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التعرف على مصادر المعلومات الت0ى  التعرف على الخصائص العامة للزراع المبحوثين، واستھدف ھذا البحث :الملخص
، والتع00رف عل00ى معرف00ة ال00زراع المبح00وثين بأھ00داف الجمعي00ة التعاوني00ة يحص00ل منھ00ا ال00زراع عل00ى معلوم00اتھم الزراعي00ة
التعاوني0ة الزراعي0ة، وتحدي0د  بأھ0داف الجمعي0ة المبح0وثين لزراعمعرفة ا الزراعية، والتعرف على العوامل المرتبطة بدرجة

ا?سھام النسبى للمتغيرات المرتبطة فى تفسير التباين الكلى فى درج0ة معرف0ة ال0زراع المبح0وثين بأھ0داف الجمعي0ة التعاوني0ة 
 على العوامل المرتبطة بدرجةوالتعرف  ،التعاونية الزراعية نحو الجمعية الزراع المبحوثين اتجاه الزراعية، والتعرف على

التعاوني0ة الزراعي0ة، وتحدي0د ا?س0ھام النس0بى للمتغي0رات المرتبط0ة ف0ى تفس0ير التب0اين  نح0و الجمعي0ة المبح0وثين الزراع اتجاه
 التعام0ل م0ع عن0دالتعاونية الزراعية، وتحديد المش0كBت الت0ى تواج0ه ال0زراع  نحو الجمعية المبحوثين الزراع الكلى فى اتجاه

أجرى ھذا البحث في محافظة الدقھلية وتم إختيار أكبر مركزين ھما مركزى ، معيات التعاونية الزراعية ومقترحات حلھاالج
ختيار أكبر قرية من حيث عدد الزراع الحائزين أيضا فى كل مركز وتم اختيار قرية أتمي0دة م0ن إالسنبBوين وميت غمر وتم 

 مبحوث م0ن ك0ل 50 بواقع  مبحوث100عينة مكونة من نبBوين، وتم إختيار مركز ميت غمر وقرية البBمون من مركز الس
وص0ل توم0ن أھ0م النت0ائج الت0ى ، يقة ا?ستبيان بالمقابلة الشخصيةقرية، وتم جمع البيانات من الزراع المبحوثين بإستخدام طر

 وأن حوالى .ونية الزراعية منخفضةمن إجمالى المبحوثين معرفتھم بأھداف الجمعية التعا%) 60.0(أن حوالى : إليھا البحث
مع00رفتھم مرتفع00ة، ووج00ود عBق00ة إرتباطي00ة معنوي00ة ب00ين درج00ة %) 6.0(  ف00ى ح00ين أن نح00و،مع00رفتھم متوس00طة%) 34.0(

الس0ن، درج0ة التعل0يم، ع0دد س0نوات الخب0رة ف0ى : معرفة الزراع المبحوثين بأھداف الجمعية التعاونية الزراعية وب0ين ك0ل م0ن
aرض الزراعي00ة، درج00ة المش00اركة ا?جتماعي00ة غي00ر الرس00مية، درج00ة المش00اركة ا?جتماعي00ة الرس00مية،  الزراع00ة، مس00احة ا

كم00ا أش00ارت ،  درج00ة التع00رض لمص00ادر المعلوم00ات الزراعي00ة ودرج00ة القيادي00ة، درج00ة ا?تج00اه نح00و المس00تحدثات الزراعي00ة
 وأن نح0و ،حو الجمعية التعاونية الزراعي0ة ض0عيفمن إجمالى المبحوثين اتجاھھم ن%) 36.7( النتائج الواردة إلى أن حوالى

اتج00اھھم ق00وى نح00و الجمعي00ة %) 22.6( ف00ى ح00ين أن ح00والى .اتج00اھھم محاي00د نح00و الجمعي00ة التعاوني00ة الزراعي00ة%) 40.7(
وج00ود عBق00ة إرتباطي00ة معنوي00ة ب00ين درج00ة اتج00اه ال00زراع نح00و الجمعي00ة التعاوني00ة كم00ا أظھ00رت النت00ائج  .التعاوني00ة الزراعي00ة

ع00دد س00نوات الخب00رة ف00ى الزراع00ة، مس00احة اaرض الزراعي00ة، حج00م حي00ازة الحيوان00ات  الس00ن،(لزراعي00ة وب00ين ك00ل م00ن ا
 التع0رض المستحدثات الزراعية، درج0ة نحو ا?جتماعية الرسمية، درجة القيادية، درجة اتجاه الزراعية، درجة المشاركة

كم0ا أوض0حت النت0ائج أن المش0كBت الت0ى ، ) التعاوني0ة الزراعي0ةالمعلومات، درجة معرفة الزراع بأھ0داف الجمعي0ة لمصادر
ت الزراعي0ة الحديث0ة بالجمعي0ة، : ھ0ىتواجه الزراع المبحوثين عند تعاملھم مع الجمعيات التعاونية الزراعية jع0دم ت0وفر ا

تjارتفاع سعر التقاوي، انخف0اض ، المناسب عدم توفير البذور في الوقت،عدم توفر العمالة الفنية المدربة على استخدام ا 
 عدم توفر الصنف المطلوب م0ن ، واaسمدة والمبيداتي، صعوبة إجراءات الحصول على التقاوجودةaصناف المو اإنتاجية

 الوق0ت المناس0ب، المبي0دات الموج0ودة بالجمعي0ة غي0ر ي ف0يالتقاوى فى الوقت المناسب، عدم توفر الكمية المطلوبة من التقاو
يھتم0وا بمتابع0ة  س0تمرار، الع0املين ف0ى الجمعي0ة ابلع0املين ف0ى الجمعي0ة اقل0ه تواج0د  إرش0اد تس0ويقي، وج0ودعدم مضمونة، 

ع0دم م التوص0يات ف0ى الوق0ت المناس0ب، يق0دعدم قيام المرش0د بتمشاكل الزراع، ومقابلة العاملين بالجمعية للزراع غير جيدة، 
ظروف الزراع، ب المرشدين عدم وعيدين عن اaصناف الجديدة، معلومات المرشضعف ، ة الجمعيي عدد المرشدين فةكفاي

 ھ0ابيئ0ة الزراعي0ة، ارتف0اع أس0عار اaس0مدة الكيماوي0ة، ع0دم توافرلالبذور الحالية غير مضمونة، عدم مBئم0ة الب0ذور الحالي0ة ل
لجمعي00ة  يعط00وا الوق00ت بالجمعي0ة الزراعي00ة، ع00دم ت00وافر آت ال00رش، ع0دم ت00وافر المبي00د ف00ى الوق00ت المناس0ب، والع00املين با

 ي ف0وري، ويش0ترط دف0ع ثم0ن التق0اوش0دين متخصص0ين ف0ى كاف0ه المج0اتج0ود مرو ع0دم  للس0ماع لش0كاوى ال0زراع،يالكاف
 .ودفعة واحدة
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 المشكلة البحثيةالمقدمة و

وم مرحلة انتقال نوعى ح0اد وس0ريع aن0ه يعيش عالم الي
 علميا وتاريخيا من قرن إلى قرن جديد، حيث يخ0الف ينتقل

مجتم00ع الي00وم تمام00ا مجتم00ع الق00رن العش00رين فھ00و مجتم00ع 
يBح000ظ في000ه المع000دل الس000ريع الم000ذھل للتط000ور الص000ناعى 
والث00ورة التكنولوجي00ة والتك00تBت اقتص00ادية كم00ا ل00م تع00د 

تقدم00ة والبل00دان النامي00ة مج00رد فج00وة الفج00وة ب00ين البل00دان الم
م00وارد كم00ا ك00ان الح00ال م00ن قب00ل ب00ل أص00بحت ف00ى اaس00اس 
فجوة معرفية نتيجة للثورة الھامة فى تكنولوجيا المعلوم0ات 
واتصات وغيرھا من مظاھر التكنولوجيا التى أدت إل0ى 
التغيير الجذرى فى ا?نتاج، وبالنظر إلى حال الدول النامية 

ن ع0دد كبي0ر م0ن ھ0ذه ال0دول م0ازال يع0انى يمكن مBحظ0ة أ
العديد من المشكBت التى كبلته بسBسل التخلف وأص0بحت 
من السمات المميزة لھا ولعل من أھ0م ھ0ذه الس0مات ض0عف 
البنيان الزراعى، سوء استغBل الموارد الطبيعي0ة، التخل0ف 
التكنولوجي، ضعف التصنيع، انخفاض متوسط دخل الف0رد 

نتش0000ار البطال0000ة، وس0000وء التغذي0000ة، ومس0000توى المعيش0000ة، وا
وارتف00اع مع00دت الموالي00د، وانخف00اض المس00توى الص00حى، 

 داري0ن(واستغBل اaطفال، وس0وء اس0تغBل أوق0ات الف0راغ 
 .)1994، تولبرتو

 ورغم وجود اتجاه عالمي لزيادة ا?نتاج المحلى ا?جمالي
من خBل تنمية قطاعات أخرى تساھم في اقتصاد القومي 

 أن الزراعة المصرية بصفة خاصة مازالت للدول إ
تمتلك إمكانيات ھائلة للنمو وزيادة تصدير المنتجات 
الزراعية، ونظرا aن التنمية الزراعية تعد إحدى الركائز 
اaساسية التى تعتمد عليھا التنمية اقتصادية وفقا لعملية 
زيادة انتاج وتضييق حجم الفجوة الغذائية كما تتركز 

 ريف على التنمية الزراعية لزيادةمية وتطوير الجھود تن
الموارد واستغBلھا بشكل رشيد وتحسين الكفاءة ا?نتاجية 
على المستوى الوطنى لتعزيز مساھمة القطاع الزراعى 
فى التنمية اقتصادية وتتمثل ھذه المساھمة فى زيادة 
ا?نتاج الزراعى وتوفير الموارد المختلفة للقطاعات غير 

 .)1988 ،الفBلىوعنتر (عية الزرا

ومن سياسات التنمية الزراعية التنمية اaفقية والتنمي0ة  
الرأس000ية وتواج000ه التنمي000ة الزراعي000ة اaفقي000ة العدي000د م0000ن 
الص00عوبات حي00ث تحت00اج الكثي00ر م00ن اس00تثمارات وبالت00الى 
فإن اھتم0ام اaكب0ر يتج0ه إل0ى التنمي0ة الرأس0ية ع0ن طري0ق 

?نتاجية الزراعي0ة ويعتم0د ذل0ك عل0ى زيادة كفاءة الوحدات ا
استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك لزيادة ا?نتاجية وتحسين 

 ).1989، عثمان(نوعية المحصول 

والمجتمع00ات المتقدم00ة ھ00ى الت00ى تھي00ىء الف00رص لك00ل 
م00000واطن فيھ00000ا ك00000ى ينم00000ى قدرات00000ه وطاقات00000ه التعليمي00000ة 

 ًقتص00ادية مس00تخدما أقص00ى ھ00ذه الق00دراتوا?جتماعي00ة وا
والطاق0ات لمزي0د م00ن ا?نت0اج ع0ن طري00ق ت0وفير العدي0د م00ن 
أجھ00زة التغي00ر الموج00ه الھادف00ة إل00ى تنمي00ة ھ00ذه المجتمع00ات 

وتحديث أفرادھا والتى تعد اaجھزة ا?رش0ادية م0ن أبرزھ0ا 
وأكثرھا أھمية لتحديث الريفيين عامة وال0زراع خاص0ة بم0ا 
تس000عى إل000ى إحداث000ه م000ن تغي000رات س000لوكية مرغوب000ة ف000ى 

ات ومھ00ارات وإتجاھ00ات جمھورھ00ا ا?رش00ادى وم00ا معلوم00
قتص0000ادية وإجتماعي0000ة مرغوب0000ة اين0000تج عنھ0000ا م0000ن أث0000ار 

