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الملخص:
هــدف البحــث إلــى قيــاس الكفــاءة الفنّيــة لمــزارع القطــن المــروي فــي المــدارس الحقلّيــة بنظــام الــري الســطحي 
باستخدام تحليل مغلف البيانات)Data Envelopment Analysis )DEA  في المدارس الحقلية بمحافظة إدلب. 
ُجمَعــت البيانــات األوليــة اســتنادًا إلــى المســح الميدانــي، وتــّم تطبيــق أســلوب العّينــة العشــوائية فــي اختيــار عينــة 
البحــث، ُســحبت 34 مزرعــة موّزعــًة علــى قريتــي ملــس وســيجر فــي الموســم اإلنتاجــي 2014. بّينــت النتائــج 
أّن قيمــة الهامــش اإلجمالــي لوحــدة المســاحة بلغــت 7037 ل.س/دونــم، وقيمــة الربــح الصافــي قبــل الدعــم هــو 
2771 ل.س/دونــم. كمــا بّينــت نتائــج نمــوذج العوائــد الثابتــة المطبــق أّن 16 مزرعــة مــن إجمالــي المــزارع 
المبحوثــة غالبيتهــا تقــع فــي قريــة ســيجر، اســتخدمت هــذا النمــوذج بأقــل قــدر مــن مدخــالت اإلنتــاج للوصــول إلــى 
مســتوى معّيــن مــن المخرجــات، فهــي بذلــك تكــون قــد حققــت الكفــاءة االقتصادّيــة الكاملــة فــي إنتــاج القطــن. والبــّد 
علــى المــزارع األخــرى، التــي لــم تحقــق الكفــاءة االقتصاديــة، مــن تقليــل حجــم المدخــالت بنســب متفاوتــة حتــى 
تصبــح كفــؤة فنيــًا دون أن يكــون هنــاك أي هــدر فــي مواردهــا مــع المحافظــة علــى نفــس المســتوى مــن اإلنتــاج. 
كمــا بّينــت نتائــج نمــوذج العوائــد المتغيــرة أّن جميــع المــزارع كانــت كفــؤة فنيــًا ويمكــن تعليــل ذلــك بــأّن جميــع المــزارع 
المبحوثــة تطّبــق كمّيــات متســاوية تقريبــًا مــن المدخــالت، وتحقــق إنتاجيــة متقاربــة، ممــا أّدى إلــى تحقيــق نتائــج 
متســاوية حســب هــذا النمــوذج. أّمــا فيمــا يتعلّــق بالكفــاءة الحجميــة فقــد حققــت 16 مزرعــة فقــط الكفــاءة الحجميــة 
الكاملــة )100%( وبالتالــي فإّنــه علــى هــذه المــزارع االســتمرار بــإدارة المزرعــة علــى النحــو نفســه، وهــي تعمــل 
ضمــن مرحلــة اإلنتــاج الثانيــة، وهــي أفضــل مرحلــة مــن الناحيــة االقتصاديــة. أّمــا المــزارع التــي لــم تحقــق الكفــاءة 
الحجميــة التامــة، فهــي تعمــل ضمــن مرحلــة اإلنتــاج األولــى والتــي تتمّيــز بزيــادة المخرجــات بنســبة أكبــر مــن 
زيــادة المدخــالت، وبالتالــي هنــاك إمكانّيــة زيــادة اإلنتــاج فــي هــذه المــزارع وزيــادة كفاءتهــا الفنيــة مــن خــالل تطبيــق 

اســتخدام تقنيــات زراعيــة حديثــة واســتنباط أصنــاف ذات دورة حيــاة قصيــرة.  
الكلمات المفتاحية: الكفاءة الفنّية، المدارس الحقلّية، محصول القطن.

المقدمة:
ارتفع اإلنتاج العالمي من القطن بنسبة 8% في الموسم 2012/2011 ليصل إلى 26.9 مليون طنًا، وهو أكبر إنتاج لهذا المحصول 
منذ الموســم 2005/2004، ويرجع الســبب الرئيســي في هذه الزيادة إلى التوســع في المســاحات المزروعة بالقطن إلى 36 مليون هكتارًا 
)المركــز الوطنــي للسياســات الزراعيــة، 2014(. ُيعتبــر القطــن مــن المحاصيــل النقدّيــة المهّمــة فــي ســورية، وُيصّنــف ضمــن المحاصيــل 
االســتراتيجية التــي توليهــا الحكومــة معاملــًة خاصــة. وقــد تراجــع إنتــاج ســورية مــن القطــن مــن حوالــي 592653 طنــًا فــي عــام 2012 إلــى 
162439 طنــًا فــي عــام 2014 نتيجــة تأثيــر الحــرب فــي ســورية والتــي مــن أهّمهــا خــروج مســاحاٍت واســعة عــن نطــاق اإلنتــاج والتســويق.  
ُخّطط في العام 2014 لزراعة 192 ألف هكتاراً، لكن لم تتجاوز نسبة التنفيذ 40% فقط، وفي عام 2015 تراجعت الخطة إلى 125 ألف هكتارًا 
لكــن لــم تتجــاوز نســبة التنفيــذ 30%. كمــا تراجــع اإلنتــاج بســبب عــدم تمّكــن الفالحيــن مــن تســويق إنتاجهــم خــالل الســنوات الماضيــة علمــًا 
أّن الدولــة قــد حــّددت أســعار شــراء القطــن فــي العــام الماضــي 100 ل.س للكيلــو الواحــد، وهــو ســعر مجــز ولكــن ال يمكــن أن تتــّم عمليــات 
ضافــًة إلــى ذلــك كان هنــاك ارتفــاع فــي أســعار مســتلزمات زراعــة القطــن مــن  التســويق بســبب عــدم وجــود مراكــز الســتالم المحصــول. واإ

البــذور، واألســمدة، والعمليــات الزراعيــة، ابتــداًء مــن الفالحــة والــري والقطــاف والنقــل )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2014(.
أخــذت مســاحة القطــن تشــهد توّســعًا بشــكٍل عــام )عــدا الســنوات األخيــرة( بفضــل التوّســع فــي المســاحات المرويــة مــن خــالل مشــاريع الــري 
دخالها باالســتثمار وحفر اآلبار من قبل القطاع الخاص، حيث شــّكلت المســاحة المزروعة بالقطن حاليًا حوالي  واســتصالح األراضي، واإ
20% مــن إجمالــي المســاحة المرويــة، يســتهلك القطــاع الزراعــي حوالــي 89% مــن إجمالــي الميــاه المتاحــة، فهــو أكبــر مســتهلك، ويســتهلك 

