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 الفعالية المنظمية للجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الشرقية
 

 شيماء عبد الرحمن هاشم –محمد إبراهيم الخولى  -رانيا حمدي عبدالصادق باشا
 مصر -الزقازيق جامعة  –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي 

 الملخص: 
التعرف على بعض الخصائص الشخصية للمبحوثين من مديرى الجمعيات الزراعية، وتحديد درجة فعالية الجمعيات  استهدف هذا البحث

نائى، وبعد تحقيق لبالتعاونية الزراعية وذلك من خالل تحديد أبعاد الفعالية التالية: بعد المناخ التنظيمى، وبعد التكيف، وبعد التنسيق، والبعد ا
لفعالية وبين الفعالية ااألهداف(، وتحديد األهمية النسبية ألبعاد الفعالية للجمعيات التعاونية الزراعية، وتقدير العالقات التفاعلية والتبادلية بين أبعاد 

على  زراعية من وجهة نظر المبحوثين، والتعرفالكلية للجمعيات التعاونية الزراعية، والتعرف على المشكالت التى تواجه الجمعيات التعاونية ال
 مقترحاتهم لزيادة فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية

جمعية زراعية، وتم  511جمعيذة زراعيذة من الجمعيات الموجودة بها والبالع عددها  051وأجرى هذذا البحذث في محذافظذة الشذذذذذذذذذذذذذذرقيذة على  
من إجمذذالى مذذديرج الجمعيذذات  %01مبحوث بنسذذذذذذذذذذذذذذبذذة  051الزراعيذذة فى المحذذافظذذة والبذذالع عذذددهم إجراء البحذذث على مذذديرج الجمعيذذات التعذذاونيذذة 

الزراعية بالمحافظة وروعى فى إختيار الجمعيات أن تكون من قرى مختلفة فى المسذذذذذذذذذذذذذذاحة المزروعة أى من قرى ذات مسذذذذذذذذذذذذذذاحات كبيرة وقرى ذات 
عتمد الباحثون  في جمع البيانات علي إسذذتخدام إسذذتمارة ايسذذتبيان بالمقابلة الشذذخصذذية، وتم جمع مسذذاحات متوسذذ ة و قرى ذات مسذذاحات صذذ يرة، واب

 7102البيانات خالل عام 
منها مسذتوى المناخ  %1..0مسذتوى المناخ التنظيمى لها منخفض، ومن الجمعيات  %26.82وكانت أهم النتائج التى توصذل إليها البحث: أن 

من الجمعيات التعاونية الزراعية مسذذتوى التنسذذيق وايتصذذال  %80.00التنظيمى بها مرتفع، و أن  مسذذتوى المناخ %2.00التنظيمى بها متوسذذ ، و
مسذذذذذذذذذتوى البعد البنائى لها من الجمعيات  %66.82أن  مسذذذذذذذذذتواها مرتفع، و %07.82منها مسذذذذذذذذذتواها متوسذذذذذذذذذ ، و %1..7بالجمعية منخفض، و 

مسذذذذتوى بعد من الجمعيات  %85.00أن ، ومسذذذذتوى البعد البنائى بها مرتفع %1..منها مسذذذذتوى البعد البنائى بها متوسذذذذ ، و %2.00منخفض، و
من الجمعيات  %00.00أن  ، ومسذذذذذذذذذتوى التكيف بها مرتفع %07.1منها مسذذذذذذذذذتوى بعد التكيف بها متوسذذذذذذذذذ ، و %77.82التكيف لها منخفض، و

 مستواها مرتفع،  %75.00منها مستواها متوس ،  %.0.0.التعاونية الزراعية مستوى تحقيق األهداف منخفض، و 
: بعد ىكما أوضذذحت النتائج أن األهمية النسذذبية ألبعاد فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية مرتبة تنازليا حسذذو المتوسذذ  كانت على النحو التال

بعد التنسذذذذذذذذذذذذذذيق ة ، ثم ( درج22..0( درجذة، ثم بعذد التكيف فى المركز الثذانى بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ   08.26تحقيق األهذداف فى المرتبذة األولى بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ   
( درجة، ثم بعد المناخ التنظيمى  التنظيم الداخلى للجمعية( فى المركز الرابع 76.8وايتصذذذذذذذذذذذذذذال بذالجمعية  التكامل( فى المركز الثالث بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ   

إرتبا ية وتفاعلية بين  أوضذذذذذذحت النتائج وجود عالقة( درجة، كما 08.05( درجة، ثم البعد البنائى فى المرتبة األخيرة بمتوسذذذذذذ   77.06بمتوسذذذذذذ   
مت ير ك جميع أبعاد الفعالية وبعضذذذذذذذذذذذذذها البعص، وكذلك تبين وجود عالقة إرتبا ية بين جميع أبعاد الفاعلية كمت يرات مسذذذذذذذذذذذذذتقلة وبين الفعالية الكلية

لمتعلقة هذه المشذذذاكل ثم المشذذذكالت ا تابع، وكانت المشذذذكالت التى تواجه الجمعيات الزراعية هى: المشذذذكالت المتعلقة بايمكانيات المادية فى مقدمة
ى والجهات ر بالتدريو فى المركز الثانى ثم المشذذكالت المتعلقة بالرضذذا الوظيفى فى المركز الثالث ثم المشذذكالت المتعلقة بالعالقات مع الهيئات األخ

ى المركز م المشذذذذكالت المتعلقة بجمهور المسذذذذتفيدين فايشذذذذرافية فى المركز الرابع ثم المشذذذذكالت المتعلقة بايمكانيات البشذذذذرية فى المركز الخام  ث
 الساد  ثم المشكالت المتعلقة بالجوانو ايدارية والتنظيمية فى المركز السابع 

 
 محافظة الشرقية -الجمعيات التعاونية الزراعية -الفعالية المنظميةالكلمات اإلفتتاحية: 

 

 المقدمة
المجتمعات المتقدمة والمتخلفة على السواء األمر الذى يجعل قضايا التنمية بمجاالتها المختلفة تعد التنمية الهدف الذى تت لع إليه كافة 

افة العقبات كالتحدى الحقيقى الذى يواجه بلدان العالم الثالث، حيث تت لو عملية التنمية فى البداية تشخيص واضح لمشكالت التنمية ثم البدء بإزالة 
 (0،ص0996معدالت متنامية من التقدم والنمو ومن ثم تبنى المدخل المناسو يحداث عملية التنمية والت يير حسن،الهيكلية التى تحول دون تحقيق 

 لولما كان تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية فى الدول النامية يعد ضرورة ملحة وذلك للزيادة المض ردة فى عدد السكان فى تلك الدو 
المحدودة، ولما كانت الزراعة تمثل إحدى الدعامات الرئيسية لإلقتصاد القومى فى مثل تلك الدول كان البد من العمل  والض   المتزايد على مواردها

  (.0،ص7116على تحقيق التنمية الزراعية حتى يمكن تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية فى هذه الدول  باشا،
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لزراعى كقائد مهنى ووكيل ت يير تعتبر المسئولية ايستراتيجية للمرشد الزراعى ( إلى أن دور المرشد اRogers 1995,p:337ويشير  
 هى تنمية القدرة على التجديد الذاتى للسلوك عند المزارعين فى المجتمع المحلى .

لوظيفية اوالتنمية المتواصلة وهى تأخذ مسمى آخر وهو  التنمية المستدامة( هى العملية التى يتم من خاللها إحداث الت يرات المؤسسية البنائية و       
   والتى تؤدى إلى كفاءة وفعالية المؤسسات والمنظمات الريفية الحكومية وغير الحكومية لرفع مستوى السكان وتحسين نوعية حياتهم

 ( . 0.0،ص7105سويلم،
ويعد المدخل المنظمى أحد المداخل التنموية التى القت قبوال واستحسانا من جانو كثير من المشت لين بقضايا التنمية وهذا المدخل يتيح 

اخل إ ار لجمعى دالفرصة لكافة المنظمات على إختالف مجاالتها لإلسهام بشكل أو بآخر فى تجاوز قضايا التخلف كما يتيح الفرصة للعمل ا
 ( .0512،ص7101متكامل ترتكز عليه إستراتيجية التنمية البشرية شريف وآخرون،

( عن دو الجمعيات التعاونية الزراعية وجد أن الجمعية رغم قيامها بأدوارها فى تقديم مستلزمات El-Sayed,1985,p:37وفى دراسة  
عيم فى ايمكانيات الفنية والبشرية فإن الجمعية تقابل العديد من المعوقات فى سبيل تحقيق اينتاج المختلفة وايرشاد الزراعى ألعضائها ووجود تد

 أهدافها.
ويتوقف مدى نجاح المنظمة فى أداء رسالتها على شقين رئيسيين هما: كفاءتها فى توظيف وتعبئة مواردها قيا  على مستوى المنظمة(، 

 (.0512،ص7101أخرى قيا  على مستوى المستفيدين من الخدمة(  شريف وآخرون، وفعاليتها فى تحقيق أهدافها المجتمعية من جهة
وتعتبر الجمعيات التعاونية الزراعية أحد المنظمات االجتماعية المهمة فى الريف المصرى وهى المنظمة الشعبية التى يكونها الفالحون 

جتماعيا لذلك فإن ة االعتماد على هذه المنظمات يعتبر أسا  نجاح مشروعات التنمية الريفي بمحض إرادتهم وبرغبتهم فى خدمة أنفسهم إقتصاديا واب
 (.7.9،ص7100 عبد الرحمن،

تتوقف على  ىويعد المناخ التنظيمى للتعاونيات الزراعية بما له من أبعاد متباينة متكاملة أحد المحددات األساسية لسلوك العاملين بالتعاونية والذ    
وار الزراعية  للتعاونية إلى حد كبير فتوافر المناخ التنظيمى الجيد قد يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر فى نجاح العمل  بيعته كفاءة أدائهم لألد

ية الريفية مايرشادى حيث يهيئ الظروف المواتية لقيام العاملين بأداء أعمالهم ومن ثم نجاح الدور ايرشادى للتعاونية بما يخدم تحقيق أهداف التن
 (.979،ص7107ر ايستدامة فى العمل ايرشادى الزراعى  العزو والحامولى،ويدعم فك

ويعتبر قيا  الفعالية يسيرا نسبيا إذا كنا نعرف ما الذى ينب ى تحقيقه من نشا  معين داخل المنظمة أو من المنظمة بأكملها وفى هذه 
ال على تحقيق الفعالية وبقدر تحقيق هذه المؤشرات يتحدد مستوى الحالة يمكن االعتماد على مجموعة من المؤشرات التى إن توفرت كانت دلي

 (.18.،ص.711الفعالية عتمان،
 فالفعالية هى محصلة تفاعل مكونات األداء الكلى للمنظمة بما تحتويه من أنش ة فنية ووظيفية إدارية وما يؤثر فى هذا األداء من ت يرات

 ( .0070،ص.711اف خالل فترة زمنية محددة  إبراهيم وحافظ،داخلية وخارجية لتحقيق هدف أو مجموعة من األهد
 ( نقال عن عبد الوهاو أن الفعالية تعنى القدرة على إحداث التأثير المرغوو لتحقيق النتائج الفعلية الم لوبة.967،ص7107وذكر الخولى،

قدرة المنظمة على التفاعل بينها وبين  -7اصة.قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الخ -0ويمكن التعبير عن فعالية المنظمات باآلتي:
قدرة المنظمة على التكيف مع  -5قدرة المنظمة على اينتاج.  -.قدرة المنظمة على تخ ي  الموارد المست لة.  -0الظروف الداخلية والخارجية. 
قدرة المنظمة على تحقيق التوازن األمثل بين  -2ا. قدرة المنظمة على ايستجابة يشباع حاجات وتوقعات أفراده-8المؤثرات البيئية الخارجية. 
 (. 90،ص91،ص7110قدرة المنظمة على ايستمرارية فى ظل ظروف المجتمع المحلى الذى تعمل فيه سويلم، -6األنش ة المختلفة للمنظمة. 

وعندما يكشف التشخيص عن  ( أن الفعالية المنظمية هى تعبير عن قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها90،ص7101وترى سحر نويصر،
 مية.ي بيعة مشكالت المنظمة ومسبباتها أو فرص الت وير الممكنة تبدأ ايدارة فى التخ ي  ثم تنفيذ الت يرات الالزمة لتحسين الفعالية التنظ

عن  ريق كفاءة الفعالية المنظمية بأنها األداء األمثل للنتائج المخ  ة  Gibsonنقال عن  (800،ص.710ويعرف العزو وعبداهلل،
لمنظمة اإستخدام الموارد المحدودة فى ظل الظروف البيئية التى تعمل فيها المنظمة، وأن معايير قيا  الفعالية قد تعتمد على الهدف الذى أنشئت 

 من أجل تحقيقه أو على جودة نوعية الخدمات التى تؤديها المنظمة لمجتمعها.
ايمام أن الفعالية المنظمية تقي  مدى المخرجات أو النتائج أى مدى حسن أداء المنظمة نقال عن  (819،ص7108ويذكر المهدى وآخرون،

  لألنش ة المناسبة بما يهيئ تحقيق األهداف أى النتائج المستهدفة وبما يشبع حاجات وتوقعات أصحاو المصلحة المشتركة.
 -0المنظمة ألربعة مشاكل أو مت لبات رئيسية هى: ( نقال عن الحسينى أن فعالية المنظمة تتحقق بحل 00،ص7110وأشار جمال،

تحقيق األهداف: ويقصد به حشد  -7التكيف: والذى يشير إلى تدبير كل من الموارد البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحقيق أهداف المنظمة. 
وخاصة تلك العالقات التى تضمن تحقيق أعلى مستوى التكامل: ويشير إلى العالقات بين الوحدات  -0موارد المنظمة من أجل تحقيق األهداف. 

الكمون: ويشير إلى م لبين هامين هما: األول: الحفاظ على النم  ويتعلق بمدى اينسجام بين  -.من التضامن والتماسك بين األنساق الفرعية. 
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مان ن ن اق التنظيم، الثانى: إدارة التوتر: ويتحقق من خالل ضاألدوار التى يؤديها الفرد فى التنظيم واألدوار التى يقوم بها فى الجماعات الخارجة ع
 وجود دافعية كافية لدى الفرد كى يست يع أداء مهامه فى المنظمة.

معدل الحركة الداخلية بالمنظمة: فإذا زادت حركات النقل بين األعضاء  -0وهناك عدة مؤشرات تدل على فعالية المنظمة من عدمها هى: 
وضع بعض األفراد فى وظائف قد تكون أقل أو أكبر  -7ا يعنى أن هناك قصورا فى نظام االختيار والتعيين فى المواقع المختلفة. داخل المنظمة فهذ

مكانيات الفرد.  إنخفاض أو إرتفاع مستوى الرضا الوظيفى  -.إنخفاض أو إرتفاع معدالت األداء الفعلى مقارنا بالمعايير الموضوعة.  -0من قدرات واب
رتفاع قابلية األفراد للتعليم والتدريو وارتفاعها تزيد من فعاليتها والعك  صحيح سويلم،-5فرد. لدى ال  (.90،ص7110إنخفاض أواب

( خصائص المنظمة الفعالة فى أنها: تحقق التكيف والمواءمة مع البيئة الداخلية والخارجية، تواجه 89،ص86،ص7100ويوضح  مجاهد،
الموارد بالشكل المالئم ألهدافها، تتحمل المخا رة بقدر معقول، تضع فى إعتبارها حاجات األفراد وحاجات  المشكالت وتعمل على حلها، توظف

تها وفقا سالتنظيم وتع ى النوعين من الحاجات نف  األهمية واألولوية، قيام المنظمة بقيا  إتجاهات رأى المجتمع فيما تؤديه من خدمات وت يير سيا
 ألمر ذلك، القيا  الدقيق لإلنجازات والتعرف على نواحى القوة والضعف والتحليل المناسو لهما وت بيق ايجراء المناسو. لهذه اآلراء كلما ت لو ا

ظيفى، و وتتمثل مجاالت تفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية فيما يلى: ت بيق المعايير األساسية للعمل التعاونى، تدريو األعضاء والجهاز ال      
حكومة للحركة التعاونية، تقوية مصادر التمويل الذاتى،تحسين ايمكانات والتجهيزات التعاونية،واالرتقاء بمستوى ايدارة دعم ال

 (.705،ص0996الذاتية جامع،
لتعاونيات اولزيادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية فإنه يجو ضرورة تعديل التشريع التعاونى بالشكل الذى يضمن: تحقيق إستقاللية 

ليها ع بحيث تصبح مؤسسات ذاتية مدارة من قبل أعضائها، ت وير القدرات المالية للتعاونيات، الرب  بين إحتياجات الزراع والخدمات التى يحصلون
 ، صديق اجحةنمن التعاونيات، وتمكين التعاونيات من التوسع والت ور لتصبح مؤسسات تدخل فى تحالفات إستراتيجية مع شركات إنتاج وتسويق 

 ( .90، ص7118
( أن من مت لبات تفعيل الدور ايرشادى للجمعيات التعاونية الزراعية إستق او رؤساء وأعضاء مجال  .6.،ص7108وذكر عتمان وفايد،    

ركة ة بالمشايإدارة الجمعيات وت ويعهم للعمل ايرشادى الت وعى باعتبارهم قادة رسميين ومحليين للزراع بحكم وظائفهم، وأيضا إلزام الجمعيات الزراع
ايرشاديين  نفى أعباء وتكاليف إقامة الندوات واالجتماعات والحقول الزراعية  التى تقدمها ألعضائها مقابل قيام الدولة بتوفير الخبراء واألخصائيي

 الحكوميين بدون مقابل. 
ات اف العامة التى تفى بإشباع حاجمما سبق يتضح أن فعالية المنظمة تركز بالدرجة األولى على األهداف الخاصة بالمنظمة، وكذلك األهد

تصبح  االجماعة والعاملين فى المنظمة على المستوى المحلى والعام، وأنه متى قامت المنظمة بالعمل على تحقيق أهدافها على الوجه الم لوو فإنه
فعالية شل فى أداء ذلك الدور، حيث أن نقص الفعالة وناجحة فى أداء دورها أما إذا عجزت عن القيام بتحقيق تلك األهداف فإنها تفقد فعاليتها وتف

 المنظمية يرجع فى أغلو األحيان إلى سوء التواؤم مع العوامل البيئية دائمة الت يير.
 