والتغيرات السلوكية المرغوبة الBزمة لتحول الزراعة م0ن 
 الش00000براوى (زراع00000ة تقليدي00000ة إل00000ى زراع00000ة عص00000رية

 ).1987 ،الرحمنعبدو

 الممث000ل ھ000ىر الجمعي000ات التعاوني000ة الزراعي000ة وتعتب000
تغي0رات وف0ى ظ0ل ال ى على مس0توى القري0ةللجھاز ا?رشاد

اقتص0000ادية العالمي0000ة والمحلي0000ة ف0000إن زي0000ادة ال0000ربط ب0000ين 
التعاوني00ات والجھ00از ا?رش00ادى الزراع00ى ف00ى تق00ديم الثقاف00ة 
الزراعية على سبيل النصح وا?رشاد وفى متابع0ة عملي0ات 
الخدم00ة الزراعي00ة ورص00د ح00افز للم00زارعين ال00ذين حقق00وا 

على اس0تكمال مس0يرة التق0دم ھ0و أح0د أعلى إنتاج لتشجيعھم 
المتطلبات الھامة لتمكين الجمعيات التعاوني0ة الزراعي0ة م0ن 
القي00ام ب00دورھا اقتص00ادى واجتم00اعى ف00ى تنمي00ة قط00اع 
الزراعة ف0ى الري0ف المص0رى وم0ن ث0م ف0ى زي0ادة مع0دت 

 .)2015 ،وعبدالوھاب عبدالفتاح( التنمية الزراعية

عضائھا ألى خدمه إ ةزراعي الة التعاونيةوتھدف الجمعي
ھم م00ن المس00تلزمات ع00ن طري00ق الحص00ول عل00ى م00ا يل00زم

 مم0ا ي0ؤدى ةثم0ان رخيص0أب )تآسماد، ب0ذور،  (ةالزراعي
 ة وبالت00الي زي00ادةنتاجي00 ا?ةل00ى انخف00اض التك00اليف وزي00ادإ

 .)2014، عامر( صافى الدخل للمزارع

ال00زراع معلوم00ات وبالت00الى ف00إن نج00اح عملي00ة تح00ديث 
 نح00و الجمعي00ات ل كبي00ر عل00ى تغيي00ر إتجاھ00اتھمكيتوق00ف بش00

التعاونية الزراعية التى ھ0ى مص0در التكنولوجي0ا الزراعي0ة 
وحلقة الوصل بين ال0زراع وب0اقى اaجھ0زة الزراعي0ة ل0ذلك 
تسعى ھذه الدراسة إلى التعرف على إتجاھات الزراع نح0و 
الجمعيات التعاونية الزراعية والتعرف عل0ى المش0اكل الت0ى 

 لتفعي0ل دور ھمعند التعامل م0ع الجمعي0ة ومقترح0اتتواجھھم 
 .التعاونيات

وتعتب0ر الجمعي0ات التعاوني0ة الزراعي0ة منظم0ات تنموي00ة 
أنش00000أت لح00000ل المش00000كBت الزراعي00000ة والريفي00000ة وتلبي00000ة 
احتياج00ات المختلف00ة للس00كان ال00ريفيين والمس00اھمة ب000دور 

عي000ة واقتص000ادية ف000ى حي000وى ف000ى تحقي000ق التنمي000ة اجتما
 وعليه فإن نجاح ھذه الجمعيات فى عملھا .لمصرىالريف ا

واستمرار أدائھ0ا بفعالي0ة يع0د أم0را مھم0ا م0ن أج0ل المجتم0ع 
 وaن أحد أسباب نجاح الجمعيات التعاوني0ة الزراعي0ة .ككل

يعتمد على تحديد جودة الخدمات ا?رشادية المقدمة للزراع 
وعلى ذل0ك ف0إن دراس0ة ج0ودة الخ0دمات ا?رش0ادية المقدم0ة 

 الجمعي0ات التعاوني0ة الزراعي0ة م0ن وجھ0ة نظ0ر ال0زراع من
يك000ون أم000را مھم000ا ف000ى تحس000ين أداء الجمعي000ات التعاوني000ة 

 وم00ن . تس0تمر ف00ى أداء دورھ00ا ف0ى المجتم00عالزراعي0ة حت00ى
خB00ل م00ا س00بق عرض00ه فق00د ترك00زت المش00كلة البحثي00ة ف00ى 

م00ا ھ00ي درج00ه : ت اjتي00ة محاول00ة ا?جاب00ة عل00ى التس00اؤ
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 ة التعاوني0000ةداف الجمعي0000بح0000وثين بأھ0000معرف0000ه ال0000زراع الم
 درج0ة م0ا ھ0ى بھ0ا وة وم0ا ھ0ي العوام0ل المرتبط0ةالزراعي

 ي ؟ وم0ا ھ0التعاونية الزراعية؟ الجمعية اتجاه الزراع نحو 
المشكBت التى تواج0ه ال0زراع المبح0وثين عن0د تع0املھم م0ع 

 مقترح00اتھم لح00ل يالجمعي00ات التعاوني00ة الزراعي00ة ؟ وم00ا ھ00
 تلك المشكBت؟ 

 داف البحثأھ

  .مبحوثينالخصائص العامة للزراع الالتعرف على  )1

التعرف على مصادر المعلومات التى يحصل منھا  )2
 .الزراع على معلوماتھم الزراعية

معرفة الزراع المبحوثين بأھداف التعرف على  )3
 . الجمعية التعاونية الزراعية

 معرفة الزراع التعرف على العوامل المرتبطة بدرجة )5
 التعاونية الزراعية أھداف الجمعيةب المبحوثين

تحديد ا?سھام النسبى للمتغيرات المرتبطة فى تفسير  )4
 المبحوثين باين الكلى فى درجة معرفة الزراعالت

 بأھداف الجمعية التعاونية الزراعية

 لجمعيةنحو ا المبحوثينالزراع  اتجاه التعرف على )4
 التعاونية الزراعية

 الزراع اتجاه رجةالتعرف على العوامل المرتبطة بد )6
 التعاونية الزراعية نحو الجمعية المبحوثين

تحديد ا?سھام النسبى للمتغيرات المرتبطة فى تفسير  )6
 نحو الجمعية المبحوثين الزراع التباين الكلى فى اتجاه

 التعاونية الزراعية

التى تواجه الزراع المبحوثين فى  Bتتحديد المشك )7
ومقترحات زراعية الجمعيات التعاونية ال مع التعامل

 . حلھا

 البحثمنطقة 

 ع0دد حي0ث يبل0غ الدقھلي0ة في محافظ0ة البحث ا ھذىأجر
من إجمالي ع0دد % 6.8بنسبة ) نسمةمليون  6.14(سكانھا 

فى الترتيب الراب0ع م0ن حي0ث ع0دد وتاتي سكان الجمھورية 
 وتبل00غ 2 ك00م3459تبل00غ المس00احة الكلي00ة لھ00ا نح00و والس00كان، 

وتض000م ،  ف000دان636947ھ000ا مس000احة اaرض الزراعي000ة ب
وح0دة ) 110(كما يتبعھا . مدن) 3(مركز و) 18(المحافظة 

 عزب000ة وتجم000ع 2072 قري000ة و336محلي000ة وقروي000ة تض000م 
 تخ000اذ الق000رار،امرك00ز المعلوم000ات ودع00م  (س00كاني ص000غير

السنبBوين ھما مركزى  مركزينختيار أكبر اوتم  ).2016
راع ختي0ار أكب0ر قري0ة م0ن حي0ث ع0دد ال0زاوت0م وميت غمر 

 مي0ت غم0ر من مرك0ز أتميدة قرية وھىأيضا فى كل مركز 
 .السنبBوين من مركز البBمونوقرية 

 البحثعينة 

تم حصر إجمالي عدد الزراع ف0ي القريت0ان المختارت0ان      
% 5م00زارع وت00م إختي00ار عين00ة بنس00بة  2150فبل00غ ع00ددھم 

ً مزارعا، وت0م توزي0ع العين0ة 100فبلغ حجم العينة المختارة 
  م0زارع م0ن ك0ل قري0ة50بواق0ع  القريت0ان المختارت0ان علي

واختير أفراد عينة الدراسة من ك0ل قري0ة بطريق0ة عش0وائية 
 Simple Random sample. بسيطة 

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

ع البيان00ات م00ن ال00زراع م00ت00م ج البح00ثلتحقي00ق أھ00داف 
، ةيق0ة ا?س0تبيان بالمقابل0ة الشخص0يإستخدام طرب المبحوثين

 إل00ى ش00ھر م00ايووت00م جم00ع البيان00ات خB00ل الفت00رة م00ن ش00ھر 
 .2016 عام يونيو

والقيssssاس الكمssssي لمتغيssssرات التعريفssssات اvجرائيssssة 
 الدراسة

 السن

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عمره aقرب 
سنة وإستخدم عدد السنوات الممثل0ة لس0ن الم0زارع كمؤش0ر 

المبح0وثين م0ن حي0ث رقمي لقياس ھ0ذا المتغي0ر، وت0م تقس0يم 
 35أق0ل م0ن (ص0غار الس0ن : السن إلي ثBث فئ0ات كم0ا يل0ي

، كب00ار الس00ن ) س00نة50 أق00ل م00ن–35(، متوس00ط الس00ن )س00نة
 ). سنة فأكثر50(

 التعليم درجة

ؤال المبحوث ع0ن ع0دد س0نوات تم قياس ھذا المتغير بس
، وتم تقسيم المبحوثين من حيث الحال0ة التعليمي0ة إل0ي تعليمه

م00ى وھ00و ال00ذى ل00م يلتح00ق ب00التعليم، أ :كم00ا يل00يثBث00ة فئ00ات 
وحاص00ل عل00ى مؤھ00ل تح00ت المتوس00ط وھ00و ال00ذى أت00م ف00ى 

وھ0و  سنة، وحاصل علي مؤھل متوس0ط 12التعليم أقل من 
وھو ال0ذى ومؤھل عالى سنة فى التعليم ) 15-12(الذى أتم 

 سنة فى التعليم ) 15أكثر من (أتم 

 حجم ا|سرة المعيشية

 بس0ؤال المبح0وث ع0ن ع0دد أف0راد تم قياس ھ0ذا المتغي0ر
ستخدم عدد اaفراد اأسرته المقيمين معه في معيشة واحدة و

كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير، وتم تقسيم المبحوثين م0ن 
أس00رة : حي00ث ع00دد أف00راد اaس00رة إل00ي ثB00ث فئ00ات كم00ا يل00ي

، ) أف0راد6-4(، أس0رة متوس0طة ) أف0راد4أق0ل م0ن (صغيرة 
 ).فراد أ6أكثر من (أسرة كبيرة 

 عدد سنوات الخبرة في الزراعة

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد السنوات 
 وقت تجميع البيان0ات عندالتي قضاھا في ممارسة الزراعة 

وتم إستخدام عدد السنوات كمؤشر رقمي لھذا المقي0اس وت0م 
خب00رة ض00عيفة : تقس00يم المبح00وثين إل00ي ثB00ث فئ00ات كم00ا يل00ي
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، خب0رة ) س0نة30 –15(رة متوس0طة ، خب0)سنه15اقل من (
 ). سنة30أكثر من (عالية 

 حيازة ا|رض الزراعية مساحة

وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مساحة 
المساحة كمؤشر رقمى ت قيمة ستخدماحيازته الزراعية و

تم تقسيم المبحوثين من حيث قد لقياس ھذا المتغير، و
حيازة :  كما يلي مساحة اaرض الزراعية إلي ثBث فئات

 5  أقل من-2(، حيازة متوسطة ) فدان2أقل من (صغيرة 
 .)رأكث ف أفدنة5(، حيازة كبيرة )أفدنة