محصــول القطــن 30% مــن ميــاه الزراعــة، حيــث يســتخدم 3.7 مليــار متــر مكعب/ســنة )المركــز الوطنــي للسياســات الزراعيــة، 2012(.
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إّن زراعــة أصنــاٌف عاليــة الغلــة ومتأقلمــة مــع البيئــة المحليــة، ُيعــّد عامــاًل أساســّيًا فــي تحقيــق كفــاءة اســتخدام المــوارد المتاحــة فــي زراعــة 
هــذا المحصــول وخاّصــًة مــورد الميــاه النــادر أصــاًل فــي أغلــب بلــدان منطقــة الشــرق األوســط. وكانــت فلســفة زراعــة القطــن فــي ســورية تعتمــد 
علــى زراعــة صنــف واحــد حتــى عــام 1981، إال أّنــه نظــرًا الختــالف البيئــات مــن منطقــٍة ألخــرى ووجــود مشــاكل خاّصــة بــكّل نــوع كالحــرارة 
المناســبة، واألمــراض، وحساســية الصنــف، فقــد كانــت المهّمــة األولــى هــي إيجــاد الصنــف المالئــم لــكّل منطقــة، ونتيجــًة للجهــود الكبيــرة  
إلدارة بحــوث القطــن فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، تــّم التوصــل إلــى اســتنباط ســتة أصنــاف مخصصــة لــكّل منطقــة حســب 
نتاجّيــة هــذا المحصــول االجتماعــي االســتراتيجي،  الظــروف المناخّيــة فيهــا )الهيئــة العامــة للبحــوث الزراعيــة، 2007(. وبهــدف رفــع كفــاءة واإ
تــّم التوصــل إلــى تطبيــق نظــام المــدارس الحقلّيــة بهــدف تطبيــق العملّيــات الزراعّيــة، واســتخدام مســتلزمات اإلنتــاج فــي مــزارع القطــن علــى 
أتــّم وجــٍه، بغيــة االســتغالل األمثــل لعناصــر اإلنتــاج المتاحــة فــي المزرعــة، ومــن ثــم تطبيــق النتائــج علــى نطــاٍق أوســع فــي مناطــق زراعــة 

نتــاج القطــن، وكل ذلــك ســيصّب بالنهايــة فــي زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجّيــة وبالتالــي زيــادة دخــل المزارعيــن. واإ
فالمــدارس الحقليــة للمزارعيــن هــي مفهــوم إرشــادي حديــث يختلــف عــن اإلرشــاد التقليــدي الــذي يســعى إلــى تقديــم معلومــاٍت زراعّيــٍة 
ونصائــح إرشــادّية جاهــزة للمــزارع. فهــو يعتمــد علــى التواصــل المســتمر بيــن المــزارع وبيــن الفنــي المرافــق لــه باســتمرار ويكونــان معــًا فــي 
الحقــل، مقّدمــًا مجموعــة مــن البدائــل لممارســات تقليديــة اعتادهــا المزارعــون، كــرّش المبيــدات مــن دون وجــود حشــرة أو آفــة، أو التســميد 
العشــوائي، وتخضــع لطريقــة تصحيــح المعلومــات التقليديــة لعمليــات تجربــة تطــال الخيــارات البديلــة المتوافــرة، وتفضــي إلــى تقويمهــا خــالل 
نتاجّيــة وحــدة  الموســم الزراعــي، حتــى الوصــول إلــى تبّنــي الخيــار المناســب واألفضــل لــكّل مــزارع علــى حــدة، مــن حيــث كلفــة اإلنتــاج واإ
المســاحة، ومقاومــة المحصــول لآلفــات، ومــدى إمكانّيــة تطبيــق الخيــارات المطروحــة وســهولتها. وقــد ُطّبــق مفهــوم المــدارس الحقلّيــة فــي 

ســورّية، ودخــل حّيــز التنفيــذ منــذ عــام 2004. 
مبّررات البحث وأهمّيته:

رغــم األهمّيــة االقتصادّيــة الكبيــرة لمحصــول القطــن، فقــد لوحــظ انخفــاض المســاحة المدروســة فــي ســورية خــالل الفتــرة )1995- 2004( 
بســبب انخفــاض كمّيــة الميــاه المتاحــة للزراعــة فــي القطــر، رغــم هــذا االنخفــاض فــي المســاحة، فــإّن اإلنتــاج اســتمّر فــي االرتفــاع خــالل 
نفــس الفتــرة، وهــذا عائــدًا إلــى زيــادة إنتاجّيــة وحــدة المســاحة مــن هــذا المحصــول، حيــث بلغــت قيمــة التغّيــر الســنوي للمســاحة خــالل هــذه 
الفتــرة حوالــي )671( هكتارًا/ســنة، فــي حيــن بلغــت هــذه القيمــة لإلنتــاج حوالــي )18942( طنًا/ســنة. هــذه الزيــادة فــي اإلنتــاج مــن القطــن 
فــي هــذه الفتــرة عائــدة وبالدرجــة األولــى إلــى زيــادة اإلنتاجّيــة كمــا ذكــر، حيــث بلغــت قيمــة التغّيــر الســنوي لإلنتاجّيــة فــي هــذه الفتــرة حوالــي 

)101( كغ/هـ/ســنة )المركز الوطني للسياســات الزراعية، 2012(. 
ُتعــّد ســورّية مــن البلــدان ذات المــوارد المائيــة المحــدودة قياســًا بالمســاحة الصالحــة للزراعــة المرويــة، حيــث يعــود انخفــاض المســاحات 
المزروعــة بهــذا المحصــول إلــى محدودّيــة المــوارد المائيــة، وارتفــاع التكاليــف، والتحــّول إلــى الزراعــات البديلــة، لكــن ال يــزال هــذا المحصــول 
يحظــى باهتمــام الدولــة مــن حيــث خطــط اإلنتــاج الزراعــي، وسياســات تطويــر التصنيــع الزراعــي، ومــن هــذه السياســات زراعــة المســاحات 
الالزمة من القطن بما يتناســب مع حاجة الطلب المحّلي، وترشــيد اســتخدامات المياه واالســتفادة من القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها 
دخال بعض المحاصيل الصيفّية  من خالل التصنيع، واألخذ بعين االعتبار التأثيرات االقتصادية واالجتماعية على االقتصاد الوطني واإ

والتوّســع فــي زراعتهــا فــي المســاحات التــي تنتــج عــن تخفيــض مســاحة القطــن وخاّصــًة مجموعــة المحاصيــل الصناعّيــة والعلفّيــة.
إّن ري القطــن ُيعتبــر العامــل المحــّدد األول الــذي يؤثــر علــى كمّيــة ونوعّيــة القطــن المنتَــج. لذلــك أوصــت بعــض الّدراســات بتأميــن كمّيــة 
كافيــة مــن الميــاه وفــي الوقــت المناســب ســوف يزيــد مــن إنتاجيــة القطــن بمعــدل 50 % )صومــي، 2002(. وتختلــف احتياجــات القطــن 
مــن ميــاه الــري تبعــًا للظــروف المناخّيــة )الرطوبــة، الهطــول المطــري، نوعيــة التربــة(، ومــن أجــل مواجهــة النقــص فــي كمّيــة اإلنتــاج 
الناجمــة عــن انخفــاض المســاحات المزروعــة كان البــّد مــن تطبيــق إســتراتيجية فّعالــة مــن أجــل زيــادة إنتاجّيــة وحــدة المســاحة، ويتــّم ذلــك 