 المشكلة البحثية: 
لزراعية فى ا تعتبر فعالية المنظمة مدخال جيدا لمعرفة مدى نجاحها فى تحقيق أهدافها ورسالتها فى المجتمع، وأن نجاح الجمعيات التعاونية

دى كما اتحقيق األهداف التى أنشئت من أجلها إنما يمثل أساسا جوهريا يسهامها بفعالية فى التنمية الزراعية ودليل واضح على نجاح العمل ايرش
با فى فعالية العمل سل أن ضعف أو إنعدام فعالية هذه الجمعيات فى بلوغ أهدافها سوف يؤثر سلبا على تحقيق مت لبات التنمية الزراعية كما يؤثر

سمح يايرشادى الزراعى فى المن قة، كما أن تحديد  بيعة المناخ السائد فى المنظمة يساعد فى تفسير السلوك التنظيمى الفردى والجماعى بها و 
ما فيها تميز المنظمة عض المزايا ببإمكانية التنبؤ به والسي رة عليه كما يساعد فى تهيئة الظروف المالئمة لألداء الفعال، ويسهم أيضا فى تحقيق ب

لرقابة اعن غيرها وتنمية شعور اينتماء والوالء لدى أعضاء المنظمة إضافة إلى إستقرار النظام االجتماعى والتفاعل بين أعضاء المنظمة وتسهيل 
ية مدى فعالية الجمعيات التعاونية الزراعوالضب  السلوكى فى المنظمة، لذلك فقد كان من الضرورى القيام بهذا البحث فى محاولة جادة لقيا  

 بمحافظة الشرقية كمنظمات خدمية من خالل ايجابة على التساؤالت اآلتية:
مذا هى درجذة فعذاليذة الجمعيذذات التعذاونيذذة الزراعيذة وذلذذك من خالل تحذديذذد أبعذاد الفعذذاليذة التذاليذذة: بعذد المنذذاخ التنظيمى، وبعذد التكيف،  -0

 ئى، وبعد تحقيق األهداف(وبعد التنسيق، والبعد البنا
 ماهى المشكالت التى تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية من وجهة نظر العاملين بها؟  -7
 ما هى مقترحاتهم لزيادة فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية؟ -0
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 أهداف البحث:
 عيةالتعرف على بعض الخصائص الشخصية للمبحوثين من مديرى الجمعيات التعاونية الزرا -0

د التنسذذذذذيق، عتحديد درجة فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك من خالل تحديد أبعاد الفعالية التالية: بعد المناخ التنظيمى، وبعد التكيف، وب -7
 والبعد البنائى، وبعد تحقيق األهداف(

 تحديد األهمية النسبية ألبعاد الفعالية للجمعيات التعاونية الزراعية -0
 تقدير العالقات التفاعلية والتبادلية وايسهام النسبى بين أبعاد الفعالية وبين الفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الزراعية -.
 التعرف على المشكالت التى تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية من وجهة نظر المبحوثين -5
 ات التعاونية الزراعيةالتعرف على مقترحات المبحوثين لزيادة فعالية الجمعي -8

 أهمية البحث:
تسذذذذاعد هذه الدراسذذذذة فى تدعيم دور الجمعيات التعاونية الزراعية من خالل التعرف على نواحى القصذذذذور فيها والمشذذذذكالت التى تتعرض لها 

ت، مما يسذذاعد فى ن التعاونياللعمل على تحسذذينها األمر الذى يسذذاهم فى توفير مؤشذذرات حقيقية يسذذترشذذد بها المخ  ون للسذذياسذذيات والمسذذئولين ع
ى ومن ثم عإعداد وتخ ي  إسذذذتراتيجيه شذذذاملة لتفعيل دور التعاونيات الزراعية مما يعود بالنفع على جمهور المسذذذترشذذذدين وبالتالى تنمية الق اع الزرا

 يمكن تحقيق التنمية الزراعية وأيضا التنمية الريفية الشاملة على أسا  علمي سليم .
 ةالفروض اإلحصائي

 ال توجد عالقة إرتبا ية معنوية بين أبعاد الفعالية وبين درجة الفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الزراعية الفرض األول:
 ال تسهم أبعاد الفعالية إسهاما معنويا فى تفسير درجة الفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الزراعية الفرض الثانى:
   منطقة البحث

 جمعية.  511جمعية زراعية من الجمعيات الموجودة بها والبالع عددها  051أجرى هذا البحث في محافظة الشرقية على    
 عينة البحث

مبحوث بنسذذذذذذذذذذبة  051تم إجراء البحث على مديرج الجمعيات التعاونية الزراعية عينة الدراسذذذذذذذذذذة فى محافظة الشذذذذذذذذذذرقية والذى بلع عددهم 
لجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة وروعى فى إختيار الجمعيات أن تكون من قرى مختلفة فى المسذذذذذذذذذذذذذذاحة المزروعة، من إجمالى مديرج ا 01%

جمعية من القرى ذات المساحات  51أى من قرى ذات مسذاحات كبيرة و قرى ذات مسذاحات متوسذ ة وقرى ذات مسذاحات صذ يرة، حيث تم إختيار 
 جمعية من القرى ذات المساحات الص يرة 51لقرى ذات المساحات المتوس ة، وجمعية من ا 51المنزرعة الكبيرة، و
 أسلوب جمع البيانات

 إعتمد الباحثون في جمع البيانات علي إسذذتمارة ايسذذتبيان بالمقابلة الشذذخصذذية التى إشذذتملت على بيانات عن خصذذائص مديرى الجمعيات وبيانات    
عد التكيف، بعن المهام التى يقوم بها مديرى الجمعيات والمرشذذذذذذذذذذذذذدين الزراعيين بالجمعية وبيانات عن أبعاد الفعالية للجمعية  بعد المناخ التنظيمى، و 

وتم جمع  ،وبعد التنسذذذيق، والبعد البنائى، وبعد تحقيق األهداف( بايضذذذافة إلى بيانات عن المشذذذكالت التى تواجه الجمعيات التعاونية ومقترحات حلها
 7102البيانات خالل عام 

 
 أدوات التحليل اإلحصائى

دراسذذذذة هى العرض الجدولى بالتكرار والنسذذذو المئوية والمتوسذذذذ  الحسذذذذابى، تم إسذذذتخدام عدد من األسذذذذاليو ايحصذذذائية لتحليل وعرض نتائج ال      
 (Regression Stepwise  )Bray,1985,p170ومعامل إرتبا  بيرسون، والتحليل ايرتبا ى واينحدارى المتعدد المتدرج الصاعد  

 قياس متغيرات البحث
 أمكن قيا  مت يرات البحث على النحو التالي :

  هذا المت ير بسذذذذؤال المبحوث عن عمره ألقرو سذذذذنة، وتم إسذذذذتخدام عدد السذذذذنوات الممثلة لسذذذذن مديرى الجمعية كمؤشذذذذر رقمي تم قياالسنننن:  –1
 55أقل من  – 1.سذذذذذنة(، متوسذذذذذ ى السذذذذذن   1.لقيا  هذا المت ير، وتم تقسذذذذذيم المبحوثين إلي ثالث فئات كما يلي: صذذذذذ ار السذذذذذن  أقل من 

 سنة فأكثر(. 55سنة(، كبار السن  
( لمؤهل الدبلوم، ومؤهل معهد 0،  0،7تم قيا  هذا المت ير بسذذذذذؤال المبحوث عن نوع المؤهل الذى حصذذذذذذل عليه، وأع يت درجات  المؤهل:  -2

 التعاون، والبكالوريو  على الترتيو
: يحصذذذلون ثين إلى ثالث فئات هى: تم سذذذؤال المبحوث عن عدد الدورات التدريبية التى حصذذذل عليها وتم تقسذذذيم المبحو عدد الدورات التدريبية -3

 دورات(.  01دورات(، وعدد كبير  أكثر من 01-5دورات(، وعدد متوس    5على عدد قليل من الدورات  أقل من 
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تم قيا  هذا المت ير بعدد سذذذذذذذذنوات خبرة العمل بالجمعية الزراعية وتم تقسذذذذذذذذم المبحوثين إلى ثالث فئات  عدد سنننننننوات خبرل العمل بالجمعية: -4
 سنة(.  71سنة(، خبرة مرتفعة  أكثر من  71-01سنوات(، خبرة متوس ة   01هى: ذوى خبرة منخفضة  أقل من 

( عبارات 6ت تعبر عن درجة رضذذذذذذذذذذذذاه الوظيفى بلع عددها  تم قيا  هذا المت ير بسذذذذذذذذذذذذؤال المبحوث بمجموعة من العباراالرضننننننننا الوظيفى:  -5
( للعبارات السذذلبية 0، 7، 0( للعبارات االيجابية على الترتيو، ودرجات  0، 7، 0وأع يت ايسذذتجابات  راضذذى، سذذيان، غير راضذذى( درجات  

( درجة ، وتم تقسذذذذذذذيم المبحوثين .7-6نظرى بين  وتم تجميع الدرجة الكلية للعبارات لتعبر عن درجة الرضذذذذذذذا الوظيفى للمبحوث وتراوح المدى ال
 ( درجة. .7-09( درجة، وذوى رضا مرتفع  06-00( درجة، وذوى رضا متوس   07-6إلى ثالث فئات هى: مبحوثين ذوى رضا منخفض  

( عبارات وأع يت ايسذذذذذذذذذذذذذذتجابات  موافق، محايد، غير موافق( 6تم قيا  هذا المت ير بمجموعة من العبارات بلع عددها   الدافعية لإلنجاز:  -6
( للعبارات السذذذذذذذذذلبية، وتم تجميع الدرجة الكلية للعبارات لتعبر عن درجة 0، 7، 0( للعبارات االيجابية على الترتيو، ودرجات  0، 7، 0درجات  

( درجذذذة ، وتم تقسذذذذذذذذذذذذذذيم المبحوثين إلى ثالث فئذذذات هى: مبحوثين لذذذديهم دافعيذذذة .7-6بحوث وتراوح المذذذدى النظرى بين  الذذدافعيذذذة لإلنجذذذاز للم
 ( درجة. .7-09( درجة، ولديهم دافعية مرتفعة  06-00( درجة، ولديهم دافعية متوس ة  07-6منخفضة  

 تم قياسها بمجموعة أبعاد هى:حقيق أهدافها، و قدرة الجمعية على تويقصد بها فعالية الجمعية التعاونية الزراعية:  -7
( عبارات، وأع يت ايسذذتجابات  مالئم، 01وتم قياسذذه بمجموعة من العبارات بلع عددها   بعد المناخ التنظيمى )التنظيم الداخلى للجمعية(: -أ

تقسذذذذذذذذذذذذذيم الجمعيات من حيث مسذذذذذذذذذذذذذتوى المناخ ، وتم ( درجة01-01وتراوح المدى النظرى بين  (، 0، 7، 0مالئم لحد ما، غير مالئم( درجات  
( درجة،  وتم 01-.7( درجة، ومستوى مرتفع  70-02( درجات، ومسذتوى متوسذ   08-01التنظيمى إلى ثالث فئات هى: مسذتوى منخفض  

( 7  األوزان  توسذذذذحسذذذاو األهمية النسذذذبية لمكونات المناخ التنظيمى بحسذذذاو المتوسذذذذ  الحسذذذابى لكل عبارة والعبارة التى يزيد متوسذذذ ها عن م
درجة يعتبر مسذذذذذتواها مرتفع والعبارة التى يقل متوسذذذذذ ها عن ذلك يعتبر مسذذذذذتواها منخفض والعبارة التى يتسذذذذذاوى متوسذذذذذ ها مع متوسذذذذذ  األوزان 

 يعتبر مستواها متوس . 
( عبارة وأع يت ايستجابات 72ممثلة بذذذذذذذذذذذذذذذ  وتم قياسه بثالثة أبعاد فرعية   بعد التنسيق واإلتصال )التكامل( للجمعيات التعاونية الزراعية: -ب

، وتم ( درجذذة016-72وتراوح المذذدى النظرى بين   (، وتم تجميع الذذدرجذذة الكليذذة لهذذذه األبعذذاد0، 7، 0، . دائمذذا، أحيذذانذذا، نذذادرا، ال( درجذذات  
( درجة، مسذذتوى متوسذذ  50-72تقسذذيم الجمعيات الزراعية من حيث مسذذتوى التنسذذيق وايتصذذال إلى ثالث فئات هى: مسذذتوى تنسذذيق منخفض  

( درجة، كما تم ترتيو األبعاد حسذو المتوسذ  الحسابى، وتم حساو األهمية النسبية للعبارات داخل 016-20( درجة، مسذتوى مرتفع  21-.5 
ة التى متوسذذذ ها ردجة( درجة يعتبر مسذذذتواها منخقض والعبار  7كل بعد بحسذذذاو المتوسذذذ  الحسذذذابى لكل عبارة والعبارة التى متوسذذذ ها  أقل من 

درجات( يعتبر مسذتواها مرتفع، واألبعاد الفرعية للتنسذيق وايتصال  .-0درجات( يعتبر مسذتواها متوسذ  والعبارة التى متوسذ ها   0أقل من -7 
 هى: 

( عبارة، 08عددها   وتم قياسذذذذذه بالسذذذذذؤال عن العالقة مع الجهات البحثية والمنظمات األخرى بمجموعة من العبارات بلع ( التنسننننيق األفقى :1)
وتم تقسذذذيم الجمعيات  ( درجة،.8-08وتراوح المدى النظرى بين  (، 0، 7، 0، .وأع يت ايسذذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  

( 02-72( درجة، ومسذذذتوى متوسذذذ   78-08الزراعية من حيث مسذذذتوى التنسذذذيق األفقى إلى ثالث فئات هى: مسذذذتوى تنسذذذيق منخفض  
 ( درجة..8-06مستوى مرتفع  درجة، و 

وأع يت ايسذذذذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( ( عبارات عن نم  العالقة مع المسذذذذذتويات األعلى، 6تم قياسذذذذذه بعدد  و  ( التنسننننيق الرأسننننى:2)
يق الرأسذذذذى إلى ، وتم تقسذذذيم الجمعيات الزراعية من حيث مسذذذذتوى التنسذذذذ( درجة07-6وتراوح المدى النظرى بين  (، 0، 7، 0، .درجات  

 ( درجة. 07-.7( درجة، مستوى مرتفع  70-08( درجة، مستوى متوس   05-6ثالث فئات هى: مستوى تنسيق منخفض 
وتراوح المدى (، 0، 7، 0، .( عبارات، وأع يت ايسذذذذذذذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  0وتم قياسذذذذذذذذه بعدد   ( التنسننننننيق الداخلى:3)

، وتم تقسذذيم الجمعيات الزراعية من حيث مسذذتوى التنسذذيق الداخلى إلى ثالث فئات هى: مسذذتوى تنسذذيق داخلى رجة( د07-0النظرى بين  
 ( درجة.07-9( درجة، ومستوى مرتفع  6-8( درجات، ومستوى متوس   5-0منخفض  

 ( سؤال تمثل:00 وتم قياسه بمجموعة من األسئلة بلع عددها  البعد البنائى للجمعيات التعاونية الزراعية: -ج
وأع يذذت وتم قيذذاسذذذذذذذذذذذذذذه بذذالسذذذذذذذذذذذذذذؤال عن مذدى كفذذايذة عذدد العذذاملين للمهذذام الم لوبذذة من الجمعيذة بذذالجمعيذة ( كفنناينة عندد العناملين بننالجمعينة: 1)

 ( على الترتيو0، 7، 0، .ايستجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  
وأع يت ايسذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( ى مناسذذبة مؤهالت العاملين بالجمعية وتم قياسذذه بالسذذؤال عن مد( مناسننبة مؤه ت العاملين: 2)

 ( على الترتيو0، 7، 0، .درجات  
 ( على الترتيو0، 7، 0، .وأع يت ايستجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  : العاملين ألهداف الجمعية إدراك( 3)
 ( على الترتيو0، 7، 0، .وأع يت ايستجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات   شاط الجمعية:قدرل العاملين على اإلندماج فى ن (4)
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وتم قياسه بالسؤال عن وجود خ ة تدريبية يعداد العاملين الجدد بالجمعية، وأع يت ( وجود خطة تدريبية إلعداد العاملين الجدد: 5)
 ( على الترتيو0، 7، 0، . ايستجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات 

وتم قيذاسذذذذذذذذذذذذذذه بذالسذذذذذذذذذذذذذذؤال عن مذدى توافق الذدورات التذدريبية مع احتياجات العمل ( توافق الندورات التندريبينة مع إحتيناجنات العمنل بنالجمعينة: 6)
 ( على الترتيو0، 7، 0، .بالجمعية، وأع يت ايستجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  

، 0، .وأع يت ايستجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات   بالجمعية فى األعمال التى يتلقى تدريبًا بخصوصها:( تشغيل كل موظف 7)
 ( على الترتيو0، 7

وتم قياسذذذذها بسذذذذؤال المبحوث عن نوع مشذذذذاركة األعضذذذذاء فى أنشذذذذ ة الجمعية ( درجة مشننناركة أعضننناء الجمعية فى األنشنننطة التى تؤديها: 8)
 على الترتيو. (0، 7، 0، . لية أو عينية أو بالجهد وأع يت إستجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات سواء مشاركة ما

: وتم قياسذذها بسذذؤال المبحوث عن نوع مشذذاركة األهالى فى أنشذذ ة الجمعية سذذواء مشذذاركة مالية درجة مشنناركة األهالى فى أنشننطة الجمعية (9)
 على الترتيو. (0، 7، 0، .  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  أو عينية أو بالجهد وأع يت إستجابات

( 0، 7، 0، .وأع يت ايسذذذذذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  ( قدرل الجمعية على تلبية إحتياجات السننننكان فى البيئة المحيطة: 11)
 على الترتيو

، .وأع يت ايسذذذذذذذذذذذذذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات   يات للبيئة المحيطة:( ارتبناط الخدمات التى تقدمها الجمعية بالموارد واإلمكان11)
 ( على الترتيو0، 7، 0

( على 0، 7، 0، .وأع يت إستجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  من الموارد الموجودل فى البيئة المحيطة:  إستفادل الجمعية( 12)
 الترتيو

( على 0، 7، 0، .وأع يذذت إسذذذذذذذذذذذذذذتجذذابذذات  دائمذذا، أحيذذانذذا، نذذادرا، ال( درجذذات   األهننداف المقننامننة من أجلهننا: ( نجنناا الجمعيننة فى تحقيق13)
 .الترتيو

( درجة، وتم تقسذذذذذذذذذذذذذيم الجمعيات من حيث مسذذذذذذذذذذذذذتوى البعد البنائى إلى 57-00وتم تجميع الدرجة الكلية للبعد البنائى وتراوح المدى النظرى بين   
وتم حسذذذذاو ( درجة، 57-09( درجة، ومسذذذذتوى مرتفع  06-78( درجة، ومسذذذذتوى متوسذذذذ   75-00منخفض  ثالث فئات هى : مسذذذذتوى بنائى 

درجة( يعتبر مسذذتواها منخقض  7األهمية النسذذبية للعبارات داخل كل بعد بحسذذاو المتوسذذ  الحسذذابى لكل عبارة والعبارة التى متوسذذ ها  أقل من 
 درجات( يعتبر مستواها مرتفع. .-0مستواها متوس  والعبارة التى متوس ها   درجات( يعتبر 0أقل من -7والعبارة التى متوس ها  

ويقصذذذذذذذذذذذذذد به قدرة الجمعية على التكيف الداخلى مع بيئة العمل والتكيف الخارجى مع البيئة المحي ة، : للجمعيات التعاونية الزراعيةبعد التكيف  -د
(، وتراوح 0، 7، 0، .عبارة وأع يت إسذذذذذذذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  ( 00وتم قياسذذذذذذذذه باسذذذذذذذذتخدام مجموعة من العبارات بلع عددها  

( 75-00( درجة، وتم تقسذذذذذذذذذذيم الجمعيات من حيث مسذذذذذذذذذذتوى التكيف إلى ثالث فئات هى : مسذذذذذذذذذذتوى تكيف منخفض  57-00المدى النظرى بين  
سذذاو األهمية النسذذبية للعبارات داخل كل بعد بحسذذاو المتوسذذ  ، وتم ح( درجة 57-09( درجة، ومسذذتوى مرتفع  06-78درجة، ومسذذتوى متوسذذ   

