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درجة معرفة المبحوثين بالتوصيات الفنية ، استھدف ھذا البحث التعرف على الخصائص المميزة للمبحوثين: الملخص
ة بھا، والعوامل المرتبطة بھا، درجة إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية والعوامل المرتبط الخاصة بالزراعة التعاقدية

الخدمات اCرشادية التى يقدمھا اCرشاد الزراعي، معرفة الزراع بشروط ومتطلبات الزراعة التعاقدية، مستوى الرضا عن 
مقترحات المبحوثين  وشروط التعاقد، أسباب رغبة وعدم رغبة الزراع المتعاقدين فى استمرار فى الزراعة التعاقدية

 تعتبر من أجرى ھذا البحث في محافظة الشرقية حيثند تطبيق الزراعة التعاقدية، للتغلب على المشكJت التى تواجھھم ع
المحافظات التي تتميز بإنتشار الزراعة التعاقدية ومن أھم المحاصيل التعاقدية فى محافظة الشرقية محصول بنجر السكر 

مر وصان الحجر والحسينية وتم فى منشأة أبو ع تتركز زراعة محصول بنجر السكر فى محافظة الشرقية بصورة أكبرو
العرض الجدولى : تم إستخدام عدد من اZساليب اCحصائية لتحليل وعرض نتائج الدراسة ھى وًا مبحوث150إختيار 

، وكانت أھم النتائج التى توصل إليھا البحث أن "بيرسون"بالتكرار والنسب المئوية والمتوسط الحسابى ومعامل إرتباط 
اع على معلوماتھم عن الزراعة روأن أكثر المصادر التى يحصل منھا الز، ذو تعرض مرتفعمن المبحوثين % 54.7

من المبحوثين معرفتھم بالتوصيات  %50.7التعاقدية كانت مندوبى الشركات والمرشد الزرعى ومھندس المصنع، كما أن 
اصة بالزراعة التعاقدية تصاعديا حسب اCرشادية الخاصة بالزراعة التعاقدية مرتفعة، وأمكن ترتيب محاور المعرفة الخ

عمليات الخدمة بعد الزراعة  ثم توصيات %48.0اCصابة باhفات واZمراض بنسبة  توصيات :المعرفة المرتفعة كما يلى
تبين وجود  ، كما%65.3ثم توصيات اCعداد للزراعة بنسبة % 62.7 ثم توصيات عملية الزراعة بنسبة %60.7 بنسبة

التعليم، مدة الخبرة   وبين كل منمعرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة التعاقدية معنوية بين درجة عJقة إرتباطية
المشاركة اCجتماعية ،  تعاقديا، مدة الخبرة فى الزراعة التعاقديةالمزروعةالدخل الشھرى، المساحة ، فى العمل المزرعى

 من إجمالى المبحوثين اتجاھھم نحو %14.0أن  القيادية، كما اتضح  والدرجةغير الرسميةالرسمية، المشاركة اCجتماعية 
 من إجمالى المبحوثين إتجاھھم %47.3ى المبحوثين إتجاھھم محايد، وأن  من إجمال%38.7 الزراعة التعاقدية سلبى، وأن

 وبين كل من التعليم، مدة عJقة إرتباطية معنوية بين درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية إيجابى، وتبين وجود 
زروعة الدخل الشھرى، مساحة اZرض، المساحة الم، عدد أفراد اZسرة  العاملين فى الزراعة، الخبرة فى العمل المزرعى

المعرفة بتوصيات الزراعة  والدرجة القياديةمشاركة اCجتماعية غير الرسمية، الة الخبرة فى الزراعة التعاقدية، تعاقديا، مد
من إجمالى الزراع المبحوثين أفادوا بأن اCرشاد الزراعى يقدم لھم خدمات % 72.0كما أوضحت النتائج أن ية، التعاقد

اCستشارات قليلة، وكانت أقل الخدمات التى يقدمھا اCرشاد الزراعى للزراع فى الزراعة التعاقدية ھى توفير المبيدات، 
ر ھذه الخدمات يلى القائمين على العمل اCرشادى العمل على توفلذلك يجب عوالحلول للمشاكل التي تواجه الزراع، 

 .  من المبحوثين رضاھم عن شروط التعاقد منخفض%54.7أن بالمعدل المطلوب وفى الوقت المناسب، كما اتضح 

Yمعارف، اتجاھات، الزراع، الزراعة التعاقدية، محافظة الشرقية:سترشاديةالكلمات ا .  

 بحثيةالمقدمة والمشكلة ال

 يعاني الكثير من المزارعين من تذبذب أسعار المحاصيل
الزراعية التى لم تعد تستقر على نمط سعرى محدد يحقق 

ر حيث أخذت اZسعا التسويق اZمثل لمنتجاتھم الزراعية،
مال المزارعين فى آفى القفز صعودا وھبوطا لتطيح ب

 يبذلونه من قتصادى يعوضھم خيرا مقابل مااتحقيق عائد 
Cھتمام بھا، وتعد جھد ومشقة فى زراعة أراضيھم وا

عملية التسويق أحد الركائز اZساسية التى يبنى عليھا اى 
بنيان اقتصادى قومى فھى جزء مكمل لعملية اCنتاج بل 

وتعد قضية تسويق المنتجات  ھى جزء من اCنتاج نفسه،
الزراعية من أھم التحديات التى تواجه المنتج الزراعى، 

 تكون التعاقدات الزراعية وخاصة بين صغار وقد
المزارعين وشركات التسويق أحد أبرز الحلول لتJفى 
مشاكل اCنتاج خاصة وأن مثل ھذه التعاقدات قد تعطى 
بعض المزايا كالحصول على مستلزمات اCنتاج مثل 
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ن أتقاوى كما القروض والمعلومات والتكنولوجيا وال
ول مقدما من خJل التعاقد اCتفاق على أسعار بيع المحص

يؤدى إلى طمأنة المزارع لضمان حقوقه كما أن بعض 
التعاقدات تتيح للمزارع تنويع إنتاجه بزراعة محاصيل 

يمكن زراعتھا بدون تسھيJت تسويقية أو  جديدة 
 .)2009، إسماعيل(تصنيعية 

لتعاقدية خاصة فى الفترة ولقد تزايدت أھمية الزراعة ا
أو النامية كأثر من آثار  فى البلدان المتقدمة ، سواءاZخيرة
فرغم أن عقود المشاركة على المحصول بين  .العولمة

مستأجرى اZرض ومJكھا كانت أحد مظاھر الحضارات 
الزراعية القديمة، فإن الزراعة التعاقدية الحديثة بين 
المزارعين وشركات اZعمال الزراعية مع بقاء الحيازة 

عد ابتكارا يرجع لنحو قرن، خاصة فى بيد المزارعين، ت
 .)Da Silva, 2005(الدول المتقدمة 

وقد تزايد عدد المزارعين الذين يستخدمون الزراعة 
التعاقدية خاصة من مزارعى الحيازات الصغيرة فى معظم 

لى إالدول النامية، وقد كان ذلك بسبب عدم قدرتھم 
 تسويقلى فشل لوصول ل�سواق وھوما يعزى أساسا إا

المنتجات فى كثير من الدول النامية وكذلك الى القيود 
المفروضة على منظمات المزارعين فى تسويق ھذه 
النواتج، كما تقدم الزراعة التعاقدية آليات مؤسسية للتغلب 
على الصعوبات التى تواجه ھؤء المزارعين،  فالزراعة 
التعاقدية يمكن أن تكون البديل الفعال لتحسين مستوى 

ة ھؤء المزارعين وخفض الفقر، لما تحققه لھم من معيش
وصول الى أسواق المنتجات عالية القيمة، ومن حصول 
على المدخJت الباھظة الJزمة Cنتاج ھذه المنتجات ومن 

أكثر فعالية وربما أكثر رخصا، ومن ) المدخJت(نوعيات 
إرشادات فنية ومن معاونة على الحصول على شھادات 

مة ل�سواق واCمتثال لشروطھا ويواكب ذلك الجودة الJز
كله تسھيل حصولھم على اCئتمان الJزم Cنتاجھم سواء 
من الشركة المشترية أو بترتيب مع بعض المؤسسات 
التمويلية بضمانة عقودھا، كما تحقق ذلك خاصة بعض 
العقود متعددة اZطراف كما تسمح ھذه العقود لمزارعى 

ر من أسر إنتاج المحاصيل الحيازات الصغيرة بالتحر
الحقلية التقليدية، التى تحقق لھم عادة عوائد كافية تسمح 
بتحسين إنتاجيتھم والخروج بھم من دوائر الفقر التى 

ھم كما تسمح بعض النماذج والترتيبات المعنية لبتك
للزراعة التعاقدية بتحقيق إستقرار نسبي فى عوائد اCنتاج 

 .Minot, 1986) (الزراعى رغم تقلبات السوق

وعلى الرغم مما قررته إستراتيجية التنمية الزراعية 
 من عدم وجود نظام متكامل للزراعة 2030المستدامة 

التعاقدية فى مصر فى الوقت الحاضر، فقد إزدادت أھمية 
وخاصة فى العقود اZخيرة فى مصر فقد  الزراعة التعاقدية

تطبيقھا أشارت عدة مشروعات لجھات دولية مانحة إلى 
بالفعل فى السنوات اZخيرة فى مصر، كمشروع غرب 

