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 الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الشرقيةتقييميه ألدوار دراسة 
 حمد إبراهيم الخولى               م                  موسى رجب   غالية

  السمتخلص: 
 األنشتتتتتت ة أداء درجة ، و الهعر  علىلزراع المبحوثينالعامة للى الخصتتتتتا   الهعر  عاستتتتتهذد  هبا البح   

 اإلرشتتتتادية والخدمات األنشتتتت ة جودة  الزراعية، والهعر  على  الهعاونية الجمعية خالل من المقدمة اإلرشتتتتادية والخدمات
 من المقدمة اإلرشتتتادية والخدمات األنشتتت ة عن المبحوثين رضتتتا الهعاونية الزراعية، و الهعر  الجمعية خالل من المقدمة
هحديد المشتتتتتتتتتتتتتهالت الهى هواجح الزراع المبحوثين عند هعاملذم مت الجمعيات الهعاونية الهعاونية الزراعية، و  الجمعية خالل

أجرى ية، و الزراعمقهرحات الزراع المبحوثين للهغلب على المشتتتتتتتتتتتتتهالت الهى هواجذذم عند هعاملذم مت الجمعيات ، و الزراعية
ستتتتتتتتتتينية الح هما.وهم إخهيار أهبر مرهزين من حي  عدد الزراع الحا زين ألرض زراعية و ،حافظة الشتتتتتتتتتتر يةهبا البح  في م

ن مرهز  نهير م وهاهان القريهان هماوهم اخهيتار أهبر  ريتة فى هتل مرهز من حيت  عتدد الزراع الحا زين أيضتتتتتتتتتتتتتتا  ،وفتا و 
 7003لزراع في القريهان المخهارهان فبلغ عددهم وهم حصتتتتتتتتتتتر إجمالي عدد ا ،فا و  و رية الملهيين من مرهز الحستتتتتتتتتتتينية

مزارعًا، وهم هوزيت العينة علي القريهان المخهارهان علي  050فبلغ حجم العينة المخهارة  %5مزارع وهم إخهيار عينة بنستتتتتتتبة 
جم العينة ح بلغو أستتتتتتتتتتتا  الوزن النستتتتتتتتتتتبي لعدد الزراع بهل  رية بالنستتتتتتتتتتتبة إلى إجمالى عدد الزراع في القريهان المخهارهان، 

واخهير أفراد عينة الدراستتتتتتتتتتتتتتة  ،مزارعاً  10مزراعًا، بينما بلغت العينة المخهارة من  رية  نهير  98المخهتارة من  رية الملهيين 
ستتتتتتتتتتهخدام افي جمت البيانات الالزمة لهحقيق أهدا  البح  علي  انعهمد الباحثاو ة، من هل  رية ب ريقة عشتتتتتتتتتتوا ية بستتتتتتتتتتي 

 .6001عام  رايرفبشذر أخر إلى  ينايرشذر أول اإلسهبيان بالمقابلة الشخصية، وهم جمت البيانات خالل الفهرة من  اسهمارة
رجة دب( يرون أن الجمعية الهعاونية الزراعية هقوم بهقديم الخدمات اإلرشتتتتتادية %5897نها ج أن حوالى )الأظذرت و 
( يرون أن %193هقوم بهقديم الخدمات اإلرشادية بدرجة مهوس ة، ) ( يرون أن الجمعية الهعاونية الزراعية%74)منخفضة، 

( من %1597) أن حوالى  نها جالأظذرت ، هما الجمعية الهعاونية الزراعية هقوم بهقديم الخدمات اإلرشتتتتتتتتتتتادية بدرجة مرهفعة
( منذم %6693نخفضتتتتتتتتتتة، )إجمالى المبحوثين يرون أن جودة الخدمة اإلرشتتتتتتتتتتادية المقدمة من الجمعية الهعاونية الزراعية م

( يرون أن الخدمة اإلرشتتتتتتادية المقدمة من الجمعية الهعاونية %06) ،يرون أن الخدمة اإلرشتتتتتتادية المقدمة مهوستتتتتت ة الجودة
 من المقدمة اإلرشادية والخدمات مسهوى رضاهم عن األنش ة %44.3، هما أوضحت النها ج أن الزراعية مرهفعة الجودة 

-040مستتتتهوى رضتتتتاهم مرهفت ) %00.1مستتتتهوى رضتتتتاهم مهوستتتت ،  %44.3الزراعية منخفض، الهعاونية  الجمعية خالل
المشتتتتتتتتتتتتتتهالت الهى هواجتح الزراع المبحوثين عنتد هعتاملذم مت الجمعيتات الهعاونية  أن النهتا ج درجتة(، همتا أوضتتتتتتتتتتتتتتحتت 090

جاءت  الثانيةفى المرهبة و ، ( درجة7.70بالهستتتتويق بمهوستتتت  ) المهعلقةشتتتتهالت المفى المرهبة األولى جاءت ة هى  الزراعي
بمهوستتتتتت   بالهقاوى المهعلقةمشتتتتتتهالت الجاءت  الثالثةفى المرهبة ، و ( درجة6.95بمهوستتتتتت  ) بالمبيدات المهعلقةمشتتتتتتهالت ال
، هما أوضتتتتحت ( درجة 6.51بمهوستتتت  ) بالستتتتماد الهيماوى المهعلقةمشتتتتهالت الجاءت  الرابعةفى المرهبة ، و ( درجة6.14)

هى   لزراعيةاات الزراع المبحوثين للهغلب على المشتتتتتتتتهالت الهى هواجذذم عند هعاملذم مت الجمعيات مقهرحالنها ج أن أهم 
هوفير األستتمدة بهميات أهبر و ول الو ت، وهخفيض ستتعر األستتمدة ، وصتتر  األستتمدة على المستتاحة المزروعة، و هبستتي  

، لماضىمثل اوى واألسمدة باألجل على المحصول إجراءات حصول الزراع على مسهلزمات اإلنهاج، وهوفير المبيدات والهقا
، وهوفير الهقاوى الجديدة والمضتتمونة فى الو ت المناستب، والهنستتيق مثل الماضتىومستاعدة الفالحين فى هستويق المحاصتتيل 

 بين الجمعية وبنك القرية لهسذيل القروض، وهوفير ندوات إرشادية بصفة مسهمرة لهوعية المزارعين.
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 المشكلة البحثية : المقدمة و 
هعهبر الهعاونيات الزراعية وسيلة وأداة صالحة وسليمة للدولة فى هنفيب سياسهذا الزراعية والهسويقية فيما يهعلق بالهرهيب     

المحصولى وهوفير مسهلزمات اإلنهاج وهسويق الحاصالت الزراعية وأن الذد  من الهسويق من خالل الهعاونيات يهمثل فى 
عدد الوستتتتتتتتتت اء فى الجذاز الهستتتتتتتتتتويقى ، وزيادة درجة الهفاءة الهستتتتتتتتتتويقية ، وهقليل الفا د من اإلنهاج الزراعى ،   الحد من ه

وحصول المزارعين على أسعار حقيقية لبيت محصولذم ، وهنظيم هدفق السلت والخدمات الزراعية لألسواق الداخلية ، وهحقيق 
 .(01, ص3102)مصلح , السهراهيجي من المحاصيل الغبا يةاألمن الغبا ى لف ات المجهمت ، وهحقيق المخزون ا

المجال الخدمى   ويقوم أستاستتا على إ امة فروع  -وههرهز أنشت ة الجمعيات الهعاونية الزراعية فى المجاالت اتهية   أ     
نهاج  -لهوزيت الستتتتلت المنزلية ومستتتتهلزمات اإلنهاج والهستتتتويق ، ب المجال اإلنهاجى   ويقوم على هستتتتمين الدواجن والعجول واج

اإلرشتتتتتتادى   وهقوم فيح بهنفيب الهرهيب المحصتتتتتتولى وه بيق ستتتتتتياستتتتتتة مهافحة المجال  -البيض وعستتتتتتل النحل وغيرها. ، ج
  (.23, ص0990اهلل ,  )عبداتفات والقيام بالهسويق الهعاونى الحر للمحاصيل 

و د ه ورت وظا   الجمعيات الهعاونية الزراعية وه ورت ببلك مست ولياهذا بعد أن أصتبحت مرهزا للنشا  اال هصادى      
ت الريفية وأصتتتتبحت المورد الر يستتتتى لهثير من الموارد اإلنهاجية الزراعية بضتتتتمان الناهج الزراعى وبدون فا دة فى المجهمعا

على اإل راض، إلى جانب  يامذا ببعض الوظا   اإلرشتتتتتادية فيما يهعلق باستتتتتهخدام مستتتتتهلزمات اإلنهاج الزراعى ، هما هقوم 
زرعى ، و د وستتتتتتتتتتتتتتعت الجمعيات مجال عملذا وبلك لهنفيب برامج زراعية بخدمات اجهماعية وهعليمية لرفت إنهاجية العمل الم

  (.00, ص0993) سالم , نباهية وبرامج لحماية اإلنهاج الحيوانى وبرامج هسويقية وعملت على هجميت الحيازات الصغيرة 
ونى ، هدريب ستتتتتية للعمل الهعاوههمثل مجاالت هفعيل دور الجمعية الهعاونية الزراعية فيما يلى   ه بيق المعايير األستتتتتا     

األعضتتتتتتتتتتتتتتاء والجذتاز الوظيفى ، دعم الحهومتة للحرهتة الهعتاونيتة ، هقويتة مصتتتتتتتتتتتتتتادر الهمويل الباهى ، هحستتتتتتتتتتتتتتين اإلمهانات 
  (.320, ص0991) جامع , الباهية والهجذيزات الهعاونية ، واالرهقاء بمسهوى اإلدارة 

ن هانت منظمات ا ه       صتتتتتتتتتتتتتتادية فى المقام األول إال أن لذا أهدافا اجهماعية فذى هذد  إلى إن الهعتاونيتات الزراعيتة واج
ه وير الزراعة فى مجاالهذا المخهلفة هما هستتتتتتتتذم فى الهنمية الريفية بالقرية ستتتتتتتتعيا إلى رفت مستتتتتتتتهوى أعضتتتتتتتتا ذا ا هصتتتتتتتتاديا 

ى الري  ى واالجهماعى فواجهمتاعيتا وهى بهجميعذتا لزراع القرية  ادرة على إحدا  الهغيير الجوهرى فى البنيان اال هصتتتتتتتتتتتتتتاد
 (  0475،  6006حي  أنذا أ رب المنظمات الريفية إلى الفرد الريفى)رميح ،

و د زادت أهمية الدور الهنموى للجمعيات الهعاونية بعد ه بيق ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات الههي  الذيهلى من خالل   هوفير البي ة       
هستتته يت الهعاونيات أن هوفر األمان ألعضتتتا ذا من مخا ر المناستتتبة لنمو وازدهار االستتتهثمارات الصتتتغيرة والمهوستتت ة حي  

الستتتتتتتتتتوق ، وأيضتتتتتتتتتتا هحقيق زيادة فى الدخول الحقيقية لألعضتتتتتتتتتتاء حي  هحقق الهعاونيات خفضتتتتتتتتتتا هبيرا فى ههالي  اإلنهاج 
والهستتويق والهوريد، هما هعمل على اإلحالل محل الدولة فى ملهية األصتتول الخاضتتعة للخصتتخصتتة ، ودعم أنشتت ة الق اع 

 )غير الرسمى فى اال هصاد وه ويرها ، واإلسذام فى هنفيب برامج الهنمية البشرية إلى جانب القيام بدور فى مواجذة الب الة 
  (.002, 013, ص ص  3113منصور , 

لوظيفية افالهعاونيات من أهثر المؤستتتتستتتتات الريفية انهشتتتتارا وارهبا ا بالمزارعين ومصتتتتالحذم وهاريخذا ال ويل وهوادرها       
دارة خدمات إرشتتادية واستتهشتتارية  هوفر لذا الفر  فيما لو أديرت إدارة جيدة للمستتاهمة هوستتي  أو عامل مستتاعد فى هوفير واج

الشااافع  ) عالية الجودة وعلى بلك فإنح يجب هدعيم الهعاونيات الزراعية وهمهينذا من اإلستتذام الفعال فى البرامج اإلرشتتادية
  .(10, ص3112, 

يادة هفعيل دور الجمعيات الهعاونية الزراعية فإنح يجب هعديل الهشتتتتتتتتريت الهعاونى بالشتتتتتتتتهل البى يضتتتتتتتتمن   هحقيق ولز       
استتتهقاللية الهعاونيات بحي  هصتتتبح مؤستتتستتتات باهية مدارة من  بل أعضتتتتا ذا ، وه وير القدرات المالية للهعاونيات ، والرب  
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من الهعاونيات ، وهمهين الهعاونيات من الهوستتتتتتتتتت واله ور لهصتتتتتتتتتبح  بين احهياجات الزراع والخدمات الهى يحصتتتتتتتتتلون عليذا
  .(92, ص 3112)صديق,  مؤسسات هدخل فى هحالفات إسهراهيجية مت شرهات إنهاج وهسويق ناجحة

وههعدد اتراء وههباين حول هبا الدور بعد إهباع ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة الهحرر اال هصتتتتتتتتتتتتادى البى يه لب من الق اع الهعاونى        
مواجذة المنافستتتتة مت الق اعات األخرى حي  أن هحرير القوى اال هصتتتتادية فى المجهمت يعهمد على سليات الستتتتوق الزراعى 

بأ ل  در ممهن من الهدخل الحهومى ، ولذبا هانت الحاجة إلى هفعيل دور الهعاونيات الزراعية لهحفيز أعضا ذا من الزراع 
 هصتتتتتادى بهوفير مستتتتتهلزمات اإلنهاج الزراعى وهستتتتتويقذا وهمويل الزراع على مواجذة الهأثيرات المخهلفة لستتتتتياستتتتتة الهحرر اال

الساااااوي  , )خالف, و ألداء مخهل  العمليات الزراعية الالزمة لإلنهاج الزراعى والهى ال يستتتتتتته يت الزراع القيام بذا بمفردهم 
  .(091, ص3110
الغبا ي من خالل العمل علي زيادة اإلنهاج  باإلضتتتتتتتتتتافة إلي ما ستتتتتتتتتتبق فإن للجمعيات الهعاونية دور في هحقيق األمن      

الحيواني والداجني والستتتتمهي بإعهبار  من المصتتتتادر الر يستتتتية للبروهين الحيواني وبلك يأهي من خالل  يامذا بهوفير الهمويل 
ية لذم حهي نالالزم للمنهجين والمربين والصتتتتتيادين لشتتتتتراء مستتتتتهلزماهذم اإلنهاجية، وهبلك هقديم الهستتتتتذيالت الهستتتتتويقية والهخزي

يمهنذم هصتتتتتتتتتتتتتري  إنهاجذم بأستتتتتتتتتتتتتعار مناستتتتتتتتتتتتتبة هؤدج إلي زيادة دخولذم، هبا عالوة علي دور الجمعيات في هجميت وهنمية 
المدخرات لألعضتتتتتتتاء المندرجين في عضتتتتتتتويهذا، وههبا فإن الجمعيات الهعاونية الزراعية ستتتتتتتواء هانت مهعددة األغراض أو 

للهعاونيات دور بارز أيضتتتتتًا في هقديم خدمات اإلرشتتتتتاد أن ية الزراعية، هما مهخصتتتتتصتتتتتة هعهبر منظمات حيوية وفاعلة للهنم
الزراعي وعقد ندوات الهوعية الشتتتتاملة للزراع وهعريفذم بأحستتتتن  رق الخدمة وأنستتتتب المعامالت الزراعية وأحد  األستتتتاليب 

ستتتتتتتتتتتتتهوج ية المذارات الهي هرفت من مالعلمية والفنية في الزراعة وهثير من أنشتتتتتتتتتتتتت ة الهدريب والحر  الزراعية واليدوية وهنم
 األعضاء المزارعين والمرأة الريفية.