درجات( يعتبر  0أقل من -7ردجة( درجة يعتبر مسذذذذتواها منخقض والعبارة التى متوسذذذذ ها   7الحسذذذذابى لكل عبارة والعبارة التى متوسذذذذ ها  أقل من 
 درجات( يعتبر مستواها مرتفع. .-0مستواها متوس  والعبارة التى متوس ها  

 وتم قياسه من خالل ثالثة محاور هى: بعد تحقيق األهداف للجمعيات التعاونية الزراعية:  -هنن
( مهمة 05وتم قياسذذها بسذذؤال المبحوث عن المهام التى يقوم بها كمدير جمعية وبلع عدد هذه المهام  ( المهام التى يقوم بها مدير الجمعية: 1)

( على 0، 7، 0، .وأع يت إسذذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( درجات  مابين مهام يومية وأسذذذبوعية وشذذذهرية ونصذذذف سذذذنوية أو موسذذذمية، 
ة، وتم تقسذذذذذذذذيم المبحوثين من حيث مسذذذذذذذذتوى المهام التى يقوم بها مدير الجمعية إلى ثالث ( درج81-05الترتيو، وتراوح المدى النظرى بين  
 ( درجة 81-5.( درجة، ومستوى مرتفع  ..-01( درجة، ومستوى متوس   79-05فئات هى : مستوى قيام منخفض  

دد ام التى يقوم بها المرشذذد الزراعى بالجمعية، وبلع عوتم قياسذذها بسذذؤال المبحوث عن المهالمهام التى يقوم بها المرشنند الزراعى بالجمعية: ( 2)
وأع يت إسذذذذذتجابات  دائما، أحيانا، نادرا، ال( ( مهمة مابين مهام يومية وأسذذذذذبوعية وشذذذذذهرية ونصذذذذذف سذذذذذنوية أو موسذذذذذمية، 02هذه المهام  

ثين من حيث مسذذتوى المهام التى يقوم ( درجة، وتم تقسذذيم المبحو 86-02( على الترتيو، وتراوح المدى النظرى بين  0، 7، 0، .درجات  
( 86-50( درجة، ومسذذتوى مرتفع  51-.0( درجة، ومسذذتوى متوسذ   00-02بها المرشذدين إلى ثالث فئات هى: مسذتوى قيام منخفض  

 درجة.
( 00عدد هذه المهام   وتم قياسذذذذذذذذذذذها بسذذذذذذذذذذذؤال المبحوث عن قدرته على أداء المهام المكلف بها كمدير جمعية، وبلع( القدرل على أداء المهام: 1)

 .وأع يت إسذذتجابات  كبيرة، متوسذذ ة، ضذذعيفة، منعدمة( درجات  مهمة مابين مهام يومية وأسذذبوعية وشذذهرية ونصذذف سذذنوية أوموسذذمية، 
( درجة، وتم تقسذذذذذيم المبحوثين من حيث مسذذذذذتوى آداء المديرين لمهامهم إلى ..-00( على الترتيو، وتراوح المدى النظرى بين  0، 7، 0،

 ( درجة...-00( درجة، ومستوى مرتفع  07-77( درجة، ومستوى متوس   70-00ثالث فئات هى: مستوى آداء منخفض  
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( درجذذة، وتم تقسذذذذذذذذذذذذذذيم 027-0.وتم تجميع الذذدرجذذة الكليذذة للمحذذاور الثالثذذة لتعبر عن بعذذد تحقيق األهذذداف وتراوح المذذدى النظرى بين    
( 027-079( درجة، مسذذذذذذتوى مرتفع  076-68( درجة، مسذذذذذذتوى متوسذذذذذذ   65-0.توى منخفض  الجمعيات الزراعية  إلى ثالث فئات هى: مسذذذذذذ

خل ادرجة، كما تم ترتيو األبعاد حسذذو المتوسذذ  الحسذذابى، كما تم ترتيو األبعاد حسذذو المتوسذذ  الحسذذابى، وتم حسذذاو األهمية النسذذبية للعبارات د
-7ردجة( درجة يعتبر مسذذتواها منخقض والعبارة التى متوسذذ ها   7توسذذ ها  أقل من كل بعد بحسذذاو المتوسذذ  الحسذذابى لكل عبارة والعبارة التى م

 درجات( يعتبر مستواها مرتفع.  .-0درجات( يعتبر مستواها متوس  والعبارة التى متوس ها   0أقل من 
: تم قياسذها بسذؤال مديرى الجمعيات الزراعية المبحوثين عن المشكالت التى تواجههم سواء مشكالت المشنك ت التى تواج  الجمعيات الزراعية  -8

نظيمية، تتتعلق بايمكانيات المادية، أو مشذذذكالت تتعلق بايمكانيات البشذذذرية، أو مشذذذاكل خاصذذذة بالتدريو، أو مشذذذكالت تتعلق بالجوانو ايدارية وال
يئات األخرى والجهات ايشذرافية، أو مشذكالت تتعلق بالرضا الوظيفى، أو مشكالت تتعلق بجمهور المستفيدين، أو مشذكالت متعلقة بالعالقات مع اله

( مشذذذذذذذذذكلة، وأع يت ايسذذذذذذذذذتجابات  موجودة بدرجة كبيرة، موجودة بدرجة متوسذذذذذذذذذ ة، موجودة بدرجة ضذذذذذذذذذعيفة، غير 50وبلع عدد هذه المشذذذذذذذذذكالت  
( درجة، وتم تقسذذذذذذيم المشذذذذذذكالت إلى ثالث فئات هى: مسذذذذذذتوى .71-50وتراوح المدى النظرى بين  ( على الترتيو، 0، 7، 0، .موجودة( درجات  

 ( درجة. .71-050( درجة، مستوى مرتفع  057-017( درجة، مستوى متوس   010-50منخفض  
حسابى لكل لمتوس  الكما تم ترتيو المشذكالت حسذو المتوسذ  الحسذابى، وتم حسذاو األهمية النسذبية للمشكالت داخل كل بعد بحساو ا

( درجة يعتبر مسذذتواها مرتفع والعبارة التى يقل متوسذذ ها عن ذلك يعتبر مسذذتواها منخفض 7عبارة والعبارة التى يزيد متوسذذ ها عن متوسذذ  األوزان  
 والعبارة التى يتساوى متوس ها مع متوس  األوزان يعتبر مستواها متوس .

تم معرفتها بسذذذذذذذذذذذذذذؤال المبحوثين عن مقترحاتهم لزيادة فعالية الجمعيات التعاونية، وتم تجميع تكرارات  ونية:مقترحات زيادل فعالية الجمعيات التعا -9
 كل مقترح وحسبت كنسبة مئوية من حجم العينة

 أدوات التحليل اإلحصائى
ابى، والنسذذذو المئوية والمتوسذذذذ  الحسذذذذ تم إسذذذتخدام عدد من األسذذذذاليو ايحصذذذائية لتحليل وعرض نتائج الدراسذذذذة هى العرض الجدولى بالتكرار      

 ومعامل إرتبا  بيرسون 
 

 النتائج والمناقشة
 

 أوال: الخصائص الشخصية للمبحوثين 
 ( ما يلى:0أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم  

 كبار السن  %57.1متوس ى السن،  %82..7من المبحوثين ص ار السن،  %70.00أوضحت النتائج أن السن:  –1
منهم حاصذذذلين على مؤهل معهد التعاون،  %70.00من المبحوثين حاصذذذلين على مؤهل الدبلوم، و   %56.82أوضذذذحت النتائج أن المؤهل:  -2

 منهم حاصلين على البكالوريو . %06.1و 
يحصذذذذلون على عدد  %06.1من المبحوثين يحصذذذذلون على عدد قليل من الدورات، و %57.82: أوضذذذذحت النتائج أن عدد الدورات التدريبية -3

 يحصلون على عدد كبير.  %9.00متوس ، و
ذوى  %72.00من المبحوثين ذوى خبرة منخفضذذذة فى العمل بالجمعية، و  %82..0أوضذذذحت النتائج أن  عدد سنننوات خبرل العمل بالجمعية:  -4

 ذوى خبرة كبيرة . %56.1خبرة متوس ة، و
رضذذذذاهم  %55.00رضذذذذاهم متوسذذذ ، و %07.1ن رضذذذاهم الوظيفى منخفض، ومن المبحوثي %07.82أوضذذذذحت النتائج أن الرضنننا الوظيفى:  -5

 مرتفع 
 %9.00دافعتيهم متوسذذذذذذذذذذ ة، و %56.1من المبحوثين دافعية اينجاز لديهم منخفضذذذذذذذذذذة، و %07.82أوضذذذذذذذذذذحت النتائج أن الدافعية لإلنجاز:  -6

 دافعيتهم مرتفعة
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 . الخصائص الشخصية للمبحوثين 1جدول 
 % (1)عدد المتغيرات %  (1)عدد المتغيرات

   عدد سنوات الخبرة فى العمل بالجمعية -4   السن -7

 10.41 33 سنوات( 14خبرة منخفضة )أقل من  35.55 53 سنة(  04صغار السن )أقل من 

 31.55 01 سنة( 34-14خبرة متوسطة ) 30.41 51 سنة( 33أقل من-04متوسطى السن )

 37.44 71 سنة( 34خبرة مرتفعة )أكثر من  33.44 17 سنة فأكثر( 33كبار السن )

   الرضا الوظيفى -6   المؤهل -2

 13.41 11 ( درجة13-7رضا منخفض ) 37.41 77 دبلوم

 53.44 07 ( درجة17-15رضا متوسط ) 35.55 53 معهد تعاون

 33.55 75 ( درجة30-11رضا مرتفع ) 17.4 31 بكالوريوس

   الدافعية لإلنجاز -1   عدد الدورات التدريبية -7

 53.41 01 ( درجة13-7دافعية منخفضة ) 33.41 11 دورات( 3عدد قليل ) أقل من 

 37.44 71 ( درجة17-15دافعية متوسطة ) 57.44 31 دورات( 14-3عدد متوسط )

 1.55 10 ( درجة 30-11دافعية مرتفعة ) 1.55 10 دورات( 14عدد كبير )أكثر من 

 (051( العدد  0 
 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر

 
 تم قيا  الفعالية بمجموعة من األبعاد هى:ثانيا: فعالية الجمعية التعاونية الزراعية: 

 بعد المناخ التنظيمى )التنظيم الداخلى للجمعية(: -أ
مسذذذذذذتوى المناخ من مديرى الجمعيات المبحوثين ذكروا أن  %26.82( أن 7أوضذذذذذذحت النتائج الواردة بالجدول رقم   مسننننتوم المناخ التنظيمى: -1

مسذذذذذذذذذذذذتوى التنظيم الداخلى للجمعية مرتفع،  %2.00منها مسذذذذذذذذذذذذتوى المناخ التنظيمى للجمعية متوسذذذذذذذذذذذذ ، و %11..0التنظيمى للجمعية منخفض، و
 ن أن مستوى المناخ التنظيمى بالجمعية التعاونية الزراعية متوس ويتضح من النتائج أن غالبية المبحوثين يرو 

 . مستوم المناخ التنظيمى )التنظيم الداخلى للجمعية( من وجهة نظر المبحوثين2جدول 
 % عدد المستوى

 17.41 31 ( درجات14-14مستوى منخفض )

 10.44 117 ( درجة35-11مستوى متوسط )

 1.55 11 ( درجة54-30مستوى مرتفع )

 144.4 134 اإلجمالى

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 
( أن أهم مكونذات التنظيم الداخلى للجمعية التعاونية الزراعية كانت مرتبة 0أوضذذذذذذذذذذذذذذحذت النتذائج الواردة بذالجذدول رقم  مكوننات المنناخ التنظيمى: -2

( 7.71بمتوسذذذذذذذذذذ   الثقة المتبادلة بين العاملين بالجمعية ( درجة، ثم 7.01بمتوسذذذذذذذذذذ    العالقة بين القيادات والمرؤوسذذذذذذذذذذين: تنازليا على النحو التالى
التكامل ( درجة، ثم 7.10بمتوسذذ    التعاون المشذذترك بين العاملين بالجمعية( درجة، ثم 7.06بمتوسذذ   اينضذذبا  بين العاملين بالجمعية درجة، ثم 

شذذذذذيوع العمل بروح الفريق بين أعضذذذذذاء  ( درجة، 0.99بمتوسذذذذذ   وضذذذذذوح نظام الثواو والعقاو ( درجة، ثم 7.11بمتوسذذذذذ    معيةبين العاملين بالج
نتشذذار األفكار الجديدة بالجمعية( درجة، ثم 0.99بمتوسذذ    الجمعية مدى نشذذا  األعضذذاء فى أداء ( درجة، ثم 0.69بمتوسذذ    السذذماح بايبتكار واب

 ( درجة. 0.21بمتوس   إع اء الرئي  بعض سل اته للمرؤوسين ( درجة، ثم 0.65وس   بمت أدوارهم بالجمعية
( أن أربعة جوانو من مكونات المناخ التنظيمى كان مسذتواها متوسذذ  وهى الجوانو المتعلقة بالعالقات 0ويتضذح أيضذذا من الجدول رقم   

ن العاملين بالجمعيات الزراعية، فى حين أوضذذذذذذذذذذذذحت النتائج من نف  الجدول أن والثقة بين العاملين وهذا يدل على سذذذذذذذذذذذذيادة روح المحبة والتعاون بي
، يات نالخمسذذذذذذة جوانو المتعلقة بنظام الثواو والعقاو و ريقة العمل كان مسذذذذذذتواها منخفض وقد يرجع ذلك إلى القصذذذذذذور فى اللوائح الداخلية بالتعاو 

( 7من عدد الجوانو ذات المسذذذذذذذذذتوى المرتفع وهذا يتفق مع نتائج الجدول رقم  وبصذذذذذذذذذفة عامة نجد أن عدد الجوانو ذات المسذذذذذذذذذتوى المنخفض أكبر 
 (.%26.82الذى أظهر أن أكبر نسبة من مستويات بعد المناخ التنظيمى كانت فى المستوى المنخفض  
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 من وجهة نظر المبحوثين (. مكونات المناخ التنظيمى )التنظيم الداخلى للجمعية3جدول 
 م

 
 العبارات

 غير مالئم مالئم لحد ما مالئم
 المستوى المتوسط

 % عدد % عدد % عدد

 متوسط 2.30 24.00 36 22.00 33 54.00 81 العالقة بين القيادات والمرؤوسين 1

 متوسط 2.20 25.33 38 29.33 44 45.33 68 الثقة المتبادلة بين العاملين بالجمعية 3

 متوسط 2.18 34.00 51 14.00 21 52.00 78 اإلنضباط بين العاملين بالجمعية 5

 متوسط 2.01 40.00 60 19.33 29 40.67 61 التعاون المشترك بين العاملين بالجمعية 0

 متوسط 2.00 38.67 58 22.67 34 38.67 58 التكامل بين العاملين بالجمعية 3

 منخفض 1.99 30.00 45 41.33 62 28.67 43 وضوح نظام الثواب والعقاب 4

 منخفض 1.99 38.00 57 25.33 38 36.67 55 شيوع العمل بروح الفريق بين أعضاء الجمعية 1

 منخفض 1.89 46.00 69 19.33 29 34.67 52 السماح باإلبتكار وإنتشار األفكار الجديدة بالجمعية. 7

 منخفض 1.85 38.67 58 38.00 57 23.33 35 مدى نشاط األعضاء فى أداء أدوارهم بالجمعية 1

 منخفض 1.70 48.67 73 32.67 49 18.67 28 إعطاء الرئيس بعض سلطاته للمرؤوسين 14

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 
   بعد التنسيق واإلتصال )التكامل(: -ب
   مستويات التنسيق واإلتصال )التكامل(: -1

من مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المبحوثين ذكروا أن مسذذذذذذذتوى التنسذذذذذذذيق وايتصذذذذذذذال  %80.00( أن .أوضذذذذذذذحت نتائج الجدول رقم 
 منهم أن مستواها مرتفع، وكانت مستويات األبعاد الفرعية كما يلى:  %07.82منهم أن مستواها متوس ، وذكر  %1..7للجمعية منخفض، وذكر 

من مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المبحوثين ذكروا أن مسذذذذذذذتوى التنسذذذذذذذيق األفقى  %59.00أوضذذذذذذذحت النتائج أن  ى :( التنسنننننيق األفق1)
 منهم أن مستواها مرتفع.  %82..0منهم أن مستواها متوس ، وذكر  %78.1للجمعية منخفض، وذكر

ونية الزراعية المبحوثين ذكروا أن مسذذذذذتوى التنسذذذذذيق الرأسذذذذذى من مديرى الجمعيات التعا %78.11أوضذذذذذحت النتائج أن  ( التنسننننيق الرأسننننى:2)
 منهم أن مستواها مرتفع.  %76.82منهم أن مستواها متوس ، وذكر  %5.00.للجمعية منخفض، وذكر 

 لداخلىمن مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المبحوثين ذكروا أن مسذذذذذتوى التنسذذذذذيق ا %82..5أوضذذذذذحت النتائج أن  ( التنسننننيق الداخلى:3)
 منهم أن مستواها مرتفع.  %06.1منهم أن مستواها متوس ، وذكر  %72.00للجمعية منخفض، وذكر 

( درجة، يليه التنسذذيق األفقى 79.08ويتضذذح من هذه النتائج أن أعلى مسذذتويات التنسذذيق وايتصذذال هو مسذذتوى التنسذذيق الرأسذذى بمتوسذذ   
 ( درجة .00.05متوس   ( درجة، وأخيرا التنسيق الداخلى ب.70.1بمتوس   
 
 مستويات التنسيق وايتصال  التكامل( من وجهة نظر المبحوثين 4جدول.