عبــر مجموعــة مــن اإلجــراءات، منهــا رفــع الكفــاءة الفنّيــة واإلنتاجّيــة فــي اســتخدام المــوارد الزراعيــة المتاحــة علــى مســتوى المزرعــة.
مــا يبــّرر هــذه الّدراســة غيــاب الّدراســات التــي تبحــث فــي تقييــم أداء مزارعــي القطــن فــي المــدارس الحقليــة فــي القطــر العربــي الســوري، 
وقيــاس كفــاءة إدارة المــوارد فيهــا، وبالتالــي البحــث عــن الطــرق المجديــة الســتعمال المــوارد المتاحــة كاألرض والميــاه ورأس المــال فــي أكفــأ 
صورهــا ضمــن اإلمكانّيــات المتاحــة والوصــول إلــى مقترحــات تعــزز القــدرة التنافســية للقطــن الســوري. حيــث أّن ســورّية علــى ســبيل المثــال 
قامــت فــي عــام 2008 بتصديــر 4.10 م3 مــن مياههــا النــادرة أصــاًل علــى شــكل ميــاه افتراضيــة Virtual Water مــع كل كيلــو غــرام 
مــن القطــن الخــام المصــّدر )غيــر الممشــط وغيــر المكــرود(. إذًا البــّد مــن البحــث عــن حلــول عملّيــة وتطبيقّيــة وبالتشــارك مــع الفالحيــن 

مــن أجــل زيــادة اإلنتاجّيــة، وبالتالــي التقليــل مــن كمّيــة الميــاه االفتراضيــة المصــّدرة مــع القطــن المصــّدر. 
أشــارت دراســة )Meslmani and Jnad, (2009، التــي ُأجريــت فــي محافظــة الحســكة، أّنــه وفقــًا لتغّيــر ظــروف المنــاخ، فــإّن احتيــاج 
محصــول القطــن للميــاه ســوف يــزداد بمعــدل 10% مــن الكمّيــات المقّدمــة للمحصــول، وهــذا يعنــي الحاجــة إلــى البحــث عــن الوســائل التــي 
تقلــل مــن الهــدر قــدر اإلمــكان فــي هــذا المــورد، باإلضافــة إلــى رفــع الكفــاءة الفنّيــة واإلنتاجّيــة لــكّل متــر مكعــب مقــّدم للمحصــول، ونتيجــًة 
للتغّيــرات المناخّيــة فــإّن إنتاجيتــه ســوف تنخفــض بمعــدل 7.5%، إذا لــم يتــّم إحــداث تحســينات فــي إدارة ميــاه الــري وطــرق الزراعــة مــن أجــل 

المحافظــة علــى مســتوى اإلنتاجّيــة الحالــي.
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الهــدف األساســي لهــذا البحــث هــو قيــاس الكفــاءة الفنّيــة لمحصــول القطــن لمزارعــي المــدارس الحقلّيــة التــي ُتعنــى بزراعــة محصــول القطــن 
فــي محافظــة إدلــب فــي إدارة مواردهــا للموســم االنتاجــي 2014.
ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية التالية:

• تحليــل التكاليــف واإليــرادات اإلنتاجّيــة لهــذا المحصــول فــي محافظــة ادلــب علــى مســتوى المــدارس الحقلّيــة مــع تحديــد أهــّم العناصــر 
التــي تســاهم فــي ارتفــاع التكلفــة اإلجماليــة.

نتــاج هــذا المحصــول علــى مســتوى المــدارس الحقليــة بغيــة الحكــم علــى قــدرة مــزارع المــدارس  • قيــاس وتحليــل الكفــاءة الفنّيــة لزراعــة واإ
فــي اســتغالل مواردهــا المتاحــة والنــادرة أصــاًل )رأس المــال والميــاه(.

اإلطار النظري ومنهجية البحث:
1 - مفهوم المدارس الحقلية:

ُتعتبــر المــدارس الحقلّيــة حلقــة الوصــل بيــن الجهــات العلمّيــة التــي تبحــث بآليــة تطويــر العمــل الزراعــي وبيــن المــزارع الــذي يســعى وراء 
تحســين اإلنتاجّيــة، وبالتالــي زيــادة الربحّيــة التــي هــي هــدف العملّيــة اإلنتاجّيــة الزراعّيــة، وذلــك وفــق برامــج محّســنة، وتكاليــف منخفضــة، 
ــة الحديثــة علــى أرض الواقــع، فالهــدف مــن المــدارس يتمثــل فــي نقــل همــوم  ــي اآلليــات والطرائــق العلمّي ــة وفيــرة. وتعمــل علــى تبّن وغّل
المزارعيــن والمشــاكل النــي تعتــرض محاصيلهــم وزراعتهــم إلــى الباحثيــن وأصحــاب القــرار، للعمــل علــى إيجــاد الحلــول العلمّيــة والعملّيــة لهــا.

2- آلية عمل المدارس الحقلية:
في كّل مدرسة يتّم اختيار حوالي 25 مزارعًا، ممن لديهم الرغبة في المشاركة لتكوين مدرسة حقلّية للمزارعين بنظام تعليم غير رسمي، 
وتســتمّر المدرســة الحقلّيــة لمــدة موســم زراعــي كامــل، حيــث يتــّم االجتمــاع بيــن المزارعيــن والمرشــدين المشــرفين علــى المــدارس الحقلّيــة 
على نحو أسبوعي ضمن برنامج يتّم وضعه لمعالجة مشكلة ما أو لتطبيق آلية علمّية حديثة مثل الري بالتنقيط أو زراعة صنف جديد. 
تقــّدم وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي جميــع التكاليــف الخاصــة بالمدرســة مــن مدخــالت اإلنتــاج، بينمــا تكــون عائديــة الغّلــة لصاحــب 
األرض، وفــي نهايــة المدرســة يتــّم إقامــة جلســة تقييــم، تُناَقــش فيهــا كاّفــة المســائل التــي تهــّم المزارعيــن ويتــّم إجــراء تحليــل وتقييــم نهائــي 

ألداء المدرســة ومــا خلصــت إليــه مــن نتائــج. 
لــى عمليــة التعليــم بالمشــاركة وباألســلوب التجريبــي، وتكــون نقطــة  يســتند منهــج المدرســة إلــى تلبيــة االحتياجــات األساســية للمزارعيــن، واإ
البدايــة لــكّل مدرســة حقلّيــة هــي تحديــد االحتياجــات، حيــث يتــّم تحليــل المشــاكل التــي يعانــي منهــا المزارعــون فــي عمليــة اإلنتــاج والزراعــة، 
ومــن ثــم عمــل قائمــة بالموضوعــات تبعــًا ألهمّيتهــا، وهــذا مــا يعنــي أن منهــج المدرســة الحقليــة يقــوم علــى نتائــج تقييــم االحتياجــات، ويعمــل 

المشــروع علــى االســتخدام األمثــل لجميــع المــوارد المتاحــة.
منهجية البحث: 

1- أسلوب جمع البيانات: 
اعتمــد البحــث علــى البيانــات األولّيــة التــي تــّم جمعهــا مــن مزارعــي محصــول القطــن فــي محافظــة إدلــب للموســم الزراعــي 2014، اســتنادًا 
إلــى اســتمارة اســتبيان ُأعــّدت لهــذا الغــرض، وتضّمنــت بيانــات عــن كمّيــات وأســعار مدخــالت اإلنتــاج )بــذار وأســمدة ومــواد مكافحــة(، 
وتكاليــف العملّيــات الزراعّيــة )الحراثــة ورش البــذار والجنــي والنقــل(، باإلضافــة إلــى أســعار المنتــج الرئيــس والثانــوي، كمــا تــّم جمــع بيانــات 
عــن إنتاجّيــة الهكتــار الواحــد مــن محصــول القطــن، باإلضافــة إلــى اإلنتــاج الثانــوي، وهــو بقايــا المحصــول، أو قيمــة ضمــان )تأجيــر( 