وفى ظل المهغيرات اال هصتتتتادية العالمية والمحلية فإن زيادة الرب  بين الهعاونيات والجذاز اإلرشتتتتادى الزراعى فى هقديم     
وا أعلى ورصد حافز للمزارعين البين حققالثقافة الزراعية على ستبيل النصتح واإلرشتاد وفى مهابعة عمليات الخدمة الزراعية 

إنهاج لهشتجيعذم على اسههمال مسيرة الهقدم هو أحد المه لبات الذامة لهمهين الجمعيات الهعاونية الزراعية من القيام بدورها 
ال تاح, عبد) اال هصادى واالجهماعى فى هنمية   اع الزراعة فى الري  المصرى ومن ثم فى زيادة معدالت الهنمية الزراعية

  .(223, ص3100الوهاب ,  وعبد
هعهبر الجمعيتات الهعتاونيتة الزراعيتة منظمتات هنمويتة أنشتتتتتتتتتتتتتتأت لحتل المشتتتتتتتتتتتتتتهالت الزراعية والريفية وهلبية االحهياجات و     

حيوى فى هحقيق الهنمية االجهماعية واال هصتتتتتادية فى الري  المصتتتتترى ، وعليح  المخهلفة للستتتتتهان الريفيين والمستتتتتاهمة بدور
نجاح هب  الجمعيات فى عملذا واستتتهمرار أدا ذا بفعالية يعد أمرا مذما من أجل المجهمت ههل ، وألن أحد أستتتباب نجاح  فإن

الجمعيتات الهعتاونيتة الزراعيتة يعهمتد على هحتديتد جودة الخدمات اإلرشتتتتتتتتتتتتتتادية المقدمة للزراع وعلى بلك فإن دراستتتتتتتتتتتتتتة جودة 
ونية الزراعية من وجذة نظر الزراع يهون أمرا مذما فى هحستتتتتتتتتتتتتتين أداء الختدمتات اإلرشتتتتتتتتتتتتتتاديتة المقتدمتة من الجمعيتات الهعتا

الجمعيات الهعاونية الزراعية حهى هستتتتتهمر فى أداء دورها فى المجهمت ، ومن خالل ما ستتتتتبق عرضتتتتتح فقد هرهزت المشتتتتتهلة 
 ما هى إلرشتتتتتتتتادية، وماهى درجة أداء الجمعية للخدمات واألنشتتتتتتتت ة ا البحثية فى محاولة اإلجابة على الهستتتتتتتتاؤالت اتهية  

 درجة ىھوما   ؟درجة جودة الخدمة اإلرشتتتتتادية المقدمة من الجمعيات الهعاونية الزراعية من وجذة نظر الزراع المبحوثين
؟ وما هى المشتتتهالت الهى هواجح الهعاونية، الجمعية خالل من المقدمة اإلرشتتتادية والخدمات األنشتتت ة عن المبحوثين رضتتتا

 عاملذم مت الجمعيات الهعاونية الزراعية ؟ وما هى مقهرحاهذم لحل هلك المشهالت؟ الزراع المبحوثين عند ه
 أهداف البحث : 

 لزراع المبحوثين . لالهعر  على بعض المهغيرات الشخصية واال هصادية واالجهماعية واالهصالية  -0
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 .الزراعية الهعاونية الجمعية خالل من المقدمة اإلرشادية والخدمات األنش ة أداء درجة الهعر  على  -6
 الهعاونية الزراعية الجمعية خالل من المقدمة اإلرشادية والخدمات األنش ة جودة  الهعر  على  -7
 الهعاونية الزراعية الجمعية خالل من المقدمة اإلرشادية والخدمات األنش ة عن المبحوثين رضا الهعر  -4
 هحديد المشهالت الهى هواجح الزراع المبحوثين عند هعاملذم مت الجمعيات الهعاونية الزراعية  -5
  لزراعيةاالهعر  على مقهرحات الزراع المبحوثين للهغلب على المشهالت الهى هواجذذم عند هعاملذم مت الجمعيات  -1

   منطقة البحث
هعهبر من أهبر محافظات الوجح البحرج حي  هبلغ مستتتتتاحهذا حوالي حي   أجرى هبا البح  في محافظة الشتتتتر ية   

من أهم المحافظات المهميزة بالزراعة إب يمثل  هما هعهبر محافظة الشر ية نسمة، 5,340,058 ويبلغ عدد ستهانذا 2هم 4,2
من إنهاج  % 22يوهنهج محافظة الشتتتتتتر ية حوال ،فدان موزعة علي المحاصتتتتتتيل المخهلفة 429328بذا نحو  المنزرع الزمام

خهيتار أهبر مرهزين من حيت  عدد الزراع وهم ا زًا،ا حت 882242ين بذتا حوالي ز ا حتمصتتتتتتتتتتتتتتر الزراعي ويبلغ عتدد الزراع ال
 هل مرهز من حي  عدد الزراع الحا زين أيضتتا منوهم اخهيار أهبر  رية  ،الحستتينية وفا و وهما الحا زين ألرض زراعية، 

 .مرهز فا و  و رية الملهيين من مرهز الحسينية نهير من  وهاهان القريهان هما
 عينة البحث:

فبلغ  %5عينة بنستتبة  خهياراوهم  مزارع 9223هان فبلغ عددهم القريهان المخهار هم حصتر إجمالي عدد الزراع في 
  ريةهل بوهم هوزيت العينة علي القريهان المخهارهان علي أستتا  الوزن النستتبي لعدد الزراع مزارعًا،  252 المخهارةحجم العينة 

مزراعًا، بينما  43القريهتان المخهتارهان، ببلغ حجم العينة المخهارة من  رية الملهيين  فيبتالنستتتتتتتتتتتتتتبتة إلى إجمتالى عتدد الزراع 
أفراد عينة الدراستتتتتتة من هل  رية ب ريقة واخهير  ،(2بالجدول ر م )مزارعًا هما هو موضتتتتتتح  22بلغت العينة المخهارة من  رية  نهير 

 Simple Random sample.  عشوا ية بسي ة
 (  هوزيت عينة الدراسة بالمراهز والقرج المخهارة .2جدول ر م )
 العينة لنسبياالوزن   الزراععدد  القرية المرهز م
 89 59,06 1776 الملهيين الحسينية 2

 61 40,94 1231  نهير  فا و   9

 150 100,0 3007 اإلجمالى

  .2228/2225  سجالت الدورة الزراعية باإلدارات الزراعية بمحافظة الشر ية عام  المصدر   
  أسلوب جمع البيانات

ية، وهم ستتتهبيان بالمقابلة الشتتتخصتتتاإل استتتهمارةزمة لهحقيق أهدا  البح  علي إستتتهخدام عهمد الباح  في جمت البيانات الالإ 
 .6001عام  فبرايرشذر أخر إلى  ينايرشذر أول من جمت البيانات خالل الفهرة 

 التعري ات اإلجرائية والقياس الكمي لمتغيرات الدراسة :
مؤشر هسهخدم عدد السنوات الممثلة لسن المزارع او  عمر  أل رب سنة هم  يا  هبا المهغير بسؤال المبحو  عن السن: – 0

 95وهم هقستتتتتيم المبحوثين من حي  الستتتتتن إلي ثال  ف ات هما يلي  صتتتتتغار الستتتتتن )أ ل من ، يرغر مي لقيا  هبا المه
 (.سنة 52سنة(، هبار السن )أهثر من  52–95سنة(، مهوس  السن )

  هم  يا  هبا المهغير بستتتؤال المبحو  عن عدد ستتتنوات هعليمح ، وهم هقستتتيم  )عدد سااانوات التعليم( مساااتول التعليم – 2
لى مؤهل حاصتتتتتتتتتتتتتتل عو المبحوثين من حيت  الحتالتة الهعليميتة إلي ثالثتة ف تات هما يلي أمى وهو البى لم يلهحق بالهعليم، 

فى  سنة فأهثر 06م وهو البى أهمهوس  حاصل علي مؤهل و سنة،  06هحت المهوس  وهو البى أهم فى الهعليم أ ل من 
 سنة فى التعليم( . 25حاصل على مؤھل عالى )أتم أكثر من الهعليم، 
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هم  يا  هبا المهغير بستتتؤال المبحو  عن عدد أفراد أستتترهح المقيمين معح في معيشتتتتة واحدة  حجم األسااارل المعيشاااية : –3
 ات من حي  عدد أفراد األسرة إلي ثال  فوهم هقستيم المبحوثين ستهخدم عدد األفراد همؤشتر ر مى لقيا  هبا المهغير، او 

 (.فأهثر أفراد 3أفراد(، أسرة هبيرة ) 2-8أفراد(، أسرة مهوس ة ) 8هما يلي   أسرة صغيرة )أ ل من 
هم  يا  هبا المهغير بستتتتتؤال المبحو  عن أفراد األستتتتترة المعيشتتتتتية البين يعملون عدد أفراد األساااارل العاملين بالزراعة:  -5

هم هقستتتتتتيم هبا المهغير على أستتتتتتا  المدى و معح فى الزراعة ، واستتتتتتهخدام هبا العدد همؤشتتتتتتر ر مى لقيا  هبا المهغير، 
 أفراد(   8ر من ثهأفراد( ،عدد هبير) أ 8-9فرد( ،عدد مهوس  )  2-2لى ثال  ف ات هى  عدد صغير )إالفعلى 

هم  يا  هبا المهغير بستتتتتؤال المبحو  عن عدد الستتتتتنوات الهي  ضتتتتتاها في ممارستتتتتة  :عدد ساااانوات الخبرل في الزراعة –4
ستتهخدام عدد الستتنوات همؤشتتر ر مي لذبا المقيا  وهم هقستتيم المبحوثين إلي ثال  االزراعة في و ت هجميت البيانات وهم 

 سنة(. 92سنة(، خبرة عالية )أهثر من  92 –25(، خبرة مهوس ة )25من ف ات هما يلي  خبرة ضعيفة )ا ل 
ة سهخدم حجم المساحا يا  هبا المهغير بسؤال المبحو  عن مساحة حيازهح الزراعية و وهم  حيازل األرض الزراعية : -2

ا يلي   ف ات هموهم هقسيم المبحوثين من حي  مساحة األرض الزراعية إلي ثال  ر مى لقيا  هبا المهغير، همؤشر 
 (فأهثر أفدنة 5أفدنة(، حيازة هبيرة ) 5أ ل من  -2فدان(، حيازة مهوس ة ) 2حيازة صغيرة )أ ل من 

ويقصتتتتتتد بذا اتالت والمعدات الزراعية الهي في حوزة المبحو  أثناء فهرة جمت البيانات، ستتتتتتواء  حيازل اآلالت الزراعية: -7
 ،هور رش أو ماهينة درا  أو ماهينة حصتتتتتتتتتتتتتاد أو غيرها من اتالت الزراعيةهانت جرار أو مق ورة أو ماهينة رج أو مو 

  بحصتتتتتتر أعداد وأنواع اتالت الزراعية الهي في حوزة المبحو  من جرار ومق ورة وماهينة رج و ماهينة درا  ا يوهم 
( وحتتدات، 5مق ورة )( وحتتدة سليتتة وال22وغيرهتتا، وهم هحويتتل هلتتك اتالت إلى وحتتدات سليتتة، بتتإع تتاء الجرار الزراعي )

لى ثال  ف ات هى  إ، وهم هقستتتتتتتيم المبحوثين ( وحدة سلية2( وحدة سلية، وماهينة الرج وموهور الرش )3وماهينة الدرا  )
 .(وحدة 92أهثر من )هبيرة حيازة ، وحد ( 92-25حيازة مهوس ة ) ، (وحدة 25حيازة صغيرة ) أ ل من 

عدد ونوع الحيوانات الهي في حوزة البحو  ممثلة في )جامو ، أبقار، عجول ويقصتتتتتتتتتتد بذا : حيازل الحيوانات المزرعية-8
 حهم  يا  هبا المهغير بستتتتتتتتتؤال المبحو  عن حيازه،هستتتتتتتتتمين، ماعز وأغنام، حمير أو بغال، جمال ( أثناء جمت البيانات

ساااااليمان ) ى للوحدات الحيوانيةة وأنواعذا وهم أع اء أوزان هرجيحية لهل نوع  بقًا لنموبج البنك الدوليللحيوانات المزرع
(، وماعز 2.4(، وعجول للهستتتتتتتمين )2) (، واألبقار2.4(، والجامو  )2.5بحي  يع ى للجمال )، (3112ومشااااا ور: 

وهم هقستتتتتتتتتتتتتتيم  ،ةيتت(.، ثم جمعتتتت درجتتتات هتتتل مبحو  للهعبير عن حجم حيتتازهتتتح للوحتتتدات الحيوانيتتتة المزرع2.2وأغنتتام )
، (وحدة 9.5أ ل من ة إلى ثال  ف ات هما يلى حيازة صتتتتتتتتتتتغيرة )يلحيوانية المزرعللوحدات ا مالمبحوثين من حي  حيازهذ

  (وحدات 3أهثر من )هبيرة حيازة ، وحد ( 3 -9.5حيازة مهوس ة )
 ة األنشو ويقصتد بذا في هب  الدراستة درجة مستاهمة المبحو  في المشروعات اااااااااا المشااركة اإلجتماعية ةير الرسامية: 9

ن م ةداخل المجهمت ، وهم  يا  هبا المهغير بستتتتتتتتتتتؤال المبحو  عن درجة مشتتتتتتتتتتتارههح في مجموعوالمناستتتتتتتتتتتبات الهنموية 
( إلستتتهجابات )ال، نادرًا، أحيانًا، دا مًا( علي 2،2،9،8وأع يت درجات )(، 3عدد  )األنشتتت ة والمناستتتبات غير الرستتتمية 

ظرج ية غير الرستتتتتتمية وهراوح المدج النهجميت درجات هل مبحو  للهعبير عن درجة مشتتتتتتارههح اإلجهماعهم  الهرهيب ، ثم
 وهم هقستتتتيم المبحوثين إلي ثال  ف ات هما يلي  درجة(، 92 -3الرستتتتمية بين ) للدرجة الهلية للمشتتتتارهة اإلجهماعية غير

 (.فأهثر درجة 23)مرهفعة (، درجة 22-24، مشارهة مهوس ة )(درجة23 -3)غير رسمية منخفضة مشارهة 
معية ج  ويقصتتتد بذا فى هب  الدراستتتة درجة مستتتاهمة المبحو  فى الجمعية الهعاونية و يةلرسااما ةاالجتماعي ةالمشااارك -00

 هنمية المجهمت المحلى واألحزاب الستتتتتتياستتتتتتية والمجل  المحلى ومرهز الشتتتتتتباب وجمعيح دينيح وجمعية الحفاظ على البي ة
ير مشتتهرك ،عضتتو عادى، عضتتو لجنح ت استتهجابات )غيعبارات وأع  4وهم  يا  المشتتارهة بعدد  والوحدة اإلجهماعية،
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وهم هقستتتتتتتتتتيم  ،(درجة 92-4( على الهوالى وهراوح المدى الهلى من )8,9,2,2( وأع يت درجات )ةدار إ، عضتتتتتتتتتتو مجل  
 (درجة 92-28) مرهفعة ( ،درجة 29-22(، مهوس ة )درجة 25-4لى ثال  ف ات هى مشارهح منخفضة )إالمبحوثين 