 حيازة ا�Tت الزراعية

ت والمعدات الزراعي0ة الت0ي ف0ي ح0وزة jويقصد بھا ا
المبح00وث أثن00اء فت00رة جم00ع البيان00ات، س00واء كان00ت ج00رار 

و ماكين0ة دراس أو  أو ماكينة ري أو موت0ور رش أبمحلقاته
ت الزراعي0ة، وت0م jقي0اس الماكينة حصاد أو غيرھا م0ن ا

ت الزراعي00ة الت00ي ف00ي ح00وزة jبحص00ر أع00داد وأن00واع ا
المبحوث من جرار ومقطورة وماكينة ري و ماكين0ة دراس 
ت إلى وح0دات آلي0ة، بإعط0اء jوغيرھا، وتم تحويل تلك ا

وحدات، ) 5 (وحدة آلية والمقطورة) 26(الجرار الزراعي 
وح00دة آلي00ة، وماكين00ة ال00ري وموت00ور ) 7(وماكين00ة ال00دراس 

ل00ى ثB00ث إح00دة آلي00ة، وت00م تقس00يم المبحث00وثين و) 2(ال00رش 
،  حي0ازة ) وح0دات10أق0ل م0ن (حي0ازة ص0غيرة : فئات ھ0ى
 30أكث000ر م000ن (، حي000ازة كبي000رة ) وح000ده30-10(متوس000طة 

 ).وحدة

 ةحيازة الحيوانات المزرعي

لحيوان000ات الت000ي ف000ي ح000وزة ويقص000د بھ000ا ع000دد ون000وع ا
جاموس، أبقار، عجول تس0مين، م0اعز (بحوث ممثلة في مال

 حي0ث أثن0اء جم0ع البيان0ات،) وأغنام، حمير أو بغال، جمال 
ت000م قي000اس ھ000ذا المتغي000ر بس000ؤال المبح000وث ع000ن حيازت000ة 
للحيوانات المزرعية وأنواعھا وتم أعط0اء أوزان ترجيحي0ة 

وح00دات الحيواني00ة ًلك00ل ن00وع طبق00ا لنم00وذج البن00ك ال00دولى لل
، )1.5(بحي0ث يعط0ى للجم0ال  ،)2003 ،سليمان ومش0ھور(

، )0.8(تسمين ، وعجول ال)1(، واaبقار )1.8(وس والجام
، ث00م جمع00ت درج00ات ك00ل مبح00وث ).0.2(وم00اعز وأغن00ام 

للتعبير عن حجم حيازته للوحدات الحيوانية المزرعي0ة وت0م 
ني00ة  للوح00دات الحيوامتقس00يم المبح00وثين م00ن حي00ث حي00ازتھ

أقل م0ن (حيازة صغيرة  :المزرعية إلى ثBث فئات كما يلى
، حيازة كبيرة ) وحده7 -3.5(، حيازة متوسطة ) وحدة3.5

 .) وحدات7أكثر من (

 المشاركة اvجتماعية غير الرسمية

ويقصد بھا ف0ي ھ0ذه الدراس0ة درج0ة مس0اھمة المبح0وث 
ف000ي المش000روعات واaنش000طة التنموي000ة والمناس000بات داخ000ل 

ع، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجة المجتم
مش000اركته ف000ي مجموع000ة م000ن اaنش000طة والمناس000بات غي000ر 

 ?س0000تجابات )1، 2، 3، 4(الرس0000مية وأعطي0000ت درج0000ات 

 الترتي000ب، ث000م ت000م تجمي000ع ىعل000) ً، ن000ادرا، ًحيان000ا أً،دائم000ا(
درج0000ات ك0000ل مبح0000وث للتعبي0000ر ع0000ن درج0000ة مش0000اركته 

ح الم0دي النظ0ري للدرج0ة ا?جتماعية غير الرس0مية وت0راو
 36 -9 (الرس00مية ب00ين جتماعي00ة غي00رالكلي00ة للمش00اركة ا?

 : فئ00ات كم00ا يل00ي ، وت00م تقس00يم المبح00وثين إل00ي ثB00ث)درج00ة
طة  متوس000، مش000اركة) درج000ة 17 -9(ة منخفض000مش000اركة 

 ). درجة36-27( مرتفعة ، مشاركة) درجة18-26(

 المشاركة اTجتماعية الرسمية

درج0ة مس0اھمة المبح0وث ة راس0ويقصد بھا ف0ى ھ0ذه الد
 وھ0م) 7( م0ن المنظم0ات اجتماعي0ه وع0ددھا ةمجموع0 فى

تنمية المجتم0ع المحل0ى جمعية  و الزراعيةةالجمعية التعاوني
aالمحل000ى ومرك000ز الش000عبى  والمجل000س ةح000زاب السياس000يوا

 وت00م ةوجمعي00ة الحف00اظ عل00ى البيئ00الوح00دة المحلي00ة والش00باب 
غي0ر (عط0ت اس0تجابات أ عب0ارات و8 بعدد ةقياس المشارك

) ةدارإ عض0و مجل0س ،عض0و لجن0ه، عضو عادى، مشترك
الى وت0راوح الم0دى على الت0و) 4.3.2.1(عطيت درجات أو

ث فئ00ات وت00م تقس00يم المبح00وثين ال00ى ثB00) 32-8(الكل00ى م00ن 
-16( مش00اركه متوس00طة .)15-8(ھ00ى مش00اركه منحفض00ة 

 ).32 -24(مشاركة مرتفعه  ،)23

 درجة القيادية

ي ھذه الدراسة تأثير المبحوث علي أقران0ه ويقصد بھا ف
من الزراع ومدى قدرت0ه عل0ي إعط0ائھم النص0ح والمش0ورة 

، وت000م قي000اس ھ000ذا مج000ات) 10(وع000ددھا ف000ي المج000ات 
المتغي00ر بس00ؤال المبح00وث ع00ن المج00ات الت00ي يلج00أ إلي00ه 

jخرين ?عطائھم النصح والمشوره فيھ0ا وم0ا ھ0ي الزراع ا
) 4،3،2،1(اء درج0000ات درج0000ة ھ0000ذا اللج0000وء، وت0000م إعط0000

، ن0ادرا، أحيان00ا، دائم0ا(?س0تجابات ً ً عل00ي الترتي0ب ، وت00م ) ً
تجميع درجات كل مبحوث للتعبير عن الدرجة القيادية له ، 

 40-10(وتراوح المدي النظري للدرجة القيادية الكلية بين 
: ، وت00م تقس00يم الميح00وثين إل00ي ثB00ث فئ00ات كم00ا يل00ي)درج00ة

، درج000ة قيادي000ة ) درج000ة19 -10(درج000ة قيادي000ة منخفض000ة 
 -30(، درج000ة قيادي000ة مرتفع000ة )درج000ة29-20(متوس000طة 

 ).درجة40

 اvتجاه نحو المستحدثات الزراعيةدرجه 

 ف000ي ھ000ذه الدراس000ة م000دى مي000ل المبح000وث اويقص000د بھ000
وإس00تعداده ?س00تخدام اaفك00ار والممارس00ات والمس00تحدثات 
الزراعي00ة ، وت00م قي00اس ھ00ذا المتغي00ر بس00ؤال المبح00وث ع00ن 

 Likertيه في بعض العبارات بإستخدام مقي0اس ليك0رت رأ
Method عب00ارات ) 5(عب00ارات م00نھم ) 10( المك00ون م00ن

وأعطي0000000ت ) 10، 8، 6، 4، 2(ايجابي0000000ة وھ0000000ي أرق0000000ام 
 2 ،3(درج00ات ) مواف00ق، محاي00د، غي00ر مواف00ق(إس00تجاباتھا 

 3 ،1(عبارات سلبية وھ0ي أرق0ام ) 5( وعلي الترتيب،) 1،
مواف000000ق، محاي000000د، (جاباتھا وأعطي000000ت إس000000ت) 9 ،7  ،5 ،

 الترتي0ب، وت0م تجمي0ع ىعل0) 3 ،2 ،1(درجات ) غيرموافق
درج000ات ك000ل مبح000وث للتعبي000ر ع000ن درج000ة اتجاھ000ه نح000و 
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المس00تحدثات الزراعي00ة، وت00راوح الم00دى النظ00رى للدرج00ة 
 30-10(الكلي00ة ل تج00اة نح00و المس00تحدثات الزراعي00ة ب00ين 

: ا يل00ي، وت00م تقس00يم المبح00وثين إل00ي ثB00ث فئ00ات كم00) درج00ة
 23 -17(،اتج00اه متوس00ط ) درج00ة 16 -10(إتج00اه ض00عيف 

 ).  درجة30- 24(، إتجاه قوى )درجة

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعيةدرجه 

ويقص00د ب00ه ف00ي ھ00ذه الدراس00ة درج00ة تع00رض المبح00وث 
لمص000ادر المعلوم000ات الت000ي يحص000ل منھ000ا عل000ي معلومات000ه 

ع00ن الزراعي00ة، وت00م قي00اس ھ00ذا المتغي00ر بس00ؤال المبح00وث 
 الزراعي000ة هالمص000ادر الت000ي يحص000ل منھ000ا عل000ي معلومات000

،  مص000در14وبل000غ ع000ددھا  ودرج000ة تعرض000ه لك000ل مص000در
، ن000ادرا، (?س00تجابات ) 4 ،3 ،2 ،1(وأعطي00ت درج000ات ً

ًأحيانا، دائما علي الترتيب، ثم جمعت درجات كل مبحوث ) ً
للتعبي0ر ع0ن درج0ة تعرض0ه لمص0ادر المعلوم0ات، وت00راوح 

ة الكلية للتعرض لمصادر المعلوم0ات المدى النظرى للدرج
، وت00م تقس00يم المبح00وثين إل00ي ) درج00ة56-14(الزراعي00ة ب00ين

 27 -14( ذوى تع000رض م000نخفض: ثB000ث فئ000ات كم000ا يل000ي
، ذوى )درج0000ة 41-28(، ذوى تع0000رض متوس0000ط )درج0000ة

 ). درجة56-42(تعرض مرتفع 

معرفsssة الsssزراع المبحsssوثين بأھsssداف الجمعيsssة درجsssه 
 التعاونية الزراعية

ياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدى معرفت0ه تم ق
 :بأھداف الجمعية الزراعية وتمثلت فى أربعة جوان0ب ھ0ى 

 ھ00دف 20أھ0داف خاص00ة بمس00تلزمات ا?نت0اج وبل00غ ع00ددھا 
 أھ00داف فرعي00ة، 10فرع00ى، أھ00داف إرش00ادية وبل00غ ع00ددھا 

 ھ00دف فرع00ى، 16وأھ00داف خاص00ة بالتس00ويق وبل00غ ع00ددھا 
وأعطي00ت  ھ00دف فرع00ى، 14 وأھ00داف عام00ة وبل00غ ع00ددھا

عل0000ي ) يع0000رف،  يع0000رف( ?س0000تجابات )1،2(درج0000ات 
درج0ه ثم جمعت درجات كل مبحوث للتعبير ع0ن الترتيب، 

 الجمعي0000ة الزراعي0000ة ، وت0000راوح الم0000دى معرفت0000ه بأھ0000داف
وتم تقسيم ھذا المتغير إل0ي ، ) درجه120-60(النظرى بين 

، ) درج00ة79-60( ة منخفض00معرف00ة: ثB00ث فئ00ات كم00ا يل00ى
-100 (ة مرتفع0معرف0ة، ) درج0ة99 -80 (ة متوسطعرفةم

  .) درجة120

التعرف على الsدور المفsروض والsدور الفعلsى والsدور 
 المتوقع للجمعية الزراعية

وت00م قي00اس ھ00ذا المتغي00ر بس00ؤال مفت00وح موج00ه لل00زراع 
جابات وحس00اب التك00رارات ثين، ث00م ت00م تفري00غ ا?س00توالمبح00