أرض المحصــول بعــد القطــاف. 
2- عّينة البحث:

دلــب، علمــًا أّن هاتيــن القريتيــن تقعــان ضمــن  ُجمعــت البيانــات األولّيــة مــن قريتــي ســيجر وملــس التابعتيــن لمنطقتيــن إداريتيــن همــا حــارم واإ
منطقــة االســتقرار الزراعــي األولــى حيــث يصــل معــّدل األمطــار إلــى حوالــي 300 مم/ســنة، وذلــك مــن خــالل المســح الميدانــي الــذي تــّم 
تنفيــذه، حيــث تــّم تطبيــق أســلوب العّينــة العشــوائية البســيطة فــي اختيــار عّينــة البحــث، وتــّم االكتفــاء بســحب عينــة مؤلفــة مــن )34( مزرعــة 
نتــاج هــذا  موّزعــة كالتالــي )15 مزرعــة فــي مدرســة ملــس، 19 مزرعــة فــي مدرســة ســيجر( نتيجــًة للتشــابه الكبيــر فــي ظــروف زراعــة واإ

المحصــول فــي المــدارس الحقليــة ضمــن المحافظــة.
3- األسلوب البحثي:

أواًل: التكاليف والعائد االقتصادي:
          التكاليف:

- التكاليــف الثابتــة: شــملت قيمــة اهتــالك البئــر، والمضخــة، والمحــرك، والفائــدة علــى رأس المــال المســتثمر لقــاء حفــر البئــر، 
والكســاء، وشــراء المحــرك والمضخــة )العطــوان  وياســين، 2009(.

ــرة: تضّمنــت أجــور العمالــة اليدويــة والعمــل اآللــي )الحراثــات، ونثــر البــذار، والتفريــد، والتعشــيب، والترقيــع،  - التكاليــف المتغّي
والتســميد، والــري، والمكافحــة، والجنــي، والتعبئــة، والنقــل(، وقيمــة مســتلزمات اإلنتــاج وهــي: قيمــة البــذار، والــري، واألســمدة، 

ومــواد المكافحــة، والشــلول )الحســن وناصــر، 2011(.
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تــّم حســاب فائــدة رأس المــال علــى ضــوء الفوائــد المفروضــة علــى القــروض العينّيــة، والنقدّيــة الممنوحــة للمزارعيــن مــن قبــل فــروع المصــرف 
الزراعي التعاوني بواقع 7.5% من إجمالي قيمة مستلزمات اإلنتاج )الحسن وناصر، 2011(.

          اإليرادات:  
تّم حسابها بضرب كمّية اإلنتاج )كغ/هكتار( بسعر البيع )ل.س/كغ(:

- الناتج الرئيس مضروبًا بسعر بيع الكيلوغرام الواحد.
- الناتج الثانوي )بقايا المحصول( مضروبًا بسعر بيع الكيلوغرام الواحد )العطوان وياسين، 2009(.

          الهامش اإلجمالي: تّم حسابه من خالل المعادلة اآلتية:
- الهامش اإلجمالي )ل.س/دونم(= إجمالي اإليرادات- التكاليف المتغيرة 

          الربح الصافي: تم حسابه من خالل المعادلة اآلتية:
- الربح الصافي )ل.س/دونم(= إجمالي اإليرادات- إجمالي التكاليف )إسماعيل وآخرون، 2011(.

ثانيًا:  مفهوم الكفاءة وقياس األداء:
ُيقصــد بتقييــم األداء، قيــاس أداء أنشــطة الوحــدة اإلنتاجّيــة مجتمعــًة، باإلســتناد إلــى النتائــج التــي حققتهــا فــي نهايــة الفتــرة اإلنتاجّيــة، 
التــي عــادًة مــا تكــون موســمًا فيمــا يتعلّــق باإلنتــاج الزراعــي، باإلضافــة إلــى معرفــة األســباب التــي أّدت إلــى نتائــج ســلبية واقتــراح الحلــول 
الالزمــة للتغلــب علــى تلــك األســباب بهــدف الوصــول إلــى أداء جيــد فــي المســتقبل )الكرخــي، 2001(. هنالــك ثالثــة عناصــر رئيســة 
لتقييــم األداء وهــي الكفــاءة Efficiency، الفعالّيــة Effectiveness واإلنتاجّيــة Productivity. تــم فــي هــذه الدراســة اســتخدام الكفــاءة 
كمؤشــر للحكــم علــى أداء الوحــدة اإلنتاجّيــة الزراعّيــة فــي توظيــف مواردهــا المتاحــة والنــادرة فــي تحقيــق أفضــل مســتوى مــن المخرجــات. 

فيمــا يتعّلــق بالكفــاءة يجــب التمييــز بيــن أربعــة أنــواع مــن الكفــاءة وهــي:
1. الكفاءة الفنّية Technical Efficiency: ُيقصد بها تحويل مدخالت اإلنتاج مثل العمل، ورأس المال، إلى مخرجات بأفضل أداء.

2. الكفــاءة التوزيعّيــة Allocative Efficiency: وُيقصــد بهــا اســتخدام المدخــالت بنســب صحيحــة، عنــد مســتوى معّيــن مــن األســعار 
إلنتــاج مســتوى معّيــن مــن المخرجــات.

3. الكفــاءة االقتصادّيــة Economic Efficiency: وُيقصــد بهــا إنتــاج الوحــدة االقتصادّيــة لمســتوى معّيــن مــن اإلنتــاج عنــد أدنــى 
ــة. ــة بالكفــاءة التوزيعّي مســتوى مــن التكاليــف. والكفــاءة االقتصاديــة تمثــل حاصــل ضــرب الكفــاءة الفنّي

4. الكفاءة الحجمّية Scale Efficiency: ُيقصد بها أّن الوحدة اإلنتاجّية، تعمل عند غّلة الحجم المتزايدة أو الثابتة أو المتناقصة. 
فــإذا زادت المدخــالت بنســبة معلومــة يزيــد اإلنتــاج بنفــس النســبة أو أكبــر أو بنســبة أقــّل علــى التوالــي. كمــا أّن الكفــاءة الحجميــة 

تقــّدم معلومــات كمّيــة عــن خصائــص الحجــم. 
طرق قياس الكفاءة:

:Parametric Approach 1 ـ األساليب الَمعلمية
إّن النمــاذج الَمعلميــة )مثــال أســلوب تحليــل االنحــدارRegression Analysis Method( تنشــئ منحنــى الكفــاءة الحــدودي مــن خــالل 
جميــع مشــاهدات النمــوذج، وتقــوم هــذه األســاليب بتفســير حــد الخطــأ العشــوائي علــى أّنــه الفــرق بيــن القيــم المتوقعــة للنمــوذج والقيــم الحقيقيــة، 

 .inefficiency وعــادًة يفتــرض أّن الخطــأ العشــوائي ينتــج عــن أخطــاء القيــاس أو حالــة عــدم الكفــاءة
 :Non- Parametric Approach 2 ـ األساليب الال َمعلمية