ذم النصح علي إع ا  حمن الزراع ومدى  درهأ رانح د بذا في هب  الدراسة هأثير المبحو  علي قصوي القيادية: درجة -00 
والمشتتتتتورة في المجاالت المخهلفة ، وهم  يا  هبا المهغير بستتتتتؤال المبحو  عن المجاالت الهي يلجأ إليح الزراع األخرين 

( 8،9،2،2درجات ) إع اء ، وهم( مجاالت22)وبغ عددها  فيذا وما هي درجة هبا اللجوء ةإلع ا ذم النصتتتتتح والمشتتتتتور 
 ،وهم هجميت درجات هل مبحو  للهعبير عن الدرجة القيادية لح  ،إلستتتتتتتتتتتتتتهجتابتات )ال، نتادرًا، أحيتانًا، دا مًا( علي الهرهيب 

ة جحوثين إلي ثال  ف ات هما يلي  در ب، وهم هقستتتتتيم المدرجة( 82-22الهلية بين ) وهراوح المدج النظرج للدرجة القيادية
 (.درجة 82 -92)مرهفعة درجة  درجة(، 23-22(، درجة مهوس ة )درجة 23 -22 يادية منخفضة )

هار ستتتتتهخدام األفالستتتتتهعداد  اويقصتتتتتد بح في هب  الدراستتتتتة مدى ميل المبحو  و نحو المساااتحدثات الزراعية :  هاإلتجا –02
ستتتتتتتهخدام االمبحو  عن رأيح في بعض العبارات بوالممارستتتتتتتات والمستتتتتتتهحدثات الزراعية ، وهم  يا  هبا المهغير بستتتتتتتؤال 

( 22، 4، 2، 8، 2) ايجتتابيتتة وهي أر تتام اتعبتتار  (5)منذم ات عبتتار ( 22)من  المهون Likert Scale تمقيتتا  ليهر 
 2) ستتتتتلبية وهي أر ام اتعبار ( 5) ،( علي الهرهيب2، 2، 9هذا )موافق، محايد، غير موافق( درجات )استتتتتهجاباوأع يت 

( علي الهرهيب، وهراوح المدى النظرى 9، 2، 2فق، محايد، غيرموافق( درجات )إسهجاباهذا )موا أع يتو ( 3، 3، 5، 9،
 29 -23) اهجا  مهوس ،( درجة 22 -22(، وهم هقستيم المبحوثين إلي ثال  ف ات  إهجا  ضتعي  )درجة 92-22) بين

 . (درجة 92- 28)  وى(، إهجا  درجة
ويقصتتد بح في هب  الدراستتتة درجة هعرض المبحو  لمصتتتادر المعلومات الهي  الزراعية:التعرض لمصااادر المعلومات  -03

وهم  يا  هبا المهغير بستتتتتؤال المبحو  عن المصتتتتتادر الهي يحصتتتتتل منذا علي  ،يحصتتتتتل منذا علي معلوماهح الزراعية 
( إلستتتهجابات 8، 9، 2، 2وأع يت درجات ) ،( مصتتدر28وبلغ عددها ) لهل مصتتتدر حالزراعية ودرجة هعرضتت حمعلوماه

، ماتلمصتتتتتادر المعلو  ح)ال، نادرًا، أحيانًا، دا مًا( علي الهرهيب، ثم جمعت درجات هل مبحو  للهعبير عن درجة هعرضتتتتت
وهم هقستتتتتتتتيم المبحوثين ، (درجة 52-28لومات الزراعية بين)عوهراوح المدى النظرى للدرجة الهلية للهعرض لمصتتتتتتتتادر الم

 (.درجة 52-82(، مرهفت )درجة82-24مهوس  ) ،(درجة23 -28منخفض)إلي ثال  ف ات هما يلي  بوى هعرض 
ويقصتتتتتد بذا فى هبا البح  هحديد ف ات الهبنى الهى ينهمى لذا الزراع المبحوثين، وهم  يا  هبا المهغير فئات التبن :  -28

للحصتتول على ( لإلستتهجابات )أستتعى 2،2،9،8،5بستتؤال مبحو  عن ستترعة ه بيقح لألفهار الجديدة، وأع يت درجات )
ن إلى ألخر واحد(، وهم هقستتتيم المبحوثيبأنهظر ، بعد أن ي بقذا معظم الزراع، د ستتتماعذااألفهار الجديدة، وه بيقذا بمجر 

ف ات الهبنى هما يلى  المجددون أو المبههرون ) من يستتتتتعى للحصتتتتتول على األفهار الجديدة وه بيقذا(، المهبنون األوا ل 
ا(، الغالبية المهقدمة )من ي بق الفهرة  بعد أن ي بقذا البعض(، الغالبية المهأخرة )من )من ي بق الفهرة بمجرد ستتتتتتتتتتتتتماعذ

 ي بق الفهرة  بعد أن ي بقذا معظم الزراع(، المهله ون )من ي بق الفهرة أخر واحد (
جات  يت در وهم  ياستتتتتح بستتتتتؤال المبحو  عن مدى هردد  على الجمعية الزراعية، وأعالتردد عل  الجمعية الزراعية:  -04
 .( لإلسهجابات )مرة هل يوم، مرة هل أسبوع، مرة هل شذر، فى مواسم الزراعة والحصاد(2، 2، 9، 8)
مل مت للهعاستتتتتتهعداد  اويقصتتتتتتد بح في هب  الدراستتتتتتة مدى ميل المبحو  و الجمعية الزراعية: التعامل مع نحو  هاإلتجا -02

ن باعاهح عنذا، وهم  يا  هبا المهغير بسؤال المبحو  عن رأيح في بعض العبارات ب الجمعية سهخدام مقيا  االزراعية واج
( 2، 2، 9ت )موافق، محايد، غير موافق( درجات )اوأع يت اإلستتتهجابات عبار ( 2)من  المهون Likert Scale تليهر 

رات الستتتتتتتتتتتتتتلبية، وهم هجميت درجات هل مبحو  للهعبير عن ( للعبا9، 2، 2درجتات )، و للعبتارات اإليجتابيبتة علي الهرهيتب
-2) نحو المستتتتتتتتهحدثات الزراعية بين  وهراوح المدى النظرى للدرجة الهلية لإلهجا، درجة اهجاهح نحو الجمعية الزراعية 
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 29 -22) اهجا  مهوستتتتتت ،( درجة 3 -2( ، وهم هقستتتتتتيم المبحوثين إلي ثال  ف ات هما يلي  إهجا  ضتتتتتتعي  )درجة 24
 . (درجة 24- 28)  وى(، إهجا  درجة

ية الجمع هقدمذاوهي عبتارة عن الجذود والخدمات الهي  الجمعياة الزراعياة باالخدمات الت  تقدم ا للزرا : آداءدرجاة  –07
الزراعيتتة للزراع، وهم  يتتا  هتتبا المهغير بستتتتتتتتتتتتتتؤال المبحو  عن الختتدمتتات الهي هقتتدمذتتا لتتح الجمعيتتة الزراعيتتة وأع يتتت 

 ى ه ، وهم هقسيم هب  الخدمات إلى أربعة محاور( إلسهجابات )ال،نادرًا،أحيانًا،دا مًا( علي الهرهيب8،9،2،2درجات)
وهم  ياسذا بسؤال المبحو  عن خدمات مسهلزمات اإلنهاج الهى هقدمذا الجمعية الزراعية  ( خدمات مستلزمات اإلنتاج:0

( درجتة، وهم هقستتتتتتتتتتتتتتيم درجة القيام بذا إلى ثال  42-22ختدمتة ، وهراوح المتدى النظرى بين ) 22للزراع وبلغ عتددهتا 
 .( درجة42-22( درجة، مرهفت )53-82( درجة، مسهوى مهوس  )93-22منخفض ) أداءف ات هى  مسهوى 

وهم  ياسذا بسؤال المبحو  عن خدمات الخدمات اإلرشادية الهى هقدمذا الجمعية الزراعية للزراع  ( الخدمات اإلرشادية2
( درجة، وهم هقستتتيم درجة القيام بذا إلى ثال  ف ات هى 82-22خدمات ، وهراوح المدى النظرى بين )22وبلغ عددها 

 ( درجة82-92)( درجة، مرهفت 23-22( درجة، مسهوى مهوس  )23-22منخفض ) أداء  مسهوى 
وهم  ياسذا بسؤال المبحو  عن خدمات الهسويق الهى هقدمذا الجمعية الزراعية للزراع وبلغ عددها  ( خدمات التسويق:3

درجة(، وهم هقستتتتتتتتتيم درجة القيام بذا إلى ثال  ف ات هى   مستتتتتتتتتهوى  28-22خدمة ، وهراوح المدى النظرى بين ) 22
 ( درجة28-84( درجة، مسهوى مرهفت )83-92)( درجة، مسهوى مهوس  92-22منخفض ) أداء

وهم  ياستتتتتتذا بستتتتتتؤال المبحو  عن الخدمات العامة الهى هقدمذا الجمعية الزراعية للزراع وبلغ عددها  ( خدمات عامة:5
 اءأد( درجة، وهم هقسيم درجة القيام بذا إلى ثال  ف ات هى   مسهوى 52-28، وهراوح المدى النظرى بين )خدمة 28

 .( درجة52-82( درجة، مسهوى مرهفت )82-24( درجة، مسهوى مهوس  )23-28منخفض )
ثم جمعتت درجات هل مبحو  للهعبير عن الدرجة الهلية لقيام الجمعية الزراعية بالخدمات، وهراوح المدى النظرى        
(، درجة 223-22) منخفضتتتتتتتتتة أداءوهم هقستتتتتتتتتيم هبا المهغير إلي ثال  ف ات هما يلى  درجة ، (درجح 282-22بين )
. وهم حساب المهوس  الحسابى لهل (درجة 282-242) مرهفعة أداء(، درجة درجة 233 -222) مهوست ة أداءدرجة 

 خدمة من الخدمات، هما هم حساب المهوس  الحسابى لهل محور من الخدمات وهرهيبذا حسب المهوس  .
وهم  يا  هبا المهغير بستتتتتتؤال المبحو  عن مدى  للزرا :الخدمات الت  تقدم ا الجمعية الزراعية عن درجة الرضااااا  –08

( إلستتتتهجابات )راضتتتتى، راضتتتتى لحد ما، 2،2،9الخدمات الهي هقدمذا لح الجمعية الزراعية وأع يت درجات ) عنرضتتتتا  
  و الهالىحغير راضى( علي الهرهيب، وهانت ف ات الرضا عن محاور هب  الخدمات على الن

( درجة، وهم هقستتتتيم مستتتتهوى الرضتتتتا إلى ثال  ف ات 22-22راوح المدى النظرى بين )ه ( خدمات مساااتلزمات اإلنتاج:0
 ( درجة22-83( درجة، مسهوى مرهفت )82-99( درجة، مسهوى مهوس  )92-22فض )خهى مسهوى رضا من

خدمات الخدمات اإلرشتتتادية الهى هقدمذا  مستتتهوى رضتتتاهم عن وهم  ياستتتذا بستتتؤال المبحو  عن ( الخدمات اإلرشاااادية2
( درجة، وهم هقستتتتتتتتتتتتتيم مستتتتتتتتتتتتتهوى 92-22خدمات، وهراوح المدى النظرى بين )22الجمعية الزراعية للزراع وبلغ عددها 

( 92-28( درجة، مرهفت )29-23( درجة، مهوستتتت  )22-22) منخفضالرضتتتتا إلى ثال  ف ات هى   مستتتتهوى رضتتتتا 
 درجة

خدمات الهستتتتتتويق الهى هقدمذا الجمعية مستتتتتتهوى رضتتتتتتاهم عن وهم  ياستتتتتتذا بستتتتتتؤال المبحو  عن  ( خدمات التسااااويق:3
درجة(، وهم هقستتتتتيم مستتتتتهوى الرضتتتتتا إلى  84-22خدمة ، وهراوح المدى النظرى بين ) 22الزراعية للزراع وبلغ عددها 

 ( درجة84-94( درجة، مرهفت )93-23( درجة، مهوس  )22-22) منخفضثال  ف ات هى   مسهوى رضا 
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ية راعالخدمات العامة الهى هقدمذا الجمعية الز مستتتهوى رضتتتاهم عن و  عن وهم  ياستتتذا بستتتؤال المبح ( خدمات عامة:5
( درجة، وهم هقستتيم مستتهوى الرضتتا إلى ثال  ف ات 82-28، وهراوح المدى النظرى بين )خدمة 28للزراع وبلغ عددها 
 ( درجة82-99( درجة، مسهوى مرهفت )92-29( درجة، مسهوى مهوس  )22-28) منخفضهى  مسهوى رضا 

ثم جمعتت درجتات هتل مبحو  للهعبير عن درجتتة رضتتتتتتتتتتتتتتا الزراع عن الختتدمتتات الهى هقتتدمذتا الجمعيتة الزراعيتة لذم،        
 33-22) وهم هقستتتتتتتيم هبا المهغير إلي ثال  ف ات هما يلى  رضتتتتتتتا منخفض، (درجح 242-22وهراوح المدى النظرى بين )

.وهم حستاب المهوس  الحسابى لهل خدمة من (درجة 242-282(، رضتا مرهفت )درجة 293 -222(، رضتا مهوست  )درجة
 الخدمات، هما هم حساب المهوس  الحسابى لهل محور من الخدمات وهرهيبذا حسب المهوس  .

ويقصتتتتتتتتتد بح درجة هقدير المبحوثين لما هقدمح الجمعية الهعاونية درجة جودل الخدمات الت  تقدم ا الجمعية الزراعية:  -09
يتتا  هتتبا المهغير بستتتتتتتتتتتتتتؤال المبحوثين عن رأيتتح فى أبعتتاد جودة الختتدمتتات الهى هقتتدمذتتا الزراعيتتة من ختتدمتتات لذم، وهم  

الجمعية الزراعية بمقيا  مهدرج من ثال  استتتتتتتهجابات )درجة جودة هبيرة، درجة جودة مهوستتتتتتت ة، درجة جودة ضتتتتتتتعيفة( 
 هى أبعاد  خمسة( لإلسهجابات السابقة على الهرهيب.واشهملت الجودة على 2،2،9وأع يات درجات)

ويقصتتتتتتتد بذا درجة هوفر الهستتتتتتتذيالت المادية والمبانى واإلهستتتتتتتاع المهانى وهوفر األجذزة والوستتتتتتتا ل  ( الجوانب المادية:0
 عبارات . 8الهعليمية ومظذر العاملين بالهعاونية الزراعية، وهم  ياسذا بمقيا  مهون من 

ذا واإلعهماد عليذا وهوافر األخصتتتتتتا يين فى فروع ويقصتتتتتتد بذا درجة هوفر المادة العلمية الصتتتتتتحيحة ود ه ( اإلعتمادية:2
 عبارات . 2الزراعة والثقة فى  دراهذم، وهم  ياسذا بمقيا  مهون من 

ويقصد بذا درجة السرعة فى هقديم الخدمة لمن ي لبذا واإلسهجابة الفورية إلحهياجات الزراع، وهم  ياسذا  ( اإلساتجابة:3
 عبارات 8بمقيا  مهون من 

هم  ياستتتذا الزراعية، و بالجمعية الهعاونية  ويقصتتد بذا درجة هوفر ما يستتتبب اإلنستتجام بين الزراع والعاملين (  األمان : 5
 عبارات . 5بمقيا  مهون من 

  ويقصتتتتتتتتتتتتتتد بذا درجة هقدير العاملين بالجمعية الزراعية وهفذمذم لظرو  الزراع ومشتتتتتتتتتتتتتتهالهذم بروح المودة التعاطف( 5
 عبارات . 5 ياسذا بمقيا  مهون من ة، وهم ا والصد

ثم جمعتتت درجتتات هتتل مبحو  للهعبير عن التتدرجتتة الهليتتة للختتدمتتات الهى هقتتدمذتتا الجمعيتتة الزراعيتتة، وهراوح المتتدى النظرى 
(، جودة مهوستتتت ة درجة 93-28) وهم هقستتتتيم هبا المهغير إلي ثال  ف ات هما يلى  جودة منخفضتتتتة، (درجح 32-28بين )

.وهم حستتتاب المهوستتت  الحستتتابى لهل خدمة من الخدمات، هما هم حستتتاب (درجة 32-52)مرهفعة ودة (، جدرجة 55 -82)
 المهوس  الحسابى لهل محور من الخدمات وهرهيبذا حسب المهوس  .