 المتوسط % (1)عدد المستوى األبعاد

 التنسيق األفقى -1

 )التنسيق مع الجهات البحثية والمنظمات األخرى(

 

 31.55 71 ( درجة34-14منخفض )

 34.44 51 ( درجة51-31متوسط ) 35.40

 10.41 33 ( درجة40-57)مرتفع 

 التنسيق الرأسى -3

 )نمط العالقة مع المستويات األعلى( 

 34.44 51 ( درجة13-7منخفض )

 03.55 47 ( درجة35-14متوسط ) 31.14

 37.41 05 ( درجة53-30مرتفع )

 التنسيق الداخلى -5

 

 30.41 73 ( درجة3-5منخفض )

 31.55 01 ( درجة7-4متوسط ) 11.53

 17.44 31 ( درجة13-1مرتفع )

 إجمالى بعد التنسيق واإلتصال )التكامل(

 45.55 13 ( درجة35-31منخفض)

 30.44 54 ( درجة14-30متوسط) 33.17

 13.41 11 ( درجة147-11مرتفع )

  144.4 134  إجمالى

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 

   التنسيق واإلتصال )التكامل(:جوانب  -2
(  أن جوانو التنسذذذذذذذيق 5أوضذذذذذذذحت النتائج الواردة بالجدول رقم  ( جوانب التنسنننننيق األفقى )التنسنننننيق مع الجهات البحثية والمنظمات األخرم(: 1)

 األفقى  التنسيق مع الجهات البحثية والمنظمات األخرى( كانت على النحو التالى:
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تنظيم دورات ( درجة، وكانت أوجه التنسذذذذذذذذذذذيق مرتبة تنازليا على النحو التالى: .7.6جاء فى المركز األول بمتوسذذذذذذذذذذذ   ة الزراعة كليالتنسذذذذذذذذذذذيق مع  -
تنظيم ( درجة، 0.11بمتوسذذذذذ   تنظيم دورات للعاملين فى ايدارة الزراعية والمديرية ( درجة، 0.00بمتوسذذذذذ    تدريبية للمهندسذذذذذين الزراعيين فى كلية الزراعة

( درجة، 0..7بمتوسذذذذذ   تنظيم قوافل إرشذذذذذذادية مشذذذذذذتركة مع الكلية ( درجة، 7.29بمتوسذذذذذ   وات إرشذذذذذادية يحاضذذذذذذر فيها أعضذذذذذاء هيئة تدري  من الكلية ند
 وكان مستوى العبارات متوس  ما عدا األولى مستواها مرتفع

دعوة  بيو الوحدة ه التنسذذذذذيق مرتبة تنازليا على النحو التالى: ( درجة، وكانت أوج7.26فى المركز الثانى بمتوسذذذذذ   الوحدل البيطرية التنسذذذذذيق مع  -
ايشذذذذذذذذذذذذذذذتراك مع مسذذذذذذذذذذذذذذذئولى الوحدة البي رية فى تنظيم حمالت ت عيم ( درجذة، 0.12بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ    البي ريذة لعقذد لقذاءات توعيذة للزراع بكيفيذة العنذايذة بذالحيوانذات

( درجة، وكان مسذذذذذذتوى 7.59بمتوسذذذذذذ   حيوانات إلى  بيو الوحدة البي رية مسذذذذذذذاعدة الزراع فى توصذذذذذذذيل مشذذذذذذذاكل ال( درجة، 7.86بمتوسذذذذذذ    للحيوانات
 العبارات متوس  ما عدا األولى مستواها مرتفع

نقل ( درجة، وكانت أوجه التنسذذذذذيق مرتبة تنازليا على النحو التالى: 7.21جاء فى المركز الثالث بمتوسذذذذ   جهاز تحسنننين األراضنننى التنسذذذذيق مع  -
 بمتوسذذذذ  دعوة المسذذذذئولين  لعقد دورات توعية عن كيفية عالج مشذذذذاكل التربة المختلفة( درجة، 7.90بمتوسذذذذ    إلى المسذذذذئولين لحلها مشذذذذاكل التربة الموجودة

 ( درجة، وكان مستوى العبارات متوس  7.52بمتوس   دعوة المسئولين  لعقد دورات توعية عن كيفية تحسين التربة ( درجة، 7.80 
اك ايشذذتر ( درجة، وكانت أوجه التنسذذيق مرتبة تنازليا على النحو التالى: 5..7جاء فى المركز الرابع بمتوسذذ   المجتمع  جمعية تنميةالتنسذذيق مع  -

التنسذذذيق مع مسذذذئولى الجمعية لعقد دورات تدريبية على األنشذذذ ة ( درجة، .7.6بمتوسذذذ    مع مسذذذئولى الجمعية فى تحديد األنشذذذ ة الزراعية التى يمكن تنفيذها
( درجة، وكان مسذذذتوى 7.02بمتوسذذذ    دعوة مسذذذئولى تنمية المجتمع لعقد دورات توعية عن أنشذذذ ة الجمعية( درجة، .7.0بمتوسذذذ    دمها الجمعيةالتى تق

 العبارات متوس 
  سذذذيق مع المدار التن ( درجة، وكانت أوجه التنسذذذيق مرتبة تنازليا على النحو التالى:7.19جاء فى المركز الخام  بمتوسذذذ    المدارسالتنسذذذيق مع  -

بمتوسذذذذذذذ   التعاون مع مسذذذذذذذئولى المدار  لعقد ندوات مع الزراع للتوعية بأهمية محو األمية( درجة، 7.59بمتوسذذذذذذ    يرسذذذذذذذال الزراع إلى فصذذذذذذذول محو األمية
رة األخيرة مسذذذذذذتواها ( درجة، وكان مسذذذذذذتوى العبارات متوسذذذذذذ  ما عدا العبا0.06بمتوسذذذذذذ    عقد دورات محو أمية فى قاعات الجمعية( درجة، 7.01 

 منخفض
( أن أهم المنظمات التى يتم التنسذذذذذيق بينها وبين الجمعية التعاونية الزراعية هى كلية الزراعة والوحدة 5ويتضذذذذذح أيضذذذذذا من الجدول رقم   

راعة والوحدة ابك بين كلية الز البي ريذة وهذذا يذدل على التعاون الفعال بين الجمعية الزراعية وهذه الجهات وقدر يرجع هذا التعاون إلى أن هناك تشذذذذذذذذذذذذذذ
 البي رية وتوصيات اينتاج الحيوانى.

( أن جوانو التنسذذذذذيق الرأسذذذذذى  نم  8أوضذذذذذحت النتائج الواردة بالجدول رقم  ( جوانب التنسننننيق الرأسننننى )نمط الع قة مع المسننننتويات األعلى(: 2)
( 0.06وسذذذذذذذذذذ   بمت وجود إتصذذذذذذذذذذاالت تليفونية من الجمعية  إلى المسذذذذذذذذذذتويات العليا العالقة مع المسذذذذذذذذذذتويات األعلى( كانت مرتبة تنازليا على النحو التالى:

السذذذذياسذذذذات ( درجة، 7.69بمتوسذذذذ   قيام ايدارة الزراعية بتسذذذذهيل عمل الجمعية ( درجة، 0.01بمتوسذذذذ    وجود مكاتبات من الجمعية للمسذذذذتويات العليادرجة، 
الحصذذذول على تأييد المسذذذتويات األعلى أو الهيئات المشذذذرفة لما تقوم به ( درجة، 7.80بمتوسذذذ   علية الجمعية والقرارات التى ترسذذذمها الجهات ايشذذذرافية تزيد من فا

( 7.59بمتوسذذذذذذ   تقديم مقترحات للمسذذذذذذذتويات األعلى أو الجهات المشذذذذذذذرفة تسذذذذذذذاعد على تحسذذذذذذذين العمل بالجمعية ( درجة، 7.81بمتوسذذذذذذ   الجمعية من أعمال 
المسذذذذذتويات األعلى أو الجهات المشذذذذذرفة تعوق ( درجة، 7.52بمتوسذذذذذ   لى أو الهيئات المشذذذذذرفة لحل المشذذذذذاكل التى تواجه الجمعية اللجوء للمسذذذذذتويات األعدرجة، 

 ( درجة.7.79بمتوس   سير العمل بالجمعية 
سذذذ  ن مرتفع ومتو ( أن جميع جوانو التنسذذذيق الرأسذذذى للجمعيات التعاونية الزراعية كان مسذذذتواها ما بي8ويتضذذذح أيضذذذا من الجدول رقم   

( حيت تبين أن جانو التنسذذذيق الرأسذذذى هو أعلى جوانو التنسذذذيق وايتصذذذال بالجمعيات الزراعية وكانت .وهذا يتفق مع النتائج الواردة بالجدول رقم  
م العالقة بينها ة تنظأعلى نسذذذذذبة فى مسذذذذذتويات التنسذذذذذيق الراسذذذذذى فى المسذذذذذتوى المنخ ض، وقد يرجع ذلك إلى وجود قوانين محددة للجمعيات التعاوني

 وبين المستويات العليا وهذا يؤدى إلى سهولة نقل القرارات والتعليمات وبالتالى يساعد فى زيادة فعالية الجمعيات 
 ( أن جوانو التنسذذذذذذذذذذذذذذيق الداخلى كانت مرتبة تنازليا على النحو التالى:2أوضذذذذذذذذذذذذذذحذت النتائج الواردة بالجدول رقم  ( جواننب التنسنننننننننيق النداخلى: 3)
( درجة، ومناسذذذبة عالقة كل قسذذذذم 0.98( درجة، اجتماعات لمدير الجمعية برؤسذذذائه بمتوسذذذ   7.77جتماعات لمدير الجمعية بالعاملين بمتوسذذذ   ا

( درجة، وكان مسذذتوى الجانو األول متوسذذ  ومسذذتوى الجانبين الثانى والثالث منخفض وهذا يتفق مع نتائج الجدول 0.97باألقسذام األخرى بمتوسذذ   
 ( الذى أظهر أن أعلى مستوى من مستويات التنسيق الداخلى هو المستوى المنخفض.  رقم
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 .   . أوج  التنسيق األفقى )التنسيق مع الجهات البحثية والمنظمات األخرم( مرتبة تنازليا5جدول 
 ال نادرا   أحيانا   دائما   المنظمات

 المتوسط
الترتيب  المستوى

 % عدد % عدد % عدد % عدد العام

 األول متوسط 2.84         كلية الزراعة:

تنظيم دورات تدريبية للمهندسين 

 الزراعيين فى كلية الزراعة
  مرتفع 3.13 13.33 20 12.67 19 22.00 33 52.00 78

تنظيم دورات للعاملين فى اإلدارة 

 الزراعية والمديرية
  متوسط 3.00 11.33 17 16.00 24 34.00 51 38.67 58

ندوات إرشادية يحاضر فيها  تنظيم

 أعضاء هيئة تدريس من الكلية
  متوسط 2.79 13.33 20 28.67 43 24.00 36 34.00 51

  متوسط 2.43 29.33 44 22.00 33 24.67 37 24.00 36 تنظيم قوافل إرشادية مشتركة مع الكلية

 الثانى متوسط 2.12         الوحدة البيطرية:

البيطرية لعقد لقاءات دعوة طبيب الوحدة 

 توعية للزراع بكيفية العناية بالحيوانات
  مرتفع 3.07 8.00 12 18.67 28 32.00 48 41.33 62

اإلشتراك مع مسئولى الوحدة البيطرية 

 فى تنظيم حمالت تطعيم للحيوانات
  متوسط 2.68 19.33 29 20.67 31 32.67 49 27.33 41

مساعدة الزراع فى توصيل مشاكل 

 الحيوانات إلى طبيب الوحدة البيطرية
  متوسط 2.59 18.00 27 30.67 46 25.33 38 26.00 39

 الثالث متوسط 2.70         جهاز تحسين األراضى:

  متوسط 2.91 10.08 15 28.00 42 22.58 34 39.33 59 نقل مشاكل التربة إلى المسئولين لحلها

دعوة المسئولين  لعقد دورات توعية عن 

 كيفية عالج مشاكل التربة المختلفة
  متوسط 2.61 13.33 20 35.33 53 28.67 43 22.67 34

دعوة المسئولين  لعقد دورات توعية عن 

 كيفية تحسين التربة 
  متوسط 2.57 9.49 14 45.92 69 22.59 34 22.00 33

 الرابع متوسط 2.45         جمعية تنمية المجتمع:

 الجمعية فى تحديداإلشتراك مع مسئولى 

 األنشطة الزراعية التى يمكن تنفيذها
  متوسط 2.84 11.33 17 34.67 52 12.67 19 41.33 62

التنسيق مع مسئولى الجمعية لعقد دورات 

تدريبية على األنشطة التى تقدمها 

 الجمعية

  متوسط 2.34 28.67 43 29.33 44 21.33 32 20.67 31

ت لعقد دورادعوة مسئولى تنمية المجتمع 

 توعية عن أنشطة الجمعية
  متوسط 2.17 30.00 45 37.33 56 18.67 28 14.00 21

 الخامس متوسط 7..2         المدارس:

التنسيق مع المدارس إلرسال الزراع إلى 

 فصول محو األمية
  متوسط 2.59 8.00 12 44.00 66 39.00 44 18.67 28

 التعاون مع مسئولى المدارس لعقد ندوات

 مع الزراع للتوعية بأهمية محو األمية
  متوسط 2.30 26.00 39 30.00 45 32.00 48 12.00 18

  منخفض 1.38 74.00 111 14.00 21 12.00 18 0.00 0 عقد دورات محو أمية فى قاعات الجمعية
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 للجمعيات التعاونية الزراعية مرتبة تنازليا: التنسيق الرأسى )نمط الع قة مع المستويات األعلى(. جوانب 6جدول 
 م

 العبارة
 ال نادرا   أحيانا   دائما  

 المستوى المتوسط
 % عدد % عدد % عدد % عدد

وجود إتصاالت تليفونية من الجمعية إلى  1

 المستويات العليا
 مرتفع 3.18 12.00 18 12.67 19 20.67 31 54.67 82

 مرتفع 3.10 10.00 15 17.33 26 25.33 38 47.33 71 وجود مكاتبات من الجمعية للمستويات العليا 3

 متوسط 2.89 20.67 31 12.00 18 25.33 38 42.00 63 قيام اإلدارة الزراعية بتسهيل عمل الجمعية 5

السياسات والقرارات التى ترسمها الجهات  0

 اإلشرافية تزيد من فاعلية الجمعية 
51 34.00 29 19.33 33 22.00 37 24.67 2.63 

 متوسط

الحصول على تأييد المستويات األعلى أو الهيئات  3

 المشرفة لما تقوم به الجمعية من أعمال
47 31.33 27 18.00 45 30.00 31 20.67 2.60 

 متوسط

تقديم مقترحات للمستويات األعلى أو الجهات  4

 المشرفة تساعد على تحسين العمل بالجمعية
61 40.67 16 10.67 23 15.33 50 33.33 2.59 

 متوسط

اللجوء للمستويات األعلى أو الهيئات المشرفة لحل  1

 المشاكل التى تواجه الجمعية
52 34.67 24 39.00 32 21.33 42 28.00 2.57 

 متوسط

المستويات األعلى أو الجهات المشرفة تعوق سير  7

 العمل بالجمعية
37 24.67 32 21.33 18 12.00 63 42.00 2.29 

 متوسط

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 

 . جوانب التنسيق الداخلى للجمعيات التعاونية الزراعية مرتبة تنازليا7جدول 
 م

 العبارة
 ال نادرا   أحيانا   دائما  

 المستوى المتوسط
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 متوسط 2.22 40.00 60 20.00 30 18.00 27 22.00 33 اجتماعات لمدير الجمعية بالعاملين 1

 منخقض 1.14 40.00 60 30.67 46 22.67 34 6.67 10 اجتماعات لمدير الجمعية برؤسائه 3

 منخفض 1.13 46.67 70 22.00 33 24.00 36 7.33 11 كل قسم باألقسام األخرى مناسبة عالقة 5

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 البعد البنائى للجمعيات التعاونية الزراعية: -ج
 %2.00مسذذذذذذتوى البعد البنائى لها منخفض، ومن الجمعيات  %66.82( أن 6أوضذذذذذذحت النتائج الواردة بالجدول رقم   مسننننتوم البعد البنائى: -1

 منها مستوى البعد البنائى بها مرتفع %1..منها مستوى البعد البنائى بها متوس ، و
 

 . مستوم البعد البنائى للجمعيات التعاونية الزراعية8جدول 
 % عدد المستوى

 77.41 155 ( درجة25-13منخفض )مستوى 

 1.55 11 ( درجة57-26مستوى متوسط )

 0.44 4 ( درجة33-51مستوى مرتفع )

 144.4 134 اإلجمالى

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 

مكونذات البعذد البنائى للجمعية التعاونية الزراعية كانت مرتبة تنازليا  ( أن أهم9أوضذذذذذذذذذذذذذذحذت النتذائج الواردة بذالجذدول رقم  مكوننات البعند البننائى: -2
( 7.1بمتوسذذذذذذذذذذ   إدراك العاملين ألهداف الجمعية ( درجة، 7.1نجاح الجمعية فى تحقيق األهداف المقامة من أجلها بمتوسذذذذذذذذذذ   : على النحو التالى

( درجة، تشذذذ يل 0.99درجة، مشذذاركة األهالى فى أنشذذ ة الجمعية بمتوسذذ    (7.1بمتوسذذ    قدرة العاملين على ايندماج فى نشذذا  الجمعيةدرجة، 
( درجة، قدرة الجمعية على تلبية إحتياجات السذذذذذذذذذكان فى البيئة 0.99كل موظف بالجمعية فى األعمال التى يتلقى تدريبًا بخصذذذذذذذذذوصذذذذذذذذذها بمتوسذذذذذذذذذ   

( درجة، توافق 0.92وارد وايمكذانيذات للبيئة المحي ة بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ   ( درجذة، الخذدمذات التى تقذدمهذا الجمعيذة مرتب ذة بذالم0.92المحي ذة بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ   
( درجة، مشذذاركة األعضذذاء فى أنشذذ ة 0.95بمتوسذذ    كفاية عدد العاملين بالجمعية( درجة، 0.95الدورات التدريبية مع إحتياجات العمل بمتوسذذ   

 مناسذذذذذذذذذبة مؤهالت العاملين( درجة، 0.90يئة المحي ة بمتوسذذذذذذذذذ   ( درجة، إسذذذذذذذذذتفادة الجمعية من الموارد الموجودة فى الب.0.9الجمعية بمتوسذذذذذذذذذ   
( أن معظم جوانو 9( درجة. يتضذذذذذذح أيضذذذذذذا من الجدول رقم  0.55( درجة، وجود خ ة تدريبية يعداد العاملين الجدد بمتوسذذذذذذ   0.20بمتوسذذذذذذ   

وقد  %66.82تفاع المسذذذذذذتوى المنخفض للبعد البنائى بنسذذذذذذبة ( الذى أظهر ار 6البعد البنائى كانت منخفضذذذذذذة وهذا يتفق النتائج الواردة بالجدول رقم  
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درة الجمعية ق يرجع ذلك إلى القصذذذذذذذذذور فى التنظيم الداخلى للجمعيات التعاونية الزراعية، وهذا يؤثر بدرجة كبيرة على أداء العاملين بالجمعية وبالتالى
 على تحقيق أهدافها

 الزراعيةللجمعيات التعاونية  جوانب البعد البنائى. 9جدول 
 م

 العبارة
 ال نادرا   أحيانا   دائما  

ط
س
تو
لم
ا

 

ى
تو
س
لم
ا

 

 % عدد % عدد % عدد % عدد

نجاح الجمعية فى تحقيق األهداف المقامة من  1

 أجلها
 متوسط 2.00 44.67 67 21.33 32 23.33 35 10.67 16

 متوسط 2.00 38.67 58 34.67 52 14.67 22 12.00 18 إدراك العاملين ألهداف الجمعية 3

 متوسط 2.00 38.67 58 32.00 48 20.00 30 9.33 14 قدرة العاملين على اإلندماج فى نشاط الجمعية 5

 منخفض 1.99 45.33 68 20.67 31 24.00 36 10.00 15 مشاركة األهالى فى أنشطة الجمعية 0

تشغيل كل موظف بالجمعية فى األعمال التى  

 يتلقى تدريبا  بخصوصها
 منخفض 1.99 39.33 59 32.00 48 19.33 29 9.33 14

قدرة الجمعية على تلبية إحتياجات السكان فى  3

 البيئة المحيطة
 منخفض 1.97 44.67 67 20.67 31 27.33 41 7.33 11

الخدمات التى تقدمها الجمعية مرتبطة بالموارد  4

 واإلمكانيات للبيئة المحيطة
 منخفض 1.97 39.33 59 31.33 47 22.00 33 7.33 11

 منخفض 1.95 39.33 59 34.67 52 17.33 26 8.67 13 توافق الدورات التدريبية مع إحتياجات العمل 1

 منخفض 1.95 17.33 34 32.00 48 24.67 37 10.00 15 كفاية عدد العاملين بالجمعية 7

 منخفض 1.94 45.33 68 28.00 42 14.00 21 12.67 19 مشاركة األعضاء  فى أنشطة الجمعية 1