فــي األســاليب الــال َمعلميــة وحســب أســلوب )DEA )Data Envelopment Analysis تحليــل مغلــف البيانــات أو التحليــل التطويقــي 
 ،Extreme للبيانــات )حســب بعــض المراجــع العربيــة مثــاًل(، فــإّن موقــع منحنــى الكفــاءة الحــدودي يتحــّدد مــن خــالل المشــاهدات المتطرفــة
ويســتند مفهــوم DEA إلــى المقالــة التــي نشــرها Farell عــام  1975. هــذا المفهــوم يعتمــد حقيقــة بســيطة بــأّن أي مؤسســة تســتخدم 
مدخــالت أقــّل مــن غيرهــا إلنتــاج نفــس مســتوى اإلنتــاج تعتبــر أكثــر كفــاءة، ومنحنــى الكفــاءة الحــدودي وفــق مفهــوم DEA يتشــّكل مــن 
خــالل إيجــاد وحــدة إنتاجّيــة افتراضّيــة تعّبــر عــن أفضــل تشــكيلة مــن المشــاهدات لنســبة المخرجــات إلــى المدخــالت. وهــذا المنحنــى يطــّوق 

أو يغّلــف كّل المشــاهدات تحــت الدراســة )الشــكل 1(.
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الشكل 1. منحنى الكفاءة حسب تحليل مغلف البيانات

حســب مفهــوم تحليــل DEA ُتعــّد الوحــدات اإلنتاجّيــة A ،B ،C ،D كفــؤة، أّمــا الوحــدة E فُتعــّد وحــدة غيــر كفــؤة ويمكــن معرفــة مقــدار 
 .A عــدم الكفــاءة مــن خــالل معرفــة المســافة األفقيــة أو العموديــة بيــن منحنــى الكفــاءة والنقطــة

ذا افترضنــا أّن لدينــا  نجــد مــن الشــكل )1( أّن الوحــدة اإلنتاجيــة E تســتخدم مدخــالت أكثــر إلنتــاج نفــس إنتــاج الوحــدات األخــرى، واإ
مدخــاًل واحــدًا هــو x ، فــإّن نمــوذج DEA يهــدف إلــى تحقيــق أعلــى قيمــة )درجــة كفــاءة = 1(.

:Data Envelopment Analysis ( DEA( تحليل مغلف البيانات
إّن أســلوب تحليــل مغلــف البيانــات )DEA( هــو »أداة تســتخدم البرمجــة الخطيــة لتحديــد المزيــج األمثــل لمجموعــة مدخــالت ومجموعــة 
مخرجــات لوحــدات إنتاجيــة متماثلــة األهــداف وذلــك بنــاًء علــى األداء الفعلــي  لهــذه الوحــدات« )باهرمــز، 1996( وأّن هــذا األســلوب هــو 
نهــج غيــر معلمــي ال يأخــذ بعيــن االعتبــار الخطــأ العشــوائي فــي التقديــر، إذ يتــّم وفــق هــذا األســلوب تقديــر الحــدود غيــر المعلميــة التــي 
اقترحهــا Farrell فــي عــام 1957، وتــّم تســليط الضــوء علــى هــذا المنهــج مــن قبــل عــدد كبيــر مــن الباحثيــن الذيــن اســتخدموا وطّبقــوا 
هــذا األســلوب، فقــد اقتــرح Cooper and  Rhodes  فــي عــام 1978 النمــوذج مــن ناحيــة المدخــالت بافتــراض ثبــات عوائــد الحجــم
 Variable Return وظهــرت افتراضــات أخــرى وهــي نمــوذج تغّيــر عوائــد الحجــم ،Constant Return Technical Efficiency

.Technical Efficiency
يتــّم مــن خــالل أســلوب )DEA( تحديــد الكفــاءة، التــي تقــاس بنســبة المدخــالت إلــى المخرجــات ولعــدد مــن المدخــالت input وعــدد مــن 
المخرجــات output، كمــا أّن هــذا التحليــل مــزدوج فــي مواصفاتــه الــذي يعطينــا مجموعــة مقاييــس للكفــاءة وهــذه المقاييــس إّمــا أن تكــون 

مقاييــس موّجهــة نحــو المدخــالت، أو موّجهــة نحــو المخرجــات.
الــذي يمّيــز أســلوب تحليــل مغّلــف البيانــات، أّنــه يتــم تحديــد األوزان تلقائيــًا، بحــل برنامــج خطــي يهــدف إلــى تقليــل المدخــالت، أو إلــى 
تعظيــم المخرجــات، عــن طريــق التركيــز علــى الكمّيــات الفعليــة للمدخــالت والمخرجــات دون الحاجــة إلــى إجــراء أي تعديــل لوحــدات 
ــة الوحــدات المماثلــة التــي لهــا نفــس  قياســها. كمــا ُيعــّد برنامــج خطــي مســتقل لحســاب كفــاءة كل وحــدة إنتاجيــة )DMU( بالنســبة لبقّي
المدخــالت والمخرجــات، فيكــون الهــدف هــو تعظيــم نســبة المخرجــات إلــى المدخــالت، وحــدة وهمّيــة مرّكبــة تضــّم جميــع الوحــدات محــل 
الّدراســة، تتكــّون مدخالتهــا مــن حســاب المتوســط المــوزون لمدخــالت جميــع الوحــدات، وتتكــون مخرجاتهــا مــن حســاب المتوســط المــوزون 

لمخرجــات جميــع الوحــدات شــرط أن تكــون النســبة أقــل أو تســاوي واحــدًا. 
يحتــوي هــذا األســلوب علــى عــدة نمــاذج، منهــا نمــوذج العوائــد الثابتــة، ونمــوذج العوائــد المتغيــرة )المتزايــدة والمتناقصــة(، ويمكــن حســاب 
مؤشــرات الكفاءة ألي نموذج باســتخدام متجه المدخالت أو متجه المخرجات، ويمكن صياغة أســلوب تحليل مغلف البيانات باســتخدام 

متجــه المدخــالت مــن خــالل حــل البرنامــج الخطــي التالــي:
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Max )θ.yj*(
s.t.
)θ.y j(-) π.x j( ≤ 0  j=1,2……….n
)π.x j*( = 1: 
θ, π ≥0

حيث إّن:
x j ترمز إلى المدخالت 

y j ترمز إلى المخرجات 

n هو عدد الوحدات اإلنتاجية. 
θ تمثل أوزان المخرجات و π أوزان المدخالت، 

. Dual model ولحل هذه المسألة يمكن الوصول إلى المسألة الخطية المقابلة
Minθ 
s.t. 
∑j xj λj – xj* θ ≤ 0   j=1,2……….n
∑j yj λ yj≥ yj* 

λ ≥ 0
حيث إّن: 

المتجهة λ تمثل أوزان المفردات 
θ قيمــة مؤشــر الكفــاءة الفنيــة للوحــدة اإلنتاجيــة j. وتأخــذ θ القيــم مــن )1-0( حيــث أّن القيمــة 1 تعنــي وقــوع نقطــة األداء علــى المنحنــى 
ذا كانــت القيمــة أقــل مــن 1 فتشــير إلــى أّن الوحــدة محــّل الّدراســة غيــر  الحــدودي للكفــاءة، وبالتالــي تــدّل علــى كفــاءة الوحــدة اإلنتاجّيــة، واإ

كفــؤة، أي أّنهــا لــم تســتخدم مدخالتهــا بأفضــل مــا يمكــن لتحقيــق مســتوى معيــن مــن المخرجــات.
النتائج والمناقشة:

1- الكفاءة االقتصادية الستخدام الموارد في إنتاج القطن في مزارع المدارس الحقلية:
بًيــن الجــدول )1( أّن إجمالــي التكاليــف الكلّيــة إلنتــاج محصــول القطــن بلغــت وســطيًا نحــو 26667.86 ل.س/دونــم، بلغــت التكاليــف 
المتغيــرة نحــو 22401.65 ل.س/دونــم مــا نســبته حوالــي 84% مــن التكاليــف الكليــة، وبلغــت التكاليــف الثابتــة 4266.86 ل.س/دونــم 

مــا نســبته 16% مــن التكاليــف الكليــة.
بلغــت قيمــة إجمالــي اإليــرادات قبــل الدعــم وســطيًا نحــو 29439.2 ل.س/دونــم، وارتفعــت قيمتهــا إلــى  31939.2ل.س/دونــم بعــد 
إضافــة قيمــة الدعــم المالــي الممنــوح للمزارعيــن والبالــغ نحــو 2500 ل.س/دونــم، كمــا بلغــت تكلفــة الكيلوغــرام الواحــد مــن القطــن نحــو 

110.51 ل.س/كــغ. 
ُيالحــظ مــن الجــدول أّن تكلفــة إنتــاج الكيلــو غــرام الواحــد مــن القطــن ضمــن المــدارس الحقليــة قــد زاد بمقــدار 0.51 ل.س/كــغ عــن ســعر 
البيــع. علمــًا أن هنــاك إيــرادات أخــرى للمحصــول مــن خــالل بيــع وضمــان المحصــول الثانــوي باإلضافــة إلــى الّدعــم المقــّدم مــن الدولــة 
لتشــجيع علــى زراعــة المحصــول )2500 ل.س/دونــم(. ولكــن بمــا أّن وزارة الزراعــة تســاهم بتقديــم قيمــة مســتلزمات اإلنتــاج ضمــن هــذه 
المــزارع كدعــم مــن أجــل نقــل التقانــة فــال يــزال المحصــول مربــح مــن الناحيــة االقتصادّيــة، وهــذا مــا يشــجع المزارعيــن لمتابعــة التعــاون مــع 
الجهــات اإلرشــادية فــي إقامــة المــدارس فــي مزارعهــم، باإلضافــة إلــى كــون العمالــة فــي محصــول القطــن كلهــا عمالــة عائلّيــة وال توجــد 

عمالــة مســتأجرة فــي المــدارس المبحوثــة.   
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الجدول 1. بعض المؤشرات االقتصادية إلنتاج القطن في المدارس الحقلية - محافظة إدلب للموسم الزراعي 2014

البيان ) ل.س(
النسبة %القيمة ل.سالوحدة )%(

4266.8616.00)ل.س/دونم(

275.741.03)ل.س/دونم(كمية البذار × السعرالبذار  

400015)ل.س/دونم(كمية السماد × السعراألسمدة الكيماوية 

3221.21)ل.س/دونم(نقل ونثر السمادالتسميد

1032638.72)ل.س/دونم(عدد اليترات× سعر الليترمواد المكافحة )آفات- أعشاب( 

15375.76)ل.س/دونم(عدد الحراثات× تكلفة الوحدةالحراثاتالتكاليف 

8103.03)ل.س/دونم(أجرة اآللةالتسكيب ونثر البذار

15005.62)ل.س/دونم(تكلفة السقاية + قيمة المحروقاتالسقاية والري 

7182.69)ل.س/دونم(العدد× سعر الوحدةقيمة الشلول 

13505.06)ل.س/دونم(أجور النقلالنقل  

1562.915.86)ل.س/دونم(7.5 % من قيمة التكاليف المتغيرة فائدة على رأس المال  

22401.6584.00)ل.س/دونم(مجموع التكاليف المتغيرة )2( 

26667.86100.00)ل.س/دونم(إجمالي التكاليف الكلية )3( = )1( + )2(

7037.55)ل.س/دونم(الهامش اإلجمالي =8-2 

9537.55)ل.س/دونم(الهامش اإلجمالي بعد الدعم

 110.51)ل.س/كغ(متوسط تكلفة الكيلو غرام )4( = )5( ÷ )3(

اإليرادات

 241.32)كغ/دونم(المردود )الغلة( )5(

 110)ل.س/كغ(سعر البيع )6(

 2894)ل.س/دونم(بقايا المحصول )7(

 29439.2)ل.س/دونم(اإليرادات قبل الدعم )8( = ) 5 × 6( + )7(

 2500)ل.س/دونم(قيمة الدعم )9(

 31939.2)ل.س/دونم(إجمالي اإليرادات )10( = )8(+ )9(

 2771.34)ل.س/دونم( الربح الصافي قبل الدعم )11( = )3( -)8(

 5271.34)ل.س/دونم( الربح الصافي بعد الدعم )12( = )10( -)3(
المصدر: اُعد الجدول باالعتماد على بيانات المسح الميداني، محافظة إدلب، 2014.

ُيالحــظ مــن الجــدول )1( أّن قيمــة الهامــش اإلجمالــي بلغــت نحــو 7037.55 ل.س/دونــم، وارتفعــت قيمتــه إلــى 9537.55 ل.س/دونــم 
بعــد إضافــة قيمــة الدعــم المالــي الممنــوح للمزارعيــن. تشــير هــذه النتيجــة إلــى أّن مــزارع القطــن مــا زالــت تحقــق ربحــًا ضمــن المــدارس 
الحقليــة لكنــه منخفــض نســبيًا فــي الموســم اإلنتاجــي 2014. حســب المفهــوم االقتصــادي والمغايــر للمفهــوم المالــي حتــى تتمّكــن المزرعــة 
مــن االســتمرار باإلنتــاج علــى المــدى الطويــل يشــترط قدرتهــا علــى تغطيــة أو دفــع التكاليــف المتغيــرة علــى األقــل، أي يجــب أن يكــون 
اإليــراد الكلــي مســاويًا علــى األقــل للتكاليــف الكلّيــة المتغّيــرة وذلــك علــى المــدى القصيــر )وهــي تكاليــف تشــغيل المشــروع مثــل أجــور 
ال فإّنــه يجــب علــى المزرعــة أن تتوقــف عــن  العمــال وثمــن المــواد األوليــة المســتخدمة( وبحيــث ال تزيــد الخســارة عــن التكاليــف الكليــة واإ

إنتــاج القطــن وال تســتمّر حتــى فــي المــدى القصيــر وتتحــّول لزراعــة محصــول آخــر.
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إّن الّدعــم المقــّدم علــى المنتــج يعكــس مــدى اهتمــام الحكومــة بهــذا المحصــول، بغيــة تشــجيع المزارعيــن علــى االســتمرار بزراعتــه، الســيما 
بعــد رفــع الّدعــم المقــّدم للمنتجيــن علــى البــذار واألســمدة، باإلضافــة إلــى زيــادة القــدرة التنافســّية لهــذا المحصــول مقارنــًة بالمحاصيــل 
ــة. مــع العلــم أّن وزارة الزراعــة تقــوم بدعــم قيمــة مســتلزمات  ــرات فــي الّسياســات الزراعّي األخــرى علــى مســتوى المزرعــة بعــد هــذه التغّي
اإلنتــاج للمــدارس الحقليــة بغيــة دعــم أســلوب نقــل التقانــة مــن أجــل نشــر المفاهيــم الزراعيــة الحديثــة، وبالتالــي رفــع ربحيــة هــذا المحصــول 