   هم الهعر  عليذا بستتتتؤال المبحوثين عنالمشاااكالت الت  تواجه الزرا  المبحوثين عند التعامل مع الجمعية الزراعية-22
شكالت م  أربعة محاورت الهى هواجذذم عند الهعامل مت الجمعية الزراعية، و سمت هب  المشهالت إلى  ثمانى المشتهال

سماد الكيماوى، والتقاوى   ةودوأع يت إستهجابات )غيرموج، مشكالت تتعلق بالتسويق، ومشكالت المبيدات، ومشكالت ال
(على الهرهيب، هما هم 8، 9، 2، 2موجودة بدرجة ضتتتتتتتتتتتعيفة، موجودة بدرجة مهوستتتتتتتتتتت ة، موجودة بدرجة هبيرة( درجات )

 حساب المهوس  الحسابى لهل مشهلة وأمهن ببلك هرهيب المشهالت.
  عليذا لهعر هم امقترحات التغلب عل  المشكالت الت  تواجه الزرا  المبحوثين عند التعامل مع الجمعية الزراعية:  -22

هرارات هل وهم هجميت ه ة،الزراعي الجمعية الهعاونيةالهعامل مت  بستتتتتؤال المبحوثين عن مقهرحاهذم للهغلب على مشتتتتتهالت
 مقهرح وحسبت هنسبة م وية من حجم العينة.

لدراستتة ف امن األستتاليا اصحئتتافية فى ت ليل البيالات لت قيق أھدا عددتم إستتتادا   سااابعا أ واتات التيليا اصحئااا  أ

 الحسابى والههرارات والنسب الم وية ھى:المتوسط 
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 النتائج ومناقشت ا:
 أوال: الخصائص الشخصية للزرا  المبحوثين:

 (  أن الخصا   العامة للمبحوثين هانت هما يلى  6أوضحت النها ج الواردة بجدول ر م )
 50-75مهوستت ى الستتن ) %76ستتنة(،  75من المبحوثين صتتغار الستتن )أ ل من  %61  أوضتتحت النه ج أن الساان -0

 سنة(. 50منذم هبار السن )أهثر من  %46سنة( ، 
من المبحوثين أميين )لم يلهحق بالهعليم(،  %61النها ج أن  أوضتتتتتتتتتتتتحت   )عدد ساااااااانوات التعليم( مسااااااااتول التعليم -6

حاصتتتتل على مؤهل مهوستتتت  )من  %71ستتتتنة(،  06منذم حاصتتتتل على مؤهل هحت المهوستتتت  )أهم أ ل من  70.4%
 سنة فى الهعليم( . 05حاصل على مؤهل عالى )اهم أهثر من  %1.1سنة(،  06-05

أفراد(،  4من المبحوثين يعيشتتتتون فى أستتتتر صتتتتغيرة )ا ل من  %01.3أوضتتتتحت النها ج أن حجم األسااارل المعيشاااية:  -7
 أفراد فاهثر(  3منذم يعيشون فى أسر هبيرة ) %07.7أفراد(،  1 -4منذم يعيشون فى أسر مهوس ة ) 30%

من المبحوثين عدد األبناء العاملين معذم فى الزراعة  %39.3أوضحت النها ج أن عدد األبناء العاملين ف  الزراعة:  -4
منذم  %5.7أفراد(،  4-7منذم عدد األنباء العاملين معذم فى الزراعة عدد مهوس  ) %01فرد(،  6-0عدد صغير )

 أفراد(. 4من  عدد األبناء العاملين معم فى الزراعة عدد هبير )أهثر
من المبحوثين عدد سنوات خبرهذم فى الزراعة ضعيفة  %04.3فى الزراعة  أوضحت النها ج أن  عدد سانوات الخبرل -5

 سنة( 70خبرهذم عالية )أهثر من  %76.1سنة(،  70-05خبرهذم مهوس ة ) %56.3سنة(،  05)أ ل من 
المبحوثين حيازهذم من األرض الزراعية صتتتتغيرة )أ ل من من  %43.7   أوضتتتتحت النها ج أن الزراعية حيازل األرض -1

 .دنة فأهثر(أف 5منذم حيازهذم من  هبيرة )  %01.3أفدنة(،  5أ ل من  -6منذم حيازهذم مهوس ة ) %71فدان(،  6
وحدة(،  05منذم حيازهذم من اتالت الزراعية صتتغيرة )أ ل من  %56.3أوضتتحت النها ج أن الزراعية:  اآلالت حيازل -3

 وحدة(. 70حيازهذم هبيرة )أهثر من  %5.7وحدة(،  70-05منذم حيازهذم مهوس ة ) 46%
من المبحوثين حيازهذم من الحيوانات الزراعية صتتتتغيرة )أ ل  %46.3  أوضتتتتحت النها ج أن الزراعية الحيوانات حيازل -9

 وحدات(  3من  هبيرة )أهثرحيازهذم  %64.3وحدات(،  3-3,5منذم حيازهذم مهوس ة ) %76.1وحدة(،  7.5من 
من المبحوثين مشتتتتتتتتارههذم االجهماعية  غير  %51.3أوضتتتتتتتتحت النها ج أن الرسااااامية:  ةير االجتماعية المشااااااركة -8

منذم مشتتتتتتتارههذم  %75.7درجة(،  61-09منذم مشتتتتتتتارههذم مهوستتتتتتت ة ) % 9درجة(،  03-8الرستتتتتتتمية منخفضتتتتتتتة )
 ( درجة.71-63االجهماعية غير الرسمية مرهفعة )

من المبحوثين مشتتارههذم االجهماعية الرستتمية منخفضتتة  %78.4  أوضتتحت النها ج الرساامية يةاالجتماع المشاااركة -00
 درجة( 70-64مشارههذم مرهفعة ) %41.1درجة(،  67-01منذم مشارههذم مهوس ة ) %04درجة(،  9-05)

 %09، درجة( 08-00من المبحوثين درجة القيادية لذم منخفضتتتة ) %75.7  أوضتتتحت النها ج أن  القيادية درجة -00
 درجة( 40-70درجة القيادية لذم مرهفعة ) %41.3درجة(،  68-60درجة القيادية لذم مهوس ة )

من المبحوثين إهجاهاهذم نحو المستتتتتتتتتتهحدثات  %8.7  أوضتتتتتتتتتتحت النها ج أن  الزراعية المساااااااتحدثات نحو االتجاه -06
منذم اهجاهاهذم نحو  %10.3درجة(،  67-03منذم إهجاهاهذم مهوس ة ) % 70درجة(،  01-00الزراعية ضعيفة )

 درجة(. 76-64المسهحدثات الزراعية  وية )
من المبحوثين هعرضذم لمصادر المعلومات  % 64.0أوضحت النها ج أن   التعرض لمصادر المعلومات الزراعية:  -07

هعرضتتتتتتتتذم لمصتتتتتتتتادر  %69درجة(،  40-69منذم هعرضتتتتتتتتذم مهوستتتتتتتت  ) %49(، درجة 63-04الزراعية منخفض )
 درجة(  51-46زراعية مرهفت )المعلومات ال
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منذم يقعون فى  %50.7من المبحوثين يقعون فى ف ة المهبنون األوا ل،  %6.3  أوضتتتحت النها ج أن فئات التبن   -04
 منذم فى ف ة المهله ون %1.3منذم من الغالبية المهأخرة،   %78.7ف ة الغالبية المهقدمة ، 

من الزراع يهرددون على الجمعية الزراعية  %4.0  أوضتتتتتتتتتحت النها ج أن عل  الجمعية الزراعية التردد مرات عدد -00
منذم يهرددون على الجمعية الزراعية مرة  %65.7منذم يهرددون على الجمعية مرة هل أسبوع،  %64.3مرة هل يوم، 

 يهرددون على الجمعية الزراعية فى مواسم الزراعة والحصاد  %41هل شذر، 
 الشخئية للزراع المبيوثينأالخئا ص ( 2جدتل رقم )

 % عدد (051الخصائص     )ن= % عدد (051الخصائص      )ن=

 غ   اإلجتماا ة اا  المشااااا   اا  -9   السن: -1
 ال سم  

  

 5.65 55 (درجة23 -3)مشارهة منخفضة  0.61 53 سنة( 55صغار السن ) أقل من -

 561 00 (درجة 22-24)مشارهة مهوس ة  5061 85 سنة( 51-55متوسطى السن )-

 5565 55 (درجة 92 – 23)مشارهة مرهفعة  8061 5. سنة( 51كبار السن )أكثر من -

   ال سم    اإلجتم ة   المش     -11   مستول التعليم  -2

 5368 53 (درجة 25 -4)مشارهة منخفضة  0.61 53 )لم يلتحق بالتعليم( أمى

 0861 00 (درجة 29-22)مشارهة مهوس ة  5068 85 سنة( 00)أتم أقل من  هعليم هحت المهوس 

 25-22حاصتتتتتتتتتتل علي مؤهل مهوستتتتتتتتتت  )أهم 
 سنة(

 8.65 51 (درجة 92 – 28)مشارهة مرهفعة  5.61 58

 25حتاصتتتتتتتتتتتتتتل علي مؤهل عالي )أهم أهثرمن 
 سنة(

   الق  د   د ج  -11 65. 01

 5565 55 (درجة 23 -22منخفضة )   حجم األس ة المع ش   -3

 05 05 درجة( 23-22مهوس ة ) 0.65 05 أفراد( 8)أقل من  اسرة صغيرة-

 8.65 51 (درجة 82 -92)مرهفعة  5161 015 ( أفراد.-8اسرة متوسطة )-

 المساااااتحااد اا   نحو االتجاا   -12 0565 01 أفراد فأكثر( 5أسرة كبيرة ) -
 الز اة  

  

 365 08 (درجة 22 -22إهجا  ضعي  )   ةدد األبن ء الع مل ن فى الز اة  -4

 5161 85 (درجة 29 -23) اهجا  مهوس  5565 005 فرد( 0-0عدد صغير )

 165. 30 (درجة 92- 28)  وىإهجا   0.61 08 أفراد( 8-5عدد متوسط )

    المعلوم   لمص د  التع ض -13 565 5 أفراد( 8عدد كبير )أكثر من 

 0861 .5 (درجة23 -28هعرض منخفض)   ةدد سنوا  الخب ة -5

 8561 50 (درجة82-24هعرض مهوس  ) 0865 00 سنة( 25خبرة ضعيفة )ا ل من 

 0561 80 (درجة 52-82هعرض مرهفت ) 5065 53 سنوات(92 –25خبرة مهوس ة )

   فئ   التبنى -14 .506 83 سنة( 92خبرة عالية )أهثر من 

 161 1 المجدون أو المبتكرون   الز اة   ح  زة األ ض -6

 065 8 المتبنون األوائل 8565 50  فدان( 0)أقل من حيازة صغيرة -

 5065 55 الغالبية المتقدمة 5.61 58 أقل من أفدنة(-0حيازة متوسطة )-

 5365 53 الغالبية المتأخرة 0.65 05 أفدنة فأكثر( 5حيازة كبيرة )-

 65. 01 المتلكئون   الز اة   اآلال  ح  زة -7

   ةلى الجمع    الت دد م ا  ةدد -05 5065 53 وحدة( 05حيازة صغيرة )أقل من 

 861 . مرة كل يوم 8061 5. وحدة( 51 -05حيازة متوسطة )

 0865 55 مرة كل أسبوع 565 5 وحدة( 51حيازة كبيرة )أكثر من 

 0565 55 مرة كل شهر   الز اة   الح وان   ح  زة -8

 8.61 3. فى مواسم الزراعة والحصاد  8065 8. وحدة(  565حيازة صغيرة )أقل من 

    .506 83 وحدات( 5-565حيازة متوسطة )

    0865 55 وحدات(  5حيازة كبيرة )أكثر من 

    2222: جمعت وحسبت من بيالات الدراسة الميدالية، المئدر
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  أالز اة   التع ون   الجمع   خالل من المقدم  اإل ش د   والخدم   األنشط  أداء د ج  ثانياأ

 أ( مستوى أداء الجمع   لألنشط  والخدم   اإل ش د   

( من إجمتالى المبحوثين يرون أن الجمعيتة الهعاونية الزراعية هقوم بهقديم %53,9أن حوالى ) ( 9)أظذرت نهتا ج جتدول     
( من إجمالى المبحوثين يرون أن الجمعية الهعاونية الزراعية %98,2الخدمات اإلرشتتتتتتتتتتادية بدرجة منخفضتتتتتتتتتتة، وأن حوالى )

ن إجمالى المبحوثين يرون أن الجمعية (  م%2,3هقوم بهقتديم الختدمتات اإلرشتتتتتتتتتتتتتتاديتة بدرجة مهوستتتتتتتتتتتتتت ة، فى حين أن نحو)
لمبحوثين اأهثر من نصتتتتتتتت  الهعاونية الزراعية هقوم بهقديم الخدمات اإلرشتتتتتتتتادية بدرجة مرهفعة، وهشتتتتتتتتير هب  النها ج إلى أن 

يرون أن الجمعية الهعاونية الزراعية هقوم بهقديم الخدمات اإلرشتتتتتتتتادية بدرجة منخفضتتتتتتتتة وربما يرجت بلك لوجود  صتتتتتتتتور فى 
المهاحة للجمعية ستتتتواء من ناحية الميزانية المخصتتتتصتتتتة ألداء الخدمات أو من ناحية نق  المعينات اإلرشتتتتادية  هانياتاإلم

الموجودة بالجمعية أو نهيجة لضع  المذارات االهصالية لبعض المرشدين العاملين بالجمعية ، األمر البى يسهدعى ضرورة 
 زراعية لرفت هفاءهذا وهفعيل دورها اإلرشتادى والبى يعد من صميم عملذا حهى الاالنهبا  وهقديم الدعم للجمعيات الهعاونية ال

 .يهم إهدار موارد موجودة بالفعل والمهمثلة فى مقار الجمعيات الهعاونية الزراعية

 مستوى أداء الجمعية لألنشطة والخدمات اإلرشادية( 9جدول ر م )

 % عدد درجة األداء 

 5365 53 (درجة 223-22) درجة أداء منخفضة

 5861 50 (درجة 233 -222) درجة أداء مهوس ة

 65. 01 (درجة 282-242) درجة أداء مرهفعة

 01161 051 اصجمالى
 2222، : جمعت وحسبت من بيالات الدراسة الميداليةالمئدر

  المستويات ال رعية ألداء الجمعية للخدمات المختل ةب( 
 هى   ألداء الجمعية للخدمات المختل ة( أن المسهويات المعرفية 8) أوضحت النها ج الواردة بالجدول ر م

