززر بهززا الفززالح  األطززروفززق  يٌجززر نظززامً أي ال

ؼٌابزات ٌحاسزب علٌهزا عنزد عزدم حضزوره  التالٌزة وال إلزىمزن أحزداها بعزد نجاحزه فٌهزا  منتقالا 

فزً هزذه االجتماعزات، إنمزا ٌتلقزى الفزالح مزن  ٌعلزم اا وثابت اا محدد اا دراسٌ اا االجتماعات وال منهج

المرشد المعلومات التزً ٌحتاجهزا فزً الوقزت الزذي ٌحتاجهزا فٌزه وحسزب المشزاكل التزً ٌعزانً 

منها وبالطرق والوسابل اإلرشادٌة المناسزبة .فزالفالح المعنزً أو المتخصزص بتربٌزة الزدواجن 

تزه فزً هزذا االختصزاص وال حاجزة جهد المرشد الزراعً ومعلوما إلىعلى سبٌل المثال ٌحتاج 

ومزا  ةكالمحاصٌل والبستن األخرىجهود المرشد الزراعً ومعلوماته فً االختصاصات  إلىله 

 شابه.

مإسسززات  أو أجهزززةالزراعززً كعمززل تعلٌمززً ؼٌززر نظززامً قززد تقززوم بززه  اإلرشززادهززذا وان 

جهزات  أوزراعة، ضمن وزارة ال ةحكومٌة كالهٌبة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعً الموجود
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شركات استثمارٌة. إضافة إلى ذلك فؤن التعرٌؾ ٌإكد  أو، كاالتحادات الفالحٌة أهلٌة أوشعبٌة 

ومعزارؾ ومهزارات  ةأن ما ٌعلمه المرشدون الزراعٌون للمستفٌدٌن من أبناء الرٌؾ هزً خبزر

زراعٌة وؼٌر زراعٌة مفٌدة لهم فً حٌاتهم، حٌث انه ووفقا لذلك قد ٌكزون مزا ٌنقزل للفالحزٌن 

وأسززرهم أمززور صززحٌة وسٌاسززٌة وثقافٌززة وؼٌززر ذلززك ممززا هززو مفٌززد لهززم فززً تطززوٌر قابلٌززاتهم 

ٌث عزن كان الحزد إذاالمنزل  وإدارةقد تكون فً مجال تربٌة الطفل  إنها، كما أحوالهموتحسٌن 

ومن هذا المنطلق نجد أن التعرٌؾ السابق قزد أكزد ضزمنا علزى اإلرشزاد ، المرأة الرٌفٌة  إرشاد

لشرابح المجتمع الثالث )الرجال والنساء والشباب( ولذلك فقد ظهزرت أجهززة إرشزادٌة فرعٌزه 

فززً عززدد مززن الززدول متخصصززة بتقززدٌم الخززدمات  اإلرشززاديلهززذه الشززرابح ضززمن ذلززك الجهززاز 

 -:كاآلتًالزراعً وهً موضحة  اإلرشادة لهذه الشرابح مجسدة مجاالت اإلرشادٌ

الفالحزٌن  إلرشزادٌنفذه المرشد الزراعً وذلزك  أوالفالحٌن: وٌإدي هذا العمل  إرشاد -1

، ممزا األخزرىالحٌاتٌزة  األمزور إلى باإلضافةالزراعٌة وما له عالقة فٌها،  األمورفً 

الفالحززٌن فززً العملٌززات  إرشززادا المجززال لززه عالقززة بتطززوٌر قابلٌززاتهم . وٌتضززمن هززذ

 األخزرىالتوعٌة والتثقٌزؾ فزً الجوانزب االجتماعٌزة  إلى باإلضافةالزراعٌة المختلفة 

 لذلك. اإلمكاناتفً حالة توفر  األمٌةدخل ضمن ذلك المساعدة فً عملٌة مكافحة تو

تنفززذه مرشززدات المززرأة  أو اإلرشززادإدي هززذا النززوع مززن ٌززالنسززاء الرٌفٌززات: و إرشززاد -2

شزإون البٌزت، وتربٌزة الطفزل  إدارةالرٌفٌة وتتضمن برامجزه تعلزٌم النسزاء الرٌفٌزات 

الزراعٌزة  األمزورفزً  اإلرشزاد إلى باإلضافة اآلخرٌنالعابلة  وأفرادواالهتمام بالزوج 

 .ألزواجهنالتً تإدٌها النساء فً الحقل مساعدة 

مرشدة  أوٌنفذه مرشد  أو(: وٌإدي هذا العمل ثواإلناالشباب الرٌفٌٌن)الذكور  إرشاد -3

الشباب لألسر الرٌفٌة من اجل توجٌههم وإعدادهم لٌكونوا مواطنٌن صالحٌن فزاعلٌن 

وتتضزمن منزاهج  األخرىالقطاعات  أوفً المجتمع سواء عملوا فً القطاع الزراعً 

عٌزة فزً الزراعزً تعلزٌم الشزباب الزرٌفٌٌن معزارؾ ومهزارات زرا لإلرشزادهذا المجال 

 إلزى باإلضزافةالزهزور، وؼٌرهزا  زراعزةمشارٌع مثزل تربٌزة النحل،وتربٌزة الزدواجن، 

،كالنشزاطات الرٌاضزٌة والتروٌحٌزة ومزا  األخزرىالمجزاالت االجتماعٌزة  فً نشاطاتال

 ذلك.  إلى
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  / انسراػي اإلرشبد أْذاف 2 – 12

ٌمكن تعرٌؾ الهدؾ اإلرشادي علزى انزه حالزة أو وضزع معزٌن تبؽزً المإسسزة اإلرشزادٌة      

الوصززول إلٌززه مززن خززالل الجهززود والعملٌززات التززً تقززوم بهززا. وان بعززض المززإلفٌن ٌقسززمون 

تكززون كمززا  اإلرشززادٌة األهززداؾ إناألهززداؾ اإلرشززادٌة إلززى أهززداؾ حسززب نتابجها،حٌززث ٌززرون 

 -:ؤتًٌ

 ه تتحقق عن طرٌق:وهذ-اقتصادٌة: أهداؾ -1

الطززرق  إتبززاعالزراعززً وتحسزٌنه عززن طرٌزق  إنتاجززهزٌزادة دخززل الفزالح نتٌجززة لزٌزادة  - أ

والمبٌزززدات واآلالت  واألسزززمدةالحدٌثزززة فزززً الزراعزززة واسزززتخدام التقزززاوي المحسزززنة 

 ذلك. إلىالزراعٌة وأتباع الدورة الزراعٌة وما 

عاملززة ورأس  وأٌززديمززن ارض ومٌزاه  اإلنتززاجالمزززارع باسززتؽالل عوامزل  إدارةتطزوٌر -ب

وبكلفة اقزل مزن وحزدة  زراعً عالِ  إنتاجبحٌث ٌإمن الحصول على  اقتصادٌاا مال استؽالال 

 المساحة المستؽلة.

 وتتحقق عن طرٌق:  -اجتماعٌة: أهداؾ -2

 قدرة على تفهم مشاكلهم وخلق الرؼبة فً نفوسهم لحلها. أكثرالرٌؾ  أهلجعل  - أ

نتٌجزة لرفزع المسزتوى المعاشزً  أفضزلٌحٌوا حٌاة منزلٌة  أنالرٌؾ على  أهلمساعدة -ب

 بصورة عامة.

 الزراعٌة. األعمالكثٌر من  أداءتقوٌة الروح التعاونٌة بٌن سكان الرٌؾ فً  -ج 

قززادة محلٌززٌن ٌشززاركون المرشززد الزراعززً مسززإولٌة  وإٌجززادتطززوٌر القٌززادة فززً القرٌززة  -د

هم حٌززث ٌقززوم المرشززد الزراعززً باختٌززار فززً منززاطق اإلرشززادٌةتخطززٌط وتنفٌززذ البززرامج 

 الفالحٌن الذٌن لدٌهم استعداد لتقبل إرشاداته وتطبٌقها فً حقولهم.

تؽٌٌرات فزً المعرفزة والمهزارة والتفكٌزر  أحداثوتتحقق عن طرٌق  -تعلٌمٌة: أهداؾ -3

 والعمل مثل: 

والخدمززة مززن بداٌززة  األرضتعلززٌم الفالحززٌن الطززرق الزراعٌززة الصززحٌحة فززً تحضززٌر  - أ

 الزراعة وحتى الحصاد.

 العالبق المتوازنة والرعاٌة الصحٌحة.  وإعدادتعلٌم الفالحٌن على تربٌة الحٌوان -ب

 الفالحٌن كخبرات جدٌدة. إلىنقل نتابج البحوث الزراعٌة بعد تبسٌطها من مراكزها -ج

 -:آلتٌةالعامة بالصورة ا أهدافهاوالتعاون الزراعً  لإلرشادلقد حددت الهٌبة العامة 

 األسززالٌبتطزوٌر معزارؾ ومهزارات الفالحزٌن والمزززارعٌن وتشزجٌعهم علزى اعتمزاد    

وتحسٌن  اإلنتاجالعلمٌة المعتمدة على النتابج البحثٌة بالعمل الزراعً بما ٌسهم فً زٌادة 
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والتطوٌرٌة للمزارعٌن والعاملٌن فً  اإلرشادٌةنوعٌته باستخدام الطرق العلمٌة والبرامج 

تنمٌة وتطوٌر الواقع الزراعً فً العراق من خالل األقسزام  إلى باإلضافةالقطاع الزراعً 

ذلزك تطزوٌر العمزل مزع  إلزى مضزافاا  التدرٌبٌزة اإلرشادٌةوالشعب الفنٌة والمراكز والمزارع 

 المرأة والفتاة الرٌفٌة والنشا واالشباب الرٌفً.

 

 

 

 

 

 / يجبدئ اإلرشبد انسراػي 3 – 12
الزراعزً وٌلززم االهتزداء بهزا حتزى ٌمكزن  اإلرشزادترتبط بعملٌة  أساسٌةتوجد عدة مبادئ 

هزذه المبزادئ  أهزمتٌسٌر مهمة المرشد الزراعً ونجاحه فً تطزوٌر الرٌزؾ وٌمكزن حصزر 

 -:ٌؤتًفٌما 

الرٌفٌة )الرجل والمرأة  األسرة أركان أوكافة عناصر  إلى اإلرشاديٌوجه العمل  أنٌجب -1    

 والشباب(.

 اإلرشززاديبززرامج العمززل   إنأي  ، اإلرشززاديفززً العمززل  ةٌتززوفر عنصززر المرونزز أنٌجززب -2  

وهذا  أخرى إلىكالتً فً المدارس فظروؾ الفالحٌن ومشاكلهم تختلؾ من منطقة  ثابتةلٌست 
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وؼٌر قادرة على تلبٌة  ٌوجب الدراسة والتؽٌٌر المستمرٌن للخطط والبرامج كً ال تبقى جامدة

 احتٌاجات الفالحٌن.

انززه ٌجززري  أيعمززل مخطززط  اإلرشززاديالعمززل  إن، حٌززث اإلرشززاديضزرورة التخطززٌط للعمززل -3

 .اا ارتجالٌ عمالا  ولٌس تسعى لتحقٌق هدؾ محددوفق خطط 

 .اإلرشاديمبدأ الالمركزٌة فً العمل -4

ٌجزب  إذ ، الزراعزً اإلرشزادة للبٌبة الرٌفٌزة التزً ٌتعامزل معهزا التعرؾ على المعالم الربٌس-5

 واألوضزززاعاالجتماعٌزززة للمجتمزززع الرٌفزززً  األوضزززاععلزززى المرشزززد الزراعزززً التعزززرؾ علزززى 

االقتصادٌة وما ٌواجهها من صعوبات فً سبٌل التطوٌر والتنمٌة وكذلك التعرؾ على الخدمات 

 العامة المتوفرة فً المجتمع الرٌفً.