ابتــداًء مــن المــدارس الحقليــة كخطــوٍة أولــى.
مــن الجــدول نالحــظ أّن إنتاجيــة وحــدة الهكتــار مــن القطــن كانــت منخفضــة لهــذا الموســم اإلنتاجــي مقارنــًة مــع متوســط إنتــاج القطــر 
للســنوات الســابقة حيــث وحســب المجموعــة اإلحصائيــة لعــام 2011 كان متوســط إنتاجيــة الهكتــار الواحــد فــي محافظــة إدلــب حوالــي 
)3500( كغ/هكتــار. حيــث قــام المزارعــون فــي المحافظــة بتقليــل عــدد الريــات المقدمــة للمحصــول إلــى حوالــي 5 ريــات رغــم حاجتــه 
إلــى 9-12 رية/الموســم، وذلــك نتيجــًة الرتفــاع قيمــة المحروقــات وعــدم توّفرهــا بالكمّيــات الكافيــة والوقــت المناســب. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن 70% مــن مزارعــي العينــة يمتهنــون الزراعــة كمهنــة رئيســية دون وجــود مصــدر رزق آخــر، وأّن متوســط ســنوات الخبــرة فــي زراعــة 

محصــول القطــن ضمــن مزارعــي العينــة بلغــت حوالــي 26 ســنة.
2-  الكفاءة الفنية إلنتاج القطن في المدارس الحقلية في محافظة إدلب للموسم 2014:

بهــدف إنجــاز الهــدف الرئيســي لهــذا البحــث تــم اســتخدام البرنامــج Coelli, 1996(  DEAP( فــي حســاب قيــم الكفــاءة الفنيــة إلنتــاج 
محصــول القطــن المــروي بطريقــة الــري الســطحي ضمــن المــدارس الحقليــة المبحوثــة فــي محافظــة إدلــب )الجــدول 2(.

 يالحــظ مــن الجــدول )2( أن الكفــاءة الفنيــة للمــزارع تراوحــت بيــن )51.8-100%( بمتوســط نســبته )86.6%(. حققــت 16 مزرعــة 
أي حوالــي 47% مــن مــزارع العينــة كفــاءًة فنيــة كاملــة حســب نمــوذج العوائــد الثابتــة constant return of scale. كمــا ُيالحــظ أّن 
جميــع المــزارع حققــت الكفــاءة الفنيــة الكاملــة حســب نمــوذج العوائــد المتغيــرة variable return of scale ويعــزى ذلــك إلــى أّن المــزارع 
المبحوثــة تطّبــق نفــس النســب مــن مدخــالت اإلنتــاج، وتحقــق إنتاجيــة متقاربــة ممــا أدى إلــى تحقيــق نتائــج متســاوية فــي الكفــاءة الفنيــة 
حســب هــذا النمــوذج. كمــا بلــغ متوســط قيمــة الكفــاءة الحجميــة )86.6%(. يمكــن الحصــول علــى الكفــاءة الحجميــة مــن حاصــل ضــرب 

قيمــة الكفــاءة حســب نمــوذج العوائــد الثابتــة بالكفــاءة حســب نمــوذج العوائــد المتغّيــرة. 
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الجدول 2. قيمة الكفاءة الفنية حسب نموذج عائد الحجم الثابت والمتغير في المدارس الحقلية في محافظة إدلب للموسم  الزراعي 2014

 اسمرقم المزرعة
القرية

 الكفاءة الفنية حسب نموذج
العوائد الثابتة

الكفاءة الفنية حسب نموذج 
مرحلة اإلنتاج حسب عوائد الحجمالكفاءة الحجميةالعوائد المتغيرة

نموذج العوائد لمتزايدة0.58510.585ملس1
نموذج العوائد المتزايدة0.79510.795ملس2
نموذج العوائد المتزايدة0.68510.685ملس3
نموذج العوائد المتزايدة0.51810.518ملس4
-111ملس5
نموذج العوائد المتزايدة0.61710.617ملس6
نموذج العوائد المتزايدة0.62710.627ملس7
نموذج العوائد المتزايدة0.63710.637ملس8
نموذج العوائد المتزايدة0.79310.793ملس9
نموذج العوائد المتزايدة0.81710.817ملس10
نموذج العوائد المتزايدة0.59210.592ملس11
-111ملس12
-111ملس13
نموذج العوائد المتزايدة0.77710.777ملس14
-111ملس15

0.7610.76المتوسط
-111سيجر16
-111سيجر17
نموذج العوائد المتزايدة0.87510.875سيجر18
نموذج العوائد المتزايدة0.81410.814سيجر19
نموذج العوائد المتزايدة0.92710.927سيجر20
-111سيجر21
-111سيجر22
-111سيجر23
نموذج العوائد المتزايدة0.80510.805سيجر24
-111سيجر25
-111سيجر26
نموذج العوائد المتزايدة0.98210.982سيجر27
-111سيجر28
-111سيجر29
-111سيجر30
نموذج العوائد المتزايدة0.66710.667سيجر31
-111سيجر32
-111سيجر33
نموذج العوائد المتزايدة0.91910.919سيجر34

0.950.95المتوسط
المتوسط 

0.86610.866الحسابي الكلي
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حســب مؤشــر الكفــاءة الحجميــة فــإّن جميــع المــزارع التــي لــم تحقــق الكفــاءة الفنّيــة الكاملــة تعمــل ضمــن مرحلــة غّلــة الحجــم المتزايــدة، 
أي أّن كل زيــادة فــي مدخــالت اإلنتــاج تقابلهــا زيــادة أكبــر بحجــم المخرجــات، فمــن خصائــص المرحلــة األولــى لدالّــة اإلنتــاج ازديــاد 
حجــم الناتــج الكلــي بمعــّدل متزايــد ويكــون الناتــج الحــدي أعلــى مــن الناتــج المتوســط، وتنتهــي هــذه المرحلــة عنــد تســاوي الناتــج الحــّدي مــع 
الناتــج المتوســط، وتنتهــي عندمــا يكــون الناتــج المتوســط فــي أقصــاه )عبــد اللطيــف وآخــرون، 2013(. هــذا يتوافــق مــع مــا بينتــه منظمــة 
األغذيــة والزراعــة، حيــث أّن معظــم الــدول الناميــة، ومنهــا ســورية تعانــي مــن مشــكلة تدّنــي نمــّو الناتــج الزراعــي ألّن معظــم المزارعيــن فــي 
هــذه الــدول يعملــون ضمــن المرحلــة األولــى مــن اإلنتــاج والتــي ُتعــّد مرحلــة غيــر رشــيدة، بســبب ضآلــة رأس المــال المتــاح لديهــم والتــي 
النباتــي والحيوانــي  المشــاريع الزراعيــة بشــقيها  فــي  بدورهــا تنعكــس ســلبًا علــى حجــم اإلنتــاج اإلجمالــي، وبالتالــي االســتمرار 
)منظمــة األغذيــة والزراعــة، 2001(. إذا وحســب نتائــج هــذا البحــث فــإّن زراعــة محصــول القطــن فــي المــدارس الحقليــة تعتبــر زراعــة 
واعــدة مــن الناحيــة االقتصاديــة، والزال مــن الممكــن زيــادة حجــم النشــاط اإلنتاجــي، شــرط تطبيــق إجــراءات التكثيــف الزراعــي فــي المزرعــة 