كما تزايدت تصريحات  النوبارية لمنظمة اCيفاد،

المسئولين التنفيذيين الزراعين والمجالس البرلمانية الراھنة 
عن أھمية التوسع في إستخدامھا لزيادة اCنتاج الغذائى لكن 

يلية فى المقابل،  تتوافر تطبيقات أو معلومات تفص
وزاره ( منشورة عن أوضاع الزراعة التعاقدية فى مصر

 . )2009 واستصxح اvراضى ةالزراع

 مشكلة البحث

على الرغم من مزايا الزراعة التعاقدية إ أن تطبيقھا 
يصاحبه ظھور بعض المشكJت منھا باCضافه إلى تأخير 

  لھالزراعة التعاقديةإن افع وتحديد الجودة فالتسليم أو الد
مشكJت كنظام إنتاج فمن مبرراتھا تحقيق  عيوب أو

كفاءات من خJل إدارة المخاطر ولكنھا فى حد ذاتھا تخلق 
مخاطر خاصة بھا فى الوقت الذى تقلل مخاطر أخرى 
فالبنسبة للمنتجين يؤدى الفشل فى تحقيق معايير عقدية إلى 
فقد Zى أسعار اZساس فى العقد و مخاطر أخرى خاصة 

د العقد أو إنھائه Zسباب غير اقتصادية ومن بعدم تجدي
اسية ھو فإن المخاطر اZس) المجھز(مشترى جانب ال

فقد استJم فى التوقيت  الفشل فى تحقيق إمداد ثابت أو
الكمية المطلوبة، وكذلك الخسائر  النوعية أو المناسب أو

اZطراف  فى التغيرات التقنية ومسئولية المنتجين أو
كون الفJحين المھرة أسوأ حا عند التعاقد اZخرى، وقد ي

ويمكن . مقارنة بحالة أخذ الفرصة فى السوق المفتوح
hت ا :تية صياغة المشكلة فى التساؤ

ھى درجة معرفة الزراع المبحوثين بالتوصيات  ما .1
 اCرشادية الخاصة بالزراعة التعاقدية؟

ھى درجة إتجاه الزراع المبحوثين نحو الزراعة  ما .2
 عاقدية؟الت

ھى درجة تنفيذ الزراع المبحوثين للتوصيات  ما .3
 اCرشادية الخاصة بالزراعة التعاقدية؟

ھى المشكJت التى تواجه الزراع المبحوثين فى  ما .4
الزراعة التعاقدية لزراع محصول بنجر السكر 

 .ومقترحاتھم للتغلب عليھا؟

 ھداف البحثأ

لمبحوثين ومصادر لالتعرف على الخصائص العامة  -1
 التى يحصل منھا الزراع على معلوماتھم عن المعلومات

 .الزراعة التعاقدية

 التعرف على درجة معرفة الزراع المبحوثين  -2
بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعة التعاقدية و العوامل 
المرتبطة بھا ودرجة إتجاه الزراع نحو الزراعة 

 .التعاقدية والعوامل المرتبطة بھا

ات اCرشادية التى يقدمھا اCرشاد   التعرف على الخدم -3
 .الزراعي للزراع التعاقديين

 . التعرف على درجة شروط ومتطلبات الزراعة التعاقدية -4
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 التعرف على مستوى الرضا عن شروط التعاقد  -5
وأسباب رغبة وعدم رغبة الزراع المتعاقدين فى 

 .استمرار فى الزراعة التعاقدية

حوثين للتغلب على  التعرف على مقترحات الزراع المب -6
 .المشكJت التى تواجھھم فى الزراعة التعاقدية

 الفروض اYحصائية

 :تم صياغة الفروض اCحصائية كما يلى 

 الفرض ا�ول

 توجد عJقة إرتباطية معنوية بين درجة معرفة 
الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة التعاقدية وبين كل 

التعليم، مدة ، السنالية من المتغيرات المستقلة المدروسة الت
سرة المعيشية، عدد أفراد اZالخبرة فى العمل المزرعى، 

الدخل الشھرى، ،  العاملين فى الزراعةعدد أفراد اZسرة
 تعاقديا، مدة زروعةالمساحة الم ، الزراعيةمساحة اZرض

المشاركة اCجتماعية ، الخبرة فى الزراعة التعاقدية
 والدرجة ة غير الرسميةالمشاركة اCجتماعيالرسمية، 

 .)القيادية

 الفرض الثانى

 توجد عJقة إرتباطية معنوية بين درجة إتجاه 
الزراع نحو الزراعة التعاقدية وبين كل من المتغيرات 

مدة الخبرة فى  والتعليم، المستقلة المدروسة التالية السن،
 عدد أفراد اZسرةحجم اZسرة المعيشية، العمل المزرعى، 

، ، الدخل الشھرى، مساحة اZرضين فى الزراعةالعامل
 مدة الخبرة فى الزراعة تعاقديا، لمزروعةالمساحة ا

المشاركة التعاقدية، المشاركة اCجتماعية الرسمية، 
 .) والدرجة القياديةرسميةالغير اCجتماعية 

 أدوات التحليل اYحصائى

 تم إستخدام عدد من اZساليب اCحصائية لتحليل وعرض
العرض الجدولى بالتكرار والنسب  :ئج الدراسة ھىنتا

 ."بيرسون"المئوية والمتوسط الحسابى ومعامل إرتباط 

 منطقة البحث

أجرى ھذا البحث فى محافظة الشرقية والتى تعتبر من 
المحافظات المتميزة بالزراعة التعاقدية ومن أھم 
المحاصيل التعاقدية فى محافظة الشرقية محصول بنجر 

ً تعاقديا بمحصول لمزروعةتوزع المساحات االسكر وت
بنجر السكر على المراكز اCدارية والزراعية بمحافظة 

ويتضح من الجدول أن  1 كما يوضحھا جدول الشرقية
 محصول التي يزرع بھاأكبر المراكز واCدارات الزراعية 

 بنجر السكر بمحافظة الشرقية ھى الحسينية وصان الحجر
 .م اختيارھم جراء الدراسةومنشأة أبوعمر لذلك ت

 عينة البحث

تم تحديد حجم العينة وفقا لمعادلة روبيرت ماسون  
 :وھى على النحو التالى

2

M
n=

(S ×(M-1))÷pq +1  
 

 :حيث

M حجم المجتمع =     

S  لةقسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الد
 =0.05 على معدل الخطأ 1.96 أي قسمة 0.95

P=  0.50 توافر الخاصية وھي نسبة    

q  0.50النسبة المتبقية للخاصية وھي    

 أى حوالى 148.9 العينة بعد تطبيق القانون غ حجموبل
السكر تم   من مزارعى محصول بنجرًمزارعا 150

توزيعھم على المراكز المختارة حسب اZھمية النسبية لعدد 
ى عدد زراع بنجر السكر فى كل مركز بالنسبة إلى إجمال

 34الزراع بالمراكز المختارة وكان توزيع العينة بواقع 
 من صان ًا مزارع70 من منشأة أبوعمر و ًامزارع

ً نظرا لعدم تركز  من الحسينيةًا مزارع46الحجر، و
 تم تجميع ،زراعة بنجر السكر التعاقدي في قرى معينة

، وتم إختيار أفراد البيانات من عدة قرى من كل مركز
 .2جدول قة عشوائية بسيطة، كما يوضح يربطالعينة 

 أسلوب جمع البيانات

Jعتماد في جمع البيانات الزمة لتحقيق أھداف تم ا
Cستبيان بالمقابلة الشخصية البحث علي إستخدام طريقة ا

وقد روعي في تصميم إستمارة اCستبيان التسلسل المنطقي 
لة ول�سئلة وإرتباط اZسئلة بأھداف البحث وبساطة وسھ

ومعرفة المبحوثين  يتفق ومستوى تفكير اZسلوب بما
تغيرات موضوع  إختيار اZسئلة الصالحة لقياس الملكوكذ

 .الدراسة

 الدراسة لمتغيرات الكمي والقياس اYجرائية التعريفات

 المفاھيم العلمية في مجال البحث وفي ضوء ىا إلًإستناد
ن تعريف طبيعة المشكلة البحثية وأھداف البحث فقد أمك

 :المتغيرات الواردة في ھذا البحث إجرائيا علي النحو التالي

 السن

 سنه Zقرب تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن
 وإستخدم عدد السنوات الممثلة لسن المزارع كمؤشر سنة

وتم تقسيم المبحوثين من حيث ، يرغرقمي لقياس ھذا المت
 55– 40، سنة 40أقل من : السن إلي ثJث فئات كما يلي

 .سنة 55 أكثر منسنة، 

 الحالة التعليمية للمبحوث

سؤال المبحوث عن حالته تم قياس ھذا المتغير ب
حيث الحالة التعليمية  وتم تقسيم المبحوثين من، التعليمية

أمى، وتعليم أقل من متوسط،  :إلي ثJث فئات كما يلي
إعطاء درجات  وتم ،، وتعليم عالىمتوسط وتعليم

 .ل�ستجابات السابقة علي الترتيب  4،3،2،1
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 2019-2018 موسم 6/4/2019حتى بالفدان  بنجر السكر من  المزروعة المساحات.1جدول 