( من المبحوثين أن مستتتهوى  يام الجمعية %82.2أوضتتتحت النها ج أن ) :القيام بخدمات مسااتلزمات اإلنتاج مسااتول -0
من المبحوثين اشتتتتتتتتتتتتتار إلى أن مستتتتتتتتتتتتتهوى  يام الجمعية بذب   %89.9الزراعية بخدمات مستتتتتتتتتتتتتهلزمات اإلنهاج منخفض، و

 أن مسهوى  يام الجمعية الزراعية بخدمات مسهلزمات اإلنهاج مرهفت %22.3الخدمات مهوس ، فى حين بهر 
( من المبحوثين أن مسهوى  يام الجمعية الزراعية %25.9أوضحت النها ج أن ) :اإلرشااديةخدمات الالقيام ب مساتول -2

من المبحوثين اشار إلى أن مسهوى  يام الجمعية بذب  الخدمات مهوس ، فى حين  %82.3بخدمات الهسويق منخفض، و
 تأن مسهوى  يام الجمعية الزراعية بخدمات الهسويق مرهف %98.2بهر 

( من المبحوثين أن مستتتتهوى  يام الجمعية الزراعية %82.2أوضتتتتحت النها ج أن ) :بخدمات التساااويقالقيام  مساااتول -3
من المبحوثين اشتتتتتتار إلى أن مستتتتتتهوى  يام الجمعية بذب  الخدمات مهوستتتتتت ، فى  %82بالخدمات اإلرشتتتتتادية منخفض، و

 دية مرهفتأن مسهوى  يام الجمعية الزراعية بالخدمات اإلرشا %22حين بهر 
( من المبحوثين أن مستتتتتتهوى  يام الجمعية الزراعية %55.9أوضتتتتتتحت النها ج أن ) :القيام بالخدمات العامة مسااااتول -5

من المبحوثين اشار إلى أن مسهوى  يام الجمعية بذب  الخدمات مهوس ، فى حين  %95.9بالخدمات العامة منخفض، و
 مسهلزمات اإلنهاج مرهفت أن مسهوى  يام الجمعية الزراعية بخدمات %3.9بهر 

حستتب  نازلياهبنود مستتهويات أداء الجمعية الزراعية للخدمات واألنشتت ة   يمهن هرهيب وبناء عل  نتائج الجدول السااابق
ثم الخدمات   درجة ، 29.9درجة وانحرا  معيارى  82.92خدمات مستتتتتتتهلزمات اإلنهاج بمهوستتتتتتت   المهوستتتتتتت  الحستتتتتتتابى
درجة وانحرا   22.22درجة، ثم الخدمات العامة بمهوستتتتت   22.22درجة بانحرا  معيارى  99.33اإلرشتتتتتادية بمهوستتتتت  



 محمد إبراهيم الخولى   -   رجب  غالية موسى                                                                                                  -405 -

 

 2002(  2)  45مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

وبناء على ، 4.23وانحرا  معيارى  28.33وفى المرهبة األخيرة خدمات الهستتتتتتويق بمهوستتتتتت   وأخيراً درجة  3.83معيارى 
مثتتل  إنخفتتاضبذتتا يجتتب زيتتادة الهرهيز على الجوانتتب الهى  ذتتا لختتدمتتاهذتتا  هفتتاءة أداء الجمعيتتة الزراعيتتة ألدابلتتك لرفت 

 .خدمات الهسويق والخدمات العامة والخدمات اإلرشادية
 المستويات الفرعية  ألداء الجمعية لألنشطة والخدمات اإلرشادية( 8جدول ر م )

 األنحرف المعيارل المتوسط % العدد المستويات المعرفية
 القيام بخدمات مستلزمات اإلنتاج مستول -0

 46.0 69 ( درجة93-22مسهوى  يام منخفض )

 43.3 65 ( درجة53-82مسهوى  يام مهوس  ) 13.30 42.32

 10.7 16 ( درجة42-22مسهوى  يام مرهفت )
 اإلرشاديةخدمات الب القياممستول  -2

 46.0 69 ( درجة23-22مسهوى  يام منخفض )

 42.0 63 ( درجة23-22مسهوى  يام مهوس  ) 22.22 99.33

 12.0 18 ( درجة82-92مسهوى  يام مرهفت )
 الهسويق القيام بخدماتمستول  -3

 25.3 38 ( درجة92-22مسهوى  يام منخفض )

 40.7 61 ( درجة83-92مسهوى  يام مهوس  ) 4.23 28.33

 34.0 51 ة( درج28-84مسهوى  يام مرهفت )
 الخدمات العامةمستول  -5

 55.3 83 ( درجة23-28مسهوى  يام منخفض )

 35.3 53 ( درجة82-24مسهوى  يام مهوس  ) 3.83 22.22

 9.3 14 ( درجة52-82مسهوى  يام مرهفت )
   00000 040 إجمال  المبحوثين

 .2222 ،جمعت وحسبت من بيانات البح  الميدانية المصدر:
 األهمية النسبية للخدمات اصرشااية المقدمة من الجمعية التعاتنية الزراعية أ ( اج

 الادمات المقدمة من الجمعية الزراعية مرتبة تنازليا وفقا للمتوسط ال سابى : أن  ( 5بجدول رقم ) النتافج أوض ت    

هم هرهيب الخدمات هنازليا فى هبا ( درجة، و 6906بمهوستتتتتتتتتتتت  ) جاءت خدمات مسااااااااتلزمات اإلنتاج ف  المرتبة األول     
( درجة، 6987( درجة، هوفير الهقاوى بمهوستتت  )7907المجال وفقا للمهوستتت  الحستتتابى هما يلى   هوفير األستتتمدة بمهوستتت  )

( درجة، الهنسيق 6953( درجة، هوفير المبيدات بمهوس  )6938هوفير ضمانات ألخب  روض زراعية على الحيازة بمهوس  )
( درجة، الهعاون والهنستتتتتتتيق مت مح ات الميهنة لهب   ش 6953األراضتتتتتتتى له ذير المراوى بمهوستتتتتتت  ) مت جذاز هحستتتتتتتين
( درجة، هوفير 6940( درجة،  مستتتتتتتاعدة الزراع فى االستتتتتتتهفادة من مخلفات المحاصتتتتتتتيل بمهوستتتتتتت  )6943األرز بمهوستتتتتتت  )

( درجة، هوفير هستتتتذيالت لهربية 6906( درجة،  هأجير اتالت الزراعية للزراع بمهوستتتت  )6901شتتتتهالت الخضتتتتر بمهوستتتت  )
( درجة، إ امة مشتتتتتتروعات إلنهاج 0985( درجة، هوفير مستتتتتتهلزمات عمل الهمبوستتتتتتت بمهوستتتتتت  )6900المواشتتتتتتى بمهوستتتتتت  )
( درجة، هوفير األعال  0997( درجة، مستتتتاعدة الزراع فى إنشتتتتاء الصتتتتوب الزراعية بمهوستتتت  )0987الشتتتتهالت بمهوستتتت  )

( 0918( درجة،  مشتتتتروع إنهاج بيض الما دة بمهوستتتت  )0930نهجات األلبان بمهوستتت  )( درجة، صتتتتناعة م0939بمهوستتت  )
( درجة، الهزويد 0956( درجة، إنشتتتتتاء واستتتتتهثمار المناحل بمهوستتتتت  )0913درجة، إنشتتتتتاء حظا ر لهربية الدواجن بمهوستتتتت  )

 درجة  (0949( درجة، هربية دودة القز ودودة الخروع بمهوس  )0948بب اريات األرانب بمهوس  )
( درجة، و د هرهبت الخدمات اإلرشتتتادية هنازليا فى هبا 0901بمهوستتت  ) جاءت الخدمات اإلرشااادية وف  المرتبة الثانية    

( درجة، هوعية 0901المجال وفقا للمهوست  الحستابى هما يلى   هوعية الزراع بهيفية هحويل المخلفات إلى أعال  بمهوس  )
( درجة، استتتهخدام 0907هر فى الحيوان وهحصتتتين الحيوانات ضتتتد األمراض بمهوستتت  )الزراع بهيفية اههشتتتا  أى مرض مب
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( درجة، هوزيت النشتتتترات اإلرشتتتتادية للمحاصتتتتيل 0906مقار الجمعيات فى هنظيم االجهماعات والندوات اإلرشتتتتادية بمهوستتتت  )
( درجة، هوعية الزراع 0909( درجة،عمل ندوات إرشتتتادية خالل الموستتتم لهل محصتتتول بمهوستتت  )0908المخهلفة بمهوستتت  )

( 0907( درجة، الهوعية بهيفية مقاومة اتفات والرش بالمبيدات الهيماوية بمهوستتتتت  )0903بهيفية عمل الستتتتتيالج بمهوستتتتت  )
( 0900درجة، هوعية الزراع بأفضتتتتتل الممارستتتتتات الصتتتتتحيحة لزراعة وخدمة المحاصتتتتتيل الزراعية حهى الحصتتتتتاد بمهوستتتتت  )

( درجتة، هوعيتة الزراع بتأفضتتتتتتتتتتتتتتل أنواع الهقتاوى 0988ل عليقتة مهوازنتة للحيوان بمهوستتتتتتتتتتتتتت  )درجتة، هوعيتة الزراع بهيفيتة عمت
 ( درجة. 0998المحسنة والمقاومة لألمراض بمهوس  )

( درجة، و د هرهبت الخدمات هنازليا فى هبا المجال وفقا 0905بمهوستتتتتت  ) جاءت خدمات التسااااويق وف  المرتبة الثالثة   
( 0908هوعية الزراع بالميعاد المناستتتتب للزراعة لزيادة أستتتتتعار المنهجات الزراعية بمهوستتتتت  ) للمهوستتتت  الحستتتتتابى هما يلى  

درجة، القيام بالحمالت اإلرشادية والهوعية باالههمام بالحصاد والجنى ونظافة المحصول وفرز  وهدريجح  بل الهعب ة بمهوس  
( درجة، هوفير أماهن 0901مراض والهشتتتتققات بمهوستتتت  )( درجة، هوعية الزراع بهيفية إنهاج حاصتتتتالت خالية من األ0909)

( 0908( درجة، مهابعة هوفير األجولة بقدر احهياجات األعضتتتتاء بمهوستتتت  )0906لهجميت المحاصتتتتيل من الزراع بمهوستتتت  )
( درجة، هوفير وستا ل لنقل المحاصيل بمهوس  0908درجة، الهعا د المستبق مت األعضتاء على اإلنهاج والهستويق بمهوست  )

( درجة، مهابعة حصتتول المنهجين 0901( درجة، هوفير المخازن والشتتون والمضتتارب والصتتوامت والمبردات بمهوستت  )0903)
( درجة، إنشتتاء مشتتروعات هعاونية هبيرة فى مجال هجفي  وهجميد وعصتتير 0904على أثمان حاصتتالهذم بالهامل بمهوستت  )

( 0906برات والمعلومات المستتتتتتهحدثة عن األستتتتتتواق بمهوستتتتتت  )( درجة، هقديم الخ0907وهعب ة الخضتتتتتتر والفاهذة بمهوستتتتتت  )
( درجة، هوفير الهمويل عن  ريق منح القروض الالزمة 0900درجة، العمل على نشتتتتتتتتتر نظام الزراعة الهعا دية بمهوستتتتتتتتت  )

( 0989( درجة، هوفير ما يلزم األعضاء من مسهلزمات الهسويق بمهوس  )0900للهسويق للمهعا دين من أعضا ذا بمهوس  )
( درجة، هنظيم برامج الهدريب 0984درجة، بيت المحصتول لألسواق المحلية أو الهصدير للخارج لحساب أعضا ذا بمهوس  )

 ( درجة. 0998لألجذزة الفنية واإلدارية ألعضا ذا فى النواحى الهسويقية بمهوس  )
( درجة، و د هرهبت الخدمات هنازليا فى هبا المجال وفقا 0907بمهوستتتتتتتتتتتتتت  ) جاءت الخدمات العامة وف  المرتبة الرابعة   

( درجة،عمل دورات هدريبية لرفت 0907للمهوستتتت  الحستتتتابى هما يلى   صتتتتر  إعانات للمحهاجين من أهل القرية بمهوستتتت  )
( درجة، 0906ية بمهوستتت  )( درجة، المشتتتارهة فى االحهفال بالمناستتتبات الدينية والقوم0906الوعى الثقافى للزراع بمهوستتت  )

( 0900( درجة، عمل دورات للحاستتتتب اتلى ألبناء الزراع بمهوستتتت  )0906المستتتتاهمة فى إصتتتتالح مرافق القرية بمهوستتتت  )
( درجة، فهح عيادات  بية هعمل بأجور رمزية 0983درجة، المشارهة فى إدارة األزمات الهى يمهن حدوثذا بالقرية بمهوس  )

( درجة، فهح ورش للصناعات الحرفية 0986مل نوادى االستهماع والمشتاهدة والمههبات بمهوس  )( درجة، ع0984بمهوست  )
 ( درجة .  0986بمهوس  )

ومن خالل ما ستتتبق اهضتتتح أن الجمعية الهعاونية الزراعية اههمت ببعض الخدمات فى مجاالت معينة وأهملت مجاالت     
الهوجذتات الجتديتدة نحو نظام الستتتتتتتتتتتتتتوق الحر أن هقوم الهعاونيات  أخرى والهى منذتا مجتال الهستتتتتتتتتتتتتتويق، لتبلتك ينبغى فى ظتل

الزراعية بدور مهميز فى مجال الهستتتتويق لمستتتتايرة اله ورات الحادثة ، وضتتتترورة إستتتتذامذا مت الجذاز اإلرشتتتتادى فى ه وير 
لى هلك اونى عأستتتتتتاليب إنهاج وهستتتتتتويق المحاصتتتتتتيل الزراعية ، هما ينبغى هدريب العاملين بهل من الجذاز اإلرشتتتتتتادى والهع

 األساليب حهى يمهن الحصول على إنهاج سلت معينة وبمواصفات هصديرية ههماشى مت مه لبات األسواق المحلية والعالمية 
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 األھمية النسبية للادمات اصرشادية المقدمة من الجمعية التعاولية الزراعية( 5جدول رقم )

  
 درجة القيا  بالادمات

 الادمات

 ال لادرا   أحيالا   دافما  
 الترتيا المتوسط

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 األتل 2112 مستلزمات اصنتاج أوتال

 2 2.93 8.0 12 25.3 38 32.0 48 34.7 52 توفير التقاوى 2

 3 2.16 38.0 57 20.0 30 30.0 45 12.0 18 توفير شتالت الاضر 2

 2 3.13 10.0 15 8.0 12 40.7 61 41.3 62 توفير  األسمدة 9

 8 2.57 27.3 41 16.0 24 28.7 43 28.0 42 توفير المبيدات 8

 4 2.12 43.3 65 9.3 14 39.3 59 8.0 12 تأجير اآلالت الزراعية للزراع 5

 22 1.95 46.0 69 24.7 37 17.3 26 12.0 18 الكمبوستتوفير مستلزمات عمل  2

3 
التعاون والتنسيق مع م طات الميكنة لكبس قش 

 األرز
26 17.3 55 36.7 32 21.3 37 24.7 2.47 

5 

 8 2.57 18.7 28 26.7 40 33.3 50 21.3 32 التنسيق مع جهاز ت سين األراضى لتطهير المراوى  4