ٌجززب علززى المرشززد  ، إذء فززً العمززل مززن المسززتوى الززذي علٌززه الفالحززون وعززوابلهم البززد-6

خبزراتهم  أسزاسومبنٌزة علزى  من الفالحٌن ةٌبدأ ببرامج بسٌطة واضحة ومفهوم أنالزراعً 

 . السابقة وتتناسب ومستوى معارفهم وقٌمهم

دودٌززة هززذه وفززً حالززة مح ، اإلرشززادٌة باألنشززطةضززرورة تززوفٌر جمٌززع مسززتلزمات القٌززام -7

 . فرةاالمتو اإلمكاناتعلى ضوء  اإلرشاديالمستلزمات من الضروري تحدٌد حجم العمل 

اهتمامنزززا  إنإذ المنطقزززة وتلبٌزززة االحتٌاجزززات الحقٌقٌزززة  أهزززلمعرفزززة احتٌاجزززات ورؼبزززات -8

باحتٌاجات ورؼبات الفالحٌن منبثق مزن كزون الفزالح الوسزٌلة والهزدؾ فزً أي عملٌزة تنموٌزة 

البزرامج التعلٌمٌزة محزاولٌن  إلزى أكثزربرؼبات واحتٌاجزات الفالحزٌن ٌجعلهزم مشزدودٌن  واألخذ

 سلوك الفالحٌن. على تؽٌٌر اا تؤثٌرووقعا  أكثرالعمل ٌكون  من ثماالنتفاع من نتابجها و

أن  إذأشراك جمهور المسترشدٌن فً تخطٌط وتنفٌذ  وتقوٌم األنشطة والبرامج اإلرشادٌة: -9

سلوك الفالحزٌن  هافٌ ٌة تهدؾ إلى أحداث تؽٌٌرات مرؼوبالفالحٌن عملٌة تعلٌم إرشادعملٌة 

وبذلك فؤن مسزاهمته تسزهل أحزداث التؽٌزرات المنشزودة فزً سزلوكه وتنمزً قابلٌاتزه مزن خزالل 

 تنفٌذهم ومتابعتهم لإلعمال التً تسند إلٌهم وكذلك سرعة انجاز العمل.

وتقالٌد الجمهور اإلرشادي حٌث تسود المجتمزع  تكٌٌؾ العمل اإلرشادي بما ٌتفق وعادات-10

الرٌفً قٌم وعزادات وتقالٌزد مختلفزة أصزٌلة وبمعرفزة ذلزك نسزتطٌع العمزل مزع الفزالح وإقناعزه 

 بالتؽٌٌر نحو األفضل.

 العمل مع القادة المحلٌٌن.-11

 استعمال وسابل االتصال الفعالة.-12

 اإلرشاد ٌقوم على مبادئ الدٌمقراطٌة.-13

 على كسب ثقة جمهور المسترشدٌن وتكوٌن عالقات طٌبة معهم. العمل-14
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االتصززال والتعززاون بززٌن جمهززور المسترشززدٌن وجهززاز اإلرشززاد الزراعززً وأجهزززة البحززث -15

 العلمً.

 التقوٌم والمتابعة المستمرة.-16

 /َشأح اإلرشبد انسراػي ٔتطٕرِ  4 – 12
مرة خالل القرن التاسع عشزر  ألولالزراعً بمعناها الحقٌقً ظهرت  اإلرشادفكرة  إن

تعلزٌم سزكان الرٌزؾ مزن الزذٌن  إلزىحٌزث دعزت الحاجزة الملحزة  األمرٌكٌزةفً الوالٌات المتحدة 

تسمح لهم الظروؾ من االلتحاق بالمعاهد التعلٌمٌة لكً ٌحصلوا على  مفاتتهم فرص التعلٌم ول

العلمزً واالسزتفادة مزن ٌتمكنزوا مزن مواكبزة مسزٌرة التقزدم  ولزمالمعلومات والخبزرات الجدٌزدة 

 .فً مجال الزراعة  العلماء والباحثون إلٌهاوالتجارب الزراعٌة التً ٌتوصل  األبحاثنتابج 

أمززا فززً البلززدان العربٌززة فقززد بززدأ التفكٌززر الجززدي فززً تنظززٌم اإلرشززاد الزراعززً وإنشززاء 

نظمززة أجهزززة مسززتقلة لززه عقززب مززإتمر اإلرشززاد الزراعززً األول للشززرق األدنززى الززذي عقدتززه م

بإثارة  كبٌر دورالمإتمر  كان لهذاوقد  1953األؼذٌة والزراعة لألمم المتحدة فً بٌروت عام 

البلزدان  بزدأتقزد ، و أهمٌتزهوعً البلدان العربٌة بؤهمٌزة اإلرشزاد الزراعزً كجهزاز مسزتقل لزه 

قبل هذا التارٌخ العراق بدأ  إنالزراعً منذ ذلك التارٌخ رؼم  لإلرشاددوابر  إنشاءالعربٌة فً 

حٌث استحدثت  1928، إذ ٌرجع ظهور أول دابرة زراعٌة معنٌة باألعمال اإلرشادٌة إلى عام 

مالحظٌززة تحسززٌن الحنطززة والتززً قسززمت إلززى شززعبتٌن هما)المحاصززٌل الحقلٌززة( و)المنززاطق 

الزراعٌة( ضمن وزارة االقتصاد والمواصالت، وكانزت شزعبة المنزاطق الزراعٌزة تشزرؾ علزى 

)شزعبة  ــزرشاد الزراعً فً مختلؾ مناطق العراق بصورة محدودة ثم سمٌت فٌما بعد ببث اإل

فٌهزا  دٌرٌزة الزراعزة العامزة وقزد اسزتحدثشزكلت م 1939عام  أواخرالزراعً( وفً  اإلرشاد

لسزنة  85وبموجب نظام وزارة االقتصاد المزرقم  1946الزراعً وكان ذلك عام  لإلرشادقسم 

 عملٌززاا النظززام هززو القٌززام بتززدرٌب الزززراع  هكمززا نززص علٌزز هسٌسززؤوكززان الؽززرض مززن ت 1946

الزراعٌة وتوزٌع البزذور وبزث  واألنظمةوتطبٌق القوانٌن  اإلنتاجوسابل  أصلح إلى وإرشادهم

 اإلحصزابٌاتالمختلفزة وجمزع  األقسزاممتطلبزات  بتؤدٌزةالثقافة الزراعٌة بصزورة عامزة والقٌزام 

ة مفتشٌن كمساعدٌن لمدٌر القسم وان كزل مزنهم مسزإول الزراعٌة. وكان فً مركز القسم ثالث

بالمحافظات(، وكزان فزً كزل لزواء مرشزد  اآلنعدد من األلوٌة) التً تسمى  وإدارةعن تفتٌش 

 اإلدارٌزة الناحٌزةمزن  مرتبطزة الزدوابرقضٌة والنواحً وكانت هزذه ألزراعً له مساعدون فً ا

 الفنٌة. باألقساممن الناحٌة الفنٌة فكانت مرتبطة  أماالزراعً  اإلرشادبقسم 



179 

 

 1952لسزنة  27رقم نظامهزا المزاستحدثت وزارة الزراعزة بموجزب  1952وفً عام 

 قسززماا الزراعززً العامززة( وضززمت هززذه المدٌرٌززة  واإلرشززاد)مدٌرٌززة البحززوث  تشززكٌل جدٌززد هززو

 الزراعً والوقاٌة النباتٌة. لإلرشاد

 أهززدافهاوكززان مززن ضززمن  1968زراعززً العامززة عززام ال اإلرشززادواسززتحدثت مدٌرٌززة 

العلمٌزة  األسزالٌبالعابلة الفالحٌة وتشزجٌعهم علزى اعتمزاد  أفرادتطوٌر معارؾ ومهارات كافة 

الزراعززً وتحسززٌن نوعٌتززه باسززتخدام الطززرق  اإلنتززاجبالعمززل الزراعززً بمززا ٌسززاهم فززً زٌززادة 

 لعاملٌن فً القطاع الزراعً.والتطوٌرٌة للمزارعٌن وا اإلرشادٌةالعلمٌة والبرامج 

دمجت مع المإسسة العامة للثقافة الفالحٌة فً دابزرة واحزده سزمٌت  1978وفً عام 

هٌبزة  إلزى،تحولزت المإسسزة 1979)المإسسة العامة للتثقٌؾ واإلرشاد ألفالحً (. وفً عام 

امة للتدرٌب عامة تسمى الهٌبة العامة للتثقٌؾ واإلرشاد ألفالحً ودمجت  الهٌبة مع الهٌبة الع

لٌصزبح اسزمها الهٌبزة العامزة للتزدرٌب واإلرشزاد الزراعزً وفزً حزٌزران عزام  1982فً عزام 

والتعاون الزراعً بموجب قزانون وزارة الزراعزة ذي  لإلرشاداستحدثت الهٌبة العامة  1993

 م.1993( لسنة 7الرقم )

 التعاون الزراعً.و لإلرشادالهٌكل التنظٌمً للهٌبة العامة  اآلتٌة ةنبٌن فً الصفحسو

 / ٔانؼبيهٌٕ فيّ اإلرشبديانتُظيى  5 – 12
ذلززك الن الجهززود  ،ٌرون التززً ٌقززوم بهززا المززد األساسززٌة األعمززالٌعتبززر التنظززٌم احززد 

مجموعززة  أووان تحقٌززق الهززدؾ  أهززداؾمجموعززة  أوتوجززه لتحقٌززق هززدؾ  عززاده مززا اإلدارٌززة

 للقٌام بها. تنظٌماا من خالل هذه الجهود تتطلب  األهداؾ

التنظٌم من زاوٌة كونه  إلىالباحثون للتنظٌم تعارٌؾ متعددة فمنهم من نظر  أعطىلقد 

والتعاون الزراعً، ومنهم من اعتبزره عملٌزة  لإلرشادكالهٌكل التنظٌمً للهٌبة العامة ،  هٌكالا 

 -:اآلتًٌكون بالشكل  اإلرشادي، وضمن هذا المنظور فؤن تعرٌؾ التنظٌم إدارٌة
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المزراد  اإلرشزادٌة واألنشزطةتتضزمن تجمٌزع المهزام  إدارٌزةعملٌة  اإلرشاديالتنظٌم ] 

القٌززام بهززا لتحقٌززق أهززداؾ المنظمززة اإلرشززادٌة فززً وحززدات تنظٌمٌززة )مدٌرٌات،أقسام،شززعب( 

وتحدٌد المسإولٌات والسلطات لهذه الوحدات واإلفراد العاملٌن فٌها والتنسٌق بٌن أنشطة هذه 

   وعمودٌززا داخلٌززا وخارجٌززا )مززع خززارج التنظززٌم( مززن اجززل تحقٌززق  اا مٌززة افقٌززالوحززدات التنظٌ

 [ . األهداؾ
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  -الزراعً: اإلرشادالعاملون فً 

ٌعمل فً التنظٌم اإلرشادي أعداد كبٌرة ومختلفة من العزاملٌن، ٌمكزن تصزنٌفهم حسزب 

مزوظفٌن أساسزٌٌن أو فنٌزٌن ومزوظفٌن إدارٌزٌن باإلضزافة  إلزىاألقسام المعروفة فً أي تنظزٌم 

إلززى المززوظفٌن المستشززارٌن، وان مززن المززوظفٌن المهمززٌن فززً تحقٌززق المنظمززة اإلرشززادٌة 

أدنزززاه ، اإلرشزززادٌٌن واألخصزززابٌٌن الموضزززوعٌٌن والمرشزززدٌن الززززراعٌٌن  ٌرٌنألهززدافها المزززد

هززو المقصززود بالتوصززٌؾ  ؾ مززانعززر أنٌجززب  الا وأالتوصززٌؾ الززوظٌفً لكززل مززن هززإالء ولكززن 

نهزززا التحدٌزززد الكامزززل للواجبزززات إنعزززرؾ عملٌزززة التوصزززٌؾ الزززوظٌفً ب أن: ٌمكزززن  الزززوظٌفً

المإهالت الواجب توفرها فزٌمن ٌشزؽل تلزك  إلى باإلضافةوالمسإولٌات الخاصة بوظٌفة معٌنة 