إستفادة الجمعية من الموارد الموجودة فى البيئة  14

 المحيطة
 منخفض 1.91 54.00 81 14.00 21 19.33 29 12.67 19

 منخفض 1.71 61.33 92 14.67 22 16.00 24 8.00 12 مناسبة مؤهالت العاملين 11

 منخفض 1.55 63.33 95 24.00 36 7.33 11 5.33 8 وجود خطة تدريبية إلعداد العاملين الجدد 15

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 بعد التكيف للجمعيات التعاونية الزراعية:-د
من مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المبحوثين ذكروا أن  %07.1( أن 01أوضذذذذذذذذذذذذحت النتائج الواردة بالجدول رقم   مسننننننننتوم بعد التكيف: -1

منهم أن مسذذذذذذتوى التكيف للجمعية  %77.82منهم أن مسذذذذذذتوى التكيف للجمعية متوسذذذذذذ ، وذكر %85.00مسذذذذذذتوى التكيف للجمعية منخفض، وذكر
 مرتفع
 . مستوم التكيف للجمعيات التعاونية الزراعية من وجهة نظر المبحوثين11جدول 

 % عدد المستوى

 13.44 17 ( درجة33-15مستوى منخفض )

 43.55 98 ( درجة57-34)مستوى متوسط 

 33.41 50 ( درجة33-51مستوى مرتفع )

 144.4 134 اإلجمالى

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
كانت مرتبة تنازليا  ( أن أهم مكونات بعد التكيف للجمعية التعاونية الزراعية00أوضذذذذذذذذذذذذذذحذت النتذائج الواردة بذالجدول رقم  مكوننات بعند التكيف: -7

( درجة، يوجد سذجل مكتوو من أجل ت وير سير العمل الذى 7..0وحدة األوامر  الفرد مسذئول أمام رئي  واحد فق ( بمتوسذ    :على النحو التالى
( درجة، مدى حرية العمل داخل الجمعية 0.78( درجة، مالئمة األهداف التى تسذذذعى الجمعية لتحقيقها بمتوسذذذ   0.00يؤديه كل عضذذذو بمتوسذذذ   

( 7.29( درجة، يتبع األعضاء فى الجمعية القواعد بدقة بمتوس   7.99اء سذل ات تتناسذو مع المسئوليات بمتوس   ( درجة، إع 0.09بمتوسذ   
( درجة، كل شذذذخص 7.20( درجة، مالئمة مسذذذتوى إنسذذذياو المعلومات داخل الجمعية بمتوسذذذ   7.25درجة، ت  ية األهداف المسذذذتجدة بمتوسذذذ   

( درجة، 0.92( درجة، مالئمة اللوائح التنفيذية المنظمة لقواعد العمل بالجمعية بمتوسذذذذذذذ   7.09متوسذذذذذذذ   فى الجمعية له وظيفة محددة فى العمل ب
( درجة، الوفاء بحاجة العاملين 0.69( درجة، مالئمة القوانين المنظمة لنشذذذذذذا  الجمعية بمتوسذذذذذذ   0.90وضذذذذذذوح قواعد العمل بالجمعية بمتوسذذذذذذ   

 ( درجة.0.57بمتوس   
ع كان مسذذذذتواها مرتف بعد التكيف للجمعيات التعاونية الزراعية( أن األربعة جوانو األولى من جوانو 00لجدول رقم  ويتضذذذذح أيضذذذذا من ا 

( الذى أظهر ارتفاع المسذذذذذذذذتوى 01وخمسذذذذذذذة جوانو مسذذذذذذذذتواها متوسذذذذذذذذ  وأربعة جوانو مسذذذذذذذذتواها منخفض وهذا يتفق مع النتائج الواردة بالجدول رقم  
، وهذا يدل على وجود نوع من التوافق الداخلى للجمعيات التعاونية الزراعية وهذا ينعك  على التوافق بين %85.00المتوسذذذذذذذذذ  لبعد التكيف بنسذذذذذذذذذبة 

 العاملين بالجمعية وهذا مؤشر جيد إذا توفرت معه باقى ايمكانيات للجمعيات التعاونية مما يساعدها على زيادة فعاليتها   
 



...الخرانيا حمدي عبدالصادق باشا         762    
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   ية الزراعية:بعد تحقيق األهداف للجمعيات التعاون -د
   مستويات تحقيق األهداف : -1

من مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المبحوثين ذكروا أن مسذذذذذذذذذذذذتوى تحقيق األهداف  %00.00( أن 07أوضذذذذذذذذذذذذحت نتائج الجدول رقم  
 الفرعية كما يلى:منهم أن مستواها مرتفع، وكانت مستويات األبعاد  %75.00منهم أن مستواها متوس ، وذكر %.0.0.منخفض، وذكر 

 من مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المبحوثين ذكروا أن %08.82أوضذذذذحت النتائج أن  ( مسنننتوم المهام التى يقوم بها مدير الجمعية:1)
منهم أن مسذذذذتوى  %50.00منهم أن مسذذذذتوى المهام متوسذذذذ ، وذكر  %07.1منخفض، وذكرمسذذذذتوى المهام التى يقوم بها مدير الجمعية 

 هام مرتفع. الم
 من مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية المبحوثين ذكروا أن %78.1أوضذذذذذذذذذحت النتائج أن  ( المهام التى يقوم بها المرشننننننند الزراعى بالجمعية:2)

م منهم أن مسذذذذذذتوى المها %%09.00منهم أن مسذذذذذذتوى المهام متوسذذذذذذ ، وذكر  %82..0منخفض، وذكر مسذذذذذذتوى المهام التى يقوم بها المرشذذذذذذدين 
 مرتفع. 
منخفض،  مسذذذذذذذذذذذذذذتوى آداء المذذديرين لمهذذامهممن الجمعيذذات التعذذاونيذذة الزراعيذذة  %71.1أوضذذذذذذذذذذذذذذحذذت النتذذائج أن  ( القنندرل على أداء المهننام:3)

 منها مستوى اآلداء مرتفع.. %1..0منها مستوى اآلداء متوس ،  %8.1.و
( درجة، يليها المهام التى يقوم 0.19.بها مدير الجمعية بمتوسذذذذذ   ويتضذذذذذح مما سذذذذذبق أن أعلى مسذذذذذتويات  تحقيق األهداف هى المهام التى يقوم 

 . ( درجة07.05( درجة، وأخير القدرة على أداء الكهام بمتوس   02.15بها المرشد الزراعى بالجمعية بمتوس   
 

 . جوانب بعد التكيف للجمعيات التعاونية الزراعية11جدول 
 م

 العبارة
 ال نادرا أحيانا دائما

ط
س
تو
لم
ا

 

ى
تو
س
لم
ا

 

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 مرتفع 3.42 0.00 0 18.67 28 20.67 31 60.67 91 وحدة األوامر )الفرد مسئول أمام رئيس واحد( 1

يوجد سجل مكتوب من أجل تطوير سير  3

 العمل الذى يؤديه كل عضو
 مرتفع 3.31 0.00 0 20.67 31 27.33 41 52.00 78

 مرتفع 3.26 0.00 0 20.00 30 34.00 51 46.00 41 تسعى الجمعية لتحقيقهامالئمة األهداف التى  5

 مرتفع 3.19 9.33 14 14.00 21 25.33 38 51.33 77 مدى حرية العمل داخل الجمعية 0

 متوسط 2.99 7.33 11 26.00 39 27.33 41 39.33 59 إعطاء سلطات تتناسب مع المسئوليات 3

 متوسط 2.79 19.33 29 19.33 29 24.67 37 36.67 55 القواعد بدقةيتبع األعضاء فى الجمعية  4

 متوسط 2.75 18.00 27 20.67 31 29.33 44 32.00 48 تغطية األهداف المستجدة 1

 متوسط 2.71 16.00 24 23.33 35 34.67 52 26.00 39 مالئمة إنسياب المعلومات داخل الجمعية 7

 متوسط 2.19 45.33 68 15.33 23 14.67 22 24.67 37 كل شخص له وظيفة محددة فى العمل 1

مالئمة اللوائح التنفيذية المنظمة لقواعد العمل  14

 بالجمعية
 منخفض 1.97 46.00 69 22.67 34 19.33 29 12.00 18

 منخفض 1.93 46.00 69 29.33 44 10.67 16 14.00 21 وضوح قواعد العمل بالجمعية 11

 منخفض 1.89 48.00 72 26.00 39 39.00 22 11.33 17 لنشاط الجمعيةمالئمة القوانين المنظمة  13

 منخفض 1.52 64.67 97 20.67 31 12.67 19 2.00 3 الوفاء بحاجة العاملين 15

 .7102المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، 
 

 الزراعية. مستويات تحقيق األهداف للجمعيات التعاونية 12جدول 
 المتوسط % (1)العدد المستويات األبعاد

 المهام التى يقوم بها مدير الجمعية -1

 14.41 33 ( درجة31-13منخفض)

 53.44 07 ( درجة00-54متوسط ) 01.41

 31.55 11 ( درجة44 -03مرتفع )

 المهام التى يقوم بها المرشد الزراعى بالجمعية -3

 34.44 51 ( درجة55-11منخفض )

 50.41 33 ( درجة34-50متوسط ) 51.43

 51.55 31 ( درجة47 -31مرتفع )

 القدرة على أداء المهام -5

 34.44 54 ( درجة31-11منخفض )

 04.44 41 ( درجة53 -33متوسط ) 53.13

 50.44 31 ( درجة00 -55مرتفع )

 إجمالى بعد تحقيق األهداف

 51.55 01 ( درجة73-05منخفض)

 05.50 43 ( درجة137 -74متوسط ) 54.17

 33.55 57 ( درجة113 -131مرتفع )

 (051( العدد  0 
 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
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   تحقيق األهداف للجمعيات التعاونية الزراعية:جوانب  -2
 ( أن جوانو قيام المدير بمهامه كانت على النحو التالى:00النتائج الواردة بالجدول رقم  أوضحت : المهام التى يقوم بها مدير الجمعية( 1)
متابعة العمل ( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو التالى: .0.5جاءت  فى المركز األول بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ    بالنسنننننننننبة للمهام اليومية -

( 2..0بمتوسذذذذذ    متباعة حركة المبيعات والمشذذذذذتريات( درجة، ثم 0.50بمتوسذذذذذ    ملين بالجمعيةمتابعة العا( درجة، ثم 0.80بمتوسذذذذذ    بالجمعية
 درجة، وكان مستوى جميع المهام مرتفع

ايعداد ( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو التالى: 7.92جاءت  فى المركز الثانى بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ    بالنسنننننننننبة للمهام األسنننننننننبوعية -
 متابعة القروض وحالة السذذذذذذذذذداد( درجة، ثم 0.09بمتوسذذذذذذذذذ    المتابعة الفنية لآلالت وتشذذذذذذذذذ يلها( درجة، ثم 1..0بمتوسذذذذذذذذذ      ايدارةيجتماع مجل

( درجة، وكان 7.08بمتوسذذ    ايجتماع األسذذبوعى بإدارة التعاون( درجة، ثم 7.68بمتوسذذ    عمل ندوات توجيه للزراع( درجة، ثم 0.15بمتوسذذ   
 هام مرتفع ماعدا عمل إجتماعات للزراع وايجتماع األسبوعى بإدارة التعاون كان مستواهما متوس مستوى جميع الم

( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو 7.89جاءت  فى المركز الثالث بمتوسذذذذذذذ    بالنسنننننبة للمهام النصنننننف سننننننوية أوالموسنننننمية -
عمل تقييم شذذذذذامل ( درجة، ثم 7.20بمتوسذذذذذ    ايشذذذذذتراك فى إعداد الدورة الزراعية( درجة، ثم 7.22بمتوسذذذذذ    حضذذذذذور الجمعيات العموميةالتالى: 

 ( درجة، وكان مستوى جميع المهام متوس 7.81بمتوس    عمل الميزانية( درجة، ثم 7.82بمتوس    يدارة الجمعية
تقرير شذذهرى عن ( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو التالى: 7.06جاءت  فى المركز الرابع بمتوسذذ    بالنسننبة للمهام الشننهرية -

تقرير عن بيع مسذذذذذذذتلزمات ( درجة، ثم 0..7بمتوسذذذذذذذ    مراقبة أعمال الجمعية وصذذذذذذذيانة اآلالت( درجة، ثم 7.80بمتوسذذذذذذذ    سذذذذذذذير العمل بالجمعية
 وكان مستوى جميع المهام متوس  ( درجة،7.19بمتوس    اينتاج

ويتضذذذذذذذذذذذذذح مما سذذذذذذذذذذذذذبق أن المهام اليومية هى أكثر المهام التى يقوم بها مدير الجمعية وقد يرجع ذلك إلى أن عدد من المهام اليومية هى  
 نفسها المهام األسبوعية والشهرية

 
 

 التعاونية الزراعية المهام التى يقوم بها مدير الجمعية. 13جدول 
 المهام

 ال نادرا   أحيانا   دائما  
 الترتيب المستوى المتوسط

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 األول مرتفغ 3.54         المهام اليومية -أ

  مرتفغ 3.61 0.00 0 7.33 11 39.00 37 68.00 102 متابعة العمل بالجمعية

  مرتفغ 3.53 0.00 0 12.67 19 21.33 32 66.00 11 متابعة العاملين بالجمعية 

  مرتفغ 3.47 2.00 3 7.33 11 32.67 49 58.00 87 متابعة حركة المبيعات والمشتريات

 الثانى متوسط 2.97         مهام أسبوعية -ب

  مرتفغ 3.40 0.00 0 16.00 24 28.00 42 56.00 84 اإلعداد إلجتماع مجلس اإلدارة 

  مرتفغ 3.39 4.67 7 12.00 18 22.67 34 60.67 91 المتابعة الفنية لآلالت وتشغيلها

  مرتفغ 3.05 7.33 11 22.00 33 29.33 44 41.33 62 متابعة القروض وحالة السداد

  متوسط 2.86 10.67 16 27.33 41 27.33 41 34.67 52 عمل ندوات توجيه للزراع

  متوسط 2.16 19.33 29 56.67 85 12.67 19 11.33 17 اإلجتماع األسبوعى بإدارة التعاون 

 الثالث متوسط 2.69         مهام نصف سنوية أوموسمية -ج

  متوسط 2.77 0.00 0 2.00 3 19.33 29 78.67 118 حضور الجمعيات العمومية 

  متوسط 2.73 11.33 17 29.33 44 34.67 52 24.67 37 اإلشتراك فى إعداد الدورة الزراعية 

  متوسط 2.67 19.33 29 24.67 37 25.33 38 30.67 46 عمل تقييم شامل إلدارة الجمعية

  متوسط 2.60 17.33 26 29.33 44 29.33 44 24.00 36 عمل الميزانية 

 الرابع متوسط 2.38         مهام شهرية -د

  متوسط 2.61 20.67 31 25.33 38 26.00 39 28.00 42 تقرير شهرى عن سير العمل بالجمعية

  متوسط 2.43 31.33 47 20.67 31 22.00 33 26.00 39 اآلالتمراقبة أعمال الجمعية وصيانة 

  متوسط 2.09 46.67 70 18.00 27 14.67 22 20.67 31 تقرير عن بيع مستلزمات اإلنتاج 

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 ( مايلى:.0أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم  : بالجمعيةالمهام التى يقوم بها المرشد الزراعى ( جوانب 2)
توعية الزراع ( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو التالى: 0.80جاءت فى المركز األول بمتوسذذذذذذذذذذذذذذ    بنالنسنننننننننبنة للمهام اليومية -ا

متابعة تنفيذ ( درجة، 0.87بمتوسذذذذذ    والتعرف على المشذذذذذكالتالمرور اليومى على زراعات القرية ( درجة، 0.86بمتوسذذذذذ    بالتوصذذذذذيات الفنية
 ( درجة، وكان مستوى جميع المهام مرتفع.0.5بمتوس    التوصيات
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( 0.52بمتوسذذ    توعية الزراع( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا : 0.18جاءت فى المركز الثانى بمتوسذذ    بالنسننبة للمهام األسننبوعية -و
(، وكان مسذذذتوى جميع المهام .7.0بمتوسذذذ    حضذذذور ايجتماع األسذذذبوعى بايدارة الزراعية(درجة، 8..0بمتوسذذذ    المحاصذذذيلمتابعة درجة ، 

 مرتفع ما عدا حضور ايجتماعات األسبوعى
يا على النحو ( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازل7.69جاءت فى المركز الثالث بمتوسذذذذذذ    بالنسننننبة للمهام النصننننف سنننننوية أوالموسننننمية -ج

متابعة ( درجة، ثم 0.08بمتوسذذذذذ    إختيار الحقول ايرشذذذذذادية ومتابعتها( درجة، 0.87بمتوسذذذذذ    متابعة تنفيذ التوصذذذذذيات الفنية الزراعيةالتالى: 
( 0.99   بمتوسذذذ زراعة القمح بالسذذذ ارة( درجة، 0.08بمتوسذذذ    القيام بالحصذذذر الفعلى للمحاصذذذيل( درجة، 0.08بمتوسذذذ    الحقول ايرشذذذادية

( درجة، وكان مسذذذذذتوى مهام  متابعة تنفيذ التوصذذذذذيات مرتفع، يبنما مسذذذذذتوى المهام المتعلقة 0.68بمتوسذذذذذ    توفير اآلالت الزراعية للزراعدرجة، 
 بالحقول ايرشادية كان متوس ، أما مهام زراعة القمح واالالت كان مستواها منخفض

متابعة تنفيذ ( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو التالى: 7.20لرابع بمتوسذذذذذذذذذذ   جاءت فى المركز ا بالنسنننننننبة للمهام الشنننننننهرية -د
 عقد إجتماعات إرشذذذادية نصذذذف شذذذهرية للزراع( درجة، 0.16بمتوسذذذ   ابعة الحقول ايرشذذذادية ( درجة، مت0.00ايرشذذذادية بمتوسذذذ    التوصذذذيات
وكان مسذذذذتوى مهام ، ( درجة.0.29بمتوسذذذذ    توزيع المجالت ايرشذذذذادية( درجة، 7.09بمتوسذذذذ    حل مشذذذذاكل الزراع( درجة، 7.68بمتوسذذذذ   

أما مهام  ،ماتعبة تنفيذ التوصذذذيات ومتابعة الحقول ايرشذذذادية مرتفع، ينما مسذذذتوى عقد ايجتماعات النصذذذف شذذذهرية وحل مشذذذاكل الزراع متوسذذذ 
 توزيع المجالت ايرشادية كان منخفض

أن المهام اليومية هى أكثر المهام التى يقوم بها التى يقوم بها المرشذذذذد الزراعى بالجمعية، يرجع ذلك إلى أن عدد من ويتضذذذذح مما سذذذذبق  
 المهام اليومية هى نفسها المهام األسبوعية والشهرية

 النحو التالى:( أن القدرة على القيام بالمهام كانت على 05أوضحت النتائج بالجدول رقم  : القدرل على أداء المهام( 3)
( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو التالى: إختيار أفضذذل البدائل 0.50جاءت  فى المركز األول بمتوسذ    بالنسنبة إلتخا  القرار -