  المزروعةالمساحات  المركز 

  99 الزقازيق

  48 القنايات

  38 منيا القمح

  153 بلبيس

  150  الشرق-ق

  29 ھھيا

  1063 اYبراھيمية

  1556 ديرب نجم

  1420 و كبيرأب

  5100 كفر صقر

  6062 أوvد صقر

  4598 ا�زھار. ق

  930 تلراك

  1073 فاقوس

  941 كفر ا�شقم

  8746 الحسينية 

  16701 صان الحجر

  10000  أبو عمرنشأةم

  855 الصالحية الجديدة

   .)2019( مديرية الزراعة بالشرقية  :المصدر

 

  

 

 المختارة على مراكز الدراسة توزيع العينة .2جدول 

 العينة المختارة النسبة المؤية عدد الزراع )فدان (المساحة  اYدارية الزراعيةكزاالمر م

 34 22.4 667 10000 منشاة أبو عمر 1

 70 46.7 1392 16701 صان الحجر  2

 46 30.9 921 8746 ةينيالحس 3

 150 100.0 2979 35447 اYجمالى

 .1بت من جدول  جمعت وحس:المصدر
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 مدة الخبرة فى العمل المزرعى

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد السنوات 
التي قضاھا في العمل الزراعى في وقت تجميع البيانات 

 .وتم إستخدام عدد السنوات كمؤشر رقمي لھذا المقياس

 المھنة

ويقصد بھا فى ھذا البحث المھنة اZساسية للمزراع 
ھنة أخرى بجانب الزراعة أم ، وتم قياس ھذا وھل لديه م

المتغير بسؤال المبحوث عن إذا كانت مھنته الزراعة فقط 
 للزراعة 1، 2 درجات تأم الزراعة ومھنة أخرى، وأعطي

 .فقط والزراعة ومھنة أخرى على الترتيب

 عدد أفراد ا�سرة المعيشية

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد أفراد 
وإستخدم عدد اZفراد رته المقيمين معه في معيشة واحدة أس

وتم تقسيم المبحوثين من ، كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير
أسرة : حيث عدد أفراد اZسرة إلي ثJث فئات كما يلي

، ) أفراد7-5(، أسرة متوسطة ) أفراد5أقل من(صغيرة 
 .) أفراد فأكثر8(أسرة كبيرة 

 فى الزراعةسرة العاملين ا�عدد أفراد 

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد أفراد 
وإستخدم عدد اZفراد أسرته الذين يعملون فى الزراعة 

وتم تقسيم المبحوثين من ، كمؤشر رقمى لقياس ھذا المتغير
حيث عدد أفراد اZسرة العاملين فى الزراعة إلي ثJث 

توسط ، عدد م) أفراد5 أقل من(فئات كما يلي عدد صغير 
 .)أفراد فأكثر 5(، عدد كبير ) أفراد4 -3(

 الدخل الشھرى

ويقصد به فى ھذا البحث الدخل الذى يحصل عليه 
و من الزراعة أالمزراع شھريا سواء من الزراعة فقط 

 .ه المصرىينوتم التعبير عنه بالج، ىوالمھن اZخر

 حيازة ا�رض الزراعية

ساحة المتغير بسؤال المبحوث عن مقياس ھذا وتم 
المساحة كمؤشر مقدار ستخدم احيازته الزراعية بالفدان و

 .رقمى لقياس ھذا المتغير

 تعاقديالمزروعة المساحة ا

قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن المساحة وتم 
 المساحة مقدارستخدم االتى يزرعھا تعاقديا بالفدان، و

 .رقمى لقياس ھذا المتغيركمؤشر 

 راعة التعاقديةعدد سنوات الخبرة في الز

تم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن عدد سنوات 
زراعته تعاقديا في وقت تجميع البيانات وتم إستخدام عدد 

 .السنوات كمؤشر رقمي لھذا المقياس

 المشاركة اYجتماعية الرسمية

ويقصد بھا مدى مشاركة المبحوث فى المنظمات 
وقد تم قياس . لىالريفية والزراعية الموجودة بمجتمعه المح

 7ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن مدى مشاركته في 
 وذلك لJستجابات 4، 3، 2، 1منظمات، وذلك بدرجات 

 - عضو مجلس إدارة-عضو عادى- اhتية غير مشترك
رئيس مجلس إدارة وتم إعطاء الدرجات المقابلة لكل 

 .استجابة على الترتيب، ثم تم تجميع درجات كل مبحوث

 ة اYجتماعية غير الرسميةالمشارك

ويقصد بھا في ھذا البحث درجة مساھمة المبحوث في 
والمناسبات داخل التنموية اZنشطة والمشروعات 

المجتمع، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث عن درجة 
 من اZنشطة والمناسبات غير ةمشاركته في مجموع
يانا، أح  أنشطة Cستجابات دائما،7الرسمية بلغ عددھا 

 ، ثم الترتيبى عل1، 2، 3، 4 وأعطيت درجات نادرا، 
عن درجة مشاركته  درجات كل مبحوث للتعبيرتجميع تم 

 . غير الرسميةاCجتماعية

  القياديةالدرجة

أقرانه د بھا في ھذا البحث تأثير المبحوث علي قصوي
ح والمشورة  علي إعطائھم النصهمن الزراع ومدى قدرت

، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال تلفةفي المجات المخ
المبحوث عن المجات التي يلجأ إليه الزراع اZخرين 
Cعطائھم النصح والمشوره فيھا وما ھي درجة ھذا اللجوء 

 مجات، Cستجابات دائما، أحيانا، نادرا،7وبلغ عددھا   
 وتم تجميع ، علي الترتيب1،2،3،4درجات  إعطاء وتم

 .عبير عن الدرجة القيادية لهدرجات كل مبحوث للت

 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية

ويقصد به في ھذا البحث درجة تعرض المبحوث 
لمصادر المعلومات التي يحصل منھا علي معلوماته 

 وتم قياس ھذا المتغير ،الزراعية عن الزراعة التعاقدية
بسؤال المبحوث عن المصادر التي يحصل منھا علي 

 لكل مصدر وبلغ هعية ودرجة تعرضمعلوماتة الزرا
  1، 2، 3، 4 وأعطيت درجات ،ًا مصدر13عددھا 

Cًستجابات ، نادرا، أحيانا، دائما ً  الترتيب، ثم جمعت ى علً
 لمصادر هدرجات كل مبحوث للتعبير عن درجة تعرض

 .المعلومات

 اYتجاه نحو الزراعة التعاقدية

ث ومدى ويقصد به في ھذا البحث مدى استعداد المبحو
ميله ل�ستجابة للتوصيات والممارسات اCرشادية الخاصة 
بالزراعة التعاقدية، وتم قياس ھذا المتغير بسؤال المبحوث 
عن رأيه في بعض العبارات بإستخدام مقياس ليكرت 

Likert Metlod عبارات 5  عبارات منھا10 المكون من 
 موافق وافق، محايد، غيرإيجابية أعطيت إستجاباتھا م

 عبارات سلبية أعطيت 5 الترتيب، وى عل1 ،2 ،3درجات 
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 3 ،2 ،1 درجات موافق استجاباتھا موافق، محايد، غير
 الترتيب، ثم جمعت درجات كل مبحوث للتعبير عن ىعل

 .اعة التعاقديةردرجة إتجاھه نحو الز

 الخدمات اYرشادية

اCرشاد يقدمھاوھي عبارة عن الجھود والخدمات التي 
 وتم قياس ھذا ،راع محصول بنجر السكرالزراعي لز

المتغير بسؤال المبحوث عن الخدمات التي يقدمھا له 
 1، 2، 3، 4 اCرشاد الزراعي وأعطيت درجات

ثم جمعت ،  الترتيبىعل  نادرا، أحيانا، دائما،Cستجابات 
درجات كل مبحوث للتعبير عن مستوى الخدمات المقدمة 

 .له

اد الزراعى للزراع فى الخدمات التى يقدمھا اYرش
 مجال الزراعة التعاقدية

وھي عبارة عن الجھود والخدمات التي يقدمھا اCرشاد 
للزراع فى مجال الزراعة التعاقدية، وتم قياس  الزراعي

 عن مجموعة من الخدمات بلغ ھذا المتغير بسؤال المبحوث
 1، 2، 3، 4 خدمات وأعطيت درجات 8عددھا 

 الترتيب، ثم جمعت ىعل  نادرا، ،أحيانا دائما،Cستجابات 
درجات كل مبحوث للتعبير عن مستوى الخدمات المقدمة 

 .له

درجة معرفة الزراع المبحوثين بالتوصيات الخاصة 
 بالزراعة التعاقدية

ويقصد بھا في ھذا البحث درجة معرفة المبحوثين 
، وتم قياس ھذا وصيات الخاصة بالزراعة التعاقديةبالت

 توصية إرشادية 88دام مقياس مكون من المتغير بإستخ
تشمل معظم المعارف الزراعية المتعلقة بالزراعة 

  Cستجابات يعرف، 1،2 التعاقدية، وأعطيت درجات
، وتم تجميع درجات كل مبحوث  الترتيبى عليعرف

 .للتعبير عن درجة معرفته الكلية

وتقسم المعرفة يتوصيات الزراعة التعاقدية إلى أربعة 
 وھى توصيات اCعداد للزراعة، وتوصيات عملية محاور

 الزراعة، وتوصيات عمليات الخدمة بعد الزراعة، 
وتم قياس معرفة  توصيات اCصابة باhفات واZمراض،و

 :المبحوثين بكل محور من ھذه المحاور كما يلى

 توصيات اYعداد للزراعة

 توصية 26وتم قياسھا بإستخدام مقياس مكون من 
مل معظم المعارف الزراعية المتعلقة بإعداد إرشادية تش