بصزززورة مرضززٌة فالمقصزززود بالتوصزززٌؾ  ومسززإولٌاتهٌقزززوم بواجباتزززه  أنالوظٌفززة مزززن اجززل 

لززوظٌفً لكززل مززن وظٌفززة المززدٌر اإلرشززادي واألخصززابً الموضززوعً والمرشززد الزراعززً هززً ا

ٌززإدي  أنتحدٌززد واجبززات كززل مززن هززذه الوظززابؾ وصززفات الشززخص الززذي ٌشززؽلها مززن اجززل 

والمرشززد  اإلرشززاديهنززا علززى المززإهالت للمززدٌر  التؤكٌززدالواجبززات بصززورة مرضززٌة وسززٌتم 

 -الزراعً فقط.وكاالتً:

 هً اإلرشاديالمإهالت الواجب توفرها فً المدٌر  إن -:اإلرشادي:المدٌر الا وأ

 (.اإلرشاديمن مجاالت العمل الذي ٌدٌره)المجال  أكثر أوخبرة فً مجال ال-1

 ممن ٌعملون معهم اآلخرٌنشخصٌة قٌادٌة قادرة على كسب ثقة  -2

 رٌفٌة. أوخلفٌة زراعٌة -3

 .األقلمستوى تعلٌمً جامعً على -4

 مثل: صفات شخصٌة-5

 االستقامة والتكامل. -أ

 والحكم. اإلنصاؾ-ب

 الصحة.-ج

 بالهدؾ. اإلحساس-د

 التفوق الفنً.-هـ

 الحسم والبت.-و

 بالعمل. اإلٌمان-ز

 المرونة.-ح

 قوة التعبٌر فً الكتابة والكالم.-ط
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 :بالصورة اآلتٌة إجمالهامإهالت المرشدٌن الزراعٌٌن ٌمكن  إن -ثانٌؤ: المرشد الزراعً:

بزالنواحً الفنٌزة  اا جٌزد اا المامز ملمزاا ٌكزون المرشزد الزراعزً  أنٌجزب  إذالقدرة الفنٌة:  -1

 اإلرشززادٌةالمهززام  لتؤدٌززةبالمعززارؾ والمعلومززات العلمٌززة الضززرورٌة  ومزززوداا لعملززه 

 بصورة كفوءة.

علزى  قزادراا ٌكزون  أنٌجزب علزى المرشزد الزراعزً  إذ: اإلرشزادٌة  أوالقدرة التعلٌمٌة  -2

 إقنزاعقابلٌتزه فزً  إلزى باإلضزافةالمناسبة بالوقت المناسب  اإلرشادٌةانتخاب الوسٌلة 

 اا ٌكزززون معلمززز أنأي ٌفتزززرض بالمرشزززد  اإلرشزززادٌةلرسزززالته  وإفهزززامهمالمسترشزززدٌن 

 ناجحا.

علزى العمزل  قادراا ٌكون المرشد الزراعً  أنالقدرة االجتماعٌة الشخصٌة: وهنا ٌجب  -3

رٌفززً  أصززلٌكززون مززن  أناللتقززاء بهززم والتعززاٌش معهززم وٌفضززل ل محبززاا مززع الفالحززٌن 

 الزراعً فً ذلك. اإلرشاددور وبمإمنا بضرورة تطوٌرهم 

 / انتخطيط اإلرشبدي 6 – 12
فٌهززا المعنٌززون فززً  هززً عملٌززة ٌشززترك -تعرٌززؾ عملٌززة التخطززٌط اإلرشززادي: 1 – 6 – 12

 اإلرشزادٌةوممثلٌن مزن المسزتفٌدٌن مزن الخزدمات  اإلرشادٌٌنمن العاملٌن  اإلرشاديالتخطٌط 

ومن له عالقة بهذا العمل فً عملٌات جمع المعلومات عن المنطقة المراد التخطٌط لها وتحدٌد 

مزن هزذه  األولوٌزةوتحدٌزد  إرشزادٌة أهزداؾالمشاكل واحتٌاجزات النزاس فٌهزا وبلزورة ذلزك فزً 

مزع تبٌزان  األهزداؾلتحقٌزق  األخزرىلمادٌزة واقتراح الوسابل التعلٌمٌة والمستلزمات ا األهداؾ

ٌكزون وثٌقزة مكتوبزة  عزادة مزا اإلرشزاديحصٌلة عملٌة التخطزٌط  إنالتقوٌم المناسب.  أسلوب

المراد تحقٌقها والوسابل التعلٌمٌزة والمادٌزة المطلوبزة  واألهداؾتتضمن على العموم المشاكل 

التقوٌم. ولهذه الوثابق مسمٌات معٌنزة  وأسلوبوالنتابج المتوقعة بعد التنفٌذ  األهداؾلتحقٌق 

كانزت  إذا اإلرشزادٌة، فهزً تسزمى بالخطزة اإلرشاديللتنظٌم  اإلدارٌةوتكون حسب المستوٌات 

 لإلرشززادللهٌبززة العامززة  اإلرشززادٌةكمززا هززً الخطززة  اإلرشززاديللعمززل  الززوطنًتمثززل المسززتوى 

كانزت معنٌزة بمزا  إذاالمحافظزة  أو لإلقلزٌم اإلرشزادٌةبالخطزة  اا ٌضزأوالتعاون الزراعً .وتسمى 

خطزة المرشزد الزراعزً  أمزافزً هزذه المسزتوٌات.  اإلرشزادٌةللتنظٌمزات  أنشزطةمخطط لزه مزن 

الززذي  اإلرشززاديالقضزاء( تسززمى بالبرنزامج  أوالزذي ٌعززدها لٌنفزذها فززً منطقزة عملززه )الناحٌززة 

     التخطزٌط لهزا ٌمكن تعرٌفه بؤنه بٌان ٌتضزمن صزورة عزن الموقزؾ الحزالً فزً المنطقزة المزراد

 واألهززداؾ) منطقززة عمززل المرشززد الزراعززً( وحاجززات النززاس المنبثقززة مززن تحلٌززل الموقززؾ 

التعلٌمٌة وهو جزء  اإلرشادٌةالمقترحة لمقابلة وحل هذه المشاكل والحاجات من خالل العملٌة 

ٌقززوم المرشززد  أجزززاءتشززتق  اإلرشززاديفززً المحافظززة. ومززن البرنززامج  اإلرشززادٌةمززن الخطززة 
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لزراعً بتفصٌلها بالصورة التً تمكنه من تنفٌذ ذلك الجززء والنشزاط بسزهولة وتسزمى خطزط ا

 ألوجززهبؤنهززا عززرض مفصززل  اإلرشززاديبخطززط العمززل، حٌززث تعززرؾ خطززة العمززل  األجزززاءهززذه 

 اإلجابزةالبرنامج ، ومنها )خطزة العمزل(،  لجمٌعل عامن التنفٌذ الف هالنشاط مرتبة بكٌفٌة تمكن

 ومن سٌإدي العمل ؟  وأٌنتى كل من :كٌؾ وم عن

عملٌززة التخطززٌط  إجززراءعنززد الززتكلم عززن كٌفٌززة  أكثززرهززذه الوثززابق سززتكون واضززحة  إن

 .اإلرشادي

  -التخطٌط: أهمٌة 2 – 6 – 12

الخززروج بخطززة تمثززل الحصززٌلة التززً  أوأن الهززدؾ المباشززر لعملٌززة التخطززٌط هززو التوصززل -1

الخطة لها وفً ذلك تزوفٌر لكثٌزر  أعدتالجهود فً الفترة الزمنٌة التً  إلٌهاتوجه  إنٌفترض 

 من الوقت.

اعتماد الطرٌقة العلمٌة والمنطقٌة فً التوصل إلى المشاكل واألهداؾ للمنطقة المخطزط لهزا -2

 وتحدٌد مراحل العمل مما ٌبعدنا عن االرتجال والوقوع فً أخطاء.

المطلوبززة لتنفٌزززذ  واإلمكانززاتفٌر المسززتلزمات وتززو األمزززوالٌسززهل عملٌززة الحصززول علززى -3

 البرامج.

 تحدٌد النتابج المتوقع تحقٌقها بوقت مسبق.-4

 جاء به من معاٌٌر للمقارنة. من خالل اعتماد ما ةٌة الرقابلٌسهل عم -5

 بٌن المنظمات المعنٌة. أوٌسهل عملٌة التنسٌق واالنسجام بٌن وحدات التنظٌم الداخلٌة -6

قابلٌة المزواطنٌن المشزتركٌن فزً عملٌزة التخطزٌط وذلزك الن العملٌزة التخطٌطٌزة بحزد تنمٌة -7

 ذاتها تعلٌمٌة.

 ٌساعد على تحقٌق رضاء العاملٌن واطمبنانهم النفسً من خالل معرفة موقعهم فً العمل. -8

المسززإولٌن  أمززامالخطززة التززً ٌسززتفاد منهززا كوثٌقززة معتمززده  ًحصززٌلة عملٌززة التخطززٌط هزز-9

 نٌن عن نشاطات ومنجزات المإسسة.والمواط

ٌمكززن تصززنٌؾ التخطززٌط وفززق عززدد مززن المعززاٌٌر وبالصززورة  -التخطززٌط: أنززواع 3 – 6 – 12

 :اآلتٌة

 وهً:  أنواعثالثة  إلىالتخطٌط وفقؤ لوقت تنفٌذ الخطة حٌث ٌنقسم -1

الخطط لمدة تتراوح بٌن خمس سنوات وخمس وعشرٌن  عضالتخطٌط طوٌل المدى: حٌث تو-أ

 توضع الخطط بٌن خمس سنوات وعشر سنوات. سنة، وعادة ما

التخطٌط متوسط المزدى: حٌزث توضزع الخطزط لتنفزذ خزالل فتزرة تتزراوح بزٌن ثزالث سزنوات -ب

 وخمس سنوات.
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توضزع لمزدة  اا حٌانزأالسنتٌن و علىتزٌد  التخطٌط قصٌر المدى: حٌث توضع الخطط لفترة ال-ج

 سنة واحدة.

 األعمال أوالهدؾ: حٌث تكون الخطط حسب حقول المعرفة  أوالنشاط  أنواعالتخطٌط حسب -2

التخطززٌط الصززناعً ٌتضززمن فٌكززون هنززاك التخطززٌط االجتمززاعً والتخطززٌط االقتصززادي والززذي 

التخطززٌط  إن إلززى اإلشززارة، وال بززد مززن األنشززطة أنززواعوالزراعززً والتجززاري وؼٌززر ذلززك مززن 

 .من فروع التخطٌط الزراعً هو فرع  اإلرشادي

 التخطٌط وفقؤ للمستوى حٌث ٌكون:-3

 التالٌة: باألنواعالجؽرافً وٌكون  أو اإلداريوفقؤ للمستوى -أ

 .البالد التخطٌط على المستوى -1

 .اإلقلٌمالتخطٌط على المستوى -2

 التخطٌط على مستوى المحافظة.-3

 التخطٌط على المستوى المحلً.-4

 وفقؤ للمستوى التنظٌمً وٌشمل:-ب

 التخطٌط القومً . -1

 التخطٌط على مستوى القطاع.-2

تقوم كزل منظمزة ضزمن قطزاع معزٌن وعلزى ضزوء  أنالتخطٌط على مستوى المنظمة: وهً -ج

 خطط خاصة بها ولكافة مستوٌاتها. إعدادإمكاناتها 

 عملٌة التخطٌط اإلرشادي: إجراءكٌفٌة  4 – 6 – 12

مززن مجموعززة مراحززل متداخلززة  ةعملٌززة التخطززٌط اإلرشززادي علززى أنهززا عملٌززة مكونزز إلززىٌنظززر 

 :اآلتٌةومتكاملة ٌمكن توضٌحها بالصورة 

والتً تإكد ضرورة وجود إطار عام تجرى بموجبه عملٌة التخطٌط اإلرشادي  المرحلة األولى:

 أنوعلى مزاذا ٌجزب ،  متضمنا كٌفٌة أجراء عملٌة التخطٌط اإلرشادي  ومن الذي ٌشارك فٌها

بمسزاعدة  اإلرشزادٌةمن قبل المسإولٌن فً الجهات العلٌا من المنظمة  اإلطارتإكد وٌحدد هذا 

ٌلتززم بزه جمٌززع المعنٌزٌن بعملٌززة  أنالمسزإولٌن عزن هززذا العمزل فزً المسززتوٌات األدنزى، علززى 

 التخطٌط.