3 
مساعدة الزراع فى االستفادة من مالفات 

 2.41 26.7 40 23.3 35 32.7 49 17.3 26 يلالم اص
2 

 22 1.93 48.7 73 18.0 27 25.3 38 8.0 12 إقامة مشروعات صلتاج الشتالت  22

 22 1.83 51.3 77 20.7 31 21.3 32 6.7 10 مساعدة الزراع فى إلشاء الئوب الزراعية 22

 9 2.79 18.0 27 18.7 28 29.3 44 34.0 51 توفير ضمالات ألخذ قروض على ال يازة 22

 3 2.10 40.0 60 19.3 29 31.3 47 9.3 14 توفير تسهيالت لتربية المواشى 29

 29 1.78 54.0 81 20.7 31 18.7 28 6.7 10 توفير األعالف  28

 22 1.67 60.7 91 18.0 27 14.7 22 6.7 10 إلشاء حظافر لتربية الدواجن  25

 24 1.49 66.7 100 21.3 32 8.0 12 4.0 6 التزويد ببطاريات األرالا  22

 23 1.52 65.3 98 21.3 32 9.3 14 4.0 6 إلشاء واستثمار المناحل  23

 23 1.48 72.0 108 14.7 22 6.7 10 6.7 10 تربية دودة القز ودودة الاروع  24

 25 1.69 60.7 91 15.3 23 18.7 28 5.3 8 مشروع إلتاج بيض المافدة  23

 28 1.71 58.0 87 20.7 31 13.3 20 8.0 12 صناعة منتجات األلبان  22

 الثان  1116 الخدمات اصرشااية أثانيا

2 
ادا  مقار الجمعيات فى تنظيم االجتماعات  استتتتت

 والندوات اصرشادية 
34 22.7 41 27.3 34 22.7 41 27.3 1.12 

9 

2 
توعية الزراع بأفضتتتتل ألواع التقاوى الم ستتتتنة 

 والمقاومة لألمراض
41 27.3 67 44.7 30 20.0 12 8.0 0.89 

22 

9 

توعية الزراع بأفضتتتل الممارستتتات الئتتت ي ة 

وختتدمتتة الم تتاصتتتتيتتل الزراعيتتة حتى لزراعتتة 

 ال ئاد
41 27.3 64 42.7 21 14.0 24 16.0 1.01 

4 

8 
فات والرش بالمبيدات  مة اآل قاو ية م ية بكيف التوع

 الكيماوية 
45 30.0 61 40.7 20 13.3 24 16.0 1.03 

3 

 5 1.08 25.3 38 18.0 27 36.7 55 20.0 30 عمل لدوات إرشادية خالل الموسم لكل م ئول 5

 8 1.09 28.0 42 20.0 30 33.3 50 18.7 28 توزيع النشرات اصرشادية للم اصيل الماتلفة 2

 2 1.07 37.3 56 17.3 26 34.0 51 11.3 17 توعية الزراع بكيفية عمل السالج  3

 3 0.99 44.0 66 19.3 29 31.3 47 5.3 8 توعية الزراع بكيفية عمل عليقة متوازلة لل يوان  4

3 
ية إكتشتتتتاف أى مرض مبكر  ية الزراع بكيف توع

 فى ال يوان وت ئين ال يوالات ضد األمراض 
27 18.0 42 28.0 28 18.7 53 35.3 1.13 

2 

 2 1.16 33.3 50 22.0 33 22.0 33 22.7 34 ف مالفات إلى أعالالتوعية الزراع بكيفية ت ويل  22
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 يتبع 0 0 0

 للادمات اصرشادية المقدمة من الجمعية التعاولية الزراعيةاألھمية النسبية ( 5جدول رقم )تابع 

  
 درجة القيا  بالادمات

 الادمات

 ال لادرا   أحيالا   دافما  
 الترتيا المتوسط

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 الثالث 1115 خدمات التسويق أثالثا   

2 
بالميعاد المناستتتتا للزراعة لزيادة  ية الزراع  توع

 الزراعية أسعار المنتجات
61 40.7 40 26.7 14 9.3 35 23.3 1.19 

2 

2 
حاصتتتتالت خالية من  تاج  ية إل ية الزراع بكيف توع

 األمراض والتشققات 
47 31.3 38 25.3 29 19.3 36 24.0 1.16 

9 

 2 1.07 46.7 70 18.0 27 24.7 37 10.7 16 توفير وسافل لنقل الم اصيل  9

 8 1.12 44.7 67 20.0 30 20.7 31 14.7 22 توفير أماكن لتجميع الم اصيل من الزراع  8

5 
توفير الماازن والشتتون والمضتتارب والئتتوامع 

 والمبردات 
16 10.7 36 24.0 32 21.3 66 44.0 1.06 

3 

2 
بيع الم ئتتتتول لألستتتتواة الم لية أو التئتتتتدير 

 0.94 46.7 70 30.0 45 16.7 25 6.7 10 للاارج ل ساب أعضافها 
29 

 22 1.01 35.3 53 28.7 43 25.3 38 10.7 16 العمل على لشر لظا  الزراعة التعاقدية 3

 5 1.09 43.3 65 21.3 32 22.0 33 13.3 20 باحتياجات األعضاء  قدرمتابعة توفير األجولة ب 4

3 
متابعة حئتتتتول المنتجين على أ مان حاصتتتتالتهم 

 1.04 35.3 53 21.3 32 32.7 49 10.7 16 بالكامل 
4 

22 
إلشتتاء مشتتروعات تعاولية كبيرة فى مجال تجفي  

 وتجميد وعئير وتعبئة الاضر والفاكهة 
12 8.0 30 20.0 23 15.3 85 56.7 1.03 

3 

22 

ما   باالھت ية  ية والتوع بال مالت اصرشتتتتاد يا   الق

ظافتة الم ئتتتتول وفرز   بال ئتتتتتاد والجنى ول

 وتدريجه قبل التعبئة 
27 18.0 38 25.3 20 13.3 65 43.3 1.18 

2 

 22 0.98 45.3 68 24.7 37 23.3 35 6.7 10 توفير ما يلز  األعضاء من مستلزمات التسويق  22

 5 1.09 46.0 69 18.7 28 23.3 35 12.0 18 التعاقد المسبق مع األعضاء على اصلتاج والتسويق 29

28 
توفير التمويتتل عن يريق منا القروض الالزمتتة 

 للتسويق للمتعاقدين من أعضافها 
17 11.3 50 33.3 38 25.3 45 30.0 1.01 

22 

 22 1.02 42.0 63 21.3 32 28.7 43 8.0 12 تقديم الابرات والمعلومات المست د ة عن األسواة  25

22 
تنظيم برامج التتتدريتتا لألجهزة الفنيتتة واصداريتتة 

 ألعضافها فى النواحى التسويقية
8 5.3 26 17.3 52 34.7 64 42.7 0.89 

28 

 الرابع 1.03 خدمات عامة أرابعا

 2 0.92 48.7 73 24.7 37 22.7 34 4.0 6 عمل لوادى االستماع والمشاھدة والمكتبات   2

 2 1.02 47.3 71 20.7 31 24.0 36 8.0 12 عمل دورات تدريبية لرفع الوعى الثقافى للزراع  2

 9 1.01 62.7 94 18.7 28 8.0 12 10.7 16 عمل دورات لل اسا اآللي ألبناء الزراع   9

 5 0.94 65.3 98 16.0 24 12.0 18 6.7 10 فتا عيادات يبية تعمل بأجور رمزية  8

 2 0.92 59.3 89 20.0 30 15.3 23 5.3 8 فتا ورش للئناعات ال رفية  5

 2 1.02 40.7 61 25.3 38 24.7 37 9.3 14 المشاركة فى االحتفال بالمناسبات الدينية والقومية  2

 2 1.13 41.3 62 25.3 38 16.0 24 17.3 26 صرف إعالات للم تاجين من أھل القرية  3

4 
المشتتتتاركة فى إدارة األزمات التى يمكن حدو ها 

 بالقرية 
14 9.3 45 30.0 46 30.7 45 30.0 0.97 

8 

 2 1.02 41.3 62 24.7 37 24.7 37 9.3 14 المساھمة فى إصالح مرافق القرية  3

 .2222،جمعت وحسبت من بيانات البح  الميدانية  المصدر:
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 ارجة جواة الخدمة اصرشااية المقدمة من الجمعية التعاتنية الزراعية أ ثالثاأ 

 :الز اة  مستوى جودة الخدم   التى تقدمه  الجمع    ا( 
تافج الأظهرت   ادمة اصرشتتتتادية %25,9) أن حوالى( 2رقم )جدول الواردة بن ( من إجمالى المب و ين يرون أن جودة ال

( منهم يرون أن الادمة اصرشتتادية %22,3درجة( ، وأن ل و ) 93-28المقدمة من الجمعية التعاولية الزراعية منافضتتة )

( من إجمالى المب و ين يرون أن الادمة اصرشتتتادية %22,2كما أن حوالى ) درجة( ، 55-82المقدمة متوستتتطة الجودة )

ئور فى اصمكاليات المتاحة  32-52المقدمة من الجمعية التعاولية الزراعية مرتفعة الجودة ) درجة( ، وقد يرجع ذلك إلى ق

لة المعرفة والمهارة المتائتتتتئتتتتة من العاملين بالجمعية لظرا لدياب التد ية أو ق ريا قبل الادمة وأ ناء الادمة ، بالجمع

ياجات وظروف الزراع ، األمر الذى يتطلا ضتتتترورة االھتما   ية الحت ية الزراع عاول ية الت بالجمع عاملين  قدير ال عد  ت أو

بجودة الادمة اصرشتتادية المقدمة من خالل الجمعية التعاولية الزراعية وتكثي  الجهود لزيادة تدريا العاملين بها وت ستتين 

 تهم وقدراتهم بهدف زيادة كفاءة وفعالية وجودة الادمة اصرشادية المقدمة للزراع . معلوما

 مستوى جودة الخدمات التى تقدمها الجمعية الزراعية (.جدول رقم )

 % عدد درجة القيا  باأللشطة

 65.3 98 (درجة 93-28) جودة منخفضة

 22.7 34 (درجة 55 -82) جودة مهوس ة

 12.0 18 (درجة 32-52) جودة مرهفعة

 100.0 150 اصجمالى
 2222، : جمعت وحسبت من بيالات الدراسة الميداليةالمئدر

 األهمية النسبية لجواة الخدمة اصرشااية المقدمة من الجمعية التعاتنية الزراعية أ ب(  

سبية لجودة الادمة اصرشادية المقدمة من الجمعية التعاولية الزراعية تم حساب المتوسط ال سابى      تم ولت ديد األھمية الن

 ( على الن و التالى:3ترتيبها تنازليا كما يبين جدول رقم )

ياس حستتتتا المتوستتتتط درجة، وتم ترتيا العبارات داخل ھذا المق 9.22بمتوستتتتط  ف  المرتبة األتل أ جاء بعد األمان    

الشتتعور باألمان فى التعامل مع  ،( درجة9,52األدب وحستتن الالق لدى العاملين بالجمعية بمتوستتط )ال ستتابى كما يلى : 

 ( درجة،9,23المعرفة والمهارة المتائتتئتتة من العاملين بالجمعية بمتوستتط ) ( درجة،9,22العاملين بالجمعية بمتوستتط )

ين دعم اصدارة وتأييدھا ألداء العامل ( درجة،9,22ع من العاملين بالجمعية بمتوستتتط )استتتتمرار متابعة حل مشتتتاكل الزرا

 .( درجة9,29بالجمعية بمتوسط )

درجة، وتم ترتيا العبارات داخل ھذا المقياس حستتا المتوستتط  9.22بمتوستتط  تف  المرتبة الثانية جاء بعد اصعتمااية   

الثقة فى العاملين بالجمعية بمتوستتتط  ،( درجة9,95والملفات الدقيقة بمتوستتتط )االحتفاظ بالستتتجالت  ال ستتتابى كما يلى :

الدقة وعد  الاطأ فى المعلومات المقدمة  ( درجة،9,22ال رص على حل مشتتتتكالت الزراع بمتوستتتتط ) ( درجة،9,92)

توفر التائتتئتتات  ة،( درج2,39الوفاء بتقديم الادمة اصرشتتادية واألجهزة التعليمية بمتوستتط ) ( درجة،9,29بمتوستتط )

 .( درجة2,42الزراعية الماتلفة بالجمعية بمتوسط )

درجة، وتم ترتيا العبارات داخل ھذا المقياس حستتتتا المتوستتتتط  9.22بمتوستتتتط  التعاطفجاء بعد  الثالثةتف  المرتبة 

وضتتع مئتتالا  ،( درجة9,23الروح المرحة والئتتداقة من العاملين فى التعامل مع الزراع بمتوستتط )ال ستتابى كما يلى: 

تفهم العاملين بالجمعية الحتياجات ومشتتاكل الزراع  ( درجة،9,22الزراع فى مقدمة اھتمامات العاملين واصدارة بمتوستتط )

مالفمة ساعات  ( درجة،9,25تقدير ظروف الزراع وتقديم حل المشكالت تبعا لظروفهم بمتوسط ) ( درجة،9,22بمتوسط )

 ( درجة2,32لمقدمة بمتوسط )العمل والوقت للادمة اصرشادية ا

درجة، وتم ترتيا العبارات داخل ھذا المقياس حسا المتوسط  9.22بمتوسط  اصستجابةأجاء بعد  الرابعةتف  المرتبة     

شكاوى بمتوسط )ال سابى كما يلى:  سارات وال السرعة فى تقديم الادمة اصرشادية ، ( درجة9,25الرد الفورى على االستف

( 9,22االستتتتعداد الدافم من العاملين بالجمعية للتعاون مع الزراع بمتوستتتط ) ( درجة،9,25المطلوبة بمتوستتتط )الزراعية 

 .( درجة2,39االستجابة الفورية الحتياجات الزراع مهما كالت درجة االلشدال بمتوسط )، درجة

درجة، وتم ترتيا العبارات داخل ھذا  2.35بمتوستتتتط  الجوانب المااية الملموسااااةأجاء بعد  الخامسااااةتف  المرتبة     

التنظيم الداخلى لمبنى الجمعية ، ( درجة2,38مظهر العاملين بالجمعية بمتوسط ) المقياس حسا المتوسط ال سابى كما يلى:

سهيالت المادية األخرى بمتوسط ) ( درجة،2,34الزراعية بمتوسط ) ة المواد حدا  ،( درجة2,38جاذبية مبنى الجمعية والت

 ( درجة 2,59اصرشادية واألجهزة التعليمية بمتوسط )

شير ھذ  النتافج إلى وجود خلل فى جودة الادمة اصرشادية المقدمة من الجمعية التعاولية الزراعية مما يستلز      وت

فات إرشادية بمواص ضرورة دعم التعاوليات الزراعية ماديا ومعنويا لتنشيط دورھا اصرشادى حتى تتمكن من تقديم خدمات

 جودة تلبى احتياجات الزراع ب يث تتناسا ھذ  الادمات مع تلك االحتياجات . 
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 ( األهمية النسبية ألبعاا جواة الخدمة اصرشااية المقدمة من الجمعية الزراعية7جدتل رقم )

  
 درجة الجودة 

 أبعاد الجودة
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة

 الترتيب المتوسط
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 الخ مس 2175 الجوانب الم د   الملموس :وتالأ 
جااايبايااة مااناابااى الااجاامااعاايااة  2

 والتسهيالت المادية األخرى
20 13.3 84 56.0 33 22.0 13 8.7 2.74 5 

التنظيم الاادخلى لمبنى الجمعيااة  2
 الزراعية

16 10.7 91 60.7 37 24.7 6 4.0 2.78 0 

 حااداثااة الموارد اإلرشاااااااديااة 9
 واألجهزة التعليمية

22 14.7 57 38.0 49 32.7 22 14.7 2.53 8 

 0 2.94 8.0 12 19.3 29 43.3 65 29.3 44 مظهر العاملين بالجمعية 8

 ال  نى 3111   ن   : اإلةتم د  ،
الوفاء بتقديم الخدمة اإلرشااادية  1

 واألجهزة التعليمية
62 41.3 35 23.3 33 22.0 20 13.3 2.93 5 

وعاادم الااخااطااأ فااى  الاادقااة 2
 المعلومات المقدمة

45 30.0 73 48.7 24 16.0 8 5.3 3.03 8 

توفر التخصاااصاااات الزراعية  3
 المختلفة بالجمعية

34 22.7 67 44.7 35 23.3 14 9.3 2.81 . 