 Cستجابات 1،2 اZرض للزراعة، وأعطيت درجات
 الترتيب، وتم تجميع درجات كل ى عليعرف يعرف، 

 .مبحوث للتعبير عن درجة معرفته الكلية

 توصيات عملية الزراعة

 يات توص7وتم قياسھا بإستخدام مقياس مكون من 
الزراعية المتعلقة بعمليات إرشادية تشمل معظم المعارف 

 Cستجابات يعرف،  1،2 الزراعة، وأعطيت درجات
 علي الترتيب، وتم تجميع درجات كل مبحوث يعرف

 .للتعبير عن درجة معرفته الكلية

 توصيات عمليات الخدمة بعد الزراعة

 توصية 34ستخدام مقياس مكون من اوتم قياسھا ب
المتعلقة بعمليات إرشادية تشمل معظم المعارف الزراعية 
 Cستجابات 1،2 الخدمة بعد الزراعة، وأعطيت درجات

 الترتيب ، وتم تجميع درجات كل ى عليعرف يعرف، 
 .مبحوث للتعبير عن درجة معرفته الكلية

 توصيات اYصابة با�مراض وا�فات

 توصية 21وتم قياسھا بإستخدام مقياس مكون من 
ة المتعلقة إرشادية تشمل معظم المعارف الزراعي

 1،2 باCصابة باZمراض واhفات وأعطيت درجات
، وتم تجميع  علي الترتيبيعرف يعرف، Cستجابات 

 .درجات كل مبحوث للتعبير عن درجة معرفته الكلية

 النتائج والمناقشة

 الخصائص العامة المبحوثين

ًتم توزيع المبحوثين وفقا للخصائص العامة كما يوضح 
 :التالى على النحو 3جدول 

 نالس

 من إجمالى %21.3تبين من النتائج أن حوالى 
% 34.0سنه فى حين أن 40المبحوثين أعمارھم أقل من 

 55-40 بين من إجمالى المبحوثين يتراوح أعمارھم ما
من إجمالى المبحوثين أعمارھم أكثر  %44.7بينما  سنه،
سنه وھو ما يشير الي ارتفاع اعمار المبحوثين وبالتالي 55
 .ھم في مجال الزراعة ونضج تفكيرھمدة خبراتزيا

 التعليم

 ،من إجمالى المبحوثين أميين %31.3بينت النتائج أن 
 من إجمالى المبحوثين تعليم أقل من %34.7فى حين 

 من %4.7 ، منھم تعليم متوسط%29.3 بينما ،متوسط
 .إجمالى المبحوثين ذوى تعليم عالى

 مدة الخبرة فى العمل المزرعى

 من إجمالى المبحوثين لديھم %18.0النتائج أن أشارت 
 %30.0 سنه فى الزراعة، فى حين أن 20ن خبرة أقل م

 سنه، بينما 30-20 من إجمالى المبحوثين ذوى خبرة
 30أكثر من من إجمالى المبحوثين ذوى خبرة % 52.0

المبحوثين كما ھو   وقد يرجع ذالك الي ارتفاع اعمارسنه
وتم تقسيم المبحوثين إلي ثJث . مبين في النتيجة اولي

، خبرة )سنة 20 أقل من(خبرة ضعيفة : فئات كما يلي
 ). سنة30 أكثر من(، عالية ) سنة30 -20(متوسطة 
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 المھنة

من إجمالى المبحوثين % 68.7أشارت النتائج أن 
من إجمالى % 31.3فى حين أن ، يعملون فى الزراعة فقط

لى مھنة أخرى فة إثين يعملون فى الزراعة باCضاالمبحو
غلب الزراع يعتمدون في دخلھم أ إلى أنوھو ما يشير 

 .علي الزراعة فقط

 عدد أفراد ا�سرة المعيشية

من إجمالى المبحوثين % 10.0أشارت النتائج أن 
من إجمالى % 24.7 فى حين أن ،يعيشون فى أسر صعيرة

منھم % 65.3أسر متوسطة بينما مبحوثين يعيشون فى ال
 .أسر كبيرةيعيشون فى 

 عدد أفراد ا�سرة العاملين فى الزراعة

من إجمالى المبحوثين عدد % 48.0أشارت النتائج أن 
أفراد اZسرة العاملين فى الزراعة لديھم عدد صغير، فى 

ھم العاملين فى منھم عدد أفرد أسر% 24.0حين أن 
 منھم عدد أفرد أسرھم العاملين %28.0الزراعة متوسط، و

 .يرفى الزراعة كب

 الدخل الشھرى

 من إجمالى المبحوثين %61.3أشارت النتائج أن 
 منھم دخلھم متوسط، %24.7لھم منخفض، فى حين أن دخ
وتم تقسيم المبحوثين من  .منھم دخلھم مرتفع% 14.0و

يلى ذوى دخل : حيث الدخل الشھرى إلى ثJث فئات كما
، ذوى دخل متوسط ) جنيه2000ل من أق(منخفض 

 4000أكثر من (، ذوى دخل مرتفع )يه جن2000-4000(
 .)جنيه

 حيازة ا�رض الزراعية

من إجمالى المبحوثين لديھم % 58أوضحت النتائج أن 
 ،منھم لديھم حيازة متوسطة %27.3حيازة صغيرة، ونحو 

وتم تقسيم  ، منھم لديھم حيازة كبيرة%14.7بينما 
 اZرض الزراعية إلي  حيازةالمبحوثين من حيث مساحة

، )فدان 2أقل من (حيازة صغيرة : فئات كما يليثJث 
 5أكثر من(، حيازة كبيرة ) أفدنة5 -2(حيازة متوسطة 

 ).أفدنه

  تعاقدياالمزروعةالمساحة 

من إجمالى المبحوثين % 22.0أوضحت النتائج أن 
 %50.0 تعاقديا لديھم صغيرة، ونحو المزروعةالمساحة 

% 28.0ينما  ب،تعاقديا متوسطةالمزروعة منھم مساحتھم 
وتم تقسيم   تعاقديا كبيرة،المزروعةمنھم مساحتھم 

أقل من (حيازة صغيرة : المبحوثين إلي ثJث فئات كما يلي
، حيازة كبيرة ) أفدنة3 -1.5(، حيازة متوسطة ) فدان1.5

 .)أفدنة 3أكثر من (

 الخبرة فى الزراعة التعاقدية

من إجمالى المبحوثين % 15.3أوضحت النتائج أن 
منھم % 25.3تھم فى الزراعة التعاقدية قليلة، ونحو خبر

% 59.3بينما ، خبرتھم فى الزراعة التعاقدية متوسطة
وتم تقسيم  .رتھم فى الزراعة التعاقدية كبيرةمنھم خب

 أقل من(خبرة ضعيفة : المبحوثين إلي ثJث فئات كما يلي
، خبرة عالية ) سنة20 -10(، خبرة متوسطة ) سنوات10

 ).سنة 20 أكثر من(

 المشاركة اYجتماعية الرسمية

 من إجمالى المبحوثين %85.3أوضحت النتائج أن 
 %9.4مشاركتھم اCجتماعية الرسمية منخفضة، ونحو 

 منھم مشاركتھم %5.3منھم مشاركتھم متوسطة، بينما 
، وتراوح المدي النظري للدرجة الكلية للمشاركة مرتفعة

، وتم تقسيم )ة درج28 -7(اCجتماعية الرسمية بين 
 -7(مشاركة منخفضة : يالمبحوثين إلي ثJث فئات كما يل

مشاركة مرتفعة  ،)درجة21-14(، متوسطة ) درجة13
 ). درجة22-28(

 المشاركة اYجتماعية غير الرسمية

  من المبحوثين مشاركتھم%11.3أوضحت النتائج أن 
 منھم %24.0اCجتماعية غير الرسمية منخفضة، ونحو 

منھم مشاركتھم % 64.7متوسطة، بينما مشاركتھم 
شاركة وتراوح المدي النظري للدرجة الكلية للم .مرتفعة

، وتم تقسيم ) درجة28 -7 (اCجتماعية غيرالرسمية بين
ة غير رسمية مشارك :المبحوثين إلي ثJث فئات كما يلي

، مشاركة غير رسمية متوسطة ) درجة13 -7(منخفضة 
 28-22(سمية مرتفعة ر ، مشاركة غير)درجة 14-21(

 ).درجة

 الدرجة القيادية

من إجمالى المبحوثين % 10.0أوضحت النتائج أن 
 منھم  %38.7الدرجة القيادية لھم منخفضة، ونحو 

منھم درجاتھم % 51.3، بينما درجتھم القيادية متوسطة
وتراوح المدي النظري للدرجة القيادية  .القيادية مرتفعة

وتم تقسيم الميحوثين إلي ثJث ، ) درجة28-7(الكلية بين 
، ) درجة13 -7(درجة قيادية منخفضة : فئات كما يلي

، درجة قيادية )درجة 20-14(درجة قيادية متوسطة 
 ). درجة28 -21(مرتفعة 

 التى يحصل منھا الزراع على مصادر المعلومات
 معلوماتھم عن الزراعة التعاقدية

 مستوى التعرض لمصادر المعلومات

من % 17.3 إلى أن 4ائج الواردة بجدول أشارت النت
 ،تعرضھم لمصادر المعلومات منخفضالمبحوثين 