على  اإلرشاديالتخطٌط والتً تإكد ضرورة تحفٌز وترؼٌب المكلفٌن بعملٌة  -المرحلة الثانٌة:

هززذه العملٌززة، هززذا وتتضززمن هززذه المرحلززة تعرٌززؾ  إلنجززاح وإخززالص ةالقٌززام بواجبززاتهم بجدٌزز

 العام لهذه العملٌة والذي ٌفترض االلتزام به. اإلطار اإلرشاديالمعنٌٌن بعملٌة التخطٌط 

ى أداري والتً تإكد ضرورة تشكٌل جهزاز أو لجنزة تخطٌطٌزة فزً كزل مسزتو -المرحلة الثالثة:

المهززام التخطٌطٌززة فززً المسززتوى  تؤدٌززةمززن مسززتوٌات التنظززٌم اإلرشززادي ٌؤخززذ علززى عاتقززه 
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المرشد الزراعً هزو  إنفً المستوى المحلً حٌث  اإلرشاديالمتواجد فٌه. فبالنسبة للتخطٌط 

الزراعً فعلٌه ان ٌقوم بمعرفة من ٌشترك فً عملٌة التخطزٌط  اإلرشادالمسإول الرسمً عن 

والفالحٌن ومزن  اإلرشادٌةفً هذا المستوى سواء كان من العاملٌن معه فً الدابرة  ياإلرشاد

وٌتصزل بهزم وٌعلمهزم بالموضزوع  سزابقاا العملٌة المحدد  إلطاروفقؤ  اإلرشاديله عالقة بالعمل 

عزن  رسزمٌاا المطلوب منهم وٌطلب مساعدتهم فٌه،وبعد موافقتهم على المساعدة ٌشكل اللجنزة 

 طرٌق دابرته، حٌث ٌستمر العمل معهم عن طرٌق االجتماعات المتكررة والمنتظمة.

المزززراد التخطزززٌط  اإلرشزززادٌةوالتزززً تتضزززمن الدراسزززة الموقعٌزززة للمنطقزززة  -المرحلزززة الرابعزززة:

لها،حٌث تقوم اللجنة المشكلة فً المرحلة السابقة بما فٌهم المرشد الزراعً بدراسة المنطقزة 

الكفٌلززة  واألهززداؾت عنهززا وتبوٌززب وتحلٌززل هززذه المعلومززات وتحدٌززد المشززاكل وجمززع المعلومززا

تحدٌزززد الوسزززابل التعلٌمٌزززة  اا خٌزززرأفزززً حالزززة تحقٌقهزززا مزززن خزززالل تنفٌزززذ البرنزززامج، و بإزالتهزززا

 والمستلزمات المادٌة لتنفٌذ هذا البرنامج.

فٌضزمنه مقدمزة  المقتزرح اإلرشزاديوالتزً تتضزمن كتابزة وثٌقزة البرنزامج  -المرحلة الخامسة:

والمقترحززات  أهمٌتهززا أولوٌززةمرتبززة حسززب  واألهززداؾعززن المنطقززة المخطززط لهززا، والمشززاكل 

 سلوب التقوٌم.إ إلى باإلضافةلحلولها 

والمتضمنة مناقشة وتنسٌق البرامج اإلرشادٌة المقترحة من كافة نزواحً  -المرحلة السادسة:

المنظمة اإلرشزادٌة فزً المحافظزة ومزن قبزل الدوابر اإلرشادٌة فٌها، حٌث ٌتم ذلك فً  ةواقضٌ

للمحافظة وهكذا تنسق الخطط  إرشادٌةاللجنة المشكلة فٌها حسبما ذكر سابقا والخروج بخطة 

والتعزاون الزراعزً فزً  لإلرشزاداإلرشادٌة المقترحة من المحافظات واإلقلٌم فً الهٌبة العامزة 

ع خطط وزارة الزراعة وتناقش مزع حٌث تضمن م بالدخطة واحدة مركزٌة )مقترحة( لعموم ال

تعزدل أو تقزر  إذالجهات المسإولة فً هذا المستوى )وزارة التخطزٌط،وزارة المالٌزة .... الزخ( 

 كما هً وتعاد بعد إقرارها من الجهات العلٌا كخطة إرشادٌة مقررة ومعدة للتنفٌذ.

دٌة للهٌبززة العامززة الخطززة اإلرشززا إقززراروتتضززمن كتابززة خطززة العمززل ، بعززد  -المرحلززة السززابعة:

لإلرشاد والتعاون الزراعً ضمن وزارة الزراعة وضمان حصول األموال الالزمة للتنفٌزذ تعزاد 

المرشزد الزراعزً الزذي  إلزىالجهزات التزً رفعتهزا وصزوال  إلزىوبنفس المسار التزً رفعزت بزه 

عن البرنامج اإلرشادي الذي اقترحه واللجنة التً كانت تعمزل معزه، حٌزث ٌقزوم  الا ٌكون مسإو

بكتابة خطة عمل تفصٌلٌة عما  ٌقوم به وفقؤ للمقترحات الواردة فً البرنامج محزاوال أتباعهزا 

األهززداؾ المحززددة تحسززبا ألحززوال المسززتفٌدٌن مززن أعمالززه  أوبدقززة مززن اجززل تحقٌززق الهززدؾ 

 اإلرشادٌة.

والتزً تتضزمن عملٌزة التقزوٌم لعملٌزة التخطزٌط، حٌزث ٌمكزن عمزل ذلزك مزن  -امنزة:المرحلة الث

خالل تقوٌم الحصٌلة النهابٌة لعملٌزة التخطزٌط أي نقزوم الخطزط المثمزرة ومزدى احتوابهزا علزى 

دان جززراء تنفٌززذ مكونززات الخطززة الجٌززدة ومززن خززالل متابعززة وقٌززاس النتززابج المتحققززة فززً المٌزز

 الخطة اإلرشادٌة.
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 انثبَٙ ػشش انفظمَٔشبطبد أعئهخ 

 

 : ما هو مفهوم اإلرشاد الزراعً ؟1س

 : كٌؾ نحقق األهداؾ االقتصادٌة لإلرشاد الزراعً ؟2س

 : كٌؾ تتحقق األهداؾ االجتماعٌة لإلرشاد الزراعً ؟3س

 : عدد مبادئ اإلرشاد الزراعً. واشرح واحدا منها ؟4س

 عالقتها بطبٌعة عمله ؟: ما هً مإهالت المرشد الزراعً ؟ وما 5س

 : اذكر أنواع التخطٌط وفقا لوقت تنفٌذ الخطة مع الشرح ؟6س

 : هناك مإهالت مهمة ٌجب توافرها فً المدٌر االرشادي ، عددها ؟  7س

الت االخرى ، ا: ٌعمل فً التنظٌم االرشادي عدد كبٌر ومختلؾ عن العاملٌن فً المج 8س

 ناقش ذلك ؟

 خطٌط الزراعً وخاصة فً مجال التخطٌط االرشادي ؟: بٌن اهمٌة عملٌة الت 9س

 : تكلم عن مراحل اجراء عملٌة التخطٌط االرشادي باٌجاز ؟ 11س
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 االتظبل االسشبد٘

 

  ٘تؼشٚف ػًهٛخ االتظبل اإلسشبد . 

 ٘ػُبطش ػًهٛخ االتظبل اإلسشبد . 

  ٘ٔفبػهٛتّانؼٕايم ادلؤثشح يف ػًهٛخ االتظبل اإلسشبد . 

 ٙطشائك اإلسشبد انضساػ . 

 ٙادلؼُٛبد انغًؼٛخ ٔانجظشٚخ يف اإلسشبد انضساػ . 

 ٘خطٕاد ػًهٛخ انتمٕٚى اإلسشبد . 

 

 

 

 انفظم انثبنث ػشش
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 أْذاف انفظم انثبنث ػشش
 . انتؼشف ػهٗ ػًهٛخ االتظبل 

 . اٌ ٚهى انطبنت ثؼُبطش ػًهٛخ االتظبل 

  ادلؤثشح يف االتظبل .اٌ ٚهى انطبنت ثبنؼٕايم 

 . اٌ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ طشائك االسشبد 

 . اٌ ميٛض انطبنت انطشٚمخ ادلُبعجخ نألتظبل ثبالفشاد 

 . دتٛٛض انطشٚمخ ادلُبعجخ نألتظبل ثبجلًبػبد 

 . دتٛٛض انطشٚمخ ادلُبعجخ نألتظبل ثبجلًبْري 

 . اٌ ٚتؼشف انطبنت ػهٗ يضاٚب االتظبل 

  نهربَبيح .انتؼشف ػهٗ كٛفٛخ انتخطٛط 

 . ٘دتٛٛض انطبنت إَاع انتخطٛط االسشبد 

 . ٘انتؼشف ػهٗ كٛفٛخ اػذاد انربَبيح االسشبد 
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 انفظم انثبنث ػشش

 االتظبل اإلسشبد٘

Care Contact Extension 
 /تؼريف ػًهيخ االتصبل اإلرشبدي 1 – 13

ٌمكن تعرٌؾ عملٌة االتصال اإلرشادي بؤنها العملٌة التً ٌسزتطٌع مزن خاللهزا شخصزان        

معنٌزززان بالعمزززل اإلرشزززادي أو أكثزززر مزززن تبزززادل األفكزززار والحقزززابق والمعلومزززات والمشزززاعر 

واالنطباعات المتعلقة بذات العمل بطرٌقة ٌتمكن كل منهم من الفهم المشترك لمعنى ومضمون 

اإلرشززاد الزراعززً تززإدي عملٌززة االتصززال اإلرشززادي دوراا مهمززاا فززً  ومحتززوى الرسززالة. ففززً

الرسززالة اإلرشززادٌة متمثلزززة بالمعلومززات والمهززارات الزراعٌزززة الجدٌززدة إلززى جمهزززور  إٌصززال

ٌحتززاجون تلززك المعلومززات والمهززارات لزٌززادة  نولززذٌن هززم فززً الؽالززب مزارعززالمسترشززدٌن ا

ى هززذه العملٌززة االتصززالٌة بعملٌززة االتصززال خبززراتهم ومهززاراتهم وتطززوٌر حٌززاتهم، حٌززث تسززم

النازل، كما ٌتم من خالل عملٌة االتصال اإلرشزادي إٌصزال المشزكالت والحاجزات للفالحزٌن فزً 

مجتمعهم المحلً إلى الباحثٌن والمختصٌن فً الجهات العلٌا عن طرٌق المرشد الزراعً ومن 

العملٌزة االتصزالٌة بعملٌزة االتصزال له عالقة بهذا العمزل إلٌجزاد الحلزول لهزا، حٌزث تسزمى هزذه 

 الصاعد.