( 0.50ه القرارات بمتوسذذذذ   ( درجة، ثم تحديد األفراد والجهات الذين قد تؤثر عليهم هذ0.59المتاحة فى ضذذذوء الت ورات العاجلة واآلجلة بمتوسذذذ   
 ( درجة، وكان مستوى جميع العبارات مرتفع0.51درجة، ثم ايدراك الواعى للعواقو األخالقية والسياسية يتخاذ القرار بمتوس   

الى: مسذذذذذذذاعدة الزراع ( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو الت0.08جاءت  فى المركز الثانى بمتوسذذذذذذ    بالنسنننننبة للقيادل والت ثير -
( درجة، ثم توفير النصذذذح والمشذذذورة لمسذذذاعدة اآلخرين على إتخاذ قرارات جيدة 1..0فى األنشذذذ ة اينتاجية والتسذذذويقية على أسذذذ  علمية بمتوسذذذ   

 مرتفع (، وكان مستوى جميع العبارات0.00( درجة، ثم توجيه مشاعر وأفكار وسلوك اآلخرين فى محي  العمل بمتوس   .0.0بمتوس   
( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو التالى: منع ايزدواج بين المهام 0.01جاء فى المركز الثالث بمتوسذذذذذذذ    بالنسنننننبة للتنسنننننيق -

لمرتب ة  بمتوسذذذذذ  ( درجة، ثم تشذذذذذجيع عالقات العمل التعاونية بين العاملين بالمنظمات ا0.05ايرشذذذذذادية والتنموية الريفية بمن قة العمل بمتوسذذذذذ   
 ( درجة، وكان مستوى جميع العبارات مرتفع0.15 
( درجة، وكانت هذه المهام مرتبة تنازليا على النحو التالى: تحديد مصذذذذذذذذادر .0.1جاءت  فى المركز الرابع بمتوسذذذذذذذ    بالنسنننننبة إلدارل الصنننننرا  -

التناغم واينسذذذذذذذذجام بين أدوار العاملين وجمهور المنتجين بمتوسذذذذذذذذ   ( درجة، ثم تحقيق0.70التضذذذذذذذذارو فى األدوار والمهام بين العاملين بمتوسذذذذذذذذ   
، ما عدا اتخاذ (، وكان مسذذذذذذذتوى جميع العبارات مرتفع7.68( ، ثم إتخاذ الخ وات وايجراءات الضذذذذذذذرورية يزالة هذا التضذذذذذذذارو بمتوسذذذذذذذ   .0.1 

 إجراءات إزالة التضارو كان مستواها متوس 
رة مدير الجمعية على إتخاذ القرارات وكذلك ارتفاع القدرة على القيادة والتأثير وقد يرتب  ذلك مع ما ويتضذذذذح مما سذذذذبق أرتفاع مسذذذذتوى قد 

( من إرتفاع مسذذذذذذذذذتوى المهام التى يقوم بها مدير الجميعة وخاصذذذذذذذذذة متابعة العاملين وايعداد لإلجتماعات .0توصذذذذذذذذلت إليه النتائج فى الجدول رقم  
 أى أن هناك عالقة تبادلية بين القدرة على أداء المهام وعدد ومستوى المهام التى يقوم بها مدير الجمعية.  ومتاعبة سير العمليات بالجمعية،
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 التعاونية الزراعية من وجهة نظر المبحوثين المهام التى يقوم بها المرشد الزراعى بالجمعية. 14جدول 
 المهام

 ال نادرا   أحيانا   دائما  
 الترتيب المستوى المتوسط

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 األول مرتفع 3.61         المهام اليومية -أ

  مرتفع 3.68 1.33 2 5.33 8 39.00 26 76.00 114 توعية الزراع بالتوصيات الفنية 

المرور اليومى على زراعات القرية  

 0.00 0 9.33 14 19.33 29 71.33 141 والتعرف على المشكالت
3.62 

 مرتفع
 

  مرتفع 3.54 3.33 5 4.67 7 26.67 40 65.33 98 متابعة تنفيذ التوصيات اإلرشادية 

 الثانى مرتفع 3.06         مهام أسبوعية -ب

  مرتفع 3.57 2.00 3 4.67 7 27.33 41 66.00 99 توعية الزراع 

  مرتفع 3.46 2.67 4 8.00 12 30.00 45 59.33 89 متابعة المحاصيل 

  متوسط 2.14 44.00 66 14.00 21 26.00 39 16.00 24 حضور اإلجتماع األسبوعى باإلدارة 

 الثالث متوسط 2.27         مهام النصف سنوية أوالموسمية -ج

  مرتفع 3.62 0.00 0 12.00 18 14.00 21 74.00 111 متابعة تنفيذ التوصيات الفنية الزراعية

  متوسط 3.36 3.33 5 16.67 25 20.67 31 59.33 89 ومتابعتهاإختيار الحقول اإلرشادية  -

  متوسط 3.36 3.33 5 16.67 25 20.67 31 59.33 89 متابعة الحقول اإلرشادية -

  متوسط 3.16 6.00 9 16.67 25 32.67 49 44.67 67 القيام بالحصر الفعلى للمحاصيل -

  منخفض 1.99 48.67 73 16.00 24 23.33 35 12.00 18 زراعة القمح بالسطارة -

  منخفض 1.86 62.00 93 5.33 8 17.33 26 15.33 23 توفير اآلالت الزراعية للزراع -

 الرابع متوسط 2.71         مهام شهرية -د

  مرتفع 3.13 12.00 18 19.33 29 12.00 18 56.67 85 متابعة تنفيذ التوصيات

  مرتفع 3.08 12.00 18 18.67 28 18.67 28 50.67 76 متابعة الحقول اإلرشادية

عقد إجتماعات إرشادية نصف شهرية 

 12.67 19 25.33 38 25.33 38 36.67 55 للزراع
2.86 

 متوسط
 

  متوسط 2.39 30.00 45 23.33 35 24.00 36 22.67 34 حل مشاكل الزراع -

  منخفض 1.79 60.00 90 10.00 15 20.67 31 9.33 14 توزيع المجالت اإلرشادية -

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 لمدير الجمعية التعاونية الزراعية القدرل على أداء المهام 15جدول.

 البنود
 ال نادرا   أحيانا   دائما  

 الترتيب المستوى المتوسط
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 األول مرتفع 3.53         إتخاذ القرار: -ب

إختيار أفضللل البدائل المتاحة فى ضللوء 

 3.59 4.67 7 10.00 15 26.67 40 58.67 88 التطورات العاجلة واآلجلة

 مرتفع

 

قد تؤرر  لذين  يد األفراد والجهلات ا حد ت

 3.51 0.00 0 6.67 10 27.33 41 66.00 99 عليهم هذه القرارات
 مرتفع

 

عواقللب  ل ل عى  لوا األخالقيللة اإلدراك ا

 3.50 0.00 0 8.00 12 32.67 49 59.33 89 والسياسية إلتخاذ القرار
 مرتفع

 

 الثانى مرتفع 3.36         القيادة والتأثير: -ج

مسلللاعدة الزراع فى األنشلللطة اإلنتاجية 

 3.40 4.67 7 19.33 29 14.00 21 62.00 93 والتسويقية على أسس علمية
 مرتفع

 

عدة توفير النصللللح والمشللللورة  لمسللللا

 3.34 1.33 2 18.67 28 18.67 28 61.33 92 اآلخرين على إتخاذ قرارات جيدة
 مرتفع

 

توجيه مشللاعر وأفكار وسلللوك اآلخرين 

 3.33 6.00 9 12.00 18 30.00 45 52.00 78 فى محيط العمل
 مرتفع

 

 الثالث مرتفع 5.14         التنسيق:-أ

منع اإلزدواج بين المهللام اإلرشلللللاديللة 

 3.15 9.33 14 20.67 31 26.00 39 44.00 44 والتنموية الريفية بمنطقة العمل
 مرتفع

 

تشللللجيع عالقللات العملل التعلاونيللة بين 

 3.05 5.33 8 22.67 34 39.00 36 48.00 72 العاملين بالمنظمات المرتبطة
 مرتفع

 

 الرابع مرتفع 5.40         إدارة الصراع:-د

تحديد مصللللادر التضللللارب فى األدوار 

 3.23 9.33 14 30.00 45 26.00 39 34.67 52 والمهام بين العاملين 
 مرتفع

 

تحقيق التنللاغم واإلنسللللجللام بين أدوار 

 3.04 1.33 2 12.00 18 27.33 41 59.33 89 العاملين وجمهور المنتجين
 مرتفع

 

إتخاذ الخطوات واإلجراءات الضللرورية 

 2.86 14.00 21 26.00 39 25.33 38 34.67 52 التضاربإلزالة هذا 
 متوسط

 

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
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 ثالثا:األهمية النسبية ألبعاد الفعالية للجمعيات التعاونية الزراعية من وجهة نظر مديرم الجمعيات المبحوثين: 
( أن األهمية النسذذذذذذذذذذذذذذبية ألبعاد فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية من وجهة نظر مديريها مرتبة تنازليا 08أوضذذذذذذذذذذذذذذحذت النتذائج الواردة بذالجذدول رقم  

 ( درجة، ثم بعد التكيف فى المركز الثانى08.26حسذذذذذذذذذذذذو المتوسذذذذذذذذذذذذ  كانت على النحو التالى: بعد تحقيق األهداف فى المرتبة األولى بمتوسذذذذذذذذذذذذ   
( درجة، ثم بعد المناخ التنظيمى  التنظيم 76.85بعد التنسذذذذذذذذيق وايتصذذذذذذذذال  التكامل( فى المركز الثالث بمتوسذذذذذذذذ   ( درجة ، ثم 22..0بمتوسذذذذذذذذ   

 ( درجة08.05( درجة، ثم البعد البنائى فى المرتبة األخيرة بمتوس   77.06الداخلى للجمعية( فى المركز الرابع بمتوس   
( أن أكثر الجوانو التى تعانى الجمعيات التعاونية الزراعية من إنخفاضذذذذذذذذها هى البعد 0( والشذذذذذذذذكل رقم  08قم   ويتضذذذذذذذذح من الجدول ر 

 كالبنذذائى وقذذد يرجع ذلذذك إلى عذذدم التخ ي  الجيذذد من المسذذذذذذذذذذذذذذئولين عن الق ذذاع التعذذاونى الزراعى من حيذذث توفير العذذدد الكذذافى من العذذاملين وكذذذلذذ
ناسذذذذو مع  بيعة العمل الذى يقوم به كل عامل وايضذذذذا عدم التخ ي  الجدج ألهداف الجمعية بما يتناسذذذذذو مع قدرتها التوزيع الجدج للعاملين بما يت

حتياجات المن قة التى تخدمها الجمعية، كما اتضذذذذذذح أيضذذذذذذا انخفاض بعد المناخ التنظيمى بالجمعيات التعاونية الزراعية وقد  مكانياتها واب رجع ذلك يواب
للوائح الداخلية التى تنظم عمل الجمعيات الزراعية سذذذذذذذواء التنظيم الداخلى أو التنظيم الخارجى، وهذين البعدين يعتبرا من إلى قصذذذذذذذور التشذذذذذذذريعات وا

ت ااألسذذذذذباو الجوهرية فى نجاح عمل التعاونيات حيث يعتبر سذذذذذببا ونتيجة فى نف  الوقت أى أنها نتيجة القصذذذذذور فى التخ ي  وفى توفير ايمكاني
 .سببا فى عدم قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها والوفاء بإلتزاماتها  كما أنهما يعتبر

 
 . متوسطات فعالية الجمعيات التعاونية من وجهة نظر المبحوثين.16جدول 

 الترتيب المتوسط أبعاد الفعالية

 األول 54.17 بعد تحقيق األهداف

 الثانى 50.11 بعد التكيف 

 الثالث 37.43 بعد التنسيق واإلتصال )التكامل( 

 الرابع 33.17 بعد المناخ التنظيمى )التنظيم الداخلى للجمعية(

 الخامس 14.13 البعد البنائى

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 

 
 ( ألهمية النسبية ألبعاد الفعالية للجمعيات التعاونية الزراعية0شكل رقم  

 رابعا:الع قات التفاعلية والتبادلية بين أبعاد الفعالية وبين درجة الفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الزراعية
ينص الفرض ايحصذذذذذذذذذذذذذذائى األول على أنذذه: ال توجذذد عالقذذة إرتبذذا يذذة معنويذذة بين أبعذذاد الفعذذاليذذة وبين درجذذة الفعذذاليذذة الكليذذة للجمعيذذات 

( وجود عالقة 02صذذذذذذذحة هذا الفرض تم إسذذذذذذذتخدام معامل إرتبا  بيرسذذذذذذذون، وقد أوضذذذذذذذحت النتائج الواردة بالجدول رقم  التعاونية الزراعية، ويختبار 
وبين  ةإرتبذا يذة وتفاعلية بين جميع أبعاد الفعالية وبعضذذذذذذذذذذذذذذها البعض، وكذلك تبين وجود عالقة إرتبا ية بين جميع أبعاد الفعالية كمت يرات مسذذذذذذذذذذذذذذتقل

 ابعالفعالية الكلية كمت ير ت
ويتضذذذذذذذذذح من نف  الجدول أن أكثر األبعاد إرتبا ا بالفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الزراعية هى بعد المناخ التنظيمى ويمكن تفسذذذذذذذذذير  

من  حضذذذذلك أن بعد المناخ التنظيمى يعك  روح التعاون واينضذذذبا  والتفاعل بين العاملين بالجمعية مما يعك  القدرة على العمل كفريق وأيضذذذا ات
ى وبذذالتذذالى تزداد ئالنتذائج ايرتبذذا  القوى بين بعذذد المنذذاخ التنظيمى والبعذذد البنذذائى أى أن زيذذادة كفذذاءة بعذذد المنذذاخ التنظيمى يرفع من كفذذاءة البعذذد البنذذا
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يسذذذذذذى الذى تقوم والعصذذذذذذو الرئ قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها وبالتالى زيادة فاعليتها خاصذذذذذذة وأن بعد المناخ التنظيمى والبعد البنائى هما المدخل
 . عليه باقى أبعاد الفعالية للجمعيات التعاونية الزراعية

 
 العالقات التفاعلية والتبادلية بين أبعاد الفعالية وبين الفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الزراعية 17جدول رقم .

 الفاعلية الكلية البعد البنائى المناخ التنظيمىبعد  بعد التنسيق واإلتصال بعد التكيف بعد تحقيق األهداف األبعاد

 **2.2.. **172.. **577.. **467.. **546.. 7 بعد تحقيق األهداف

 **166.. **657.. **727.. **277.. 7 **546.. بعد التكيف 

 **472.. **717.. **256.. 7 **277.. **467.. بعد التنسيق واإلتصال 

 **7.2.. **172.. 7 **256.. **727.. **577.. بعد المناخ التنظيمى 

 **222.. 7 **172.. **717.. **657.. **172.. البعد البنائى

 7 **222.. **7.2.. **472.. **166.. **2.2.. الكلية الفعالية

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
 الفعالية على الفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الزراعية:خامسا: اإلسهام النسبى ألبعاد 

ال تسذذذذهم أبعاد الفعالية إسذذذذهاما معنويا فى تفسذذذذير درجة الفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الزراعية  الثانى على أنهايحصذذذذائى ينص الفرض     
وقد  (، Regression Stepwise  المتعدد المتدرج الصذذذذذذذذاعدالتحليل ايرتبا ى واينحدارى وللتحقق من صذذذذذذذذحة هذا الفرض تم إسذذذذذذذذتخدام 

( أن ثالثة مت يرات فق  أسذذذذذذذذذذذهمت معنويا فى تفسذذذذذذذذذذذير التباين الكلى فى الفعالية الكلية للجمعيات 06أوضذذذذذذذذذذذحت النتائج االواردة بالجدول رقم جدول  
، وبعد التكيف بنسذذبة إسذذهام %0..0والبعد البنائى بنسذذبة إسذذهام  ،%...8التعاونية الزراعية وهذه المت يرات هى بعد المناخ التنظيمى بنسذذبة إسذذهام 

وهى معنوية  20.50من التبذاين الكلى فى الفعذالية الكلية وبلعت قيمة "ف" المحسذذذذذذذذذذذذذذوبة  %67.0وهذذه المت يرات الثالثذة تفسذذذذذذذذذذذذذذر معذا نحو  0.8%
 ( مما يعنى معنوية النموذج ككل.1.10إحصائيا عند مستوى  

اع النسذذذذذذبة التى تسذذذذذذاهم بها األبعاد الثالثة  بعد المناخ التنظيمى والبعد البنائى وبعد التكيف( فى الفعالية الكلية للجمعيات ويتضذذذذذذح مما سذذذذذذبق أرتف 
ممذا يذدل على أن هذذه األبعذاد هى المذذدخذل الرئيسذذذذذذذذذذذذذذى لزيذادة فعذاليذة الجمعيذات الزراعيذة ويجذو على القذائيمن على  %67.0التعذاونيذة الزراعيذة وهى 

 اعى ايهتمام بهذه األبعاد والبدء بها لت وير وتحسذذذذذذذذذذين وزياة تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى التنمية الزراعية بصذذذذذذذذذذفة خاصذذذذذذذذذذة والتنميةالعمل الزر 
 ايقتصادية بصفة عامة

 راعيةللعالقة بين ابعاد الفعالية والفعالية الكلية للجمعيات التعاونية الز  نتائج التحليل ايرتبا ى واينحدارى المتعدد المتدرج الصاعد  (06ول  جد

ذات اإلسهام النسبى فى األبعاد 

 الفعالية الكلية

معامل 

اإلرتباط 

 rالمتعدد 

التراكمية  %

للتباين المفسر 

 R2للمتغير التابع 

للتباين  %

المفسر 

 للمتغير التابع

معامل 

اإلنحدار 

 Bالجزئى

قيمة "ت" 

 حسوبةالم

مستوى 

 المعنوية

معامل اإلنحدار 

الجزئى 

 bالمعيارى

 4.351 4.41 **4.33 4.31 4.400 4.400 4.745 بعد المناخ التنظيمى

 4.310 4.41 **0.41 4.31 4.105 4.171 4.771 البعد البنائى

 4.371 4.41 **5.40 4.31 4.454 4.735 4.141 بعد التكيف

 **11.431قيمة ف المحسوبة=            4.735معامل التحديد=           3.71رابت المعاددلة = 

 1.15* دالة إحصائيا عند مستوى     1.10** دالة إحصائيا عند مستوى 
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 ( مايلى:06: أوضحت النتائج الواردة بالجدول رقم  الزراعية من وجهة نظر مديريهاسادسا: المشك ت التى تواج  الجمعيات التعاونية 
 :  المشك ت المتعلقة باإلمكانيات المادية -1

 ( درجة، وكانت أكثر هذه المشذذذذاكل وجودًا مرتبة تنازليا هى:0.97جاءت فى مقدمة المشذذذذاكل التى تواجه الجمعية التعاونية الزراعية بمتوسذذذذ  قدره  
المبنى صذذذذذ ير ( درجة، 0.60بمتوسذذذذذ  قدره   عدم كفاية الموارد المالية للقيام باألنشذذذذذ ة( درجة، 0.90بمتوسذذذذذ  قدره   األجور والحوافز الماديةضذذذذذعف 