 .لھا لتحديد اaھمية النسبية لكل عبارة

 اvتجاه نحو الجمعية الزراعيةة درج

 ف000ي ھ000ذه الدراس000ة م000دى مي000ل المبح000وث اويقص000د بھ000
وإستعداده للتعامل مع الجمعية الزراعية وإنطباعات0ه عنھ0ا، 
وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن رأيه ف0ي بع0ض 

 Likert Methodالعب000ارات بإس000تخدام مقي000اس ليك000رت 

مواف00ق، ( ا?س00تجابات عب00ارات وأعطي00ت) 6(المك00ون م00ن 
للعب00000ارات ) 1 ،2  ،3(درج00000ات ) محاي0000د، غي00000ر مواف00000ق

للعب00ارات ) 3 ،2 ،1(ا?يجابيب00ة عل00ي الترتي00ب، ودرج00ات 
السلبية، وتم تجميع درجات كل مبحوث للتعبي0ر ع0ن درج0ة 
اتجاھ00ه نح00و الجمعي00ة الزراعي00ة ، وت00راوح الم00دى النظ00رى 

-6(عي0ة ب0ين للدرجة الكلية ل تجاة نح0و المس0تحدثات الزرا
: ، وتم تقسيم المبحوثين إلي ثBث فئات كما يلي)  درجة18

 13 -10(،اتج000اه متوس000ط ) درج000ة 9 -6(إتج000اه ض000عيف 
 ).  درجة18- 14(، إتجاه قوى )درجة

عنsد التعامsل المشك�ت التى تواجه الزراع المبحsوثين 
 مع الجمعية الزراعية

لت0ى المشكBت اتم التعرف عليھا بسؤال المبحوثين عن 
ت00م حس00اب وجھھم عن00د التعام00ل م00ع الجمعي00ة الزراعي00ة ات00و

 التكرارات لكل مشكلة لتحديد اaھمية النسبية لھا

لتغلsssب علsssى المشsssك�ت التsssى المبحsssوثين لمقترحsssات 
 عند التعامل مع الجمعية الزراعية ھمتواجھ

ت00م التع00رف عليھ00ا بس00ؤال المبح00وثين ع00ن مقترح00اتھم 
 جھھم عن0د التعام0ل الجمعي0هالتى توامشكBت الللتغلب على 

وتم تجميع تكرارات كل مقت0رح وحس0بت كنس0بة مئوي0ة م0ن 
 .حجم العينة

 الفروض اvحصائية

 الفرض ا|ول

 توج00د عBق00ة إرتباطي00ة معنوي00ة ب00ين درج00ة معرف00ة 
الزراع المبحوثين بأھداف الجمعية الزراعية وب0ين ك0ل م0ن 

يم، حج00م الس00ن، درج00ة التعل00: (المتغي00رات المس00تقلة التالي00ة
اaسرة المعيشية، عدد سنوات الخبرة في الزراعة، مس0احة 
ت الزراعي000ة، حج000م jرض الزراعي000ة، حج000م حي000ازة اaا
حيازة الحيوانات المز رعي0ه، درج0ة المش0اركة اجتماعي0ة 
غير الرسمية، درجة المشاركة اجتماعية الرسمية، درجة 

ة، درج0ة القيادية، درجة ا?تجاه نح0و المس0تحدثات الزراعي0
 )التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

 الفرض الثانى
تس000ھم المتغي000رات المس000تقلة المدروس000ة ف000ى تفس000ير  

 الجمعي00ة بأھ00داف ال00زراع معرف00ةالتبي00ان الكل00ى ف00ى درج00ة 
 .التعاونية الزراعية

 الثالثالفرض 
اتج000اه  توج000د عBق000ة إرتباطي000ة معنوي000ة ب000ين درج000ة 

وب00ين ك00ل م00ن الزراعي00ة  ةالتعاوني00ال00زراع نح00و الجمعي00ة 
 .المدروسةالمتغيرات المستقلة 

 الرابعالفرض 
تس000ھم المتغي000رات المس000تقلة المدروس000ة ف000ى تفس000ير  

التبيان الكلى فى درجة اتجاه الزراع نحو الجمعية التعاونية 
 .الزراعية
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 أدوات التحليل اvحصائى

ستخدام عدد من اaساليب ا?حصائية فى تحليل ام ت
المتوسط الحسابى :قيق أھداف الدراسة ھىالبيانات لتح

و بيرسون "والتكرارات والنسب المئوية ومعامل إرتباط 
 التحليل ارتباطي وانحداري المتعدد المتدرج الصاعد

)Step-Wise ( وتم تحليل البيانات باستخدام طرق التحليل
 .SPSSاحصائي 

 المناقشةئج والنتا

 :الخصائص الشخصية للزراع المبحوثين

أن الخص000ائص  1أوض000حت النت000ائج ال000واردة بج000دول 
 :العامة للمبحوثين كانت كما يلى

 السن

م0ن المبح0وثين ص0غار الس0ن % 26أوضحت النت0ئج أن 
، ) س0نة50-35(متوسطى الس0ن % 32، )ة سن35أقل من (

 ). سنة50أكثر من (منھم كبار السن % 42

  التعليممستوى

ل00م (ين م00ن المبح00وثين أمي00% 26 النت00ائج أن أوض00حت
 تح00ت تعل00يمم00نھم حاص00ل عل00ى % 31.0، )يلتح00ق ب00التعليم

حاصل على مؤھ0ل % 36، ) سنة12أتم أقل من (المتوسط 
حاص00ل عل00ى مؤھ00ل % 7.0، ) س00نة15-12م00ن (متوس00ط 

 .) سنة فى التعليم15اتم أكثر من (عالى 

 حجم ا|سرة المعيشية

م00ن المبح00وثين يعيش00ون % 16.0أوض00حت النت00ائج أن 
م0نھم يعيش0ون % 70، ) أف0راد4ق0ل م0ن أ(فى أسر ص0غيرة 
منھم يعيشون فى % 14.0، ) أفراد6 -4(فى أسر متوسطة 

 ).كثرأ أفراد ف7(أسر كبيرة 

 الزراعة فى عدد سنوات الخبرة

م0000ن المبح0000وثين ع0000دد % 15.0أوض0000حت النت0000ائج أن 
، ) س00نة15أق0ل م0ن (س0نوات خب0رتھم ف0ى الزراع00ة ض0عيفة 

% 33.0، ) س000000نة30-15(خب000000رتھم متوس000000طة % 52.0
 .) سنة30أكثر من (خبرتھم عالية 

 الزراعية  ا|رضمساحة

م00ن المبح00وثين حي00ازتھم % 47.0أوض00حت النت00ائج أن 
% 36، ) ف00دان2أق00ل م00ن (م00ن اaرض الزراعي00ة ص00غيرة 

% 17.0، ) أفدن00ة5 أق00ل م00ن -2(م00نھم حي00ازتھم متوس00طة 
 .)دنة فأكثر أف5(منھم حيازتھم من  كبيرة 

 ةالزراعي ا�Tت حيازة

ت % 53.0أوضحت النتائج أن jمنھم حي0ازتھم م0ن ا
م0000نھم % 42، ) وح0000دة15أق0000ل م0000ن (الزراعي0000ة ص0000غيرة 

حي0ازتھم كبي0رة % 5.0، ) وحدة30-15(حيازتھم متوسطة 
 ). وحدة30أكثر من (

 المزرعية الحيوانات حيازة

م00ن المبح00وثين حي00ازتھم % 43.0أوض00حت النت00ائج أن 
، ) وح00دة3.5ق00ل م00ن أ(عي00ة ص00غيرة مزرم00ن الحيوان00ات ال

، ) وح00000دات7-3.5(م00000نھم حي00000ازتھم متوس00000طة % 33.0
 )  وحدات7أكثر من (حيازتھم كبيرة % 24.0

 الرسمية غير اTجتماعية المشاركة

ن المبح0وثين مش0اركتھم م% 57.0أوضحت النتائج أن 
% 8.0، ) درج0ة17-9( غير الرسمية منخفضة اجتماعية

م0نھم % 35.0 ،) درج0ة26-18(منھم مش0اركتھم متوس0طة 
) 36-27(مش000اركتھم اجتماعي000ة غي000ر الرس000مية مرتفع000ة 

 .درجة

 الرسمية اTجتماعية المشاركة

م000ن المبح000وثين مش000اركتھم % 40.0أوض000حت النت000ائج 
% 14.0، ) درج000ة15-8(اجتماعي000ة الرس000مية منخفض000ة 

% 47.0، ) درج00000ة23-16(م00000نھم مش00000اركتھم متوس00000طة 
 .) درجة32-24(مشاركتھم مرتفعة 

 القيادية درجة

م000ن المبح000وثين درج000ة % 35.0أوض000حت النت000ائج أن 
درج000ة % 18.0، ) درج000ة19-10(القيادي000ة لھ000م منخفض000ة 
درج000ة % 47.0، ) درج000ة29-20(القيادي000ة لھ000م متوس000طة 

 .) درجة40-30(القيادية لھم مرتفعة 

 الزراعية المستحدثات نحو اTتجاه

م0ن المبح0وثين إتجاھ0اتھم % 10.0أوضحت النتائج أن 
، ) درج000ة16-10(المس000تحدثات الزراعي000ة ض000عيفة نح000و 
، ) درج00000ة23-17(م00000نھم إتجاھ00000اتھم متوس00000طة % 30.0
منھم اتجاھ0اتھم نح0و المس0تحدثات الزراعي0ة قوي0ة % 60.0

 ). درجة24-32(

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

م00ن %) 5(ل00ى أن  إ1 أش00ارت النت00ائج ال00واردة بج00دول
ت م00000نخفض، المبح00000وثين تعرض00000ھم لمص00000ادر المعلوم00000ا

 .تعرضھم مرتفع%) 38(تعرضھم متوسط، و%) 57(و

 أن المص00ادر 2كم00ا أوض00حت النت00ائج ال00واردة بج00دول 
التى يحصل منھا الزراع عل0ى معلوم0اتھم الزراعي0ة مرتب0ة 

ال0زراع اخ0رين :ًتنازليا حسب المتوسط الحسابى كم0ا يل0ى
، تجار التقاوى والمبيدات واس0مده ) درجه2.73(بمتوسط 

، المتعلم00ين والمثقف00ين ف00ى القري00ه )درج00ة 2.70(ط بمتوس00
ص000دقاء ق000ارب واaواaھ000ل اa، ) درج000ه2.61(بمتوس000ط 
 2.44(بمتوس0ط الخبره الشخصيه ، ) درجة2.45(بمتوسط 
، )2.33(، المرش000000000د الزراع000000000ى بمتوس000000000ط )درج000000000ة
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 لمبحوثينالخصائص الشخصية للزراع ا .1جدول 