 من المبحوثين تعرضھم لمصادر المعلومات 28.0%
 ن ذو ـوثيـــ من المبح%54.7تعرضھم متوسط فى حين أن 
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 توزيع الزراع المبحوثين حسب الخصائص العامة لھم. 3جدول 

 )%( عدد الخصائص  )%( عدد الخصائص 

   حيازة ا�رض الزراعية-8   السن -1
 58.0 87 ) فدان2اقل من (حيازة صغيرة  21.3 32 ) سنة40أقل من (
 27.3 41 ) فدان5-2(حيازة متوسطة  34.0 51 ) سنة40-55 (
 14.7 22 ) أفدنة فأكثر5(حيازة كبيرة  44.7 67 ) سنة55أكثر من  (
   المساحة المنزرعة تعاقديا-9   التعليم  -2

 22.0 33 ) فدان1.5اقل من (حيازة صغيرة  31.3 47 أمى  
 50.0 75 ) فدان3 -1.5(حيازة متوسطة  34.7 52 تعليم أقل من متوسط 

 28.0 42 ) فدان3أكثر من (حيازة كبيرة  29.3 44 تعليم متوسط 
   عدد سنوات الخبرة فى الزراعة التعاقدية-10 4.7 7 تعليم عالى 

 15.3 23 )سنوات10أقل من (ضعيفة خبرة -10   ل الزراعىمدة الخبرة فى العم -3
 25.3 38 )سنة20 -سنة10(خبرة متوسطة  18.0 27 ) سنة20أقل من (ضعيفة خبرة 
 59.3 89 )سنة 20أكثر من ( خبرة عالية 30.0 45 ) سنة30 - 20( متوسطة خبرة
   رسمية المشاركة اYجتماعية ال-11 52.0 78 ) سنة30أكثر من (عالية خبرة 

 85.3 128 ) درجة13 -7(منخفضة  مشاركة   المھنة -4
 9.4 14 ) درجة20 -14(مشاركة متوسطة  68.7 103 الزراعة فقط

 5.3 8 ) درجة28 -21(مشاركة مرتفعة  31.3 47 الزراعة ومھنة أخرى
   المشاركة اYجتماعية غير الرسمية-12   عدد أفراد ا�سرة المعيشية -5

 11.3 17 ) درجة13 -7(مشاركة منخفضة  10.0 15 ) أفراد5من أقل (أسرة صغيرة 
 24.0 36 ) درجة20 -14(مشاركة متوسطة  24.7 37 ) أفراد7 -5(أسرة متوسطة 

 64.7 97 ) درجة28 -21(مشاركة مرتفعة  65.3 98 )أفراد فأكثر8(أسرة كبيرة 
   ةالدرجة القيادي-13   عدد أفراد ا�سرة  العاملين فى الزراعة-6

 10.0 15 ) درجة13 -7(درجة منخفضة  48.0 72 ) أفراد3أقل من (عدد صغير 
 38.7 58 ) درجة20 -14(درجة متوسطة  24.0 36 ) أفراد4-3(عدد متوسط 

 51.3 77 ) درجة28 -21(درجة مرتفعة  28.0 42 )أفراد فأكثر5(عدد كبير 
      الدخل الشھرى-7

    61.3 92 ) جنية2000أقل من (دخل منخفض 
    24.7 37 ) جنية4000: 2000(دخل متوسط 

    14.0 21 ) جنية4000أكثر من (دخل مرتفع
 .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقيٮة عام:المصدر

 

 اقدية مستوى التعرض لمصادر المعلومات التى يحصل منھا الزراع على معلوماتھم عن الزراعة التع.4جدول 

 )%( عدد مستوى التعرض

 17.3 26 درجة) 25-13(تعرض منخفض 

 28.0 42 درجة) 39-26(تعرض متوسط 

 54.7 82 درجة) 52-40(تعرض مرتفع 

 100.0 150 إجمالى المبحوثين

 .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقيٮة عام :المصدر
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ن النسبة اZكبر من  ويتضح من ذلك أتعرض مرتفع،
الزراع المبحوثين تعرضھم لمصادر المعلومات مرتفع 
ومتوسط وقد يرجع ذلك إلى وجود نسبة كبيرة من الزراع 

مما يزيد من فرصة تعرض %) 69.7حوالى (ن يمتعلم
 .الزراع لمصادر المعلومات

التى يحصل منھا ا�ھمية المناسبة لمصادر المعلومات 
 ن الزراعة التعاقدية معلوماتھم عالزراع على

 أن المصادر التى 5جدول أوضحت النتائج الواردة ب
يحصل منھا الزراع على معلوماتھم عن الزراعة التعاقدية 

مندوبى : ًمرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابى كما يلى
، ثم مھندس  درجة3.3الشركات بمتوسط حسابى بلغ 
  درجة، ثم المرشد3.1المصنع بمتوسط حسابى بلغ 
 درجة، ثم كJ من 2.9الزراعي بمتوسط حسابى بلغ 

وتجار التقاوي والمبيدات واZسمدة،  الزراع اhخرين،
 درجة 2.8ومدير اCرشاد بالمركز بمتوسط حسابى بلغ 

لكل منھم، ثم الندوات واCجتماعات اCرشادية بمتوسط 
 درجة، ثم كJ من الخبرة الشخصية، 2.7حسابى بلغ 

 درجة، ثم 2.6ونية بمتوسط حسابى بلغ والبرامج التلفزي
 2.5المجJت والنشرات اCرشادية بمتوسط حسابى بلغ 

درجة، ثم اZھل واZقارب واZصدقاء بمتوسط حسابى بلغ 
وأخيرا المتعلمين والمثقفين فى القرية بمتوسط  درجة، 2.3

ويتضح مما سبق أن أكثر درجة،  2.2حسابى بلغ 
اع على معلوماتھم عن المصادر التى يحصل منھا الز

الزراعة التعاقدية كانت مندوبى الشركات والمرشد 
 .الزراعى ومھندس المصنع

 بالزراعة الخاصة الفنية بالتوصيات المبحوثين معرفة
 التعاقدية

المستوى المعرفى للزراع المبحوثين بالتوصيات 
 شادية الخاصة بالزراعة التعاقديةاYر

ن المبحوثين  م%20.7 أن 6أوضحت نتائج جدول 
معرفتھم بالتوصيات اCرشادية الخاصة بالزراعة التعاقدية 

 معرفتھم متوسطة، فى حين أن% 28.6 منخفضة، بينما
من  معرفتھم مرتفعة، ويتضح من ذلك أن أكثر% 50.7

 معرفتھم بالزراعة التعاقدية %79.3 ثلثى المبحوثين
 .متوسطة ومرتفعة

فنية صيات الالمستويات المعرفية للمبحوثين بالتو
 الخاصة بالزراعة التعاقدية

 أن المستويات 7أوضحت النتائج الواردة بجدول 
المعرفية لكل محور من محاور التوصيات الفنية اCرشادية 

 :ھىالخاصة بالزراعة التعاقدية 

 توصيات اYعداد للزراعة

 من المبحوثين معرفتھم %12.0أوضحت النتائج أن 
ة باCعداد للزراعة منخفضة، بالتوصيات اCرشادية الخاص

  من المبحوثين معرفتھم متوسطة، بينما%22.7في حين 
 .من المبحوثين معرفتھم مرتفعة% 65.3

 توصيات عملية الزراعة

من المبحوثين معرفتھم % 9.3أوضحت النتائج أن 
بالتوصيات اCرشادية الخاصة بعملية الزراعة منخفضة، 

 من %62.7ة، لمبحوثين معرفتھم متوسط من ا28.0%
 .المبحوثين معرفتھم مرتفعة 

 صيات عمليات الخدمة بعد الزراعةتو

 من المبحوثين معرفتھم %5.3أوضحت النتائج أن 
الخدمة بعد اCرشادية الخاصة بعمليات بالتوصيات 

، من المبحوثين معرفتھم متوسطة %34الزراعة منخفضة، 
 .من المبحوثين معرفتھم مرتفعة% 60.7

 ابة با�فات وا�مراضوصيات اYصت

فتھم من المبحوثين معر% 12.7أوضحت النتائج أن 
باCصابة باhفات الخاصة  بالتوصيات اCرشادية

 من المبحوثين معرفتھم %39.3 واZمراض منخفضة،
 . من المبحوثين معرفتھم مرتفعة%48.0متوسطة، 

يمكن ترتيب محاور : وبناء على نتائج الجدول السابق
صة بالزراعة التعاقدية تصاعديا حسب المعرفة الخا

المعرفة المرتفعة كما يلى توصيات اCصابة باhفات 
لخدمة ثم توصيات عمليات ا% 48.0واZمراض بنسبة 

صيات عملية الزراعة ثم تو %60.7بعد الزراعة بنسبة 
، 65.3 ثم نوصيات اCعداد للزراعة بنسبة %62.7بنسبة 

د اZرض للزراعة ويمكن تفسير ذلك بأن توصيات إعدا
وتوصيات عمليات الزراعة ھى توصيات عامة ويمكن 
للمزارع الحصول عليھا بالخيرة والتجديد فيھا ليس بنفس 

 .توصيات اCصابات باhفات واZمراض

ة الزراع بالتوصيات فالعوامل المرتبطة بدرجة معر
 الخاصة بالزراعة التعاقدية

زراع لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة معرفة ال
بالزراعة التعاقدية تم استخدام معامل اCرتباط البسيط 
لبيرسون Cختبار صحة الفرض اCحصائى اZول والذى 