النقص فى ( درجة، 0.80بمتوسذذذذذ  قدره   تدهور سذذذذذوء حالة المبنى وعدم مناسذذذذذبته ألداء وظائفه( درجة، 0.29بمتوسذذذذذ  قدره   الحجم وغير كاف للعمل
قصذذذذور فى صذذذذذيانة ( درجة، 7..0بمتوسذذذذذ  قدره  عدم توفر وسذذذذائل مواصذذذذالت لخدمة العاملين ( درجة، 9..0بمتوسذذذذذ  قدره   األثاث والمكاتو الالزمة

التى إحتياجات المن قة ( درجة، 0.09بمتوسذذذ  قدره   عدم كفاية المعينات السذذذمعية والبصذذذرية ( درجة، 0.09بمتوسذذذ  قدره   المبانى واألجهزة والمعدات
( 7.71بمتوسذذذ  قدره   عدم توفر الخبرات الالزمة لإلتصذذذال بالجهات المانحة( درجة، 0.00بمتوسذذذ  قدره   تخدمها الجمعية أكبر من ايمكانيات المتاحة

 .درجة، وكان مستوى جميع هذه المشكالت مرتفع ما عدا المشكلة األخيرة كان مستواها متوس 
 :  المشك ت المتعلقة بالتدريب  -3

( درجة، وكانت أكثر هذه المشذذذذاكل وجودًا مرتبة 0.50ت فى المركز الثانى بين المشذذذذاكل التى تواجه الجمعية التعاونية الزراعية بمتوسذذذذ  قدره  جاء
تفادة من عدم ايسذذذ( درجة، 0.59بمتوسذذذ  قدره   نقص عدد الدورات التدريبية( درجة، 0.80بمتوسذذذ  قدره   نقص ايعداد والتدريو للعاملين تنازليا هى:

وكان مسذذذذتوى جميع هذه المشذذذذكالت ، ( درجة...0بمتوسذذذذ  قدره  عدم مناسذذذذبة التدريو ل بيعة العمل ( درجة، 5..0بمتوسذذذذ  قدره   الدورات التدريبية
 مرتفع 

 :  المشك ت المتعلقة بالرضا الوظيفى   -5
( درجة، وكانت أكثر هذه المشذذذذاكل وجودًا مرتبة 0.06توسذذذذ  قدره  جاءت فى المركز الثالث بين المشذذذذاكل التى تواجه الجمعية التعاونية الزراعية بم

عدم توافر الحوافز المالية والبدالت المناسذذذذذذذذذذذذبة ( درجة، 1..بمتوسذذذذذذذذذذذذ  قدره   قلة المرتبات الممنوحة للعاملين وعدم مناسذذذذذذذذذذذذبتها ل بيعة العمل تنازليا هى:
قلة مكافآت األعضذذذاء عن حضذذذور ( درجة، 0.95بمتوسذذذ  قدره   مناسذذذو( للعاملين عدم وجود درجات مالية  كادر( درجة، 1..بمتوسذذذ  قدره   للعاملين

بعض العاملين يتقدمون بشذذذذذذكاوى ( درجة، 0..0بمتوسذذذذذذ  قدره   كثير من العاملين غير راضذذذذذذين عن عملهم( درجة، 0.82بمتوسذذذذذذ  قدره   ايجتماعات
لي  للعاملين أى ( درجة، 7.67بمتوسذذذ  قدره   لحضذذذور إجتماعات اللجان الفرعيةعدم وجود مكافآت ( درجة، 0.70بمتوسذذذ  قدره   كيدية ضذذذد زمالئهم

 وكان مسذذذتوى جميع هذه المشذذذكالت مرتفع ما عدا المشذذذكلة  قبل األخيرة كان مسذذذتواها متوسذذذ ، ( درجة 0.98بمتوسذذذ  قدره    موح أو أفكار تنموية
 . والمشكلة األخيرة كان مستواها منخفض

 :  لع قات مع الهيئات األخرم والجهات اإلشرافيةالمشك ت المتعلقة با -0
( درجة، وكانت أكثر هذه المشذذذذذاكل وجودًا مرتبة 0.70جاءت فى المركز الرابع بين المشذذذذذاكل التى تواجه الجمعية التعاونية الزراعية بمتوسذذذذذ  قدره  

( 0.05بمتوسذذ  قدره   وبة ايتصذذال بالجهات ايشذذرافية األعلىصذذع( درجة، 0.65بمتوسذذ  قدره   عدم إهتمام المسذذئولين بمت لبات الجمعية تنازليا هى:
القيود ايدارية من السذذذذل ات األعلى والتى تحد ( درجة، .0.0بمتوسذذذذ  قدره   صذذذذعوبة إتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المسذذذذتويات ايشذذذذرافية األعلىدرجة، 

وكان مسذذذتوى جميع هذه المشذذذكالت مرتفع ما عدا ، ( درجة7.50قدره  بمتوسذذذ  تعدد جهات ايشذذذراف ( درجة، 7.99بمتوسذذذ  قدره   من حرية العمل
 المشكلتين األخيرتين كان مستواهما متوس 

 :المشك ت المتعلقة باإلمكانيات البشرية  -3
اكل وجودًا ( درجة، وكانت أكثر هذه المشذذذذذذذذ.0.0جاءت فى المركز الخام  بين المشذذذذذذذذاكل التى تواجه الجمعية التعاونية الزراعية بمتوسذذذذذذذذ  قدره   

بمتوسذذذ   الجهاز ايدارى أقل من حجم العمل( درجة، 0.68بمتوسذذذ  قدره  زيادة أعباء العمل بالجمعية بدرجة تفوق  اقة العاملين بها  مرتبة تنازليا هى:
ى من العاملين القادرين على عدم توفر العدد الكاف( درجة، 0.51بمتوسذذذذذذذذ  قدره   تدريو العاملين بالجمعية دون المسذذذذذذذتوى الم لوو( درجة، 0.85قدره  

الخالفات بين العاملين ( درجة، 0.00بمتوسذذذذذذ  قدره   ايمكانيات البشذذذذذذرية من الفنيين ( درجة، عدم توفر0.09بمتوسذذذذذذ  قدره   تنفيذ األنشذذذذذذ ة المختلفة
وكان مسذذذذذذتوى ، ( درجة.0.5بمتوسذذذذذذ  قدره   عدد العاملين بالجمعية أكثر من حاجة العمل( درجة، 7.62بمتوسذذذذذذ  قدره   وصذذذذذعوبة العمل كفريق واحد

 . والمشكلة األخيرة كان مستواها منخفض جميع هذه المشكالت مرتفع ما عدا المشكلة  قبل األخيرة كان مستواها متوس 
 :  المشك ت المتعلقة بجمهور المستفيدين  -4

( درجة، وكانت أكثر هذه المشاكل وجودًا مرتبة 7.61متوسذ  قدره  جاءت فى المركز السذاد  بين المشذاكل التى تواجه الجمعية التعاونية الزراعية ب
( درجة، 0.02بمتوسذذذذذذذذذذذ  قدره   نقص وعى األهالى لمفهوم التنمية الريفية( درجة، 0.06بمتوسذذذذذذذذذذذ  قدره   تدخل الجمهور فى أمور الجمعية تنازليا هى:

قناعهم باألفضذذذذذل ( 7.61بمتوسذذذذذذ  قدره   وجود صذذذذذراعات وخالفات بين المسذذذذذتهدفينجة، ( در 0.12بمتوسذذذذذ  قدره   صذذذذذعوبة التعامل مع المسذذذذذتهدفين واب
عدم ( درجة، 7.87بمتوسذذ  قدره   عدم رضذذا المسذذتهدفين ( درجة، 7.29بمتوسذذ  قدره   نقص وعى المسذذتهدفين لمفهوم وفلسذذفة ايرشذذاد الزراعىدرجة، 

بمتوسذذذ  قدره  الخاصذذة لبعض العائالت والجماعات المحلية على سذذذير العملتأثير المصذذذالح ( درجة، 6..7بمتوسذذ  قدره   مشذذاركة المسذذتهدفين فى األنشذذ ة 
 . وكان مستوى ثالث مشكالت مرتفع وباقى المشكالت كان مستواها متوس ، ( درجة.7.01 
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 :  المشك ت المتعلقة بالجوانب اإلدارية والتنظيمية  -1
( درجة، وكانت أكثر هذه المشذذذاكل مرتبة تنازليا 7.27الزراعية بمتوسذذذ  قدره  جاءت فى المركز السذذذابع بين المشذذذاكل التى تواجه الجمعية التعاونية 

 قيام المرشذذذذذذذد بعدد من المهام ايضذذذذذذذافية لي  لها عالقة بايرشذذذذذذذاد( درجة، 0.58بمتوسذذذذذذذ  قدره   القوانين واللوائح الداخلية ال تناسذذذذذذذو سذذذذذذذير العمل هى:
 الجهاز ايدارى أقل من حجم العمل( درجة، 0.02بمتوسذذذذذذ  قدره   كافية لردع غير المجديننظم الجزاءات بالجمعية غير ( درجة، .0.5بمتوسذذذذذ  قدره  
بمتوسذذ   الرقابة مبالع فيها وتع ل العمل( درجة، 0.70بمتوسذذ  قدره   قلة عدد ايجتماعات لمجل  ايدارة وعدم إنتظامها( درجة، 0.79بمتوسذذ  قدره  

( 7.57بمتوسذذذذ  قدره   سذذذذلبية بعض األعضذذذذاء( درجة، 7.55بمتوسذذذذ  قدره   على مجموعة معينة قصذذذذور عضذذذذوية مجل  ايدارة( درجة، 7.80قدره  
 عدم وجود الئحة منظمة للعمل( درجة، 7.05بمتوسذذذذذذذذذذ   عدم إكتمال السذذذذذذذذذذجالت ( درجة، 0..7بمتوسذذذذذذذذذذ  قدره   سذذذذذذذذذذي رة رئي  مجل  ايدارةدرجة، 

( درجة، وكان مسذذذذذذتوى خمسذذذذذذة مشذذذذذذكالت مرتفع وخمسذذذذذذة 0.85بمتوسذذذذذذ  قدره  دارية عدم توفر الكفاءات والمهارات اي( درجة، 0.27بمتوسذذذذذذ  قدره  
 . وباقى المشكالت كان مستواها منخفض مشكالت كان مستواها متوس 

 . المشك ت التى تواج  الجمعية التعاونية الزراعية18جدول 

 م

 
 المشك ت

 درجة وجودها

سط
متو

ال
وم 

ست
الم

يب 
ترت
ال

 

 غير موجودة بدرجة ضعيفة متوس ةبدرجة  بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد

مشنننننننننك ت تتعلق بننناإلمكنننانينننات  أواًل:
 األول مرتفع 0.97         المادية

  مرتفع 3.91 0.00 0 0.00 0 8.67 13 91.33 137 ضعف األجور والحوافز المادية 

0 
عذذذدم كفذذذايذذذة الموارد المذذذاليذذذة للقيذذذام 

 باألنش ة
121 80.67 29 19.33 0 0.00 0 0.00 3.81 

 مرتفع
 

7 
المبنى صذذ ير الحجم وغير كاف 

 للعمل
009 79.33 31 20.67 0 0.00 0 0.00 3.79 

 مرتفع
 

0 
تذذدهور سذذذذذذذذذذذذذوء حذذالذذة المبنى وعذذدم 

 مناسبته ألداء وظائفه
102 68.00 38 39.00 10 6.67 0 0.00 3.61 

 مرتفع
 

  مرتفع 3.49 4.00 6 8.00 12 23.33 35 64.67 97 النقص فى األثاث والمكاتو الالزمة .

5 
عدم توفر وسائل مواصالت لخدمة 

 العاملين 
89 59.33 42 28.00 12 8.00 7 4.67 3.42 

 مرتفع
 

8 
قصور فى صيانة المبانى واألجهزة 

 والمعدات
85 56.67 38 25.33 27 18.00 0 0.00 3.39 

 مرتفع
 

2 
عذذذدم كفذذذايذذذة المعينذذذات السذذذذذذذذذذذذذمعيذذذة 

 والبصرية 
88 58.67 19 12.67 26 17.33 17 11.33 3.19 

 مرتفع
 

6 
إحتيذذذذذاجذذذذذات المن قذذذذذة التى تخذذذذذدمهذذذذذا 
الجمعيذة أخذدمها أكبر من ايمكانيات 

 المتاحة
68 45.33 41 27.33 31 20.67 10 6.67 3.11 

 مرتفع
 

9 
عذذذذذذذدم تذذذوفذذذر الذذذخذذذبذذذرات الذذذالزمذذذذذذذة 

 المانحةلإلتصال بالجهات 
23 15.33 38 25.33 35 23.33 54 36.00 2.20 

 متوس 
 

 الثانى متوس  0.50         المشك ت المتعلقة بالتدريب ثانيا
  مرتفع 3.61 0.00 0 2.00 3 34.67 52 63.33 95 نقص ايعداد والتدريو للعاملين  0
  مرتفع 3.59 0.00 0 10.67 16 39.00 29 70.00 105 نقص عدد الدورات التدريبية 7

0 
عذذذذذذدم ايسذذذذذذذذذذذذذتفذذذذذذادة من الذذذذذذدورات 

 التدريبية
88 58.67 48 32.00 8 5.33 6 4.00 3.45 

 مرتفع
 

  مرتفع 3.44 3.33 5 10.00 15 26.00 39 60.67 91 عدم مناسذذبة التدريو ل بيعة العمل .
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 . المشك ت التى تواج  الجمعية التعاونية الزراعية18جدول  تابع

 المشكالت م

 درجة وجودها

س 
متو

ال
يو 

لترت
ا

 

 غير موجودة بدرجة ضعيفة بدرجة متوس ة بدرجة  كبيرة 
 % عدد % عدد % عدد % عدد

  مرتفع 0.06         مشك ت تتعلق بالرضا الوظيفى: ثالثا

0 
قلة المرتبات الممنوحة للعاملين 
 وعدم مناسبتها ل بيعة العمل.

051 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.00 
 مرتفع

 

7 
عدم توافر الحوافز المالية 
 والبدالت المناسبة للعاملين 

150 100.00 0 39.00 0 0.00 0 0.00 4.00 
 مرتفع

 

0 
عدم وجود درجات مالية  كادر 

 مناسو( للعاملين.
142 94.67 8 5.33 0 0.00 0 0.00 3.95 

 مرتفع
 

. 
قلة مكافآت األعضاء عن حضور 

 ايجتماعات.
113 75.33 25 16.67 12 8.00 0 0.00 3.67 

 مرتفع
 

5 
كثير من العاملين غير راضين 

 عن عملهم.
92 61.33 31 20.67 27 18.00 0 0.00 3.43 

 مرتفع
 

8 
بعض العاملين يتقدمون بشكاوى 

 كيدية ضد زمالئهم.
78 52.00 42 28.00 17 11.33 13 8.67 3.23 

 مرتفع
 

2 
عدم وجود مكافآت لحضور 

 إجتماعات اللجان الفرعية
  متوس  2.82 13.33 20 14.67 22 48.67 73 23.33 35

6 
لي  للعاملين أى  موح أوأفكار 

 تنموية
  منخفض 1.96 52.00 78 9.33 14 29.33 44 9.33 14

 رابعا
مشك ت متعلقة بالع قات مع 

الهيئات األخرم والجهات 
 اإلشرافية

  الرابع 0.70        

0 
إهتمام المسئولين بمت لبات عدم 

 الجمعية.
128 85.33 22 14.67 0 0.00 0 0.00 3.85 

 مرتفع
 

7 
صعوبة ايتصال بالجهات 

 ايشرافية األعلى.
6. 56.00 44 29.33 12 8.00 10 6.67 3.35 

 مرتفع
 

0 
صعوبة إتخاذ قرارات دون الرجوع 
 إلى المستويات ايشرافية األعلى.

98 65.33 18 12.00 21 14.00 13 8.67 3.34 
 مرتفع

 

. 
القيود ايدارية من السل ات 
األعلى والتى تحد من حرية 

 العمل.
  متوس  2.99 12.67 19 19.33 29 24.00 36 44.00 66
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  متوس  2.53 18.0 27 23.33 35 39.00 69 12.67 19 تعدد جهات ايشراف. 5

 التعاونية الزراعية. المشك ت التى تواج  الجمعية 18جدول  تابع

 المشك ت م

 درجة وجودها
س 

متو
ال

يو 
لترت

ا
 

 بدرجة  كبيرة بدرجة  كبيرة بدرجة  كبيرة بدرجة  كبيرة 
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 خامسا
مشك ت تتعلق باإلمكانيات 

 الخام  مرتفع .0.0         البشرية

0 
زيادة أعباء العمل بالجمعية بدرجة 

  اقة العاملين بهاتفوق 
  مرتفع 3.86 0.00 0 2.67 4 8.67 13 88.67 133

7 
الجهاز ايدارى أقل من حجم 

 العمل
  مرتفع 3.65 2.00 3 5.33 8 39.00 28 74.00 111

تدريو العاملين بالجمعية دون  0
 المستوى الم لوو.

  مرتفع 3.50 0.00 0 11.33 17 27.33 41 61.33 92

الكافى من عدم توفر العدد  .
العاملين القادرين على تنفيذ 

 األنش ة المختلفة.
  مرتفع 3.39 5.33 8 10.00 15 25.33 38 59.33 89

نقص ايمكانيات البشرية من  5
 الفنيين

  مرتفع 3.13 9.33 14 16.67 25 25.33 38 48.67 20

الخالفات بين العاملين وصعوبة  8
 العمل كفريق واحد

  متوس  2.87 14.00 21 21.33 32 28.00 42 36.67 55

عدد العاملين بالجمعية أكثر من  2
 حاجة العمل

  منخفض 1.54 68.67 103 8.67 13 22.67 34 0.00 0

 الساد  متوس  7.61         مشك ت تتعلق بالمستفيدين: سادساً 

  مرتفع 3.18 10.00 15 16.67 25 18.67 28 54.67 82 تدخل الجمهور فى أمور الجمعية. 0
تقص وعى األهذذالى لمفهوم التنميذذة  7

 الريفية.
73 48.67 33 22.00 40 26.67 4 2.67 3.17 

 مرتفع
 

صعوبة التعامل مع المستهدفين  0
قناعهم باألفضل  واب

65 43.33 44 29.33 28 18.67 13 8.67 3.07 
 مرتفع

 

وجود صراعات وخالفات بين  .
 المستهدفين

  متوس  2.80 14.67 22 20.67 31 34.67 52 30.00 45

نقص وعى المستهدفين لمفهوم  5
 وفلسفة ايرشاد الزراعى

  متوس  2.79 14.00 21 22.67 34 34.00 51 29.33 44

  متوس  2.62 16.67 25 28.00 42 32.00 48 23.33 05 عدم رضا المستهدفين  8
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عدم مشاركة المستهدفين فى  2
 األنش ة 

  متوس  2.48 25.33 38 22.00 33 39.00 48 20.67 31

 . المشك ت التى تواج  الجمعية التعاونية الزراعية18جدول  تابع

 المشكالت م
 درجة وجودها

س 
متو

ال
يو 

لترت
ا

 

 بدرجة  كبيرة بدرجة  كبيرة بدرجة  كبيرة بدرجة  كبيرة 
 عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد

تأثير المصذذذذذذذذذذذذذذذالح الخاصذذذذذذذذذذذذذذذة لبعض  6
والجمذذذاعذذذات المحليذذذذة على العذذذائالت 

 سير العمل.
  متوس  2.30 34.67 52 16.67 25 32.67 49 16.00 24

مشنننك ت تتعلق بالجوانب اإلدارية  سابعا
 السابع متوس  7.27         والتنظيمية:

القوانين واللوائح الداخلية ال تناسذذذو  0
 سير العمل

103 68.67 28 18.67 19 12.67 0 0.00 3.56 
 مرتفع

 

قيذذذذام المرشذذذذذذذذذذذذذذذذد بعذذذذدد من المهذذذذام  7
 ايضافية لي  لها عالقة بايرشاد 

99 66.00 33 22.00 18 12.00 0 0.00 3.54 
 مرتفع

 

نظم الجزاءات بذالجمعية غير كافية  0
 لردع غير المجدين

86 57.33 38 25.33 21 14.00 5 3.33 3.37 
 مرتفع

 

الذجذهذذذذذذذاز ايدارى أقذذذذذذذل من حجم  .
 العمل

72 48.00 55 36.67 18 12.00 5 3.33 3.29 
 مرتفع

 

قلذذذذذة عذذذذذدد ايجتمذذذذذاعذذذذذات لمجل   5
 ايدارة وعدم إنتظامها.