 2 3.31 4.0 6 12.0 18 33.3 50 50.7 76 بالجمعية العاملين فى الثقة 4

 مشتتتتكالت حل على ال رص 5

 الزراع
68 45.3 52 34.7 24 16.0 6 4.0 3.21 9 

 2 3.35 2.7 4 6.7 10 43.3 65 47.3 71 يقةدق وملفات بسجالت اصحتفاظ 6

 الرابع 3111   ل  ً: اإلستج ب :

 الاتتدمتتة تقتتديم فى الستتتترعتتة 1

 المطلوبة الزراعية اصرشادية
61 40.7 39 26.0 46 30.7 4 2.7 3.05 2 

 صحتياجات الفورية اصستتتتجابة 2

 درجتتة كتتالتتت مهمتتا الزراع

 اصلشدال
57 38.0 38 25.3 43 28.7 12 8.0 2.93 5 

 العاملين بين الدافم اصستتتتتعداد 3

 الزراع مع للتعاون بالجمعية
62 41.3 46 30.7 22 14.7 20 13.3 3.00 2 

 اصستفسارات على الفورى الرد 4

لين من  والشتتتتكتتاوى م لعتتا  ا

 بالجمعية
62 41.3 53 35.3 15 10.0 20 13.3 3.05 2 

 األتل 3121  ابع ً: األم ن:

 عم التعامل فى باألمان الشتتعور 1

 بالجمعية العاملين
78 52.0 42 28.0 12 8.0 18 12.0 3.20 2 

 المتائتتئتتة والمهارة المعرفة 2

 بالجمعية العاملين من
54 36.0 69 46.0 25 16.7 2 1.3 3.17 9 

لق وحستتتتن األدب 3 ا ل  لتتدى ا

 بالجمعية العاملين
96 64.0 36 24.0 18 12.0   3.52 2 

 مشتتتاكل حل متابعة استتتتمرار 4

 بالجمعية العاملين من الزراع
62 41.3 53 35.3 23 15.3 12 8.0 3.10 8 

عم 5  ألداء وتتتأييتتدھتتا اصدارة د

 التعاولية بالجمعية العاملين
59 39.3 53 35.3 22 14.7 16 10.7 3.03 5 

 الثالث 3111 خ مس : التع طف:

هم 2 ف ين ت ل م لعتتا عيتتة ا جم ل  بتتا

 الزراع ومشاكل صحتياجات
54 36.0 59 39.3 29 19.3 8 5.3 3.06 9 

 مقدمة فى الزراع مئتتالا وضتتع 2

 واصدارة العاملين اھتمامات
60 40.0 64 42.7 24 16.0 2 1.3 3.21 2 
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مة 3 عات مالء مل ستتتتا  والوقت الع

 المقدمة اصرشادية للادمة
50 33.3 49 32.7 37 24.7 14 9.3 2.90 5 

حتتل  وتقتتديم الزراع ظروف تقتتدير 4

 لظروفه تبعا المشكالت
66 44.0 43 28.7 24 16.0 17 11.3 3.05 8 

 العاملين من والئداقة المرحة الروح 5

 الزراع مع التعامل فى
65 43.3 65 43.3 18 12.0 2 1.3 3.29 2 

 2222، : جمعت وحسبت من بيالات الدراسة الميداليةالمئدر

 التع ون   الز اة  : الجمع   خالل من المقدم  اإل ش د   والخدم   األنشط  ةن المبحو  ن  ض   ابع : د ج 
 :التع ون   الز اة   الجمع   خالل من المقدم  اإل ش د   والخدم   األنشط  ةن المبحو  ن  ض مستوى  (أ

 األنشااااطة عنمن الزراع المبحوثين مسااااتوى رضااااا م عن  %8865( أن 5أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم )
ستوى  %8865درجة(، و .3-1.منخفض ) التعاونية الزراعية الجمعية خالل من المقدمة اإلرشادية والخدمات ضا م أي

ستوى رضا م عن  %.016(، و 053-011رضا م متوسط ) شطةمن الزراع المبحوثين م  اإلرشادية والخدمات األن
 (درجة 051-081) مرتفع التعاونية الزراعية الجمعية خالل من ةالمقدم

 التعاونية الزراعية الجمعية خالل من المقدمة اإلرشادية والخدمات األنشطة عن المبحوثين رضا( مستوى 5جدول رقم )
 % عدد مستوى الرضا

 44.7 67 (درجة 33-22) رضا منخفض

 44.7 67 (درجة 293 -222) رضا مهوس 

 10.6 16 (درجة 242-282) مرهفترضا 

 100.0 150 اصجمالى
 2222،  : جمعت وحسبت من بيالات الدراسة الميداليةالمئدر

 :الز اة   التع ون   مستو    ال ض  ةن مح و  الخدم   المختلف  التى تقدمه  الجمع   (ب

 هى   الجمعية للخدمات المختل ةألداء ( أن المسهويات المعرفية 3أوضحت النها ج الواردة بالجدول ر م )
رضتتتاهم ( من المبحوثين أن مستتتهوى %84.3أوضتتتحت النها ج أن ) :خدمات مسااتلزمات اإلنتاجالرضااا عن  مسااتول -2

فى  ،هب  الخدمات مهوستتتت مستتتتهوى رضتتتاهم عن من المبحوثين  %82.9خدمات مستتتهلزمات اإلنهاج منخفض،  عن
 .اإلنهاج مرهفتخدمات مسهلزمات رضاهم عن أن مسهوى  %22 اهضح أن

خدمات  رضاهم عن( من المبحوثين أن مسهوى %23.9أوضتحت النها ج أن ) :خدمات التسويقعن  الرضا مساتول -2
أن  %28.3هب  الخدمات مهوستتتتتت ، فى حين بهر مستتتتتهوى رضتتتتتاهم عن من المبحوثين  %84منخفض،  الهستتتتتويق
 .مرهفت الهسويقخدمات مسهوى رضاهم عن مسهوى 

 رضتتتتتاهم عن( من المبحوثين أن مستتتتتهوى %83.9أوضتتتتتحت النها ج أن ) :الخدمات اإلرشااااديةعن  الرضاااا مساااتول -9
فى حين بهر  ،هب  الخدمات مهوستتت مستتتهوى رضتتتاهم عن من المبحوثين  %82.2منخفض، و الخدمات اإلرشتتتادية

 .مرهفت مسهوى رضاهم عن الخدمات اإلرشاديةأن مسهوى  22.3%
خدمات ال رضتتاهم عن( من المبحوثين أن مستتهوى %52النها ج أن ) أوضتتحت :الخدمات العامة الرضااا عن مسااتول -8

أن  %29.9فى حين بهر  ،هب  الخدمات مهوستتتت مستتتتهوى رضتتتتاهم عن من المبحوثين  %98.3منخفض، و العامة
 مرهفت العامةخدمات مسهوى رضاهم  عن المسهوى 
 الزراعيةالتعاوينة مستويات الرضا عن محاور الخدمات المختلفة التى تقدمها الجمعية ( 3جدول رقم )

 األنحرف المعيارل المتوسط % العدد المستويات المعرفية
 خدمات مستلزمات اإلنتاجعن  الرضا مستول -0

 48.7 73 ( درجة92-22رضا منخفض )
 41.3 62 ( درجة82-99رضا مهوس  ) 22.92 82.22

 10.0 15 ( درجة22-83مرهفت )رضا 
 خدمات التسويقعن  الرضامستول  -2

 27.3 41 ( درجة22-22رضا منخفض )
 48.0 72 ( درجة93-23رضا مهوس  ) 3655 55605
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 24.7 37 ة( درج84-94رضا مرهفت )
 الخدمات اإلرشاديةالرضا عن مستول  -3

 47.3 71 ( درجة22-22رضا منخفض )
 40.0 60 درجة 29-( 23رضا مهوس  ) 2.29 23.52

 12.7 19 ( درجة92-28رضا مرهفت )
 العامة الخدماتعن  الرضا مستول -5

 52.0 78 ( درجة22-28رضا منخفض )
 34.7 52 ( درجة92-29رضا مهوس  ) 9.29 24.25

 13.3 20 ( درجة82-99رضا مرهفت )
   00000 040 إجمال  المبحوثين

 2222،  وحسبت من بيالات الدراسة الميدالية : جمعتالمئدر

 المشكالت الت  تواجه الزرا  المبحوثين عند تعامل م مع الجمعيات التعاونية الزراعية خامسا: 
تافج أوضتتتت ت جدول رقم ) الن عاولية  ( أن22ب يات الت عاملهم مع الجمع ند ت جه الزراع المب و ين ع المشتتتتكالت التى توا

 الزراعية 

 مرتبة تنازليا وفقا للمتوسط ال سابى كما يلى :  

( درجة، وهم هرهيب المشتهالت هنازليا فى هبا 7.70بمهوست  )جاءت المشاكالت المتعلقة بالتساويق  ف  المرتبة األول     
ت فالمجال وفقا للمهوستتتتتتت  الحستتتتتتتابى هما يلى  عدم وجود همويل هافى لدى الهعاونيات لشتتتتتتتراء المحصتتتتتتتول من المزارعين ود

درجة( ثم   درة الهجار على الهحرك والوصتتول إلى المزارع مباشتترة لشتتراء المحصتتول  7.45مقدمات للهعا د معذم بمهوستت  )
درجة( ثم هبببب أستتتتتتتعار شتتتتتتتراء المحصتتتتتتتول نهيجة دخول  7.47ودفت الثمن فورى مما يغرى المزارع على البيت بمهوستتتتتتت  )
درجة( ثم عدم هوفر العمالة المدربة بات الخبرة  7.75مهوستتتتتتت  )الهجار فى شتتتتتتتراء المحصتتتتتتتول والمضتتتتتتتاربة على أستتتتتتتعار  ب

درجة( ثم عدم هوفر أو امهالك الهعاونيات لمقومات البنية األستاستية للعملية الهستويقية من) شون  7.76الهستويقية بمهوست  )
لهعا دية بمهوستتتت  درجة( ثم عدم إهباع نظام الزراعة ا 7.70وستتتتا ل نقل ... بمهوستتتت  ) –ثالجات  –صتتتتوامت  –مخازن  –
درجة( ثم عدم  7.68درجة( ثم عدم هفاءة برامج الهدريب الهعاونى المهخصتتتتتتت  فى المجال الهستتتتتتتويقى بمهوستتتتتتت  ) 7.68)

درجة( ثم عدم هوفر  7.65هوفر الوعى ألهمية هستتويق محاصتتيل المزارعين من خالل الجمعية الهعاونية الزراعية بمهوستت  )
درجة( ثم ضتتتع  هفاءة األجذزة الوظيفية بالهعاونيات بمهوستتت   7.67الهستتتويقى ) المرشتتتد الزراعى المهخصتتت  فى المجال

 درجة(. 7.08درجة( ثم عدم هوفر المعلومات عن األسواق الداخلية والخارجية بمهوس  ) 7.60)
ليا فى ( درجة ، وهم هرهيب المشتتتتتهالت هناز 6.95بمهوستتتتت  )جاءت المشاااكالت المتعلقة بالمبيدات  وف  المرتبة الثانية    

درجة( ثم عدم هوافر المبيد فى الو ت  7.00هبا المجال وفقا للمهوست  الحستابى هما يلى  عدم هوافر سالت الرش بمهوس  )
درجة( ثم ارهفاع ستتعر المبيد  6.93درجة( ثم عدم هوافر المعلومات الهافية عن المبيد بمهوستت  ) 7.00المناستتب بمهوستت  )

درجة( ثم عدم الثقة فى مصتتتتتتتتتتتدر  6.37المبيدات الموجودة بالجمعية بمهوستتتتتتتتتتت  ) درجة( ثم عدم فعالية 6.38بمهوستتتتتتتتتتت  )
 درجة(.  6.18الحصول على المبيدات بمهوس  )

( درجة ، وهم هرهيب المشتتهالت هنازليا فى 6.14بمهوستت  )جاءت المشااكالت المتعلقة بالتقاول  وف  المرتبة الثالثة 
درجة( ثم نق  المعلومات عن الهقاوى  6.90هبا المجال وفقا للمهوس  الحسابى هما يلى  ارهفاع أسعار الهقاوج بمهوس  )

شتتهر  دفت درجة( ثم ي 6.38درجة( ثم عدم هوافر األصتتنا  الجيدة فى الو ت المناستتب بمهوستت  ) 6.90المنهقاة بمهوستت  )
درجة(  6.15درجة( ثم صتعوبة إجراءات الحصول على الهقاوى بمهوس  ) 6.15ثمن الهقاوى فورى ودفعة واحدة بمهوست  )

درجة( ثم هوزيت هميات  ليلة  6.58درجة( ثم ضتتتع  اإلنبات بمهوستتت  ) 6.17ثم عدم الثقة فى مصتتتدر الهقاوج بمهوستتت  )
 درجة(.  6.71ثم األصنا  الموجودة منخفضة اإلنهاج بمهوس  ) درجة( 6.56من الهقاوى على األعضاء بمهوس  )
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( درجة ، وهم هرهيب المشتتهالت 6.51بمهوستت  )جاءت المشااكالت المتعلقة بالسااماد الكيماول  وف  المرتبة الرابعة 
 6.18)  هنازليا فى هبا المجال وفقا للمهوستتتتت  الحستتتتتابى هما يلى  عدم هوفر النوع الم لوب  فى الو ت المناستتتتتب بمهوستتتتت

درجة( ثم عدم  6.10درجة( ثم عدم هوفر المعلومات الهافية عن السماد بمهوس  ) 6.13درجة( ثم ارهفاع السعر بمهوس  )
درجة( ثم يهم ستتتداد  يمة األستتتمدة  6.53مواءمة مواعيد العمل بالهعاونيات الزراعية مت المواعيد المناستتتبة للزراع بمهوستتت  )

درجة(  6.54درجة( ثم عدم هوفر الهمية الم لوبة فى الو ت المناستتتب بمهوستتت  ) 6.53) للهعاونيات نقدى وفورى بمهوستتت 
درجة( ثم صعوبة إجراءات الحصول على األسمدة بمهوس   6.50ثم الواست ة والمحستوبية للحصول على السماد بمهوس  )

 درجة(  6.73درجة( ثم عدم الثقة فى مصدر السماد بمهوس  ) 6.43)
 

 

 

 المشهالت الهى هواجح الزراع المبحوثين عند هعاملذم مت الجمعيات الهعاونية الزراعية ( 01جدول رقم )
 المشكلة وجوددرجة   

 المشكالت
 الترتيا  المتوسط غير موجودة ضعيفة متوسطة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 الثالث 2025 مشكالت التقاتى أ-و 
 5 2.63 20.7 31 23.3 35 28.0 42 28.0 42 عد  الثقة فى مئدر التقاوي   2
 2 2.81 14.0 21 23.3 35 30.7 46 32.0 48 ارتفاع أسعار التقاوي   2
عد  توافر األصتتتناف الجيدة فى  9