 توجد عJقة إرتباطية معنوية بين درجة "ينص على أنه 
معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة التعاقدية 

، نالس(وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة التالية 
عدد أفراد مدة الخبرة فى العمل المزرعى، التعليم، و

، العاملين فى الزراعةرة المعيشية، عدد أفراد اZسرة اZس
، المساحة مساحة اZرض الزراعيةل الشھرى، الدخ

،  تعاقديا، مدة الخبرة فى الزراعة التعاقديةالمزروعة
ير  غالمشاركة اCجتماعية الرسمية، المشاركة اCجتماعية

 ). والدرجة القياديةلرسميةا

 :  ما يلي8جدول ويتضح من النتائج الواردة ب

 الحالة التعليمية للمبحوث

 أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
مما  0.01  درجة احتمالوھو ارتباط معنوى عند 0.388

يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين عدد 
 ات ـــزراع بالتوصيـــــمعرفة الة سنوات التعليم وبين درج
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  معلوماتھم عن الزراعة التعاقدية مصادر المعلومات التى يحصل منھا الزراع على.5جدول 

 المصادر م v نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

 1 3.3 0.0 0 14.0 21 38.0 57 48.0 72 مندوبى الشركات 1
 2 3.1 1.3 2 24.7 37 41.3 62 32.7 49 مھندس المصنع 2
 3 2.9 9.3 14 21.3 32 38.7 58 30.7 46 المرشد الزراعي 3
 4 2.8 14.7 22 22.0 33 28.7 43 34.7 52 الزراع ا�خرين 4
 4 2.8 16.0 24 31.3 47 27.3 41 25.3 38 تجار التقاوي والمبيدات وا�سمدة 5

 4 2.8 8.0 12 34.7 52 31.3 47 26.0 39 اد بالمركزمدير اYرش 6

 5 2.7 12.7 19 34.7 52 20.7 31 32.0 48 الندوات واYجتماعات اYرشادية  7
 6 2.6 21.3 32 27.3 41 24.0 36 27.3 41 الخبرة الشخصية 8
 6 2.6 12.0 18 39.3 59 28.0 42 20.7 31 البرامج التلفزيونية  9

 7 2.5 19.3 29 32.0 48 26.0 39 22.7 34  المجxت و النشرات اYرشادية  10
 8 2.3 32.0 48 21.3 32 27.3 41 19.3 29 ا�ھل و ا�قارب وا�صدقاء  11
 9 2.2 26.0 39 38.7 58 21.3 32 14.0 21 المتعلمين والمثقفين في القرية  12

 .2019 عام ية بمحافظة الشرقيةجمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدان : المصدر
 

 لخاصة بالزراعة التعاقديةً توزيع الزراع المبحوثين وفقا لمستوى معرفتھم بالتوصيات اYرشادية ا.6جدول 

 )%( العدد المستوى المعرفى للمبحوثين

 20.7 31 درجة) 117-88(مستوى منخفض 
 28.6 43 درجة) 146-118(مستوى متوسط 
 50.7 76 درجة) 176-147(مستوى مرتفع 

 100.0 150 اYجمالى
 .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام:المصدر

 

 ً توزيع المبحوثين وفقا للمستويات المعرفية للتوصيات الفنية الخاصة بالزراعة التعاقدية.7جدول 

 )%( عدد مستويات المعرفة بنود المعرفة

 12.0 18 درجة) 34-26(مستوى منخفض 
 للزراعةتوصيات اYعداد  - أ 22.7 34 درجة) 43-35(مستوى متوسط 
 65.3 98 درجة) 52-44(مستوى مرتفع 

 9.3 14 درجة) 9-7(مستوى منخفض 
 توصيات عملية الزراعة - ب 28.0 42 درجة) 12-10(مستوى متوسط 
 62.7 94 درجة)  فأكثر13(مستوى مرتفع 

 5.3 8.0 درجة) 44-34(مستوى منخفض 
 خدمة بعد الزراعة توصيات عمليات ال-ج 34.0 51 درجة) 56-45(مستوى متوسط 
 60.7 91 درجة) 68-57(مستوى مرتفع 

 12.7 19 درجة) 27-21(مستوى منخفض 
  توصيات اYصابة با�فات وا�مراض-د 39.3 59 درجة) 34-28(مستوى متوسط 
 48.0 72 درجة) 42-35(مستوى مرتفع 

 .2019عام  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية  :المصدر
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 ة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة التعاقديةف العوامل المرتبطة بدرجة معر.8جدول 

 معامل اYرتباط المتغيرات المستقلة م

 0.097- السن 1

 **0.388 الحالة التعليمية  2

 **0.462  العمل المزرعىمدة الخبرة فى 3

 0.111 عدد أفراد ا�سرة المعيشية 4

 0.103 العاملين فى الزراعةعدد أفراد ا�سرة  5

 **0.532 الدخل الشھرى 6

 0.091 مساحة ا�رض الزراعية 7

 **0.413  تعاقدياالمزروعةالمساحة  8

 **0.652 مدة الخبرة فى الزراعة التعاقدية 9

 **0.303 اعية الرسميةالمشاركة اYجتم 10

 **0.397 المشاركة اYجتماعية غير الرسمية 11

 **0.712 الدرجة القيادية 12

 **0.768 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية 13

 0.01معنوي عند المستوي احتمالي       ** 0.05معنوي عند المستوي احتمالي*
 2019نية في محافظة الشرقية  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدا:المصدر

 

 
ذلك بأن  ويمكن تفسير، بالزراعة التعاقديةالخاصة 

الشخص المتعلم لديه قابلية ل�ستزادة بالعملومات 
والمعارف فھو أسرع فى الفھم واCستيعاب واسرع فى 
قبول التغير والبحث عن كل ما ھو جديد يمكن أن يحسن 

 .من مستوى أدائه ويزيد من إنتاجه

 الخبرة فى العمل المزرعىمدة 

 0.462أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة درجة 
  وبين مدة الخبرة بالعمل المزرعى التعاقدية

 الدخل الشھرى

 0.532أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة درجة 
 وبين الدخل الشھرى ، ويمكن تفسير ذلك بأن التعاقدية

من أصحاب  ما يكون ًا غالبزارع ذو الدخل المرتفعالم

 وھى من الكبيرة والمستوى اCقتصادى المرتفع الحيازات
 اZوائل الذين يقبلون على تطبيق المتبنونخصائص 

اZفكار المستحدثة وتكون لديھم القدرة على تحمل 
 .المخاطر

  تعاقدياالمزروعةالمساحة 

 0.413باط بلغت أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرت
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة درجة 
، ويمكن تفسير  تعاقدياالمزروعة وبين المساحة التعاقدية

 حيازة المزارع من اZرض مساحةذلك بأن زيادة 
راعية تدفعه إلى زيادة اCھتمام بالنواحى الزراعية الز

والرغبة فى التحسين والتطوير لذلك فھو يحاول دائما 
الحصول على مزيد من المعارف والتوصيات الجديدة التى 
تزيد من إنتاجه بإستمرار حيث تزداد لديه القدرة على 
المخاطرة بتبنى الجديد بعكس المزارع صاحب الحيازة 

ذى يخشى دائما المخاطرة بإستخدام الجديد من الصغيرة ال
 حيازته وبالتالى فإن أى مساحةالتوصيات نظرا لصغر 
 .خسارة يصعب تعويضھا
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 دة الخبرة فى الزراعة التعاقديةم

 0.652أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًاحصائيا عند مستوى معنوية وھو إرتباط معنوى 

عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين مما يشير إلى وجود 
درجة معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة 
التعاقدية وبين مدة الخبرة فى الزراعة التعاقدية، ويمكن 
تفسير ذلك بأن زيادة عدد سنوات الخبرة ئؤدى إلى تراكم 
قدر كبير من المعارف حيث تعتمد الزراعة التعاقدية على 

 .تسابھا بالخبرات المتتاليةأساليب يمكن تعلمھا وإك

 المشاركة اYجتماعية الرسمية

 0.303أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًاحصائيا عند مستوى معنوية وھو إرتباط معنوى 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة درجة 
بين درجة المشاركة فى المنظمات الريفية،  والتعاقدية

ويمكن تفسير ذلك بأن كلما زادت مشاركتھم فى المنظمات 
 درجة معرفتھم بالتوصيات الخاصة تالريفية زاد

 بالزراعة التعاقدية

 لمشاركة اYجتماعية غير الرسميةا

 0.397أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01وى معنوية ا عند مستًوھو إرتباط معنوى احصائي

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
درجة معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة 
التعاقدية وبين درجة المشاركة فى اZنشطة اجتماعية 

حيث أن المشاركة اCجتماعية غير الرسمية ، غير الرسمية
 المعلومات نتيجة تساعد الفرد فى الحصول على المزيد من

اCحتكاك والتعامل مع الزراع اhخرين مما يساعد على 
 .تبادل المعارف والخبرات

 الدرجة القيادية

 0.712أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
ة معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة درج

التعاقدية وبين الدرجة القيادية، وقد يرجع ذلك إلى أن 
المزارع القيادى عادة ما يكون من الزراع كبار السن الذين 
يتمتعون بمعارف وخبرات كبيرة باCضافة إلى أنھم يكونوا 

يسعون دائما للحصول على فى الغالب من المتعلمين الذين 
 . لتحسين وضعھم القيادىد من المعارف والتوصياتمزي