  مرتفع 3.21 5.33 8 12.67 19 37.33 56 44.67 67

  متوس  2.63 14.00 21 29.33 44 36.00 54 20.67 31 الرقابة مبالع فيها وتع ل العمل 8
قصذذذذذذذذذذذور عضذذذذذذذذذذذوية مجل  ايدارة  2

 على مجموعة معينة.
  متوس  2.55 27.33 41 19.33 29 24.00 36 29.33 44

  متوس  2.52 23.33 35 19.33 29 39.00 59 18.00 27 سلبية بعض األعضاء. 6
  متوس  2.41 34.00 51 14.67 22 28.00 42 23.33 05 سي رة رئي  مجل  ايدارة. 9

  متوس  2.15 42.67 64 16.00 24 25.33 38 16.00 24 عدم إكتمال السجالت  01
  منخفض 1.72 58.67 88 18.67 28 14.67 22 8.00 12 عدم وجود الئحة منظمة للعمل 00
عذذذذذذدم توفر الكفذذذذذذاءات والمهذذذذذذارات  07

 ايدارية 
  منخفض 1.65 65.33 98 12.67 19 14.00 21 8.00 12

 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
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أكثر المشذذذذذكالت التى تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية هى مشذذذذذكالت ايمكانيات المادية ( أن 0ويتضذذذذذح من النتائج السذذذذذابقة والشذذذذذكل رقم  
يات نوهذذا يذدل على ايهمال الشذذذذذذذذذذذذذديد الذى تتعرض له الجمعيات التعاونية الراعية فى الوقت الراهن من جانو المسذذذذذذذذذذذذذئولين على الرغم من أن ايمكا

انيات كلمادية هى العمود الفقرى للجمعيات الزراعية وهو المؤشذذذذذذر والمقيا  الذى يؤثر على باقى جوانو فعالية الجمعيات حيث يؤدى النقص فى ايما
نيات اإلى عدم قدرة الجمعيات على تلبية إحتياجات العاملين بها وأيضذذذذذذذذذذذذذا عدم قدرتهم القيام بمهامهم على الوجه الم لوو وأيضذذذذذذذذذذذذذا يؤدى نقص ايمك

العاملين بها  والمادية إلى عدم قدرة الجمعية على تلبية إحتياجات المسذذذذتفيدين منها مما يؤدى فقد الثقة فى الجمعيات التعاونية الزراعية سذذذذواء من جان
ية على ؤثر فى النهاأو جذانذو المسذذذذذذذذذذذذذتفيذدين منهذا  كذل ذلك يؤدى فى النهاية إلى تدهور الدور الذى تسذذذذذذذذذذذذذاهم به الجمعيات فى الق اع الزراعى مما ي

 اينتاجية الزراعية بصفة خاصة وعلى التنمية ايقتصادية بصفة عامة
 

 ( األهمية النسبية للمشكالت التى تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية0شكل رقم  

0
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4

مشكالت اإلمكانيات
المادية

مشكالت التدريب مشكالت الرضا 
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مشكالت العالقات 
مع الهيئات األخرى
ةوالجهات اإلشرافي

مشكالت اإلمكانيات
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مشكالت جمهور 
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يةاإلدارية والتنظيم
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( أن مقترحات مديرين 09بالجدول رقم  أوضذذذذذذذذحت النتائج الواردة سننننننابعا:المقترحات التى تسنننننناعد على زيادل فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية: 
(، توفير التمويل الالزم لصذذذذذذذذيانة 011.1الجمعيات التعاونية الزراعية لزيادة زيادة فعاليتها هى: إعادة النظر فى األجور والمرتبات والحوافز بنسذذذذذذذذبة  

(، فصل 91.82لوقت المناسذو لكسذو ثقة الزراع بنسذبة  (، توفير مسذتلزمات اينتاج بالقدر الكافى وفى ا90.00المبانى واألجهزة والمعدات بنسذبة  
(، توفير وسائل اينتقال بنسبة 88.1(، أن يكون للجمعية دور فى تسذويق المحاصذيل بنسذبة  22.00العمل ايرشذادى عن أعمال المخالفات بنسذبة  

(، توفير 1..5عات والنشذذذذذرات والمجالت الزراعية بنسذذذذذبة  (، توفير الم بو 56.82(، توفير دورات تدريبية كافية للعاملين بالجمعية بنسذذذذذبة  85.00 
(،  إعادة توزيع المرشذدين المتخصذذصين 82...(، توفير الدعم المالى يقامة الندوات بنسذبة  57.1قدر من المرونة للقيادات داخل الجمعية بنسذبة  

مرشذذذدين متخصذذذصذذذين فى ال رق والمعينات ايرشذذذادية بنسذذذبة (، إسذذذتخدام 1...حسذذذو التركيو المحصذذذولى بالقرى التى فى ن اقها الجمعية بنسذذذبة  
(، تنظيم العالقة 76.1(، إسذذذتخدام مرشذذذدين متخصذذذصذذذين فى البرامج ايرشذذذادية بنسذذذبة  1..0(، تدريو القادة المحليين من الزراع بنسذذذبة  02.00 

 (.78.1  الرسمية بين الجمعية وبين المنظمات المحلية الحكومية وغير الحكومية بالمن قة بنسبة
 

 المقترحات التى تساعد على زيادة فعالية الجمعيات التعاونية الزراعية من وجهة نظر المبحوثين. 19جدول 
 % (1)عدد المقترحات م
 100.00 150 إعادة النظر فى األجور والمرتبات والحوافز 0
 91.33 137 توفير التمويل الالزم لصيانة المبانى واألجهزة والمعدات 7
 90.67 136 توفير مستلزمات اينتاج بالقدر الكافى وفى الوقت المناسو لكسو ثقة الزراع 0
 77.33 116 فصل العمل ايرشادى عن أعمال المخالفات .
 66.00 99 أن يكون للجمعية دور فى تسويق المحاصيل 5
 65.33 98 توفير وسائل اينتقال 8
 58.67 88 بالجمعيةتوفير دورات تدريبية كافية للعاملين  2
 54.00 81 توفير الم بوعات والنشرات والمجالت الزراعية 6
 52.00 78 توفير قدر من المرونة للقيادات داخل الجمعية 9

 44.67 67 توفير الدعم المالى يقامة الندوات 01
 44.00 66 الجمعيةإعادة توزيع المرشدين المتخصصين حسو التركيو المحصولى بالقرى التى فى ن اقها  00
 37.33 56 إستخدام مرشدين متخصصين فى ال رق والمعينات ايرشادية 07
 34.00 51 تدريو القادة المحليين من الزراع 00
 28.00 42 إستخدام مرشدين متخصصين فى البرامج ايرشادية .0
 26.00 39 وغير الحكومية بالمن قةتنظيم العالقة الرسمية بين الجمعية وبين المنظمات المحلية الحكومية  05

 151( العدد= 1)
 .7102: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية، المصدر
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 بناء على النتائج التى تم التوصل فى البحث يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية:التوصيات: 
للجمعيات التعاونية الزراعية لذلك يجو توجيه مزيد من الدعم وايهتمام نحوها أوضذذذذذحت النتائج أن هناك قصذذذذذور فى ايمكانيات المادية  -0

 من خالل توفير وسائل اينتقال للعاملين بالجمعية وتوفير ال رق والمعينات ايرشادية وتوفير الدعم المادى للجمعية
من  رفع كفاءة الكوادر البشذذذذذرية فى التعاونياتأوضذذذذذحت النتائج أن هناك قصذذذذذور فى ايمكانيات البشذذذذذرية لذلك يجو توجيه الجهود نحو  -7

عادة توزيع العاملين بالجمعية بما يتناسذذذذذذذذذذذذذذو  خالل زيذادة أعدادهم ورفع كفاءة العاملين الحاليين من خالل الدورات التدريبية المناسذذذذذذذذذذذذذذبة واب
 و بيعة العمل الذى يقوم به كل عامل

عاونية وبين المنظمات األخرى وخاصذذذذذة المراكز البحثية لذلك يجو إتخاذ أوضذذذذذحت النتائج عدم وجود تنسذذذذذيق أفقى فعال بين الجمعية الت -0
 التدابير الالزمة لزيادة تفعيل التعاون بين ايرشاد الزراعى والجمعيات وبين المنظمات األخرى وخاصة المراكز البحثية 

 ونية الزراعية لذلك يجو على القائمين على رأ أوضذذذذحت النتائج أن هناك العديد من المشذذذذاكل ايدارية التى تعانى منها الجمعيات التعا -.
العمل الزراعى محاولة إيجاد حلول لهذه المشذذذذذذذذذذذذاكل من خالل توفير الكفاءات ايدارية وزيادة تفعيل العالقة بين الجمعيات الزراعية وبين 

ايدارية  الجمعيات الزراعية وبين الجهاتالمسذذتويات ايدارية العليا وتوفير القنوات التى من خاللها يمكن ضذذمان انسذذياو المعلومات بين 
 فى ايتجاهين

أوضذذذذذحت النتائج انخفاض رضذذذذذا المسذذذذذتفيدين من الجمعيات الزراعية عنها لذلك يجو ت وير أداء التعاونيات لألنشذذذذذ ة الزراعية وتقديم   -5
 ت أنش تها.الخدمات لألعضاء بأسعار مناسبة وعلي أعلي درجة من الجودة وفي الوقت المناسو مع توسيع مجاال

صذذذذدار تشذذذذريع تعاوني زراعي جديد يعمل علي ت وير التعاونيات  0961لسذذذذنة  077ضذذذذرورة مراجعة مواد قانون التعاون الزراعي رقم  -8 واب
 وتنمية الق اع الزراعي من خالل دفع العمل التعاوني وحفزه

ذلك يجو محاولة حل مشذذذذذذاكلهم من خالل تحسذذذذذذين أوضذذذذذذحت النتائج إنخفاض الرضذذذذذذا الوظيفى للعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ل -2
 الوضع المالى للعاملين بالجمعيات الزراعية وزيادة الحواز والبدالت بما يتناسو مع  بيعة األعمال التى يقومون بها لتحفيزهم 
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 عننننننالمراج
لجمعيات التعاونية الزراعية باألراضى الجديدة ( فعالية القيادة لدى أعضاء مجال  إدارة ا.711إبراهيم، سكينة محمد، حافظ، مص فى كمال  -0

 (، يونيو8،العدد 79ببعض محافظات ج.م.ع،مجلة جامعة المنصورة للعلوم الزراعية،مجلد
(، دراسة تحليلية لفعالية المراكز ايرشادية الزراعية فى محافظة الشرقية، مجلة الزقازيق للبحوث 7107الخولى، محمد إبراهيم عبدالحميد  -7

 (، سبتمبر.5، العدد 09ة، مجلدالزراعي
( المناخ التنظيمى للتعاونيات الزراعية وأثره على أداء أدوارها الزراعية بمحافظة كفر 7107العزو، أشرف محمد، الحامولى، عادل إبراهيم  -0

 ونيو.(، ي8، العدد 0الشيخ، مجلة العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مجلد
(.الفعالية المنظمية للمراكز الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، مجلة البحوث الزراعية، كلية .710العزو، أشرف محمد، عبداهلل، أحمد مص فى  -.

 (..، العدد 1.الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مجلد
اسة مقارنة يدراك درجة فعالية المنظمات (. در 7108المهدى، مص فى محمود، عكرش، أيمن أحمد، متولى، صفى الدين، الديو، هدى أحمد  -5

 (، مار . 7، العدد 0.التنموية فى بعض قرى محافظتى شمال وجنوو سيناء، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية، مجلد
زراعى، االقتصاد ال(. االحتياجات ايرشادية لزراع بنجر السكر فى محافظة الشرقية، رسالة ماجستير، قسم 7116باشا، رانيا حمدى عبدالصادق  -8

 كلية الزراعة، جامعة الزقازيق.
(. تفعيل دور المنظمات الحكومية واألهلية فى التنمية الريفية، أساسيات العمل ايرشادى الريفى، الدليل التدريبى، 0996جامع، محمد نبيل  -2

ركز الدعم ايعالمى بدكرن ، ايدارة المركزية لإلرشاد الوحدات التعليمية، الجزء األول، الوحدة التعليمية العاشرة، مشروع الدعم المؤسسى لم
 الزراعى، وزارة الزراعة واستصالح األراضى، ال بعة األولى، مايو.

(. العوامل المؤثرة على فعالية الجمعيات الزراعية، رسالة دكتوراه، قسم ايرشاد الزراعى والمجتمع الريفى، 7110جمال، إبراهيم عبدالل يف  -6
 جامعة المنصورة. كلية الزراعة،

(. دراسة تحليلية مقارنية لمشروعى التنمية الريفية بمحافظة البحيرة واينتاج الزراعى وايئتمان بمحافظة الشرقية، 0996حسن، أحمد محمد  -9
 رسالة دكتوراة، قسم ايرشاد الزراعى والمجتمع الريفى، كلية الزراعة، جامعة المنوفية.

 (. التوأمان الكفاءة& الفعالية(، مصر للخدمات العلمية، القاهرة. 7110سويلم، محمد نسيم على  -01
 ( معلومات مختارة فى ايرشاد الزراعى والمجتمع الريفى، دارالندى لل باعة، القاهرة7105سويلم، محمد نسيم على  -00
( فعالية منظمات مرحلة التعليم 7101الشاذلى،سمير أحمد شريف، دعاء محمد صالح، وهبه، أحمد جمال الدين، بركات، محمد محمود،  -07

 . (، ديسمبر.(،العدد .7األساسى بمحافظة قنا،المجلة المصرية لإلقتصاد الزراعى، المجلد  
مصر  ى(. رؤية نقدية لبرنامج الدليل القومى للتنمية التعاونية الزراعية، مبادرات ايصالح ايرشادى الزراعى ف7118صديق، إبراهيم على  -00

ة، ر  ت بيقات ورؤى(،المؤتمر السابع لإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية،قسم ايرشاد الزراعى والمجتمع الريفى، كلية الزراعة،جامعة المنصو 
 ومركز الخدمات الزراعية واالستشارية الزراعية، المنصورة، نوفمبر. 

يلتزام التنظيمى لدى مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ، (. الثقافة التنظيمية وعالقتها با7100عبدالرحمن،  ارق ع ية  -.0
 ، العدد الثانى، يونيو.09مجلة البحوث الزراعية، جامعة كفر الشيخ، مجلد

 ول.، العدد األ67(. قيا  فعالية الجمعيات الزراعية فى مصر، المجلة المصرية للبحوث الزراعية، مجلد.711عتمان، محمود إسماعيل  -05
(. مت لبات تفعيل الدور ايرشادى للجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة البحيرة، 7108عتمان، محمود إسماعيل، فايد، أمل عبدالرسول  -08

 (، أبريل..، العدد 2مجلة العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية،جامعة المنصورة، مجلد
ظمات غير الحكومية فى تنمية ريف جنوو سيناء، رسالة ماجستير، قسم االجتماع (. فعالية بعض المن7100مجاهد، عالء سامى حافظ  -02

 الريفى وايرشاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة القاهرة.
( دور المنظمات الريفية غير الحكومية فى إيجاد فرص عمل للشباو فى محافظة الشرقية، رسالة ماجستير، 7101نويصر، سحر محمد شلبى  -06

 الزراعى، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق.  قسم االقتصاد
09- Bray , James H. ; Maxwell, Scott E . (1985). Multivariate Analysis of Variance. California , SAGA 
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...الخرانيا حمدي عبدالصادق باشا         778    

 2017(  3)  55مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

Organizational efficiency of agricultural cooperative societies in sharkia governorate 

 
Rania H.A.Basha- Mohammed I..EL Khouly – Shimaa Abd Elrahman Hashem 

Department of Agricultural Economics - Faculty of Agriculture - University of Zagazig – Egypt 

 

Abstract 

This research aimed to identify some of the personal characteristics of the respondents from the managers 

of agricultural cooperatives, and to determine the degree of efficiency of the agricultural cooperatives and to 

identify the following (dimensions the organizational system, and adjustment, coordination, dimensions and the 

physical, and achieving the objectives dimensions), and to identify the important percentage of the efficiency 

dimensions of the agricultural cooperatives, and the appreciation of interactive and reciprocity relations between 

the dimensions and the overall efficiency of agricultural cooperatives, and to identify the problems facing the 

agricultural cooperatives from the view point of the respondents, and to identify the proposals to increase the 

efficiency of agricultural cooperatives, This research was conducted in the eastern province, 150 Agricultural 

Society cooperatives . the sample included 500 managers of agricultural cooperatives their number was 150 

respondent 30% of the total directors to maintain and takes into account in the selection of cooperatives to be 

different in acreage to represent the villages with large areas and villages with medium area and small area, the 

research relied on data collection on the use of questionnaire with personal interview, data were collected during 

2017 

The most important results of the research: that 78.67% of cooperatives  had low level of organizational 

system, and 14.0% with medium level, and 7.33% had high level, and that 63.33% of the agricultural cooperatives 

had low level of the coordination and communication, and 24.0% had low level for the construction dimension, 

there were 88.76% from the  agricultural cooperatives had low level, and 7.23% had medium level and 4$ had 

high level, for the adjustment dimension 65.33% from the cooperatives had low level, 22.67% had medium level, 

12E had high level, for objective realization dimension 31.33% had low level, 43.3% had medium level, and 

25.33% had high level.  

The results showed the relative importance of the dimensions of the efficiency of the agricultural 

cooperatives in descending order according to the medium was as follows: realization of objectives came in the 

first place with average (36.78) degrees, then after the adjustment in the second place with an average (34.77) 

degrees, then the coordination and communication with the cooperatives (integration) in third place with an 

average (28.6) degrees, then the regulatory environment (internal organization of the cooperatives) in fourth place 

with an average (22.18) degrees, then building dimension in last place with an average (16.15) degrees, as the 

results showed the presence of correlated and interactive relationship among all efficacy dimensions, as well as 

showing a correlation between all efficiency dimensions as independent variables and the overall efficiency as the 

dependent variable 

The problems that just facing agricultural cooperatives are: problems related to the financial means at 

the forefront of these problems, and problems related to the financial means in the fifth and then problems related 

to training in the second place, and problems related to administrative and organizational aspects in seventh place, 

and problems related to relations with other bodies and supervisory agencies in the fourth, then the problems of  

career satisfaction in third place, and problems related to the beneficiaries in sixth place 

 

 