 /ػُبصر ػًهيخ االتصبل اإلرشبدي 2 – 13

 :آلتٌةتشمل عملٌة االتصال اإلرشادي العناصر ا

مصدر الرسالة: وهزو فزً االتصزال اإلرشزادي مراكزز البحزث العلمزً حٌزث أنهزا تصزدر  -1

ال ٌستطٌع الفالح االستفادة منها بصورة مباشزرة  والتًنتابج األبحاث العلمٌة الحدٌثة 

تكزون حلقزة للذا ٌجب صٌاؼتها بؤسلوب تطبٌقً من قبل المرشد أو الجهزاز اإلرشزادي 

 . االتصال بٌن الباحث والمرشد الزراعً ضرورٌة جداا لتسهٌل عملٌة التطبٌق

القابلٌزة علزى المتصل: وهو المرشد الزراعً فكلما كزان المرشزد الزراعزً كفزوءاا ولزه  -2

إٌصززال الرسززالة اإلرشززادٌة عبززر القنززوات المناسززبة إلززى مسززتقبلٌها مززن الزززراع كانززت 

عملٌة االتصال ناجحة ولزذا فمزن الضزروري أن ٌكزون المرشزد الزراعزً ملمزاا بؤهزداؾ 

عملٌة االتصال بدقزة ووضزوح مزدركاا لحاجزات المززارعٌن وان ٌتمتزع بشخصزٌة جٌزدة 

 . رعٌنوٌستطٌع أن ٌكسب ثقة المزا
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  - منٕرج ٕٚػح انؼُبطش انشئٛغخ نؼًهٛخ االتظبل اإلسشبد٘ -

 

 

 

 

 

 انرضبنخ

 ادلطتمجم لُٕاد االتصبل ادلتصم

 اضتجبثخ اجلًٕٓر
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الرسالة اإلرشزادٌة أو المحتزوى: وهزً عبزارة عزن الموضزوع أو المواضزٌع الزراعٌزة  -3

أن ٌنقلها إلى الفالح من أجزل إفادتزه وقزد تكزون كلمزة أو  التً ٌحاول المرشد الزراعً

 جملة.

قنوات االتصال: والمقصود بها الطزرق اإلرشزادٌة والتزً هزً طزرق اإلرشزاد الزراعزً  -4

بؤنواعهززا الفردٌززة والجماعٌززة والجماهٌرٌززة، وٌجززب مراعززاة بعززض االعتبززارات عنززد 

ٌعتهزززا ومضزززمونها اختٌزززار قنزززوات االتصزززال واسزززتعمالها ومنهزززا هزززدؾ الرسزززالة وطب

وخصززابص جمهززور المسترشززدٌن وكززذلك الوقززت المتززاح لكززل مززن المرشززد الزراعززً 

 وجمهور المسترشدٌن.

معاملة الرسالة: وٌقصد بمعاملة الرسالة طرٌقة عزرض الرسزالة الزذي بواسزطته ٌقزدم  -5

المرشد الزراعً بعزض المعلومزات لجمهزور المسترشزدٌن وٌكزون الهزدؾ مزن معاملزة 

رسالة اإلرشادٌة واضحة ومفهومة وواضحة الهزدؾ وتتناسزب معاملزة الرسالة جعل ال

الرسززالة مززع قنززوات االتصززال المسززتخدمة ومززن المهززم أٌضززاا تززوفر المهززارة الفنٌززة فززً 

 عرض الرسالة اإلرشادٌة وتقدٌمها بشكل جذاب ومشوق.

مستقبل الرسالة: وهم الفالحون وعزوابلهم حٌزث ٌتوجزه اإلرشزاد الزراعزً فزً عملٌزة  -6

لزززذٌن ٌفتزززرض أن ٌسزززتفٌدوا مزززن إلرشزززادي نحزززو جمهزززور المسترشزززدٌن واتصزززال ااال

المعلومززات والخبززرات واألسززالٌب الزراعٌززة المسززتحدثة والجمهززور هنززا ٌشززمل الرجززال 

ى فهزم والنساء والشباب وكبار السن والناشبة. وكلما كان الجمهور ٌتصؾ بقدرته علز

 كانت عملٌة االتصال ناجحة.فادة منها كلما ستإلاالرسالة واستٌعابها وٌرؼب 

اسززتجابة الجمهززور: وهززً الؽاٌززة النهابٌززة لعملٌززة االتصززال بعززد أن سززاهمت عناصززر  -7

جمهزور المسترشزدٌن بفابزدة مزا ٌقزدم  إلقناعاالتصال السابقة فً تهٌبة الجو المناسب 

لهم مزن أفكزار وخبزرات وأسزالٌب زراعٌزة مسزتحدثة وأهمٌزة قٌزامهم بوضزعها موضزع 

 ً وهذا ٌعنً أن عملٌة االتصال اإلرشادي قد نجحت وان تؽٌرات مرؼزوبالتنفٌذ الفعل

 قد حدثت فً سلوك المسترشدٌن تخص معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم. فٌها
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 /انؼٕايم ادلؤثرح يف ػًهيخ االتصبل اإلرشبدي  3 – 13

المزارعٌن من المعروؾ أن اإلرشاد الزراعً ٌتعامل مع جمهور المسترشدٌن اللذٌن هم 

وعوابلهم سواءا كانوا أفراداا أو جماعات أو جمزاهٌر وال ٌمكزن لهزذا التعامزل أن ٌحزدث وٌكزون 

ن اسزتٌعاب إمإثراا وفاعالا عند حدوثه دون استعمال وسابل وقنزوات متنوعزة لهزذا االتصزال، و

دى جمهور المزارعٌن وتفهمهزم لألفكزار والخبزرات الجدٌزدة المسزتحدثة وتطبزٌقهم لهزا ٌبزٌن مز

 فاعلٌة ونجاح االتصال اإلرشادي.

وان عملٌززة ، وٌقززوم االتصززال اإلرشززادي بهززذه العملٌززة بوسززابل وقنززوات اتصززال متنوعززة 

اإلرشاد الزراعً هً عملٌة تعلٌمٌة وال ٌمكن لهذه العملٌة أن تكون كفوءة دون إٌصزال نزاجح 

 لألفكار والمهارات المراد تعلٌمها. 

التؽٌٌزرات  إلحزداثالزراعً فً عملٌة االتصزال وفاعلٌتهزا ولهذا تبرز هنا كفاءة المرشد 

المرؼززوب فٌهززا وتحقٌززق األهززداؾ النهابٌززة لإلرشززاد الزراعززً لؽززرض تطززوٌر الفززالح وأسززرته 

 :منها ما ٌؤتًوتحسٌن وضعه. أن كل ذلك ٌرتبط بعدة عوامل 

ضززرورة جمززع المعلومززات الكافٌززة عززن طبٌعززة جمهززور المزززارعٌن لالتصززال بهززم مززن  -1

حٌززة الثقافٌززة واالجتماعٌززة واالقتصززادٌة وتصززمٌم عملٌززة االتصززال اإلرشززادي فززً النا

 ضوء ذلك.

 تنظٌم األفكار واألسالٌب المستحدثة ووضوحها لٌتسنى توصٌلها بكفاءة عالٌة. -2

توفر الكفاءة الفنٌة والشخصٌة فً المرشد الزراعزً وكفاءتزه فزً اسزتخدام الكلمزات  -3

ت البصرٌة المناسبة التً تساعد فً نقل األفكزار المدعمة بالمعٌنات خصوصاا المعٌنا

 الجدٌدة إلى اآلخرٌن.

المرشد الزراعً بالمبادئ التعلٌمٌة للكبار واإللمام بالبٌبة  المادٌة واالقتصادٌة  إلمام -4

 واالجتماعٌة المحٌطة بهم.

سهولة الكلمات والمفردات ووضوح معانٌها وخاصة المستخدمة فً وسابل االتصال  -5

 )عند االتصال بالمسترشدٌن(.اإلرشادي 

التعرؾ على الخبرات الجدٌزدة  فًضرورة مساعدة جمهور المسترشدٌن المزارعٌن  -6

والزربط بٌنهزا وبزٌن مشزكالتهم القابمزة والحاجزة إلزى التؽٌٌزر  وأهمٌتها إلٌهمالمقدمة 

 نحو األفضل.
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لزدى الفزرد عدد المسترشدٌن حٌزث تززداد كفزاءة االتصزال كلمزا ارتفزع التزؤثٌر إٌجابٌزاا  -7

 المسترشد وازداد عدد المسترشدٌن المتعلمٌن ضمن الفترة الواحدة.

عزززدد الرسزززابل المسزززتقبلة حٌزززث ٌززززداد التزززؤثٌر والتؽٌزززر السزززلوكً بازدٌزززاد الرسزززابل  -8

 . اإلرشادٌة المستقبلٌة

 اإلرشبدي / تصبلك اإلائطر 4 – 13

طرق اإلرشاد تقسم بعزدة أشزكال وحسزب معزاٌٌر مختلفزة، والتقسزٌم الشزابع هزو تقسزٌم 

 : اآلتٌةالطرق اإلرشادٌة حسب عدد أو حجم الفالحٌن اللذٌن ٌتصل بهم حٌث تقسم إلى الطرق 

 أوالا: الطرق الفردٌة.

 ثانٌاا: الطرق الجماعٌة.

 ثالثاا: الطرق الجماهٌرٌة.

 :ٌؤتًوسنشرح كل طرٌقة من الطرق أعاله كما 

 / انطرق انفرديخ 1 – 4 – 13
وتعنً ببساطة االتصال بٌن المرشزد الزراعزً وفزرد واحزد مزن أفزراد المسترشزدٌن مزن 

الزززراع بصززورة مباشززرة عززادة لؽززرض نقززل المعلومززة أو الحصززول علززى معلومززة. وتعززد هززذه 

علٌهزا العمزل اإلرشزادي وأكثرهزا فاعلٌزة وتزؤثٌراا  الطرٌقة من أهم الطرق اإلرشادٌة التً ٌعتمد

واهزم أنواعهزا الطزرق الزثالث  محتوى الرسالة اإلرشادٌة وأحزداث التؽٌٌزر المطلزوب إٌصالفً 

 -اآلتٌة :

 الزٌارات وتشمل: -1

الزٌارات الشخصٌة التً ٌقوم بها المرشد الزراعً للمزارع سزواء كزان فزً حقلزه  - أ

 أو منزله.

 بها المزارع لالتصال بالمرشد الزراعً فً مكان عمله.الزٌارات التً ٌقوم  - ب

الطززرق  إعززداداالتصززاالت الهاتفٌززة: وتعتبززر مززن الطززرق اإلرشززادٌة التززً تسززاعد فززً  -2

 اإلرشادٌة األخرى.

الخطابات الشخصزٌة: وهزً تلزك المراسزالت المتبادلزة بزٌن المرشزد الزراعزً وأي مزن  -3

 توارٌخ هذه المكاتبات وأهدافها. المسترشدٌن دون أي برنامج مخطط لتحدٌد فراداأل
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 : مميساد انطرق انفرديخ

تنمً عالقات متٌنة وقوٌة ومثمرة بزٌن المرشزد والمززارع ممزا ٌخلزق فابزدة كبٌزرة  -1

 وثقة عالٌة بالمرشد مما ٌإدي إلى النجاح فً إٌصال الرسالة اإلرشادٌة.

 النجاح فً استٌعاب محتوى الرسالة ومضمونها وأهدافها. -2

المرشد الزراعً والفزالح ٌتبزادالن طزرح المشزاكل بشزكل ملمزوس حٌزث ٌتعزرؾ  إن -3

المرشززد علززى مشززاكل الفززالح مٌززدانٌاا ممززا ٌسززاعد علززى إعطززاء النصززابح والحلززول 

 الواقعٌة للمشاكل المطروحة.

 تقدٌم بعض المساعدات اإلرشادٌة للفالحٌن. -4

 اون معهم.ٌستطٌع المرشد الزراعً التعرؾ على القادة المحلٌٌن والتع -5

 ٌجمع البٌانات والمعلومات عن المنطقة وخصابصها. أنٌستطٌع المرشد الزراعً  -6

ٌستطٌع المرشد الزراعً الوصزول إلزى األفزراد اللزذٌن مزن المتعزذر الوصزول إلزٌهم  -7

 أحٌاناا بالطرق األخرى.

 : يطبٔئ انطرق انفرديخ

 ؼٌرها.طرٌقة االتصال باألفراد تعد من الطرق المكلفة قٌاساا إلى  -1

 تحتاج إلى عدد كبٌر من المرشدٌن الزراعٌٌن. -2

 لوصول إلى المزارعٌن.لمن المرشد الزراعً  طوٌالا تستنفذ وقتاا  -3

 / انطرق اجلًبػيخ 2 – 4 – 13

والتً تعنً االتصال بٌن المرشد الزراعً ومجموعة من المسترشدٌن فً موقؾ تعلٌمً 

الحال فً االجتماعات اإلرشادٌة أو اإلٌضزاحات معٌن وعادة ما ٌكون بصورة مباشرة. كما هو 

 -واهم الطرق اإلرشادٌة الجماعٌة هً : الحقلٌة

االجتماعات اإلرشادٌة: وتعنً وجود المرشد الزراعً مع مجموعزة المسترشزدٌن فزً  -1

 مكان معٌن لؽرض تعلٌمً معٌن.