 التعرض لمصادر المعلومات

 0.768أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 مما 0.01معنوية ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى 

 موجبة بين درجة يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية
عة التعاقدية معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزرا

أى أنه كلما زاد ، وبين التعرض لمصادر المعلومات
تعرض المبحوثين لمصادر المعلومات زادت درجة 

ويمكن , معرفتھم بالتوصيات الخاصة بالزراعة التعاقدية
 تفسير ذلك بأن الزراع الذين يتعرضون لمصادر المعلومات
 ھم فى الغالب من الزراع الباحثين عن المعرفة والراغبين

فى التجديد لذلك فھم يتعرضون بصورة متكررة لمصادر 
المعلومات المختلفة وھذا التعرض المتكرر يساعد على 
 التثبيت المعرفى للمعارف والمعلومات التى يتلقاھا المزارع

 .ًتنفيذا لمبدأ التكرار الذى يعتبر أحد مبادئ التعلم الھامة

ًوبناءا على النتائج السابقة يمكن رفض الفرض 
Cحصائى اZول وقبول الفرض البديل اZول القائل بوجود ا

معرفة الزراع عJقة إرتباطية معنوية بين درجة 
 وبين كل من بالتوصيات الخاصة بالزراعة التعاقدية

الدخل ، مدة الخبرة فى العمل المزرعىالتعليمية، الحالة (
 تعاقديا، مدة الخبرة فى المزروعةالشھرى، المساحة 

المشاركة اCجتماعية الرسمية، ، عاقديةالزراعة الت
 المشاركة اCجتماعية غير الرسمية، الدرجة القيادية

 ).  والتعرض لمصادر المعلومات الزراعية

فى حين لم تتأكد المعنوية اCحصائية للعJقة بين درجة 
معرفة الزراع بالتوصيات الخاصة بالزراعة التعاقدية 

السن، عدد أفراد (لتالية وبين كل من المتغيرات المستقلة ا
 فراد اZسرة العاملين فى الزراعةاZسرة المعيشية، عدد أ

 ).ومساحة اZرض الزراعية

 إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية 

 مستوى إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية

 من إجمالى %14.0 أن 9أوضحت نتائج جدول 
 سلبى، وأن المبحوثين اتجاھھم نحو الزراعة التعاقدية

وأن  ، إجمالى المبحوثين إتجاھھم محايد من38.7%
 . من إجمالى المبحوثين إتجاھھم إيجابى47.3%

العوامل المرتبطة بدررجة إتجاه الزراع نحو الزراعة 
 التعاقدية

لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة إتجاه الزراع نحو 
الزراعة التعاقدية تم استخدام معامل اCرتباط البسيط 

بيرسون Cختبار صحة الفرض اCحصائى الثانى والذى ل
 توجد عJقة إرتباطية معنوية بين درجة "ينص على أنه 

 إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية وبين كل من المتغيرات
مدة ، ، الحالة التعليميةالسن( المستقلة المدروسة التالية

يشية، عدد أفراد اZسرة المعالخبرة فى العمل المزرعى، 
 الدخل الشھرى،، عدد أفراد اZسرة العاملين فى الزراعة

مدة  تعاقديا، المزروعة، المساحة مساحة اZرض الزراعية
المشاركة اCجتماعية ، الخبرة فى الزراعة التعاقدية

الدرجة مشاركة اCجتماعية غير الرسمية، الرسمية، ال
  ودرجة المعرفةادية،  التعرض لمصادر المعلوماتالقي

ويتضح من النتائج الواردة ). ةبتوصيات الزراعة التعاقدي
 :ما يلي 10جدول ب
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  مستوى إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية.9جدول 

 )%( عدد اYتجاهمستوى 

 14.0 21 درجة) 16-10(اتجاه سلبي 

 38.7 58 درجة) 23-17(اتجاه محايد 

 47.3 71 درجة) 30-24(اتجاه إيجابى 

 100 150 إجمالى

 .2019  عام جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية :المصدر

 

 

 

 

  العوامل المرتبطة بدرجة إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية.10جدول 

 معامل اYرتباط المتغيرات المستقلة م

 0.107 السن 1

 **0.411 الحالة التعليمية  2

 **0.573 لمزرعىمدة الخبرة فى العمل ا 3

 0.097 عدد أفراد ا�سرة المعيشية 4

 **0.355 عدد أفراد ا�سرة  العاملين فى الزراعة 5

 **0.479 الدخل الشھرى 6

 **0.351 مساحة ا�رض الزراعية  7

 **0.391  تعاقديالمزروعةالمساحة ا 8

 **0.601 مدة الخبرة فى الزراعة التعاقدية 9

 0.115 ية الرسميةالمشاركة اYجتماع 10

 **0.402 المشاركة اYجتماعية غير الرسمية 11

 **0.631 الدرجة القيادية 12

 **0.529 التعرض لمصادر المعلومات الزراعية 13

 **0.431 المعرفة بتوصيات الزراعة التعاقدية -14

 0.01معنوي عند مستوي معنوية       ** 05.معنوي عند مستوي معنوية *

 2019  عاممعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية ج :المصدر
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 الحالة التعليمية

 0.411أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 مما يشير إلى وجود عJقة 0.01وھو ارتباط معنوى عند 

 وبين درجة الحالة التعليميةإرتباطية معنوية موجبة بين 
ويمكن تفسير ذلك ، حو الزراعة التعاقديةإتجاه المبحوثين ن

بأن الشخص المتعلم يكون أكثر وعيا بأھمية اZفكار 
 .والتوصيات الحديثة

 مدة الخبرة فى العمل المزرعى

 0.573أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًعنوى احصائيا عند مستوى معنوية ھو إرتباط مو

باطية معنوية موجبة بين مما يشير إلى وجود عJقة إرت
درجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية وبين مدة 
الخبرة بالعمل المزرعى ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة عدد 
سنوات الخبرة تؤدى إلى زيادة المعارف والمھارات 
واCتجاھات اCيجايبة نحو توصيات الزراعة التعاقدية 

يدة مما يزيد من والتى تؤدى إلى الحصول على نتائج ج
 .التوصيات اCتجاھات اCيجابية للزراع وإقبالھم على تنفيذ

 د ا�سرة  العاملين فى الزراعةعدد أفرا

 0.355أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ً إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية وھو

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
درجة اتجاه المبحوثين بالتوصيات الخاصة بالزراعة 
التعاقدية وعدد أفراد اZسرة العاملين فى الزراعة Zن 
زيادة اZيدى العاملة يؤدى إلى زيادة مصادر المعلومات 

 .وبالتالى زيادة اتجاه

 الدخل الشھرى

 0.479أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًائيا عند مستوى معنوية وھو إرتباط معنوى احص

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
درجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية وبين الدخل 

 كلما زاد الدخل زاد اZتجاه اCيجابى Zن هالشھرى Zن
الدخل يزيد من فرص التعرض لمصادر المعلومات وZن 

دخلھا المرتفع مما يشجع المزارع الزراعة التعاقدية تتميز ب
 إلى اCقبال عليھا

  الزراعيةمساحة ا�رض

 0.351ئج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت أوضحت النتا
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
ية ومساحة درجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقد

حيازة اZرض الزراعية ، ويمكن تفسير ذلك بأن الحيازة 
الكبيرة تشجع المزارع على تبنى اZفكار الجديدة لذلك فھو 
يسعى دائما للحصول على اZفكار الجديدة أى تزداد 
اCتجاھات اCيجابية نحوھا على عكس الحيازات الصغيرة 

لذلك تقل التى تحد من قدرة أصحابھا على تنفيذ الجديد 
 .إتجاھاتھم وقابليتھم  للبحث عن الجديد

  تعاقدياالمزروعةاحة المس

 0.391أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
قدية وبين درجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعا

 تعاقديا، ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة المزروعةالمساحة 
اCتجاه اCبجابى للزراع نحو الزراعة التعاقدية يدفعه إلى 

 .التوسع فى المساحات المتعاقد عليھا

 دة الخبرة فى الزراعة التعاقديةم

 0.601اCرتباط بلغت أوضحت النتائج أن قيمة معامل 
 0.01ا عند مستوى معنوية ًوھو إرتباط معنوى احصائي

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
درجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية وبين مدة 

 . الخبرة فى الزراعة التعاقدية

 لمشاركة اYجتماعية غير الرسميةا

 0.402أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًصائيا عند مستوى معنوية وھو إرتباط معنوى اح

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
درجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية وبين درجة 
المشاركة اCجتماعية غير الرسمية، ويمكن تفسير ذلك بأن 
إحتكاك المزارع مع اhخرين يساعد على تبادل الخبرات 

 إقتناعه بفائدة الزراعة التعاقدية والمعارف التى تزيد من
 .فيزداد إقباله عليھا

 الدرجة القيادية

 0.631أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
دية وبين الدرجة درجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاق

القيادية، ويمكن تفسير ذلك بأن الشخص القيادى تتوفر لديه 
الرغبة واCقتناع بأھمية تنفيذ اZساليب الحديثة فى زيادة 
إنتاجه لذلك فھو يسعى دائما للحصول على الجديد من 

 .التوصيات الحديثة ويزداد إتجاھه اCيجابى نحوه

 التعاقدية لزراعةبا المتعلقة المعلومات لمصادر التعرض

 0.529أوضحت النتائج أن قيمة معامل اCرتباط بلغت 
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