 )%( عدد )100=ن  (الخصائص    )%( عدد )100=ن(الخصائص      

   عيةمزرال الحيوانات حيازة   نـــــالس

 43.0 43 )  وحدة3.5أقل من (حيازة صغيرة  26.0 26 ) سنة35أقل من ( صغار السن 

 33.0 33 ) وحدات7-3.5(حيازة متوسطة  32.0 32 ) سنة50-35(متوسطى السن 

 24.0 24 )  وحدات7ن أكثر م(حيازة كبيرة  42.0 42 ) سنة50أكثر من (كبار السن 

   الرسمية غير اvجتماعية المشاركة   مستوى التعليم 

 57.0 57 )درجة17 -9(مشاركة منخفضة  26.0 26 )لم يلتحق بالتعليم (أمى

 8.0 8 ) درجة26-18(مشاركة متوسطة  31.0 31 ) سنة12أتم أقل من  (تعليم تحت المتوسط

 35.0 35 ) درجة36 – 27(مشاركة مرتفعة  36.0 36 ) سنة15-12أتم (حاصل علي مؤھل متوسط 

   الرسمية اvجتماعية المشاركة 7.0 7 ) سنة15من  أتم أكثر( مؤھل عالي ىحاصل عل

 40.0 40 ) درجة15 -8(مشاركة منخفضة    حجم ا|سرة المعيشية

 14.0 14 ) درجة23-16(مشاركة متوسطة  16 16 ) أفراد4أقل من (سرة صغيرة أ

 46.0 46 ) درجة32 – 24(مشاركة مرتفعة  70.0 70 أفراد) 6-4(متوسطة سرة أ

   القيادية درجة 14.0 14 ) أفراد فأكثر7(أسرة كبيرة 

 35.0 35 ) درجة19 -10(منخفضة    عدد سنوات الخبرة فى الزراعية

 18.0 18 ) درجة29-20(متوسطة  15.0 15 ) سنة15اقل من (خبرة ضعيفة 

 47.0 47 ) درجة40 -30(مرتفعة  52.0 52 )سنوات30 –15(خبرة متوسطة 

    الزراعيةالمستحدثات نحو اTتجاه 33.0 33 ) سنة30أكثر من (خبرة عالية 

 10.0 10 ) درجة16 -10(إتجاه ضعيف    الزراعية مساحة ا|رض

 30.0 30 )درجة 23 -17( اتجاه متوسط 47.0 47 ) فدان2أقل من (حيازة صغيرة 

 60.0 60 ) درجة30- 24 (قوىإتجاه  36.0 36 )أقل من أفدنة-2(توسطة حيازة م

    المعلومات لمصادر التعرض 17 17 ) أفدنة فأكثر5(حيازة كبيرة 

 5.0 5 ) درجة27 -14(تعرض منخفض   الزراعية ا�Tت حيازة

 57.0 57 ) درجة41-28(تعرض متوسط  53.0 53 ) وحدة15أقل من (حيازة صغيرة 

 38.0 28 ) درجة56-42(تعرض مرتفع  42.0 42 ) وحدة30 -15( متوسطة حيازة

    5.0 5 ) وحدة30أكثر من (حيازة كبيرة 

 .بت من بيانات الدراسة الميدانيةجمعت وحس: المصدر
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 ا|ھمية النسبية لمصادر المعلومات التى يحصل منھا الزراع على معلوماتھم الزراعية . 2جدول 

 المصادر م T نادرا أحيانا مادائ

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 المتوسط الحسابى

 2.73 2.0 2 41.0 41 39.0 39 18.0 18 الزراع اTخرين 1

 2.70 1.0 1 44.0 44 39.0 39 16.0 16 تجار التقاوى والمبيدات واTسمده 2

 2.61 6.0 6 47.0 47 27.0 27 20.0 20 المتعلمين والمثقفين فى القريه  3

 2.45 29.0 29 14.0 14 40.0 40 17.0 17 اTھل واTقارب واTصدقاء 4

 2.44 3.0 3 9.0 9 29.0 29 59.0 59 الخبره الشخصيه 5

 2.33 41.0 41 11.0 11 22.0 22 26.0 26 المرشد الزراعى 6

 2.18 43.0 43 11.0 11 31.0 31 15.0 15 مشرف الجمعيه التعاونيه الزراعيه 7

 2.10 47.0 47 13.0 13 23.0 23 17.0 17 ر اTرشاد بالمركزمدي 8

 2.04 49.0 49 15.0 15 19.0 19 17.0 17 الندوات واTجتماعات اTرشاديه 9

 2.02 53.0 53 13.0 13 13.0 13 21.0 21 البرامج اTذاعيه 10

 1.89 53.0 53 18.0 18 16.0 16 13.0 13 البرامج التليفزيونيه 11

 1.88 53.0 53 17.0 17 19.0 19 11.0 11 لبيئهمسئول ا 12

 1.84 61.0 61 10.0 10 13.0 13 16.0 16 المج�ت والنشرات اTرشاديه 13

 1.72 62.0 62 15.0 15 12.0 12 11.0 11 الصحف اليوميه 14

 .لميدانية جمعت وحسبت من بيانات الدراسة ا:المصدر

  

، )2.18 ( بمتوس000طة الزراعي000ة التعاوني000ةمش000رف الجمعي000
، الن00000دوات )2.10(رش00000اد ب00000المركز بمتوس00000ط م00000دير ا?

، الب00000رامج )2.04(وا?جتماع00000ات ا?رش00000ادية بمتوس00000ط 
 ةالب000رامج التليفزيوني000 ،) درج000ة2.02( بمتوس000ط ةذاعي000ا?

، ) درج00ة1.88( مس00ئول البيئ00ه بمتوس00ط ،)1.89(بمتوس00ط 
 ،) درج00ة1.84(  بمتوس00طةرش00اديالمجB00ت والنش00رات ا?

ويتض0ح م0ن ذل0ك )  درج0ه1.72(الصحف اليوميه بمتوسط 
ا ًيض0أ وة الزراعي0ة التعاوني0ةنخف0اض دور مش0رف الجمعي0ا

انخفاض دور م0دير ارش0اد ب0المركز كمص0ادر لمعلوم0ات 
 .الزراع

 التعاونيsة الجمعيsة معرفة الزراع المبحوثين بأھsداف
 الزراعية

 الجمعيsة معرفsة الsزراع المبحsوثين بأھsدافمسsتوى 
 الزراعية عاونيةالت

م0000ن %) 60.0(أن ح0000والى  3أظھ000رت نت0000ائج ج000دول 
الجمعي000ة التعاوني000ة مع000رفتھم بأھ000داف إجم000الى المبح000وثين 

من إجم0الى المبح0وثين %) 34.0( وأن .الزراعية منخفضة
 ف0ى . الجمعية التعاونية الزراعية متوس0طةمعرفتھم باھداف

إلى  وتشير ھذه النتائج .مرتفعةمعرفتھم %)  6.0(حين أن 
الجمعي00ة التعاوني00ة مع00رفتھم بأھ00داف  المبح00وثين غالبي00ةأن 

الزراعي00ة منخفض00ة وربم00ا يرج00ع ذل00ك لوج00ود قص00ور ف00ى 
ا?مكاني000ات المتاح000ة للجمعي000ة س000واء م000ن ناحي000ة الميزاني000ة 
المخصص00ة aداء الخ00دمات أو م00ن ناحي00ة نق00ص المعين00ات 
ا?رشادية الموج0ودة بالجمعي0ة أو نتيج0ة لض0عف المھ0ارات 

الية لبعض المرشدين الع0املين بالجمعي0ة اaم0ر ال0ذى اتص
يستدعى ضرورة انتباه وتقديم ال0دعم للجمعي0ات التعاوني0ة 
الزراعية لرفع كفاءتھا وتفعيل دورھا ا?رشادى والذى يعد 
من صميم عملھا حتى  ي0تم إھ0دار م0وارد موج0ودة بالفع0ل 

 .والمتمثلة فى مقار الجمعيات التعاونية الزراعية

بدرجssة معرفssة الssزراع المبحssوثين عوامssل المرتبطssة ال
 الزراعية التعاونية الجمعية بأھداف

معرف0000ة ال0000زراع لتحدي0000د العوام0000ل المرتبط0000ة بدرج0000ة 
 ت0م اس0تخدام الزراعي0ة التعاونية الجمعية المبحوثين بأھداف

معام00ل ا?رتب00اط البس00يط لبيرس00ون ?ختب00ار ص00حة الف00رض 
 توج0د عBق0ة  : "ا?حصائى اaول والذى ي0نص عل0ى أن0ه

إرتباطي000ة معنوي000ة ب000ين درج000ة معرف000ه ال000زراع المبح000وثين 
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 الزراعية التعاونية الجمعية معرفة الزراع المبحوثين بأھداف مستوى .3جدول 

 )%( عدد درجة ا|داء 

 60.0 60 ) درجة79-60( معرفة منخفضة

 34.0 34 ) درجة99 -80( متوسطةمعرفة 

 6.0 6 )ة درج120-100( مرتفعةمعرفة 

 100.0 100 اvجمالى

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
 

ھ0000داف الجمعي0000ة التعاوني0000ة الزراعي0000ة وب0000ين ك0000ل م0000ن أب
السن، درجة التعل0يم، (المتغيرات المستقلة المدروسة التالية 

حجم اaسرة المعيش0ية، ع0دد س0نوات الخب0رة ف0ى الزراع0ة، 
ت الزراعي00ة، مس00احة اaرض الزراعي00ة، حج00jم حي00ازة ا

 حج0000م حي0000ازة الحيوان0000ات الزراعي0000ة، درج0000ة المش0000اركة
ا?جتماعي0ة  الرس0مية، درج0ة المش0اركة غي0ر ?جتماعي0ةا

المس0تحدثات  نح0و الرسمية، درج0ة القيادي0ة، درج0ة اتج0اه
 .)المعلومات الزراعية لمصادر التعرض الزراعية، درجة

عBق000ة  وج000ود 4وأوض000حت النت000ائج ال000واردة بج000دول 
إرتباطي000ة معنوي000ة ب000ين درج000ة معرف000ة ال000زراع المبح000وثين 

الس0ن، : بأھداف الجمعي0ة التعاوني0ة الزراعي0ة وب0ين ك0ل م0ن
درج00ة التعل00يم، ع00دد س00نوات الخب00رة ف00ى الزراع00ة، مس00احة 
اaرض الزراعي0000ة، درج0000ة المش0000اركة ا?جتماعي0000ة غي0000ر 
الرس00مية، درج00ة المش00اركة ا?جتماعي00ة الرس00مية،  درج00ة 

ة، درجة ا?تجاه نح0و المس0تحدثات الزراعي0ة، درج0ة القيادي
التعرض لمصادر المعلوم0ات الزراعي0ة، حي0ث بلغ0ت قيم0ة 

، )0.631(، )0.244(، )0.289(مع00000000امBت ا?رتب00000000اط 
)0.230(، )0.270( ،)0.203(، )0.439(، )0.282( ،
، على الترتيب وھ0و إرتب0اط معن0وى موج0ب عن0د )0.319(

 ) 0.01(مستوى معنوية 

 ع00دم وج00ود 4وض00حت النت00ائج ال00واردة بج00دول كم00ا أ
عBق0000ة إرتباطي0000ة معنوي0000ة ب0000ين درج0000ة معرف0000ة ال0000زراع 
المبح00وثين بأھ00داف الجمعي00ة التعاوني00ة الزراعي00ة وب00ين ك00ل 

ت المعيشية، حجم حي0ازة اaسرة حجم: منjالزراعي0ة،  ا
 .حجم حيازة الحيوانات الزراعية

 وبن000اء عل000ى النت000ائج الس0000ابقة يمك000ن رف000ض الف0000رض
ا?حصائى اaول وقبول الفرض البديل اaول القائل بوجود 
عBق0000ة إرتباطي0000ة معنوي0000ة ب0000ين درج0000ة معرف0000ة ال0000زراع 
المبح00وثين بأھ00داف الجمعي00ة التعاوني00ة الزراعي00ة وب00ين ك00ل 

السن، درجة التعليم، عدد سنوات الخبرة فى الزراعة، : من
مس000احة اaرض الزراعي000ة، درج000ة المش000اركة ا?جتماعي000ة 

رس000مية، درج000ة المش000اركة ا?جتماعي000ة الرس000مية،  غي000ر ال
درجة القيادية، درجة ا?تج0اه نح0و المس0تحدثات الزراعي0ة، 

 .درجة التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

يمك00ن رف00ض الف00رض ا?حص00ائى القائ00ل بع00دم   بينم00ا
وج00ود عBق00ة إرتباطي00ة معنوي00ة ب00ين درج00ة معرف00ة ال00زراع 

عاوني00ة الزراعي00ة وب00ين ك00ل المبح00وثين بأھ00داف الجمعي00ة الت
ت المعيشية، حجم حي0ازة اaسرة حجم: منjالزراعي0ة،  ا