الحقلٌة )لطرٌقة العمل وللنتزابج(: وهمزا وسزٌلتا اتصزال بالجماعزات، حٌزث  اإلٌضاحات -2

الحقلٌة لطرٌقزة العمزل فزً تعلزٌم جماعزة مزن المسترشزدٌن  اإلٌضاحاتتستخدم األولى 

خطززوات عملٌززة زراعٌززة جدٌززدة ذات مهززارة أو مهززارات معٌنززة، واألخززرى اإلٌضززاحات 
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اا علزى عزرض ومشزاهدة مزا تحقزق الحقلٌة لعرض النتابج ومنها ٌكزون االهتمزام منصزب

 من نجاح جراء تطبٌق أسلوب جدٌد فً الزراعة أو تطبٌق صنؾ جدٌد أو ؼٌر ذلك

الززرحالت اإلرشززادٌة: تعتبززر الززرحالت وسززٌلة إرشززادٌة جماعٌززة حٌززث ٌقززوم المرشززد  -3

لبٌزززان النتزززابج  إٌضزززاحٌةالزراعزززً بزززدعوة عزززدد معزززٌن مزززن الفالحزززٌن لزٌزززارة حقزززول 

عرض خبرة معٌنة فزً المزرعزة وتكزون الرحلزة أحٌانزاا ألكثزر  ومشاهدتها بؤنفسهم أو

من ؼرض واحد لمشاهدة نشاطات وخبزرات زراعٌزة مختلفزة فزً حقزول أخزرى فٌزتعلم 

 الزابرون أشٌاء جدٌدة وٌتبادلون الخبرة فٌما بٌنهم.

المحاضرات: ٌكون عرض المواضٌع على شكل محاضرة على مجموعة مزن الفالحزٌن  -4

اإلرشادٌة حٌث تلقى الكلمة على الحاضرٌن من قبل المحاضر بشزكل أثناء االجتماعات 

 مفهوم عندما ٌراد نشر معلومات فنٌة جدٌدة.

 يسايب انطرق اإلرشبديخ اجلًبػيخ :

 االتصال بعدد كبٌر من األفراد فً وقت واحد. -1

 تكالٌفها قلٌلة إذا ما قورنت بالطرق الفردٌة ومدى تؤثٌرها. -2

 المرشدٌن الزراعٌٌن مقارنة بالطرق الفردٌة. ال تحتاج إلى عدد كبٌر من -3

 أحززداثٌكززون التززؤثٌر الجمززاعً علززى األفززراد كبٌززراا وفعززال وٌمكززن مززن خززالل الجماعززة  -4

 تؽٌٌر فً سلوك واتجاهات األفراد.

 ال تحتاج إلى وسابط نقل كثٌرة مقارنة بالطرق الفردٌة. -5

 تساعد على اكتشاؾ القادة المحلٌٌن. -6

 اجلًبػيخ:ػيٕة انطرق اإلرشبديخ 

 عدم إمكانٌة جمع الفالحٌن فً مكان واحد وفً وقت واحد.  -1

 مة الظروؾ الجوٌة أحٌاناا لجمع الفالحٌن واللقاء بهم.ءعدم مال -2

 عدم توفر وسابط النقل أو رداءة طرق المواصالت. -3

 الصعوبة فً توفٌر المكان المالبم لالجتماع فً بعض األحٌان. -4

عملٌة أخذ قرار من جانب المجموعة قد ٌتطلب أحٌاناا فترة أطزول وخاصزة إذا كزان  إن -5

 هناك تباٌن بٌن أفراد المجموعة من حٌث رؼباتهم ومشاكلهم وخبراتهم.
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 / انطرق اجلًبْرييخ 3 – 4 – 13

وتعنً االتصال بجمهور كبٌزر مزن الززراع وٌسزتخدم المرشزدون الزراعٌزون هزذه الطزرق 

ونجززاح العمززل اإلرشزززادي.  فاعلٌتززهالتززً ال تعتمززد علززى االتصززال الشخصززً المباشزززر لزٌززادة 

ومزن  وتستخدم الطرق الجماهٌرٌة للمساعدة على ترؼٌب المزارعٌن فً تبنً األفكزار الجدٌزدة

 : ٌؤتًماهٌرٌة ما أهم الطرق اإلرشادٌة الج

 المطبوعات اإلرشادٌة. -1

 اإلذاعة )الرادٌو(. -2

 التلفزٌون. -3

 المعارض الزراعٌة. -4

 الخطابات الدورٌة. -5

 الحمالت اإلرشادٌة. -6

 الملصقات والبوسترات. -7
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 : يسايب انطرق اجلًبْرييخ ْي

 السرعة فً الوصول إلى أعداد كبٌرة من المسترشدٌن بانتظام وفً نفس الوقت. -1

 التكالٌؾ فً هذه الطرٌقة.قلة  -2

الرسابل اإلرشادٌة التزً تقزدم مزن خزالل الطزرق الجماهٌرٌزة تعتبزر ذات نوعٌزة عالٌزة  -3

 الجودة.

تكزون علزى شزكل  أنتمتاز بالتنوع فزً معاملزة الرسزابل اإلرشزادٌة حٌزث مزن الممكزن  -4

 مقاالت أو برامج رٌفٌة أو إخبارٌة وؼٌرها.

 اجلًبْرييخ فٓي:أيب انؼيٕة أٔ انمصٕر يف انطرق 

 الطرق الجماهٌرٌة ال تضمن المشاركة من الجمهور المستهدؾ. -1

 معالجة المشكالت المحلٌة أو الفردٌة أو الحاالت الخاصة تعتبر محددة. -2

من الطرق الفردٌة بصفة عامة ومن الطزرق  اإلقناعالطرق الجماهٌرٌة أقل كفاءة فً  -3

 الجماعٌة إلى حٍد ما.

ملٌة أو ممكنة فً كثٌر من المجتمعات النامٌة النخفاض تعد بعض هذه الطرق ؼٌر ع -4

المستوٌات التعلٌمٌة بحٌث ال ٌمكنهم االستفادة من النشرات والمطبوعات اإلرشزادٌة 

 والتً هً وسابل ضمن هذه المجموعة.

 :وكما ٌؤتًوسٌتم توضٌح عدد منها 

د على الكلمة المطبوعات اإلرشادٌة: وهً أحدى وسابل االتصال الجماهٌري التً تعتم -1

المكتوبة فً عملٌة نشر األفكزار اإلرشزادٌة وذلزك لؽزرض توصزٌل المعلومزات والمزواد 

العلمٌززة للمزززارعٌن. وحالٌززاا تقززوم الهٌبززة العامززة لإلرشززاد والتعززاون الزراعززً بإصززدار 

الكثٌر من النشرات سنوٌاا تحتوي على كافة اإلرشادات حول زراعزة الخضزر والفواكزه 

 ة وطرق تسمٌدها ووقاٌتها من األمراض وتوزع مجاناا.والمحاصٌل الحقلٌ

اإلذاعة )الرادٌو(: وتعد من أهم وسابل اإلعالم الجماهٌرٌزة وذات تكزالٌؾ قلٌلزة نسزبٌاا  -2

والتززً تصززل إلززى جمهززور كبٌززر جززداا متبززاٌن فززً السززن والثقافززة والمعرفززة. وٌسززتعمل 

لمسترشززدٌن جمهززور ااإلرشززاد الزراعززً الرادٌززو إلٌصززال المعلومززات الزراعٌززة إلززى 

 ذٌن ٌمٌلون إلى االستماع إلى الرادٌو وٌحبون برامجه.خصوصاا أبناء الرٌؾ ال
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التلفزٌون: ٌعزد التلفزٌزون مزن الوسزابل اإلرشزادٌة ذات األهمٌزة الكبٌزرة لكونزه وسزٌلة  -3

إرشادٌة تستؽل حاسزتً السزمع والبصزر ممزا ٌزٌزد وٌزدعم عملٌزة الزتعلم وبهزذا ٌصزبح 

 وتؤثٌراا. فاعلٌةأكثر وسابل االتصال الجماهٌرٌة 
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 / انسراػيادلؼيُبد انطًؼيخ ٔانجصريخ يف اإلرشبد  5 – 13

المعٌنات: وٌقصد بها األجهزة أو المعدات التقنٌة التً ٌستفاد منها لتسهٌل عملٌة التعلٌم 

التعلٌم كمزا فزً العٌنزات والنمزاذج والصزور والملصزقات وؼٌرهزا.  فاعلٌةأو اإلرشاد وٌزٌد من 

ت والمعٌنات قد تكون سمعٌة أو بصرٌة أو مزدوجة )سمعٌة وبصرٌة( لقد أتضزح مزن الدراسزا

المعٌنات السمعٌة والبصرٌة تساعد الشخص فً أن ٌتعلم أكثر وأسرع وان ٌتذكر ما تعلمه  إن

 لمدة أطول وأن ٌكون التعلم أكثر اتقاناا.

ومن فوابد استعمال هزذه المعنٌزات التعلٌمٌزة هزو أنهزا تجعزل التعلزٌم أكثزر واقعٌزة وأقزرب 

للحقٌقة وتتٌح للمتعلم فرصة التعرؾ على الخبرات التً تقع خارج مجتمعه وتثٌر لدٌه الرؼبة 

للززتعلم وتجعززل عملٌززة الززتعلم أسززهل وتعمززل علززى توضززٌح األفكززار التززً ٌحملهززا المرشززد إلززى 

الطززرق اإلرشززادٌة المسززتخدمة وٌوجززد كثٌززر مززن  فاعلٌززةسززاعد علززى زٌززادة المسترشززدٌن وت

المعٌنات البصزرٌة والسزمعٌة التزً ٌمكزن للمرشزد الزراعزً االسزتعانة بهزا لٌجعزل تعلٌمزه أكثزر 

 :هً ما ٌؤتً وضوحاا وجاذبٌة وتفهماا وتؤثٌراا ومن هذه المعٌنات

العٌنززات والنمززاذج: نظززراا لتززوافر العٌنززات والنمززاذج الحقٌقٌززة فززً كثٌززر مززن األعمززال  -1

همة. والنماذج الحقٌقٌة هً متعتبر من الوسابل التعلٌمٌة البصرٌة ال فإنهااإلرشادٌة 

لمجموعة مزن ٌزاا مم اا عبارة عن الشًء الطبٌعً الحقٌقً، أما العٌنات فتعتبر نموذج

 األشٌاء الحقٌقٌة.

الفوتوؼرافٌزة: تعتبزر الصزور مزن أهززم الوسزابل البصزرٌة التزً ٌمكزن للمرشززد  الصزور -2

 الزراعً االستعانة بها فٌما ٌقوم به من نشاط إرشادي.

الملصقات الجدارٌة: وتستخدم كوسٌلة إرشزادٌة بهزدؾ خلزق نوعزاا مزن التنبٌزه لفكزرة  -3

بسززهولة  معٌنزة بحٌزث ٌزتمكن أي فززرد ٌلقزً نظزرة علٌهزا أن ٌززدرك الفكزرة اإلرشزادٌة

 وبشكل ٌجلب االنتباه وٌشوق الفالحٌن على تطبٌق الفكرة التً ٌحملها.

األفززالم السززٌنمابٌة: مززن الوسززابل اإلرشززادٌة البصززرٌة التززً تسززاعد كثٌززراا فززً نشززر  -4

المعلومات الزراعٌة وتستعمل فً االجتماعزات اإلرشزادٌة لتوضزٌح جوانزب موضزوع 

لزى الحضزور حٌززث كثٌزراا مزا تعززرض االجتمزاع ومزن فوابززدها أنهزا مشزوقة مشززجعة ع

أفالم مسزلٌة مزع مزا ٌعزرض مزن األفزالم الزراعٌزة وأنهزا ٌمكزن أن تزإثر بؤقزل النزاس 

 تعلماا.
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 إَٔاع  ادلؼيُبد اإلرشبديخ:

المعٌنززات اإلرشززادٌة السززمعٌة: وهززً التززً تعتمززد فززً تؤثٌرهززا علززى حاسززة السززمع فقززط  -1

 الصوتٌة، ومكبرات الصوت(.ونذكر منها )اإلذاعة أو الرادٌو، والتسجٌالت 

المعٌنززات البصززرٌة: وهززً التززً تعتمززد فززً تؤثٌرهززا علززى حاسززة البصززر فقززط ومنهززا  -2

 )الصور، الملصقات، الخرابط، الرسوم البٌانٌة والنماذج(.