 الوقت المناسا 
48 32.0 45 30.0 34 22.7 23 15.3 2.79 

9 

لقص المعلومتتات عن التقتتاوى  8
 المنتقاة 

35 23.3 60 40.0 45 30.0 10 6.7 2.80 
2 

 2 2.59 12.0 18 36.7 55 31.3 47 20.0 30 ضع  اصلبات   5
قاوى  2 لة من الت يات قلي توزيع كم

 على األعضاء 
22 14.7 56 37.3 50 33.3 22 14.7 2.52 

3 

األصتتتناف الموجودة منافضتتتة  3
 اصلتاج

22 14.7 47 31.3 44 29.3 37 24.7 2.36 
4 

يشتتتتري دفع  من التقاوى فورى  4
 واحدة ودفعة

38 25.3 45 30.0 43 28.7 24 16.0 2.65 
8 

صعوبة إجراءات ال ئول على  3
 التقاوى

43 28.7 38 25.3 42 28.0 27 18.0 2.65 
8 

 الرابع 2156 مشكالت السماا الكيماتى أ-ب
 4 2.37 25.3 38 26.7 40 33.3 50 14.7 22 عد  الثقة فى مئدر السماد  2
 2 2.67 18.7 28 21.3 32 34.7 52 25.3 38 ارتفاع السعر  2
فى  النوع المطلوب عتتد  توفر  9

 الوقت المناسا 
44 29.3 42 28.0 37 24.7 27 18.0 2.69 

2 

عتتد  توفر الكميتتة المطلوبتتة فى  8
 الوقت المناسا 

26 17.3 53 35.3 47 31.3 24 16.0 2.54 
5 

عد  توفر المعلومات الكافية عن  5
 السماد 

35 23.3 51 34.0 34 22.7 30 20.0 2.61 
9 

عتتد  مواءمتتة مواعيتتد العمتتل  2
عيتتة مع  لزرا ليتتات ا تعتتاو ل بتتا

 المواعيد المناسبة للزراع 
33 22.0 51 34.0 34 22.7 32 21.3 2.57 

8 

يتم سداد قيمة األسمدة للتعاوليات  3
 لقدى وفورى 

35 23.3 44 29.3 43 28.7 28 18.7 2.57 
8 

ئول  4 سوبية لل  سطة والم  الوا
 على السماد

30 20.0 45 30.0 47 31.3 28 18.7 2.51 
2 

صعوبة إجراءات ال ئول على  3
 األسمدة

35 23.3 34 22.7 48 32.0 33 22.0 2.47 
3 

 الثان  2185 مشكالت المبيدات أ-ج
عد  الثقة فى مئتتدر ال ئتتول  2

 على المبيدات 
35 23.3 58 38.7 33 22.0 24 16.0 2.69 

5 

 9 2.79 9.3 14 23.3 35 46.0 69 21.3 32 ارتفاع سعر المبيد   2
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 المشكلة وجوددرجة   
 المشكالت

 الترتيا  المتوسط غير موجودة ضعيفة متوسطة كبيرة
 % عدد % عدد % عدد % عدد

يدات الموجودة  9 ية المب عد  فعتال
 بالجمعية  

28 18.7 71 47.3 33 22.0 18 12.0 2.73 
8 

 2 3.01 6.7 10 19.3 29 40.0 60 34.0 51 عد  توافر آالت الرش  8
عد  توافر المعلومات الكافية عن  5

 المبيد  
50 33.3 53 35.3 24 16.0 23 15.3 2.87 

2 

توافر المبيتتد فى الوقتتت  2 عتتد  
 المناسا 

57 38.0 51 34.0 28 18.7 14 9.3 3.01 
2 

 األتل 3131 مشكالت تتعلق بالتسويق-ا
فى لتتدى  2 مويتتل كتتا ت جود  عتتد  و

التعاوليات لشتتتتراء الم ئتتتتول من 
المزارعين ودفع مقتتدمتتات للتعتتاقتتد 

 معهم  

85 56.7 49 32.7 14 9.3 2 1.3 3.45 

2 

تذبذب أستتعار شتتراء الم ئتتول  2
لتيجتتة دخول التجتتار فى شتتتتراء 
الم ئتتتتول والمضتتتتتاربتتة على 

 أسعار   

79 52.7 49 32.7 18 12.0 4 2.7 3.35 

9 

ت ر   9 ل لى ا ع تجتتار  ل قتتدرة ا
والوصتتول إلى المزارع مباشتترة 
لشتتتراء الم ئتتتول ودفع الثمن 
فورى ممتتا يدرى المزارع على 

 البيع 

82 54.7 52 34.7 14 9.3 2 1.3 3.43 

2 

عد  توفر الوعى ألھمية تستتويق  8
م اصتتتيل المزارعين من خالل 

 الجمعية التعاولية الزراعية   
65 43.3 59 39.3 24 16.0 2 1.3 3.25 

3 

عن  5 لومتتات  ع م ل فر ا تو عتتد  
 األسواة الداخلية والاارجية 

73 48.7 39 26.0 32 21.3 6 4.0 3.19 
22 

يات  2 عاول عد  توفر أو امتال  الت
سية للعملية  سا لمقومات البنية األ

 –ماازن  –التسويقية من) شون 
وسافل لقل  – الجات  –صوامع 

... 

80 53.3 48 32.0 10 6.7 12 8.0 3.31 

5 

 2 3.29 8.0 12 8.0 12 30.7 46 53.3 80 عد  إتباع لظا  الزراعة التعاقدية   3
بة ذات  4 مدر لة ال ما عد  توفر الع

 الابرة التسويقية  
74 49.3 60 40.0 6 4.0 10 6.7 3.32 

8 

ضتتتع  كفاءة األجهزة الوظيفية  3
 بالتعاوليات  

74 49.3 48 32.0 14 9.3 14 9.3 3.21 
3 

عد  توفر المرشتتتد المتائتتتص فى  22
 المجال التسويقى  

66 44.0 62 41.3 12 8.0 10 6.7 3.23 
4 

كفتتاءة برامج التتتدريتتا  22 عتتد  
التعاولى المتائتص فى المجال 

 التسويقى 
80 53.3 46 30.7 12 8.0 12 8.0 3.29 

2 

 2222،  : جمعت وحسبت من بيالات الدراسة الميداليةالمئدر

 
 :الزراعيةمقترحات الزرا  المبحوثين للتغلب عل  المشكالت الت  تواج  م عند تعامل م مع الجمعيات سادسا: 
مقترحات الزراع المب و ين للتدلا على المشتتتتكالت التى ( أن أھم 00أوضتتتت ت النتافج الواردة بالجدول رقم )  

يات  عاملهم مع الجمع ند ت يةتواجههم ع يا كما يلى:  الزراع نازل بة ت ستتتتبة بن توفير األستتتتمدة بكميات أكبر ويول الوقتمرت

سمدة ، و7.68% سعر األ سبة  تافيض  سمدة و، %8.61بن ساحة المزروعةصرف األ سبة  على الم سيط  ، و%168.بن تب

توفير المبيدات والتقاوى واألستتتمدة باألجل على  ، و%7.68بنستتتبة  إجراءات حئتتتول الزراع على مستتتتلزمات اصلتاج

ضىالم ئول  سبة  مثل الما صيل ، و%7.61بن سويق الم ا ساعدة الفالحين فى ت ضى بنسبة م توفير  ، و%864.مثل الما

سبة بن التنسيق بين الجمعية وبنك القرية لتسهيل القروض ، و%61..بنسبة  والمضمولة فى الوقت المناسا التقاوى الجديدة

 %3.61بنسبة  وفير لدوات إرشادية بئفة مستمرة لتوعية المزارعينت، و3863%
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  لزراعيةاذم مت الجمعيات الهعر  على مقهرحات الزراع المبحوثين للهغلب على المشهالت الهى هواجذذم عند هعامل( 00جدول ر م )

 % (051التكرار ن= المقترحات م

 86.7 130 توفير األسمدة بكميات أكبر ووقت أيول 0

 74.0 111 تافيض سعر األسمدة  2

 60.7 91 صرف األسمدة على المساحة المزروعة  3

 56.7 85 تبسيط إجراءات حئول الزراع على مستلزمات اصلتاج 4

والتقاوى واألستتتمدة باألجل على الم ئتتتول مثل توفير المبيدات  5

 56.0 84 الماضى

 52.0 78 توفير التقاوى الجديدة والمضمولة فى الوقت المناسا 6

 47.3 71 مساعدة الفالحين فى تسويق الم اصيل مثل الماضى 7

 44.0 66 تافيض  من التقاوى عن سعرھا ال الى 8

 36.0 54 لتوعية المزارعينتوفير لدوات إرشادية بئفة مستمرة  9

 37.3 56 التنسيق بين الجمعية وبنك القرية لتسهيل القروض 01

 2222،  : جمعت وحسبت من بيالات الدراسة الميداليةالمئدر

    فى ضوء ما أسفرت عن نها ج البح  يمهن الخروج بالهوصيات الهالية التوصيات
أوضتتتتتتتتتتتتتتحتتت النهتتا ج أن الغتتالبيتتة العظمى من الزراع المبحوثين يرون أن الجمعيتتة الهعتتاونيتتة الزراعيتتة هقوم بهقتتديم  -0

الخدمات اإلرشتتتتتتتتتادية بدرجة منخفضتتتتتتتتتة األمر البى يستتتتتتتتتهدعى ضتتتتتتتتترورة االنهبا  وهقديم الدعم للجمعيات الهعاونية 
 الزراعية لرفت هفاءهذا وهفعيل دورها اإلرشادى 

الهعاونية الزراعية اههمت ببعض الخدمات فى مجاالت معينة وأهملت مجاالت أخرى والهى  اهضتتتتتتتتتتتتتتح أن الجمعية -6
فيجب زيادة الهرهيز على الجوانب الهى بذا إنخفاض مثل خدمات الهستتتتويق والخدمات العامة  منذا مجال الهستتتتويق
 والخدمات اإلرشادية

ى هلك األساليب الحديثة حهى يمهن الحصول علينبغى هدريب العاملين بهل من الجذاز اإلرشادى والهعاونى على  -7
 إنهاج سلت معينة وبمواصفات هصديرية ههماشى مت مه لبات األسواق المحلية والعالمية

أظذرت النها ج الواردة أن الخدمة اإلرشتتتتتادية المقدمة من الجمعية الهعاونية الزراعية منخفضتتتتتة الجودة  األمر  هما -4
الخدمة اإلرشتتتتتتتتتتتتادية المقدمة من خالل الجمعية الهعاونية الزراعية وههثي  البى يه لب ضتتتتتتتتتتتترورة االههمام بجودة 

الجذود لزيادة هدريب العاملين بذا وهحستين معلوماهذم و دراهذم بذد  زيادة هفاءة وفعالية وجودة الخدمة اإلرشادية 
 المقدمة للزراع

لجمعية الهعاونية الزراعية مما يستتتتهلزم هشتتتتير هب  النها ج إلى وجود خلل فى جودة الخدمة اإلرشتتتتادية المقدمة من ا -5
ضتتتتترورة دعم الهعاونيات الزراعية ماديا ومعنويا لهنشتتتتتي  دورها اإلرشتتتتتادى حهى ههمهن من هقديم خدمات إرشتتتتتادية 

 بمواصفات جودة هلبى احهياجات الزراع بحي  ههناسب هب  الخدمات مت هلك االحهياجات . 
ن هوصتى الدراسة بهوفير مسهلزمات اإلنهاج من هقاوج وأسمدة ومبيدات الهى بهرها الزراع المبحوثي وفقا للمشتهالت -1

   إجراءات حصتتتتول الزراع على هب بالهميات الم لوبة فى الميعاد المناستتتب وبالستتتعر المناستتتب للزراع مت هبستتتي
 المسهلزمات.

 المراجع باللغة العربية:  

االسااااااتشااااااارية للتعاونيات الزراعية بمحافظة رؤية نقدية لبرنامج مسااااااتقبل الخدمات الشتتتتتتتتتافعى، عماد مخهار،  -0
، مبادرات اإلصتتتالح اإلرشتتتادى الزراعى فى مصتتتر )ه بيقات ورؤى( ، المؤهمر الستتتابت لإلرشتتتاد الزراعى الدق لية
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6005. 
دور التعاونيات الزراعية ف  اإلرشااد التسويق  لبعض المحاصيل التصديرية ف  ظل ستالم، محمود عبدالحميد    -7

، رسالة دههورا ،  سم اإلرشاد الزراعى والمجهمت الريفى، هلية سياسة التحرر االقتصادل بجم ورية مصر العربية
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  EVALUATION STUDY OF THE ROLES OF AGRICULTURAL 

COOPERATIVES ASSOCIATION IN SHARKIA GOVERNORATE 
Ghalia Mousa Ragab Mohamed              Mohamed Ibrahim El-Kholy 

Abstract: 

  This research aimed to identify the general characteristics of the growers of 

respondents, identify the degree of performance of activities and extension services provided 

through the agricultural cooperative association, and recognize the quality of activities and 

extension services provided through the agricultural cooperative association, identify 

satisfaction respondents activities and extension services provided by during the agricultural 

cooperative ssociation, and identify the problems that farmers face the respondents when 
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dealing with agricultural cooperatives, and proposals agriculture researched to overcome the 

problems they face when dealing with agricultural associations, and conducted this research in 

Sharkia Governorate, choose the larger districts in terms of the number of farmers holders 

agricultural land which Husseinia and Faqous were chosen as the largest village in the district 

of each, where the number of farmers holders also these villages are Qintair of Faqous district 

and Al-Malkien village of Husseiniya district,  the sample was 150 researched evenly divided 

on villages selected by 89 Researched from Al-Malkien village and 61 Researched from Al-

Mal Qintair kien village and was selected individuals the study sample from each village simple 

random method, and researchers adopted at the data collection necessary to achieve the 

objectives of the research on the use of the Questionnaire of personal interview, data were 

collected during the period from January to February 2016. 

The results showed that about (59.3%) believe that agricultural cooperative association 

is providing extension services low score,(34.0%) believe that agricultural cooperative 

association is providing advisory services to a fair degree,(6.7%) believe that assembly 

agricultural cooperative providing extension services highly. 

The results showed that about (65.3%) of the total researched believe that the extension 

service provided by agricultural cooperative association low quality, and (22.7%) of them 

believe that the extension service provided medium quality, (12.0%) believe that the extension 

service provided by the agricultural cooperative association are high quality 

The results showed that 44.7% of the total researched level of satisfaction with the 

activities and extension services provided is low through agricultural cooperative association, 

44.7% of the total researched level of satisfaction is medium, and 10.6 % level of satisfaction 

is high (140-180 degrees). 

The results showed that the problems that farmers face the respondents when dealing 

with agricultural cooperatives are: in the first rank came the problems related to marketing 

average by (3.30) degrees, the second rank came the problems of pesticide by average (2.85) 

degree, in the third rank came the problems related of seeds by average (2.64) degrees, and the 

fourth rank came the problems of fertilizer chemical average (2.56) degree. 

The results showed that the most important proposals of agriculture researched to 

overcome the problems they face when dealing with agricultural associations are : provision of 

fertilizers in quantities greater length of time, and reduce the price of fertilizers, exchange of 

fertilizers on the cultivated area, simplify procedures for farmers to production requirements, 

the provision of pesticides, seeds and fertilizers on credit on the crop first costume, help farmers 

in marketing crops such as last, the provision of seeds new and secured in a timely manner, and 

coordination between the association and the bank of the village to facilitate the loans, and 

providing extension seminars continuation basis to awareness of the farmers. 

 

 