 .حجم حيازة الحيوانات الزراعية

اvسssھام النسssبى للمتغيssرات المسssتقلة المدروسssة ذات 
الع�قة اvرتباطية فsى تفسsير التبsاين الكلsي فsى درجsة 
معرفssة الssزراع المبحssوثين بأھssداف الجمعيssة التعاونيssة 

 عية الزرا

 تس00ھم "ي00نص الف00رض ا?حص00ائي الث00انى عل00ى أن00ه 
المتغيرات المستقلة موضع الدراسة فى تفسير التباين الكلى 
بين المبحوثين فى درجة معرفة الزراع المبحوثين بأھ0داف 
 الجمعية التعاوني0ة الزراعي0ة، وختب0ار ص0حة ھ0ذا الف0رض ت0م

دارى المتع0دد استخدام نموذج التحليل ا?رتباطى و التحليل ا?نح0
 ،)Step Wise Regression Analysis(المت0درج الص0اعد 

 أن أربع00ة متغي00رات فق00ط أس00ھمت 5وتوض00ح نت00ائج ج00دول 
معنويا فى تفسير التباين الكل0ى ف0ى معرف0ة ال0زراع باھ0داف 

ع000دد : وھ000ى عل000ى الترتي000بة  الزراعي000ةالجمعي000ه التعاوني000
، %11.2س0000نوات الخب0000رة ف0000ى الزراع0000ة بنس0000بة اس0000ھام  

، وع0000دد %4.8ع0000رض لمص0000ادر المعلوم0000ات بنس0000بة والت
، والمش0اركة ا?جتماعي0ة غي0ر %3.3سنوات التعليم بنس0بة 

وھذه المتغيرات اaربع0ة مع0ا تفس0ر %. 2.4الرسمية بنسبة 
" ف"م000ن التب000اين الكل000ى، وبلع000ت قيم000ة % 21.7ح000والى 

 وھ00ى معنوي00ة إحص00ائيا عن00د مس00توى 18.021المحس00وبة 
 .نموذج ككل مما يعنى معنوية ال) 0.01(

ومم00ا س00بق يتض00ح أن متغي00رات ع00دد س00نوات الخب00رة 
ودرجه التعرض لمصادر المعلومات وعدد س0نوات التعل0يم 
ودرجه المشاركة اجتماعية غير الرسمية ھ0ى المتغي0رات 
الثاب0000ت معنوي0000ة تأثيرھ0000ا عل0000ى درج0000ة معرف0000ة ال0000زراع 
المبحوثين بأھداف الجمعي0ة التعاوني0ة الزراعي0ة وھ0ذا يتف0ق 

لتفس000ير العلم000ى حي000ث أن متغي000ر التعل000يم ي000ؤثر ف000ى م000ع ا
متغيرات أخرى حيث يرتبط بارتفاع مس0توى التعل0يم زي0ادة 
مستوى الطموح واتجاه نح0و اaفك0ار المس0تحدثة وبالت0الى 

ار ك0زيادة اتجاه نحو الزراعة التعاقدية باعتبارھ0ا م0ن اaف
المس000تحدثة، كم000ا ان متغي000ر المش000اركة اجتماعي000ة غي000ر 

مية والتع000رض لمص000ادر المعلوم000ات وع000دد س000نوات الرس000
الخبرة من العوامل الھامة فعB والمؤثرة فى درجة المعرفة 

 .للزراع
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 الزراعية التعاونية الجمعية معرفة الزراع المبحوثين بأھداف نتائج الع�قة اvرتباطية بين درجة .4جدول 

 معامل اvرتباط المتغيرات المستقلة

 **0.289 السن

 **0.244 التعليم درجة

 0.012 المعيشية ا|سرة حجم

 **0.631 الخبرة فى الزراعة سنوات عدد

 **0.230   الزراعية ا|رض مساحة

 0.126 الزراعية ا�Tت حجم حيازة

 0.069 المزرعيةالحيوانات  حجم حيازة

 **0.270 الرسمية غير اvجتماعية درجة المشاركة

 **0.203 رسميةال اvجتماعية المشاركةدرجه 

 **0.439 القيادية درجة

 **0.282 المستحدثات الزراعية نحو درجة اTتجاه

 **0.319 المعلومات لمصادر التعرض درجة

   ) 0.01( معنوى عند مستوى معنوية**   . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 

 

تعssدد المتssدرج الصssاعد لع�قssة المتغيssرات المسssتقلة المدروسssة بدرجssة نتssائج التحليssل اvرتبssاطى واvنحssدارى الم .5جدول 
 معرفة الزراع المبحوثين بأھداف الجمعية التعاونية الزراعية

معامل  المتغيرات المستقلة
اvرتباط 
 rالمتعدد 

 التراكمية )%(
للتباين المفسر 
للمتغير التابع 

R2 

 للتباين )%(
المفسر 
للمتغير 

 التابع

معامل 
ر اvنحدا
 Bالجزئى

" ت"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل 
اvنحدار 
الجزئى 
 b المعيارٮل

 0.235 0.000 4.004 0.058 0.112 0.112 0.402 عدد سنوات الخبرة فى الزراعة

 0.205 0.000 2.082 0.054 0.048 0.160 0.389 تالمعلوما لمصادر التعرض

 0.198 0.000 2.053 0.088 0.033 0.193 0.318 عدد سنوات التعليم

 0.171 0.000 2.842 0.068 0.024 0.217 0.520 الرسمية غير اTجتماعية المشاركة

 **18.021=                                ف المحسوبة0.217= معامل التحديد

 ) 0.05( معنوية وى عند مستوى معن) * 0.01 ( معنويةمعنوى عند مستوى**   . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
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نحsssو الجمعيsssة التعاونيsssة اتجsssاه الsssزراع المبحsssوثين 
 الزراعية

 نحssssو الجمعيssssة مسssssتوى اتجssssاه الssssزراع المبحssssوثين
 التعاونية الزراعية

  إل0000ى أن ح0000والى6ج0000دول بأش0000ارت النت0000ائج ال0000واردة 
م00ن إجم00الى المبح00وثين اتج00اھھم نح00و الجمعي00ة %) 35.0(

م0000ن %) 41.0( وأن نح0000و .عيف ض0000التعاوني0000ة الزراعي0000ة
 نح0و الجمعي0ة التعاوني0ة متوس0طإجمالى المبحوثين اتجاھھم 

م000ن إجم000الى %) 24.0( ف000ى ح000ين أن ح000والى .الزراعي000ة
المبح0000وثين اتج0000اھھم ايج0000ابى نح0000و الجمعي0000ة التعاوني00000ة 

وعلى ذل0ك نج0د أن الغالبي0ة العظم0ى م0ن ال0زراع .الزراعية
لتعاوني0ة الزراعي0ة المبحوثين اتجاھھم محايد نحو الجمعي0ة ا

وقد يرج0ع ذل0ك إل0ى ع0دم قي0ام الجمعي0ة التعاوني0ة الزراعي0ة 
بتنفي000ذ بع000ض المھ000ام الموكول000ة إليھ000ا م000ع بع000ض ال000زراع 
المبحوثين وھذا قد يك0ون بس0بب ع0دم تأھ0ل بع0ض الع0املين 
بالجمعي000ات التعاوني000ة الزراعي000ة للقي000ام ب000أدوارھم أو ع000دم 

 .معض ا?مكانيات لتنفيذ ھذه المھاوجود ب

العوامل المرتبطة بدرجة اتجاه الزراع المبحوثين نحو 
 الجمعية التعاونية الزراعية

لتحدي0000د العوام0000ل المرتبط0000ة بدرج0000ة اتج0000اه ال0000زراع 
المبح00وثين نح00و الجمعي00ة التعاوني00ة الزراعي00ة ت00م اس00تخدام 
معامل ا?رتباط ?ختب0ار ص0حة الف0رض ا?حص0ائى الثال0ث 

ة إرتباطي00ة معنوي00ة  توج00د عBق00: "وال00ذى ي00نص عل00ى أن00ه
بين درجة اتجاه ال0زراع المبح0وثين نح0و الجمعي0ة التعاوني0ة 
الزراعي000ة وب000ين ك000ل م000ن المتغي000رات المس000تقلة المدروس000ة 

السن، درج0ة التعل0يم، حج0م اaس0رة المعيش0ية، ع0دد (التالية 
س00نوات الخب00رة ف00ى الزراع00ة، مس00احة اaرض الزراعي00ة، 

ت الزراعي000ة، حج000م حي000ازjة الحيوان000ات حج000م حي000ازة ا
الرس00مية،  غي00ر ا?جتماعي00ة الزراعي00ة، درج00ة المش00اركة

الرس00مية، درج00ة القيادي00ة،  ا?جتماعي00ة درج00ة المش00اركة
 التع0رض المستحدثات الزراعية، درجة نحو درجة اتجاه

المعلومات، درجة معرفة الزراع بأھداف الجمعية  لمصادر
 .)التعاونية الزراعية

 :يلى  ما7دول وأوضحت النتائج الواردة بج

وجود عBقة إرتباطية معنوي0ة ب0ين درج0ة اتج0اه ال0زراع  -1
الس00ن : نح00و الجمعي00ة التعاوني00ة الزراعي00ة وب00ين ك00ل م00ن 

وع00دد س00نوات الخب00رة ف00ى الزراع00ة حي00ث بلغ00ت قيم00ة 
عل0ى الترتي0ب ) 0.336(، و)0.447(معامBت ا?رتباط 

وھ000و إرتب000اط معن000وى موج000ب عن000د مس000توى معنوي000ة 
زراع اaكب00ر س00نا واaكث00ر خب00رة ف00ى أى أن ال00) 0.01(

العم000ل الزراع000ى إتجاھ000اتھم نح000و الجمعي000ة التعاوين0000ة 
الزراعية أكثر إيجاببة من ال0زراع اaص0غر س0نا واaق0ل 
خب00رة ف00ى العم00ل الزراع00ى،  وق00د يرج00ع ذل00ك إل00ى ان 
الزراع اaكب0ر س0نا واaكث0ر خب0رة نع0املھم م0ع الجمعي0ة  

الخ00دمات المقدم00ة التعاوني00ة الزراعي00ة ش00ھد فت00رة رواج 
م00ن الجمعي00ه التعاوني00ة ف00ى فت00رة م00ا قب00ل تطبي00ق سياس00ة 

تعاونيات دور بارز فى لا?صBح ا?قتصادى التى كان ل
تق00ديم العدي00د م00ن الخ00دمات لل00زراع م00ن تق00اوى وأس00مدة 
ومبي000دات وتس000ويق محاص000يل وغيرھ000ا م000ن الخ000دمات 

 الزراعية

اع وجود عBقة إرتباطية معنوي0ة ب0ين درج0ة اتج0اه ال0زر -2
مس0احة : نحو الجمعية التعاونية الزراعية وب0ين ك0ل م0ن 

اaرض الزراعي00ة، وحج00م حي00ازة الحيوان00ات الزراعي00ة 
، ) 0.319(حي00000ث بلغ00000ت قيم00000ة مع00000امBت ا?رتب00000اط 

عل00ى الترتي00ب وھ00و إرتب00اط معن00وى موج00ب ) 0.298(و
أى أن ال00زراع الح00ائزين ) 0.01(عن00د مس00توى معنوي00ة 

ية ولعدد حيوانات اكبر لمساحة أكبر من اaرض الزراع
إتجاھاتھم نح0و الجمعي0ة التعاوني0ة الزراعي0ة أكث0ر ق0وة ، 
وق00د يرج00ع ذل00ك إل00ى أن ھ00ؤء ال00زراع يت00رددون كثي00را 
عل00ى الجمعي00ة الزراعي00ة للحص00ول عل00ى الخ00دمات الت00ى 

 .تقدمھا الجمعية لھم

وجود عBقة إرتباطية معنوي0ة ب0ين درج0ة اتج0اه ال0زراع  -3
درج0ة :  الزراعي0ة وب0ين ك0ل م0ن نحو الجمعية التعاوني0ة