البصزرٌة(: وهزً التزً تعتمزد فزً تؤثٌرهزا علزى حاسزتً -المعٌنات المزدوجة )السزمعٌة -3

اعً اإلرشزادي، والتلفزٌزون، زرة، والمسرح الالسمع والبصر ومنها )السٌنما الزراعٌ

 والتمثٌلٌات وؼٌرها(.

 

 /  تؼريف انتمٕيى اإلرشبدي 6 – 13

ٌمكن أن نعرؾ التقوٌم اإلرشادي بؤنه )عملٌة منظمزة لتحدٌزد التؽٌٌزرات التزً تحزدث فزً 

سزززلوك الفالحزززٌن المسترشزززدٌن المعرفٌزززة و/أو المهارٌزززة و/أو الشزززعورٌة( نتٌجزززة للنشزززاطات 

والبززرامج التززً ٌقززوم بهززا المرشززدون الزراعٌززون للمسترشززدٌن مجسززدٌن فززً ذلززك مززدى تحقززق 

 أهداؾ البرامج واألنشطة اإلرشادٌة التً تخطط وتنفذ إلفادة الفالحٌن المسترشدٌن.

هذا ٌعنً أن عملٌة التقوٌم اإلرشادي عملٌة منظمة تتكزون مزن مجموعزة عملٌزات أو  إن

مززا تحقززق مززن أهززداؾ نشززاط أو برنززامج إرشززادي معززٌن تززم خطززوات نسززعى مززن خاللهززا معرفززة 

تخطٌطه وتنفٌذه لمجموعة محددة من الفالحٌن من أجل أن نقرر وعلى ضوء ما تظهره نتزابج 

التقوٌم االنتقال إلى نشاط أو برنامج آخر أو إعادة النشاط المقوم أو جزء منه، وبصورة عامة 

 شٌاء هً:وبسٌطة فؤن عملٌة التقوٌم هذه تتضمن ثالثة أ

 هدؾ لنشاط أو برنامج ٌراد تحقٌقه لمجموعة من المسترشدٌن. -1

( بعد االنتهزاء 1صورة عن ما تم تنفٌذه للمسترشدٌن من الهدؾ المذكور فً الفقرة ) -2

 من عملٌة تنفٌذ النشاط أو البرنامج.

 (1( بناءا على ما تم تحدٌده فً الفقرة )2حكم عما تم تنفٌذه من الهدؾ فً الفقرة ) -3

 :اآلتًهذا وأن الخطوات التفصٌلٌة لعملٌة التقوٌم اإلرشادي هً كما فً الجزء 
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 /  خطٕاد ػًهيخ انتمٕيى اإلرشبدي

 :  اآلتًل اقبل الشروع فً شرح خطوات عملٌة التقوٌم اإلرشادي، نسوق المث

لهدؾ حدده أحد المرشدٌن الزراعٌٌن المسإول عزن قرٌزة مزا لبرنزامج أعزده لٌزتم تنفٌزذه 

حً الحمضزٌات فزً هزذه القرٌزة بعزد أن شزخص انخفزاض فزً إنتاجٌزة هزذه األشزجار جزراء لفال

)إكسزاب فالحزً )الممارسات ؼٌر الصحٌحة فزً عملٌزات التسزمٌد حٌزث ٌكزون الهزدؾ كزاآلتً: 

قرٌة المعارؾ والمهارات واالتجاهات فٌما ٌتعلق بتسزمٌد محصزولهم )أشزجار الالحمضٌات فً 

 .(تنفٌذ البرنامج( ءالعلمٌة وخالل سنة من بدلتوصٌات الحمضٌات وفقاا ل

 إن خطوات عملٌة التقوٌم اإلرشادي تكون كاآلتً:

تحدٌزد نبززذة مختصزرة عززن الوضزع الززراهن للنشزاط أو البرنززامج المزراد تقوٌمززه. حٌززث  -1

ٌززذكر هنززا وعلززى ضززوء الهززدؾ أعززاله وبصززورة مختصززرة واقززع الفالحززٌن بمززا ٌززراد 

ات( والعناصر أو الجهات المعنٌة أو المسببة لزذلك تقوٌمه )انخفاض إنتاجٌة الحمضٌ

ن معزاا، مزع إبزراز الجهزة األكثزر تزؤثٌراا اوهً الفالح لوحده أو المرشد لوحده أو األثنز

وفززً أي مجززال )إن أمكززن( مززن أجززل أن ٌسززلط علٌهززا الضززوء فززً عملٌززة التقززوٌم 

الفالحزٌن  اإلرشادي، ففً المثل  أعاله فؤن الموضوع ٌدور حول عزدم معرفزة تطبٌزق

 للممارسات الصحٌحة فً التسمٌد.

الفالحزٌن المعزارؾ  إكسابتحدٌد أهداؾ البرنامج أو النشاط الذي أعد للتنفٌذ من أجل  -2

والمهارات واالتجاهات ومزن أجزل القضزاء علزى المشزكلة، وقزد حزدد الهزدؾ كمزا فزً 

 المقدمة المذكورة قبل الخطوات.

تحدٌززد هززدؾ أو أهززداؾ التقززوٌم أي تحدٌززد مززا الززذي ترٌززد أن تحققززه مززن خززالل عملٌززة  -3

التقوٌم، وٌتم ذلزك علزى ضزوء أهزداؾ النشزاط أو البرنزامج المزراد تقوٌمزه. فبالنسزبة 

للهززدؾ مززدار النقززاش فززً هززذا الفصززل )الفقززرة قبززل الخطززوات( الززذي حززدد كهززدؾ 

واالتجاهززات...الخ قززد تعتمززده كلٌززاا للبرنززامج، إكسززاب الفالحززٌن المعززارؾ والمهززارات 

كهززدؾ للتقززوٌم أو تعتمززد جزززءاا منززه كززؤن ٌكززون التؤكٌززد علززى تقززوٌم أو قٌززاس تطبٌززق 

المهززارات علززى اعتبززار أن الفززالح الززذي طبززق توصززٌة مززا ٌكززون قززد عرفهززا وأكتسززب 

االتجاه اإلٌجابً لتنفٌذها، حٌث أن المهم فً هذا المجال تحدٌد أهداؾ التقوٌم وبدقزة 

فً أي اتجاه تكون، أي هل فً اتجاه تقوٌم كامل أنواع السلوك )المعرفة والمهزارة و

االتفزاق حصزل  إنواالتجاه( أم  باتجاه تقوٌم عنصر واحد )كالتطبٌق( مثالا ولنفزرض 
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ن وعلى تحدٌد أهداؾ التقوٌم كاآلتً: تقدٌر ما اكتسبه فالحزو القرٌزة المعنٌزة المنتجز

زراعززً المسززإول عززنهم مززن تطبٌقززات للممارسززات للحمضزٌات جززراء جهززد المرشززد ال

 الصحٌحة فً تسمٌد الحمضٌات.

جمززع البٌانززات التززً ٌززتم بواسززطتها التؤكززد مززن تحقززق أهززداؾ التقززوٌم اإلرشززادي حٌززث  -4

 تتطلب الخطوة اآلتً:

تحدٌد المجموعة المعنٌة بهدؾ التقوٌم اإلرشادي والتً تجمع منهزا البٌانزات حٌزث أن  - أ

حصابٌاا بالمجتمع ولكن عندما ٌكون حجم المجتمع كبٌراا أي أن إعداده هذه المجموعة تسمى إ

كثٌززرة تتطلززب عملٌززة جمززع المعلومززات الكثٌززر مززن الجهززد والمززال والوقززت ٌمكززن االتجززاه إلززى 

أسلوب اعتماد مجموعة صؽٌرة تمثل فً صفاتها المجتمع، حٌث ٌطلزق علزى هزذه المجموعزة 

نها عدد قلٌل من المجتمع تنتخب بؤسزلوب معزٌن ٌمكزن الصؽٌرة العٌنة والتً ٌمكن تعرٌفها بؤ

من خالله أن تعتمزد لتمثٌزل أفزراد المجتمزع ككزل، وفزً المثزل السزابق فزؤن المجموعزة المعنٌزة 

بالهززدؾ المززذكور )المجتمززع( هززً مجموعززة فالحززً الحمضززٌات فززً القرٌززة المعنٌززة حٌززث أنززه 

 هم )عٌنة( إلجراء التقوٌم علٌها.عندما ٌكون عددهم كبٌراا ٌمكن انتخاب مجموعة صؽٌرة من

تحدٌد المصادر التً تجمزع منهزا المعلومزات والطزرق التزً تجمزع بواسزطتها فبالنسزبة  - ب

للمصادر التً تجمع منهزا المعلومزات فهزً إمزا مصزادر أولٌزة والمتمثلزة بزاألفراد والجماعزات 

سززابق( أو ذوي العالقززة بموضززوع التقززوٌم )فالحززو الحمضززٌات أو عٌنززة مززنهم فززً المثززال ال

مصادر ثانوٌة )التقارٌر والبحوث والدراسزات المتعلقزة بموضزوع التقزوٌم( واالثنزٌن معزاا. أمزا 

 بالنسبة لطرق جمع المعلومات فهناك العدٌد منها نذكر منها اآلتً:

ستبانة البرٌدٌة: والتزً هزً عبزارة عزن اسزتمارة متضزمنة عزدد مزن األسزبلة تؽطزً إلا -1

ملها هزدؾ التقزوٌم، حٌزث ترسزل إلزى المسزتجوب لإلجابزة عنهزا بصورة أساسٌة النقاط التً ٌشز

ها فؤنهزا تحتزاج إلزى وبومن محاسنها إمكانٌة إرسالها إلى عدد كبٌزر مزن للمسزتجوبٌن أمزا مسزا

مستوى جٌد من التعلٌم المستجوبٌن لإلجابة عنها بدقة، لذلك فؤنها ال تستعمل فً أوساط تسود 

 فٌه األمٌة.

وفٌهززا تعززد اسززتمارة لتحتززوي علززى مجموعززة أسززبلة وفقززاا لهززدؾ المقابلززة الشخصززٌة:  -2

التقوٌم، إال أن اإلجابة على أسبلتها تتم من خزالل مقابلزة جزامع البٌانزات للفزالح، ومزن محاسزن 

هذه الطرٌقة إمكانٌة استعمالها فً األوساط الفالحٌة األمٌة مع إمكانٌة توضزٌح جزامع البٌانزات 

 اضحة كون المقابلة تكون وجهاا لوجه.للفالحٌن لبعض النقاط ؼٌر الو

تبوٌززب وتحلٌززل وتفسززٌر البٌانززات: فالتبوٌززب عملٌززة تنظززٌم البٌانززات المجمعززة بواسززطة  -5

االستمارات أو من خالل المالحظة الشخصٌة وفقاا للخطة الموضوعة للتقوٌم وفً جداول ضمن 

أبواب معٌنة لتسهٌل عملٌة التفسٌر لهذه المعلومات أو البٌانات أما التحلٌل فهً الطرٌقزة التزً 
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كثٌزرة بصزورة ٌمكزن معرفزة ماهٌتهزا وفهمهزا، حٌزث ٌمكزن جزراء ذلزك معرفزة  اا قامزنضع بها أر

ستبانة، حٌث ٌمكن استعمال النسب المبوٌة والمتوسطات إلمعنى أجوبة األسبلة المستعملة فً ا

 الحسابٌة فً ذلك.