مــن أجــل االنتقــال مــن المرحلــة األولــى إلــى المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل دالــة اإلنتــاج.
كمــا ُيالحــظ مــن الجــدول أّن المتوســط الحســابي لقيمــة الكفــاءة الفنيــة حســب نمــوذج العوائــد الثابتــة، كانــت أعلــى فــي قريــة ســيجر منهــا 
فــي قريــة ملــس بفــارق قــدره 19%، رغــم ارتفــاع متوســط إنتاجيــة الدونــم فــي قريــة ملــس بمقــدار 70 كغ/دونــم، وهــذا يــدل علــى كفــاءة 

مزارعــي المــدارس الحقليــة فــي قريــة ســيجر علــى إدارة مواردهــم. 
االستنتاجات:

• إّن نســبة )46.09-17.86%( مــن إجمالــي التكاليــف المتغّيــرة المســتخدمة فــي إنتــاج محصــول القطــن ضمــن المــدارس الحقليــة 
فــي محافظــة إدلــب تذهــب إلــى عمليــة مكافحــة اآلفــات، والحشــرات، واألســمدة علــى التوالــي، ممــا يؤّكــد حاجــة هــذا المحصــول إلــى 

الســيولة النقديــة، واســتثمار رأس المــال خــالل مراحــل نمــّوه المختلفــة.
ــة هــذا المحصــول نتيجــًة النخفــاض اإلنتاجيــة فــي وحــدة  ــن انخفــاض ربحّي • فــي الموســم اإلنتاجــي الــذي ُأجريــت فيــه الّدراســة، تبّي
المســاحة، وارتفــاع أســعار مســتلزمات اإلنتــاج )تحقيــق الربــح العــادي(. حيــث بلــغ الفــرق بيــن التكلفــة الكليــة إلنتــاج الكيلوغــرام الواحــد 

وســعر البيــع حســب هــذه الدارســة حوالــي 0.51 ل.س/كــغ )تكاليــف ثابتــة ومتغيــرة(. 
• 16 مزرعــة تمثــل حوالــي 47% مــن العّينــة حققــت الكفــاءة الفنّيــة الكاملــة حســب نمــوذج العوائــد الثابتــة، وهــذا يــدّل علــى ارتفــاع 
نتــاج القطــن والتــي تصــل  كفــاءة مزارعــي العينــة فــي إنتــاج وزراعــة هــذا المحصــول، نتيجــة لخبرتهــم الطويلــة نســبيًا فــي زراعــة واإ

إلــى 26 ســنة.
• 18 مزرعــة تمثــل حوالــي 53% مــن عينــة مزارعــي القطــن التــي تقــع غالبيتهــا فــي قريــة ملــس )11 مزرعــة(، تنتــج  ضمــن ظــروف 
المرحلــة األولــى مــن مراحــل اإلنتــاج، أي ضمــن ظــروف غلــة الحجــم المتزايــدة، أي الزال هنالــك إمكانيــة للتوســع العمــودي فــي زراعــة 
نتــاج هــذا المحصــول مــن خــالل تطبيــق تقنيــات التكثيــف الزراعــي وتحقيــق الربــح. لذلــك يتوجــب علــى هــذه المــزارع أن تغيــر فــي  واإ
نتــاج هــذا المحصــول والبحــث عــن طــرق إنتــاج بديلــة )أصنــاف مالئمــة، مواعيــد الزراعــة، خدمــات زراعيــة( لرفــع  طريقــة زراعــة واإ

قيمــة الكفــاءة الفنيــة فــي إنتــاج محصــول القطــن.
التوصيات:

• يقترح التعّمق في تحليل ودراسة الخصائص االجتماعّية واالقتصادّية لمزارعي القطن في المدارس الحقلية التي حققت كفاءًة عالية في 
إدارة الموارد لالستفادة من خبرات المزارعين، وتطبيق هذه الخبرة على المزارع األخرى لرفع مستوى الكفاءة واألداء في منطقة الّدراسة.

• إجراء المقارنة بين الكفاءة بالمزارع في المدارس الحقلية وبين مزارع ليست في المدارس الحقلية.
• تحليــل الجــدوى االقتصاديــة مــن إنشــاء المــدارس الحقليــة وتأثيرهــا علــى المــزارع وعلــى اإلنتــاج المحلــي. كمــا يقتــرح تســليط الضــوء 
علــى المشــكالت والتحدّيــات التــي يتعــرض لهــا القطــن مــن حيــث تناقــص المســاحات المزروعــة نتيجــة شــح الميــاه بالتــوازي مــع ارتفــاع 
تكاليــف إنتاجــه، فضــاًل عــن انخفــاض إنتاجيــة الدونــم، وانخفــاض أســعار البيــع، ومســاعدة المزارعيــن إلــى التحــول إلــى طــرق الــري 

الحديــث لرفــع اإلنتاجّيــة المائيــة بالتــوازي مــع تقليــل التكاليــف.
• إجــراء تحليــل متعــدد الســنوات لقيــاس كفــاءة وأداء مزارعــي القطــن، وتطبيــق هــذا التحليــل علــى عــدد مــن المــدارس الحقليــة ومقارنتهــا 

مــع المــزارع العضويــة التــي ال تســتخدم أي نــوع مــن أنــواع المبيــدات أو األســمدة الكيماويــة فــي إنتــاج القطــن.
• إجــراء المقارنــة بيــن المــدارس الحقليــة فــي عــدة محافظــات، لتحديــد أفضلهــا كفــاءة فــي إدارة المــوارد، واالســتعانة بهــا مــن أجــل تحديــد 

أفضــل إدارة وأداء عنــد زراعــة هــذا المحصــول االســتراتيجي واألخــذ بهــا عنــد وضــع الخطــط الزراعيــة.
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Abstract:
The aim of this research was to measure the technical efficiency of cotton farms 
with surface irrigation system using Data Envelopment Analysis )DEA( in the field 
school in Idleb governorate. Preliminary data was collected based on field surveys, 
and random sampling. 34 farms in the villages of Meless and Segar were chosen 
for the season 2014. Results showed that the value of gross margin per area unit 
was approximately 7037 S.P/Dunam, and the net profit before subsidization was 
2771 S.P/Dunam. The results of fixed returns model which applied on 16 farms, 
also showed that most of them were located in the village Siger, those villages 
used the least amount of input to reach a certain level of outputs, thus they had 
achieved economic efficiency in cotton production. The other farms, that did not 
achieve economic efficiency, should reduce the inputs in different proportions to 
become technically efficient without wasting resources while maintaining the same 
level of production. The results of variable returns model also showed that all the 
farms were inefficient, and this could be explained by the fact that all examined 
farms had applied almost equal inputs and had achieved a comparable productivity. 
According to that, the results were the same using this model. In terms of to 
allocative efficiency, 16 farms only achieved allocative efficiency )100%(, thus, 
these farms had to continue to manage the farm at the same level. Those farms were 
working within the second production phase, which is the best phase economically. 
But the farms which did not achieve the allocative efficiency were working within 
the first production phase, which is characterized by increased output more than 
input. According to this the possibility of increasing production efficiency of the 
farms is through the application of modern agricultural techniques and developing 
varieties with a short life cycle.  
Keywords: Technical efficiency, Field schools, Cotton crop.