المش00اركة ا?جتماعي00ة الرس00مية، ودرج00ة القيادي00ة حي00ث 
) 0.349(، و) 0.455(بلغ00ت قيم00ة مع00امBت ا?رتب00اط 

على الترتيب وھ0و إرتب0اط معن0وى موج0ب عن0د مس0توى 
أى أن الزراع أصحاب الدرجة القيادي0ة ) 0.01(معنوية 

وية ف00ى العالي00ة ال00ذين ھ00م ف00ى الغال00ب يكون00وا أكث00ر عض00
المنظم0000ات الريفي0000ة تك0000ون إتجاھ0000اتھم نح0000و الجمعي0000ة 
التعاوني00ة الزراعي00ة أكث00ر ق00وة ، وق00د يرج00ع ذل00ك إل00ى أن 
ھ00ؤء ال00زراع يت00رددون كثي00را عل00ى الجمعي00ة التعاوني00ة 
الزراعي000ة ويش000اركون ف000ى اجتماع000ات الجمعي000ة وعل000ى 
دراي00ة بأھ00داف وأدوار الجمعي00ة ل00ذلك ھ00م أكث00ر إقتناع00ا 

 بأھدافھا

عBقة إرتباطية معنوي0ة ب0ين درج0ة اتج0اه ال0زراع وجود  -4
درج0ة : نحو الجمعية التعاوني0ة الزراعي0ة وب0ين ك0ل م0ن 

ا?تج00اه نج00و المس00تحدثات الزراعي00ة، ودرج00ة التع00رض 
لمصادر المعلومات الزراعية، و ودرجة معرفة الزراع 
بأھداف الجمعية التعاوني0ة الزراعي0ة ، حي0ث بلغ0ت قيم0ة 

) 0.337(، و)0.428(، و)0.188(مع00امBت ا?رتب000اط 
على الترتيب وھ0و إرتب0اط معن0وى موج0ب عن0د مس0توى 

أى أن ال000000زراع ال000000ذين ) 0.01(، و)0.05(معنوي000000ة  
ي0ة بأھ0داف الجمعي0ة ھ0م ف0ى يتمتع0ون بدرج0ة معرف0ة عال

aفكار المس0تحدثة وأكث0ر تع0رض احث عن من يبالغالب 
لمص000ادر المعلوم000ات الزراعي000ة تك000ون إتجاھ000اتھم نح000و 

عية التعاونية الزراعي0ة أكث0ر ق0وة ، وق0د يرج0ع ذل0ك الجم
إل00ى أن ھ00ؤء ال00زراع يت00رددون كثي00را عل00ى الجمعي00ة 
التعاونية الزراعية للحصول عل0ى مزي0د م0ن التوص0يات 

 الجديدة  وكذلك اaصناف المستحدثة
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 توزيع الزراع المبحوثين وفقا vتجاھاتھم نحو الجمعية التعاونية الزراعية. 6جدول 

 )%( عدد جاه نحو الجمعية الزراعيةاTت

 35.0 35 ) درجة9 -6(إتجاه ضعيف 

 41.0 41 ) درجة13 -10(اتجاه متوسط 

 24.0 24 ) درجة18- 14(إتجاه قوى 

 100.0 100 إجمالى

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
 

  نحو الجمعية التعاونية الزراعية وبين المتغيرات المستقلةبين درجة اتجاه الزراعاvرتباطية الع�قة نتائج . 7جدول  

 معامل اvرتباط المتغيرات المستقلة

 **0.447 السن

 0.140 التعليم درجة

 0.039 المعيشية ا|سرة حجم

 **0.336  فى الزراعةالخبرة سنوات عدد

 **0.319   الزراعية ا|رض مساحة

 0.140- الزراعية ا�Tت حيازةحجم 

 **0.298 المزرعية الحيوانات حيازةجم ح

 0.053 الرسمية غير اvجتماعية المشاركةدرجة 

 **0.455 الرسمية اvجتماعية المشاركة

 **0.349 القيادية درجة

 **0.188  الزراعيةالمستحدثات نحو اTتجاهدرجة 

 **0.428 المعلومات لمصادر التعرض درجة

 **0.337 ية التعاونية الزراعيةودرجة معرفة الزراع بأھداف الجمع

 ) 0.05(معنوى عند مستوى معنوية ) * 0.01(معنوى عند مستوى معنوية ** .  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 ع00دم وج00ود 4كم00ا أوض00حت النت00ائج ال00واردة بج00دول 
عBق00ة إرتباطي000ة معنوي000ة ب000ين درج000ة اتج000اه ال000زراع نح000و 

التعل0يم،  درج0ة: الزراعي0ة وب0ين ك0ل م0نالجمعي0ة التعاوني0ة 
ت المعيش0ية، وحج0م حي0ازة اaس0رة وحج0مjالزراعي0ة،  ا

 .الرسمية غير ا?جتماعية ودرجة المشاركة

ئج الس0000ابقة يمك000ن رف000ض الف0000رض اوبن000اء عل000ى النت000
ا?حصائى اaول وقبول الفرض البديل اaول القائل بوجود 

ل000زراع نح000و عBق00ة إرتباطي000ة معنوي000ة ب000ين درج000ة اتج000اه ا

الس00ن، ع00دد (الجمعي00ة التعاوني00ة الزراعي00ة وب00ين ك00ل م00ن 
س00نوات الخب00رة ف00ى الزراع00ة، مس00احة اaرض الزراعي00ة، 

 ، درج0000ة المش0000اركةالمزرعي0000ةحج0000م حي0000ازة الحيوان0000ات 
 نح0و ا?جتماعي0ة الرس0مية، درج0ة القيادي0ة، درج0ة اتج0اه

المعلومات،  لمصادر التعرض المستحدثات الزراعية، درجة
 ).ة معرفة الزراع بأھداف الجمعية التعاونية الزراعيةدرج

بينم00ا  يمك00ن رف00ض الف00رض ا?حص00ائى القائ00ل بع00دم 
وجود عBقة إرتباطية معنوية بين درجة اتجاه الزراع نح0و 
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التعل0يم،  درج0ة: الجمعي0ة التعاوني0ة الزراعي0ة وب0ين ك0ل م0ن
ت المعيش00ية، حج0م حي0ازة اaس0رة حج0مjالزراعي00ة،  ا

 الرسمية غير ا?جتماعية لمشاركةدرجة ا

اvسssھام النسssبى للمتغيssرات المسssتقلة المدروسssة ذات 
 فsى درجsة  الكلsيالع�قة اvرتباطية فsى تفسsير التبsاين

  نحو الجمعية التعاونية الزراعيةاتجاه الزراع

 تس00ھم " عل00ى أن00ه الراب00عي00نص الف00رض ا?حص00ائي 
التباين الكلى المتغيرات المستقلة موضع الدراسة فى تفسير 

ب000ين المبح000وثين ف000ى درج000ة اتج000اه ال000زراع نح000و الجمعي000ة 
التعاوني000ة الزراعي000ة، وختب000ار ص000حة ھ000ذا الف000رض ت000م 
اس00تخدام نم00وذج التحلي00ل ا?رتب00اطى و التحلي00ل ا?نح00دارى 

 Step Wise Regression(المتع0دد المت0درج الص0اعد 
Analysis( أن س00تة متغي00رات 8، وتوض00ح نت00ائج ج00دول 

ف0ى درج0ة اتج0اه ال0زراع نح0و الجمعي0ة مت معنويا فقط أسھ
عدد سنوات الخب0رة  :وھى على الترتيبالتعاونية الزراعية 

، مس000احة %)0.424( بنس000بة إس000ھام ح000والى ف000ى الزراع000ة
درج0ة ، %)0.123(نسبة إسھام حوالى اaرض الزراعية ب

 بنس0000بة إس0000ھام ح0000والىالمش0000اركة ا?جتماعي0000ة الرمس0000ية 
بنس000000بة إس000000ھام ح000000والى ي000000ة درج000000ة القياد %) 0.091(
درج00ة ا?تج00اه نح00و المس00تحدثات الزراعي00ة ، %)0.045(

درجة التعرض لمص0ادر  ،%)0.025(بنسبة إسھام حوالى 
%). 0.028( بنس000بة إس000ھام ح000والى المعلوم000ات الزراعي000ة

م00ن %) 76.2( ًوھ00ذه المتغي00رات الس00تة مع00ا تفس00ر ح00والى
 )78.013(المحس000وبة " ف"التب000اين الكل000ى، وبلع000ت قيم000ة 
مم000ا يعن000ى معنوي000ة ) 0.01(وھ000ى معنوي000ة عن000د مس000توى 

 .النموذج 

المشك�ت التى تواجه الزراع المبحوثين عند تعsاملھم 
 مع الجمعيات التعاونية الزراعية 

 أن المش00كBت الت00ى تواج00ه 9أوض00حت النت00ائج بج00دول 
ال00زراع المبح00وثين عن00د تع00املھم م00ع الجمعي00ات التعاوني00ة 

ت الزراعي0000ة الحديث0000ة ع0000دم ت0000وفر : الزراعي0000ة ھ0000ى jا
، وعدم توفر العمالة الفنية المدرب0ة %29.0بالجمعية بنسبة 

ت بنس0بة jوع0دم ت0وفير الب0ذور %32.0على اس0تخدام ا ،
، وارتف0اع س0عر التق0اوي %81.0في الوقت المناسب بنسبة 

، واaص000ناف الموج000ودة منخفض000ة ا?نت000اج %63.0بنس000بة 
صول على التق0اوى ، وصعوبة إجراءات الح%71.0بنسبة 

، وع00دم ت00وفر الص00نف %98.0واaس00مدة والمبي00دات بنس00بة 
، %91المطل00وب م00ن التق00اوى ف00ى الوق00ت المناس00ب بنس00بة 

وعدم توفر الكمية المطلوبة من التقاوى فى الوقت المناسب 
، والمبي0000دات الموج0000ودة بالجمعي0000ة غي0000ر %88.0بنس0000بة 

قي ، وع00دم اھتم00ام با?رش00اد تس00وي52.0مض00مونة بنس00بة 
، والع0000املين ف0000ى الجمعي0000ة غي0000ر متواج0000دين 65.0بنس0000بة 

، والع00املين ف00ى الجمعي00ة يھتم00وا .%82بنس00بة  بإس00تمرار
، ومقابل00ة الع00املين %71.0بمتابع00ة مش00اكل ال00زراع بنس00بة 

، والمرش000د %51.0بالجمعي000ة لل000زراع غي000ر جي000دة بنس000بة 

88.0%يق000دم التوص000يات ف000ى الوق000ت المناس000ب بنس000بة  ،
، %68.0 ف00ى الجمعي00ة غي00ر ك00افى بنس00بة وع00دد المرش00دين

ومعلومات المرشدين عن اaصناف الجدي0دة ض0عيفة بنس0بة 
، ومعظ000م المرش000دين م000ن ب000را البل000د وم000ش ع000ارفين 18.0

، والب000ذور الحالي000ة غي000ر %24.0ظ000روف ال000زراع بنس000بة 
، وعدم مBئمة البذور الحالية لبيئة %29.0مضمونة بنسبة 

أس00000عار اaس00000مدة ، وارتف00000اع %52.0الزراعي00000ة بنس00000بة 
، وع000دم ت000وافر اaس000مدة الكيماوي000ة 42.0الكيماوي000ة بنس000بة 

، وع000دم ت000وافر آت %33.0بالجمعي000ة الزراعي000ة بنس000بة 
، وعدم توافر المبيد ف0ى الوق0ت المناس0ب 81.0الرش بنسبة 

، والع00املين بالجمعي00ة  يعط00وا الوق00ت الك00افى 73.0بنس00بة 
ج0د مرش0دين ، و يو92.0للس0ماع لش0كاوى ال0زراع بنس0بة 