والتفسٌر هو عملٌة تنطٌق األرقام سواء كانت نسب مبوٌة أو متوسطات حسابٌة أو ؼٌر ذلزك 

 شاؾ ما تعنٌه تلك األرقام فً عبارات لؽوٌة.واكت

إال من بٌن األسبلة الموجهة إلى الفالحٌن سفبالعودة إلى المثال السابق وعلى افتراض وجود 

الستكشاؾ مدى تطبٌق أنواع األسمدة فً تسمٌد أشجار الحمضٌات فؤن التبوٌزب المناسزب هزو 

 هً:أن توجد ثالثة حقول تبوب بموجبها إجابات الفالحٌن و

 فالحون استعملوا األسمدة الكٌمٌاوٌة فقط. -1

 فالحون استعملوا األسمدة الحٌوانٌة فقط. -2

 فالحون استعملوا كال النوعٌن من األسمدة. -3

والنسززب المبوٌززة فززً كززل مجموعززة ولززتكن  األعززدادهززذا وٌمكززن أن ٌكززون التحلٌززل بززؤن تحسززب 

 كاآلتً:

 

 انُغجخ  ػذد انفالحني 

 %30 15 المجموعة األولى-1

 %30 15 المجموعة الثانٌة-2

 %40 20 المجموعة الثالثة-3

 %100 50 المجموع الكلً
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وفً هذه الحالة ٌمكن أن ٌكون التفسٌر لهذه األرقام هزو أن تطبٌزق الفالحزٌن السزتعمال أنزواع 

% مزنهم اسزتعملوا 60األسمدة فً تسمٌد أشجار الحمضٌات فً بساتٌنهم لٌس جٌداا بداللزة أن 

% فقززط اسززتعملوا النززوعٌن مززن األسززمدة وهززً الممارسززة 40مززن األسززمدة وأن  اا واحززد اا نوعزز

 الصحٌحة فً هذه الحالة.

التوصٌات وكتابة التقرٌر بنتابج وتوصٌات التقوٌم: فً هذه الخطوة تحزدد التوصزٌات   -6

على ضوء النتابج التً أظهرتها عملٌة التقوٌم اإلرشادي وبالنسبة لكافزة متؽٌزرات أو فقزرات 

التقوٌم، إذ على سبٌل المثال تكون التوصزٌة بالنسزبة إلزى اسزتعمال أنزواع األسزمدة الصزحٌحة 

اد الفالحٌن علٌها حٌث أن أكثر من نصؾ الفالحٌن لم ٌطبقزوا العملٌزة بصزورة هً إعادة إرش

صزحٌحة وهكزذا بالنسززبة للممارسزات األخززرى التزً تكزون التوصززٌات علٌهزا حسززب مزا تظهززره 

 النتابج لكل منها.

وأخٌراا فالبد من كتابة تقرٌر حول عملٌة التقوٌم لهذا البرنامج مع مالحظة أن ٌحزوي التقرٌزر 

ه والنتززابج بززرة مبسززطة عززن البرنززامج المقززوم وأهدافززه وأهززداؾ التقززوٌم وكٌفٌززة أجراعلززى فكزز

والتوصٌات التً تمخضت عنه، ٌحتفظ المرشزد بنسزخة مزن التقرٌزر فزً دابرتزه وٌرسزل نسزخة 

 أخرى إلى مرجعه األعلى فً الدابرة.

 أهمٌة التقوٌم:

 باإلمكانمه وبذلك فٌكون تبٌان المتحقق من الهدؾ أو األهداؾ للبرنامج الذي ٌتم تقوٌ -1

منزه فزً  اا االنتقال إلى برنامج آخر إذا كان الهدؾ قد تحقق بؤجمعزه أو إعزادة البرنزامج أو جززء

 حالة عدم تحقٌق األهداؾ، مما ٌنعكس على تحسٌن األعمال اإلرشادٌة.

ٌزٌززد مززن ثقززة المرشززدٌن الزززراعٌٌن بؤنفسززهم فززً حالززة كززون نتززابج تقززوٌم البززرامج  -2

 نها إٌجابٌة.المسإولٌن ع

االسزززتفادة مزززن توجٌزززه المرشزززدٌن الززززراعٌٌن اللزززذٌن تكزززون نتزززابج تقزززوٌم البزززرامج  -3

 المسإولٌن عنها سلبٌة إلى تلقً التدرٌب.

إعززالم الجمهززور الززذي ٌعمززل معهززم المرشززد الزراعززً بالنجاحززات التززً حققهززا والتززً  -4

 الزراعً. تظهرها عملٌة التقوٌم مما ٌزٌد من ثقة الجمهور ومساندتهم  لإلرشاد

 إعالم الجهات المسإولة عن أعمال المرشد الزراعً باإلنجازات المتحققة. -5

تمكٌن المرشد الزراعً على الحصول على المزوارد والمخصصزات المالٌزة بنزاءا علزى  -6

 نتابج التقوٌم.

االستفادة من نتابج التقوٌم فزً العملٌزات اإلدارٌزة األخزرى للمرشزد الزراعزً كترقٌتزه  -7

 له أو معاقبته وؼٌر ذلكوتقدٌم المكافآت 
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 انثبنث ػشش انفظمَٔشبطبد أعئهخ 

 

 : ما هو مفهوم اإلرشاد الزراعً ؟1س

 : كٌؾ نحقق األهداؾ االقتصادٌة لإلرشاد الزراعً ؟2س

 األهداؾ االجتماعٌة لإلرشاد الزراعً ؟: كٌؾ تتحقق 3س

 : عدد مبادئ اإلرشاد الزراعً. واشرح واحدا منها ؟4س

 : ما هً مإهالت المرشد الزراعً ؟ وما عالقتها بطبٌعة عمله ؟5س

 : اذكر أنواع التخطٌط وفقا لوقت تنفٌذ الخطة مع الشرح ؟6س

 : ما هً اهم الطرق االرشادٌة الجماهٌرٌة ؟ 7س

 هً مزاٌا وعٌوب الطرق االرشادٌة الجماعٌة ؟: ما  8س

 : تكلم عن اهم طرق جمع المعلومات ؟ 9س

 



216 

 

 ادلظبدس 

، االرشاد الزراعً ، الموسوعة العربٌة ، الموزع  اسماعٌل ، اسكندر -1

 . 2117الحضري لدار الفكر ، سورٌا ، دمشق 

مدخل الى علم االقتصاد  البٌاتً ، طاهر فاضل ود. خالد توفٌق الشمري . -2

عمان –التحلٌل الجزبً والكلً ، طبعة اولى ، دار وابل للنشر ، االردن 

2119 . 

عبد الوهاب مطر ، التحلٌل االقتصادي لعملٌات اإلنتاج د.  ، الداهري -3

 . 1969الزراعً ، مطبعة العانً ، بؽداد ، 

مطبعة عبد الوهاب مطر ، مبادى االقتصاد الزراعي د. ، الداهري   -4

 .1987جامعة الموصل 

عبد الوهاب مطر ، االقتصاد الزراعي ، مديرية دار الكتب د. ، الداهري   -5

 . 1981لمطباعة والنشر جامعة الموصل ، 

كريم مهدي ، مبادى عمم االقتصاد ، طبعة جديدة ، ، د. الحسناوي   -6

2111 . 

، االرشاد الزراعً دوره فً تطوٌر الرٌؾ/  ،د. حسٌن زكً الخولً -7

1968. 

د. احمد شكري واخرون ،مقدمة فً االرشاد  ، الرٌماوي -8

 .1996الزراعً/

الرٌماوي د. احمد شكري وآخرون ، مبادئ فً اإلدارة المزرعٌة ، دار  -9

 . 1997حنٌن للنشر والتوزٌع ، األردن ، عمان 

السامرابً ،د. حاتم علً ،االرشاد الزراعً ودوره فً التنمٌة  -11

 .1976 -1975الرٌفٌة/ 



217 

 

امرابً ، د.عبد هللا احمد والجادري، د.عدنان حسٌن ،علم اإلرشاد الس -11

 . 1991جامعة بؽداد ،  -الزراعً، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

الفرحان، د. قاسم محمد ، ملزمة االدارة واالشراؾ االرشادي ،  -12

1986- 1987 . 

 .1971الزراعً/العادلً ، د. احمد السٌد ، أساسٌات علم اإلرشاد  -13

العلوان ، عبد الصاحب حسن واخرون ، المدخل فً االقتصاد  -14

 . 1996،لزراعً ، مطبعة المعارؾ ، بؽداد ا

هاشم علوان ، إدارة األعمال الزراعٌة ، مطبعة دار ، السامرابً  -15

 . 1984السالم الكوٌتٌة ، الكوٌت ، 

الطٌؾ  د. مجذاب بدر وآخرون ، االقتصاد الزراعً ، مطبعة، العناد  -16

  . 2115، وزارة التربٌة ، المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً ، بؽداد ، 

مجذاب بدر واخرون ، مبادئ االقتصاد والتخطٌط الزراعً ، ، العناد  -17

 . 1989مطبعة التعلٌم العالً فً الموصل ، 

د. فإاد السٌد ، المحاسبة فً األنشطة الزراعٌة ، جامعة ، الملٌجً  -18

 . 1993، اإلسكندرٌة ، مصر 

د. جالل ، تخطٌط وتقٌٌم المشروعات الزراعٌة ، دار المرٌخ ، المالح  -19

 .  1991للنشر ، الرٌاض ، 

النسور ، أٌاد عبد الفتاح . التحلٌل االقتصادي الجزبً مفاهٌم ونظرٌات  -20

 .2009 صفاء للنشر والتوزٌع.عمان : دار  وتطبٌقات ، الطبعة األولى ،

، اإلصالح االقتصادي فً العراق ،  مكطوؾد. عبد الرحٌم ،  الطابً -21

 . 2119بغداد ، 

د. عزت ، تقٌٌم المشارٌع االستثمارٌة الزراعٌة ، معهد ، العزونً  -22

 . 1993الكفاٌة اإلنتاجٌة ، جامعة الزقازٌق ، مصر ، 

سالم توفيق ، اقتصاديات االنتاج الزراعي ، مطابع الموصل ، النجفي  -23

 . 1985مديرية مطبعة الجامعة ، 
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، 1979دَكله، د.محمد عبد الهادي، وآخرون، المجتمع الرٌفً /  -24

 جامعة بؽداد. -وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

. إدارة اإلنتاج والعملٌات، وهاٌل ٌعقوب فاخوريخضٌر كاظم، حمود ، -25

 .   2119ع،صفاء للنشر والتوزٌالطبعة األولى ، عمان : دار 

الزراعً فً البالد العربٌه/ درأسة خلٌفة ، احمد فإاد ، االرشاد  -26

 .1967مقارنه/ 

محمد  واخرون . أساسٌات علم االقتصاد الجزبً والكلً ،  د.طاقة ، -27

 . 2118عمان ، –ردن االدار اراء للنشر 

عبد اهلل ، مبادى االقتصاد ، الجزء االول الطبعة االولى ، ، عباوي   -28

 .1971مطبعة العاني ، 

العدد –الوقابع العراقٌة  -1993( لسنة7رقم)قانون وزارة الزراعة  -29

 .3/5/1993فً  3456

. مبادىء االقتصاد 2114قطؾ ، إبراهٌم سلمان وعلً محمد خلٌل.  -31

 األردن. –الجزبً. الطبعة األولى. دار الحامد. عمان 

 ةالوطنٌ ةوزارة التخطٌط والتعاون االنمابً، ستراتٌجٌة التنمٌ -31

2115-2117 . 

والتعاون االنمابً ، وثٌقة العهد الدولً مع وزارة التخطٌط  -32

 . 2118-2117 ةالسنوٌ ةالعراق،المراجع

مهلهل، ابراهٌم وآخرون، االرشاد الزراعً/ للصؾ السادس من  -33

 .1967الثانوٌات الزراعٌة 

، االدارة ، المبادىء والنظرٌات  2113موفق ، حدٌد محمد ،  -34

 االردن .والوظابؾ ، دار مكتبة الحامد للنشر ، عمان ، 

د. محمود محمد ، إدارة المزارع ، منشورات جامعة ، ٌاسٌن  -35

 . 1991دمشق،
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