، و %89.0متخصص000ين ف000ى ا?نت000اج الحي000وانى بنس000بة 
يوج000د مرش000دين متخصص000ين ف000ى ك000ل المحاص000يل بنس000بة 

، و يوج00000د مرش00000دين متخصص00000ين ف00000ى مكافح00000ة 51.0
، ويشترط دفع ثمن التق0اوى 63.0اaمراض واjفات بنسبة 

 %1.00 ودفعة واحدة بنسبة نقدا

ssى المشsب علsوثين للتغلsزراع المبحsات الsك�ت مقترح
 التى تواجھھم عند تعاملھم مع الجمعيات الزراعية

 أن أھ0م مقترح0ات 10أوضحت النتائج ال0واردة بج0دول 
ال00زراع المبح00وثين للتغل00ب عل00ى المش00كBت الت00ى ت00واجھھم 

: عند تعاملھم مع الجمعيات الزراعية مرتبة تنازليا كما يل0ى
التنسيق بين الجمعي0ة وبن0ك القري0ة لتس0ھيل الق0روض بنس0بة 

، وتس0000ھيل إج0000راءات حص0000ول ال0000زراع عل0000ى 100.0%
، وص0رف اaس0مدة عل0ى %96.0مستلزمات ا?نتاج بنس0بة 

، توص0000يل مش0000اكل %94.0المس0000احة المزروع0000ة بنس0000بة 
، وتوفير اaس0مدة بأس0عار %91.0الزراع للمسئولين بنسبة 

، وتخفيض ثمن التقاوى ع0ن س0عرھا %88.0مناسبة بنسبة 
وات إرش000ادية بص000فة ، وت000وفير ن000د%82.0الح000الى بنس000بة 

، وت0000وفير %78.0مس0000تمرة لتوعي0000ة الم0000زارعين بنس0000بة 
التق00اوى الجدي00دة والمض00مونة ف00ى الوق00ت المناس00ب بنس00بة 

، %71.0، وتوفير المبيدات بأسعار مناسبة بنس0بة 79.0%
ت الزراعي00ة الحديث00ة بنس00بة jوت00وفير %68.0وت00وفير ا ،

لمتابع00ة ، وت00وفير ا%62.0التق00اوى عالي00ة ا?نتاجي00ة بنس00بة 
، وت0وفير مرش0دين %51.0المستمرة م0ن المرش0دين بنس0بة 

متخصص00ين ف00ى ك00ل المحاص00يل وا?نت00اج الحي00وانى بنس00بة 
، وتوفير اaسمدة بكميات أكبر ووقت أطول بنس0بة 48.0%
 %.31.0، واھتمام بالزيارات الحقلية بنسبة 43.0%

 التوصيات

فى ضوء ما أس0فرت عن0ه نت0ائج البح0ث يمك0ن الخ0روج 
 :لتوصيات التاليةبا
تس000ھيل إج000راءات حص000ول ال000زراع عل000ى مس000تلزمات  -1

 .ا?نتاج من تقاوى واسمدة ومبيدات

 .زيادة أعداد المرشدين المتخصصين فى الجمعية -2
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نتssائج التحليssل اvرتبssاطى واvنحssدارى المتعssدد المتssدرج الصssاعد لع�قssة المتغيssرات المسssتقلة المدروسssة بدرجssة  .8جدول 
  الجمعية التعاونية الزراعيةاتجاه الزراع نحو

معامل  المتغيرات المستقلة
اvرتباط 
 rالمتعدد 

 التراكمية )%(
للتباين المفسر 

 R2للمتغير التابع 

 للتباين )%(
المفسر 

 للمتغير التابع

معامل 
اvنحدار 

 Bالجزئى

" ت"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل اvنحدار 
الجزئى 
 bالمعيارٮل

 0.327 0.000 **4.909 0.753 0.424 0.424 0.651 برة فى الزراعةعدد سنوات الخ
 0.33 0.000 **5.446 0.545 0.123 0.547 0.740 رض الزراعيةاTمساحة

 0.310 0.000 **5.916 0.356 0.091 0.638 0.799 الرسمية اvجتماعية درجة المشاركة
 0.230 0.000 **3.747 0.507 0.45 0.683 0.826 درجة القيادية

047. 0.000 **3.51 0.408 0.025 0.708 0.893 المستحدثات الزراعية نحو درجة اTتجاه  
 0.161 0.000 **2.723 0.001 0.028 0.762 0.838 المعلومات لمصادر التعرض درجة

 **78.013=                                 ف المحسوبة0.762= معامل التحديد
 ) 0.05(معنوية معنوى عند مستوى ) * 0.01( معنويةمعنوى عند مستوى ** انات الدراسة الميدانية  جمعت وحسبت من بي:المصدر

 

 المشك�ت التى تواجه الزراع المبحوثين عند تعاملھم مع الجمعيات التعاونية الزراعية . 9جدول 
 )%( عدد ك�تـــــــــالمش م

 100.0 100  ودفعة واحدةنقدايشترط دفع ثمن التقاوى  1
 98.0 98 صعوبة إجراءات الحصول على التقاوى وا|سمدة والمبيدات 2
 92.0 92 عدم اعطاء العاملين بالجمعية الزراع الوقت الكافي لسماع شكواھم 3
 91.0 91 عدم توفر الصنف المطلوب من التقاوى فى الوقت المناسب  4
 T 89 89.0 يوجد مرشدين متخصصين فى اvنتاج الحيوانى 5
 88.0 88 عدم تقديم المرشد للتوصيات فى الوقت المناسب 6
 88.0 88 عدم توفر الكمية المطلوبة من التقاوى فى الوقت المناسب  7
 82.0 82 عدم التواجد المستمرللعاملين بالجمعية  8
 81.0 81 عدم توافر آTت الرش  9

 81.0 81 عدم توفير البذور في الوقت المناسب  10
 73.0 73 افر المبيد فى الوقت المناسب قله تو 11
 71.0 71 انخفاض انتاجيه ا|صناف الموجودة  12
 71.0 71 عدم اھتمام العاملين بالجمعية بمشاكل الزراع 13
 68.0 68 عدد المرشدين فى الجمعية غير كافى  14
 65.0 65 عدم اTھتمام باTرشاد التسويقي  15
 63.0 63  ارتفاع سعر التقاوي  16
 T 63 63.0 يوجد مرشدين متخصصين فى مكافحة ا|مراض وا�فات 17
 52.0 52 المبيدات الموجودة بالجمعية غير مضمونة   18
 52.0 52 عدم م�ئمة البذور الحالية للبيئة الزراعية 19
 T 51 51.0 يوجد مرشدين متخصصين لكل المحاصيل 20
 51.0 51 ير جيدةمقابلة العاملين بالجمعية للزراع غ 21
 42.0 42 ارتفاع أسعار ا|سمدة الكيماوية  22
 33.0 33 عدم توافر ا|سمدة الكيماوية بالجمعية الزراعية  23
 32.0 32 عدم توفر العمالة الفنية المدربة على استخدام ا�Tت 24
 29.0 29 البذور الحالية غير مضمونة 25
 29.0 29  بالجمعيةعدم توفر ا�Tت الزراعية الحديثة 26
 24.0 24 قله معرفه  المرشدين لظروف الزراع 27
 18.0 18 ضعف معلومات المرشدين عن ا|صناف الجديدة  28

 2016جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية ، : المصدر
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 معيات الزراعية  مقترحات الزراع المبحوثين للتغلب على المشك�ت التى تواجھھم عند تعاملھم مع الج.10جدول 

 )%( )100=التكرار ن( المقترحات م

 100.0 100 التنسيق بين الجمعية وبنك القرية لتسھيل القروض 1

 96.0 96 تسھيل إجراءات حصول الزراع على مستلزمات اvنتاج 2

 94.0 94 صرف ا|سمدة على المساحة المزروعة  3

 92.0 92 مساعدة الزراع فى تسويق المحاصيل 4

 91.0 91 توصيل مشاكل الزراع للمسئولين 5

 88.0 88 توفير ا|سمدة بأسعار مناسبة 6

 82.0 82 تخفيض ثمن التقاوى عن سعرھا الحالى 7

 79.0 79 توفير التقاوى الجديدة والمضمونة فى الوقت المناسب 8

 78.0 78 توفير ندوات إرشادية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين 9

 71.0 71 دات بأسعار مناسبة بنسبةتوفير المبي 10

 68.0 68 توفير ا�Tت الزراعية الحديثة 11

 62.0 62 توفير التقاوى عالية اvنتاجية 12

 51.0 51 توفير المتابعة المستمرة من المرشدين 13

 48.0 48 توفير مرشدين متخصصين فى كل المحاصيل واvنتاج الحيوانى 14

 43.0 43 كبر ووقت أطولتوفير ا|سمدة بكميات أ 15

 31.0 31 اTھتمام بالزيارات الحقلية 16

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
 

زياده دور التعاونيات الزراعية في تس0ويق الحاصB0ت  -3
 .الزراعية

ع000وده ال000دورة الزراعي000ة كم000ا كان000ت لتحس000ين أوض000اع  -4
 .اaراضي وحال المحاصيل

 بك000ل م000ن الجھ000از ا?رش000ادى ينبغ000ى ت000دريب الع000املين -5
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الحصول على إنتاج سلع معين0ة وبمواص0فات تص0ديرية 
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أن يك000ون التموي000ل الزراع000ي م000ن خB000ل بن000ك تع000اوني  -6
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AN ANALYTICAL STUDY OF KNOWLEDGE AND FARMERS 
ATTITUDES TOWARDS AGRICULTURAL COOPERATIVE 

ASSOCIATION IN DAKAHLIA GOVERNORATE 

Mohamed I. El-Kholy and Shaima A.R.H. Bassiouny   
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: This research aimed to identify the general characteristics of respondent 
farmers, to know the sources of information from which farmers gets the agricultural 
knowledge, to determine about the objectives agricultural cooperative and determine the 
relative contribution of the variables associated with the interpretation of the total variance in 
the degree of knowledge of the respondent farmers, about the objectives of the agricultural 
cooperative, the direction of respondent farmers, attitude towards the agricultural cooperative 
and to identify the factors associated with the respondent farmers, attitude towards the 
agricultural cooperative and determine the proportional contribution of the related variable in 
the interpretation of the total variance in attitude of respondent farmers, towards the 
agricultural cooperative, to determine the problems facing farmers in dealing with agricultural 
cooperatives and their proposals to solve them. The sample included as the largest two centre 
Sinbillawain and Met Ghamr and the villages were chosen as the largest village in terms of 
the number of growers holders Atmida village of the Met Ghamer and Alblamon of 
Sinbillawain District. The sample included 100 respondent 50 from each village. The most 
important results reached by the research: (60.0%) of the total respondents their knowledge of 
the objectives of the agricultural cooperative was low and some (34.0%) their knowledge was 
medium. while some (6.0%) had higher knowledge. The problems that farmers face when 
dealing with agricultural cooperatives were: a lack of modern agricultural machinery. lack of 
technical skilled labor availability on the use of machinery and lack of provision of seeds at 
the right time and the high price of seeds and low production and the difficulty of access 
procedures to get seeds, fertilizers and pesticides and the lack of required seeds at the right 
time and the lack of the required amount of seeds and pesticides in the cooperative is did not 
guaranteed and there is no marketing extension and shortegs in workers in the cooperative and 
the workers in the cooperative did not follow the problems and the extension agents did not 
provide the recommendations in the proper time and the number of workers did not enough 
and their information about the new varieties is weak and the seeds were not guaranteed and 
the inadequacy of current seeds to the agricultural environment and rising chemical fertilizer 
prices, and the lack of chemical fertilizers in the agricultural cooperative and non-availability 
of sprayers, and the unavailability of the pesticide in proper time and the employees did not 
give enough time to listen to the complaints of the farmers and in pest control and required to 
pay for the immediately seeds. 

Key words: Attitudes, farmers, association, cooperative, agricultural, Dakahlia. 
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