 إرتباطية معنوية موجبة بين مما يشير إلى وجود عJقة
اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية وبين  درجة

عاقدية ،  التعرض لمصادر المعلومات المتعلقة بالزراعة الت
ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة تعرض المزارع لمصادر 
المعلومات يتيح له فرصة التعرف على الكثير من 
المعارف والمھارات والنتائج التى تؤكد أھمية وفائدة 

 .الزراعة التعاقدية مما يزيد من إقباله عليھا
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 عرفة بتوصيات الزراعة التعاقديةالم

 0.431اCرتباط بلغت أوضحت النتائج أن قيمة معامل 
 0.01ًوھو إرتباط معنوى احصائيا عند مستوى معنوية 

مما يشير إلى وجود عJقة إرتباطية معنوية موجبة بين 
درجة اتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية وبين 
المعرفة بتوصيات الزراعة التعاقدية ، ويمكن تفسير ذلك 

 التعاقدية تتيح بأن زيادة درجة المعرفة بتوصيات الزراعة
للمزارع معرفة أھمية وفائدة تطبيق الزراعة التعاقدية 
بالنسبة له مما يزيد من إقباله عليه وبالتالى زيادة اCتجاه 

 .اCيجابى نحوھا

 ًوبناءا على النتائج السابقة يمكن رفض الفرض اCحصائى
اZول وقبول الفرض البديل اZول القائل بوجود عJقة 

ية بين درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة إرتباطية معنو
، التعليميةالحالة (التعاقدية الريفية من التلوث وبين كل من 

ومدة الخبرة فى العمل المزرعى، عدد أفراد اZسرة 
الدخل الشھرى، مساحة اZرض ، العاملين فى الزراعة

الزراعية، المساحة المنزرعة تعاقديا، مدة الخبرة فى 
دية، المشاركة اCجتماعية غير الرسمية، الزراعة التعاق

 والمعرفة التعرض لمصادر المعلوماتالدرجة القيادية، 
 ).بتوصيات الزراعة التعاقدية

فى حين لم تتأكد المعنوية اCحصائية للعJقة بين درجة 
، السن(راعة التعاقدية وبين كل من اتجاه الزراع نحو الز

 اCجتماعية المشاركة وعدد أفراد اZسرة المعيشية
 ).الرسمية

 التى يقدمھا اYرشاد الزراعي لخدمات اYرشاديةا
 لزراع الزراعة التعاقدية

اعى مستوى الخدمات التى يقدمھا اYرشاد الزر
 للزراع فى الزراعة التعاقدية

 %72.0 إلى أن 11جدول أوضحت النتائج الواردة ب
اعى من إجمالى الزراع المبحوثين أفادوا بأن اCرشاد الزر

أن اCرشاد يقدم % 11.3 يقدم لھم خدمات قليلة، بينما أشار
شاد أن اCر% 16.7 لھم خدمات متوسطة، فى حين ذكر
من ذلك أن غالبية  يقدم لھم خدمات كثيرة، ويتضح

المبحوثين يحصلون على خدمات قليلة من اCرشاد 
الرزاعى وھذا يدل على ضعف نشاط اCرشاد الزرعى 

وفير الخدمات اCرشادية للمزارعين وانخفاض دوره فى ت
 .فى مجال الزراعة التعاقدية

اعى للزراع فى الخدمات التى يقدمھا اYرشاد الزر
 الزراعة التعاقدية

 أن أھم الخدمات 12 أظھرت النتائج الواردة بجدول 
اCرشاد الزراعى للمزارعين فى الزراعة  التى يقدمھا

متوسط الحسابى على التعاقدية جاءت مرتبة تنازليا وفقا لل
 توفير معلومات حول شروط وكيفية التعاقد: النحو التالى

، ثم توفير معلومات عن الشركات  درجة3.0بمتوسط 

 درجة، 2.9 بمتوسط والخارجية والجھات التعاقدية الداخلية
التوعية بأھمية التعاقد بين الشركات، وتنظيم  ثم كJ من

قية، وتقديم معلومات ندوات للتوعية ببعض العمليات التسوي
عن بعض التوصيات الخاصة بالعملية انتاجية بمتوسط 

ثم يلجأ  درجة 2.8توفير المبيدات  بمتوسط   ثم درجة2.8
الزراع إلى المرشد الزراعى ل�ستفسار عن بعض 

ثم ،  درجة2.7 المشاكل فى الزراعة التعاقدية بمتوسط
hت الزراعية بمتوسط توفير ا  . درجة2.6

ضح من ذلك أن أقل الخدمات التى يقدمھا اCرشاد ويت
الزراعى للزراع فى الزراعة التعاقدية ھى تنظيم ندوات 

 عن التوصيات للتوعية بالعمليات التسويقية وتقديم معلومات
hت وتوفيرالخاصة بالزراعة التعاقدية وتوفير ا، المبيدات 

ه ذر ھيلدلك يجب على القائمين على العمل اCرشادى توف
 .الخدمات بالمعدل المطلوب وفى الوقت المناسب

 شروط ومتطلبات الزراعة التعاقديةالمعرفة ب

 مستوى المعرفة بشروط ومتطلبات الزراعة التعاقدية

من % 7.3 إلى أن 13جدول أشارت النتائج الواردة ب
المبحوثين معرفتھم بشروط ومتطلبات الزراعة التعاقيدة 

ن معرفتھم بھا متوسطة، من المبحوثي% 15.4، منخفضة
 منھم معرفتھم مرتفعة، وھذه النتيجة %77.3فى حين كان 

منطقية hن المزارع يكون على علم بشروط العقد قبل 
 .الزراعة

 مستوى الرضا عن شروط التعاقد

 أن مستوى رضا 14جدول أوضحت النتائج الواردة ب
 :  المبحوثين عن شروط التعاقد كان على النحو التالى

 من %54.7 إلى أن 14جدول ت النتائج الواردة بأشار
 %31.3، المبحوثين رضاھم عن شروط التعاقد منخفض

من المبحوثين رضاھم عنھا متوسط، فى حين كان 
منھم رضاھم عن ھذه الشروط مرتفع، ويتضح % 14.0

من ذلك أن غالبية المبحوثين غير راضيين عن شروط 
 إعادة النظر فى التعاقد مما يتطلب من المسئولين ضرورة

ھذه الشروط ومحاولة التعرف على أسباب عدم رضا 
الزراع عن ھذه الشروط لضمان استمرارھم فى التعاقد 

اCستمرار وأيضا جذب زراع آخرين للتعاقد بما يضمن 
 .مع التوسع فى الزراعة التعاقدية

 ن شروط التعاقدا�ھمية النسبية لجوانب الرضا ع

 أن أھم جوانب 15دول جأوضحت النتائج الواردة ب
الرضا عن شروط التعاقد كانت مرتبة تنازليا حسب 

شكل وأسلوب التعاقد : المتوسط الحسابى على النحو التالى
 درجة، ثم كJ من التمويل، 2.4بمتوسط حسابى بلغ 

فى حالة محصول (والخدمة اCرشادية، واCشراف الفنى 
يقة م طر درجة ث2.2بمتوسط حسابى بلغ ) إنتاج التقاوى

،  درجة ثم كJ من النقل2.1الدفع بمتوسط حسابى بلغ 
المنازعات وجھة فض  السعر،و ومواصفات المنتج،
 . درجة2.0بمتوسط حسابى بلغ 
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  مستوى الخدمات التى يقدمھا اYرشاد الزراعى للزراع فى الزراعة التعاقدية.11جدول 

 )%( عدد مستوى الخدمات

 72.0 108 ) درجة15 -8(خدمات قليلة 

 11.3 17 )درجة24 -16(خدمات متوسطة 

 16.7 25 ) درجة32 -25(خدمات كثيرة 

 100.0 100 اYجمالى

 .2019  عام جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية:المصدر

 

  الخدمات التي يقدمھا اYرشاد الزراعي للزراع فى الزراعة التعاقدية .12جدول 

 الخدمات v نادرا أحيانا دائما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

 1 3.0 14.7 22 12.0 18 28.0 42 45.3 68 توفير معلومات حول شروط وكيفية التعاقد -1

توفير معلومات عن الشركات والجھات  -2
 التعاقدية الداخلية والخارجية

62 41.3 40 26.7 21 14.0 27 18.0 2.9 2 

 3 2.8 12.7 19 27.3 41 26.0 39 34.0 51 بأھمية التعاقد مع الشركات  التوعية-3

 تنظيم ندوات للتوعية ببعض العمليات -4
 التسويقية

49 32.7 41 27.3 45 30.0 15 10.0 2.8 3 

 تقديم معلومات عن بعض التوصيات -5
 الخاصة بالعملية اYنتاجية

51 34.0 42 28.0 39 26.0 18 12.0 2.8 3 

 5 2.8 6.0 9 26.7 40 44.7 67 22.7 34 توفير المبيدات  -6

توفير اYستشارات والحلول للمشاكل التى  -7
 تواجه الزراع 

41 27.3 44 29.3 41 27.3 24 16.0 2.7 4 

 5 2.6 20.7 31 28.0 42 25.3 38 26.0 39  توفير ا�vت الزراعية-8

 .2019  عامات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية جمعت وحسبت من بيان:المصدر

 

 

  

  مستوى المعرفة بشروط ومتطلبات الزراعة التعاقدية.13جدول 

 )%( عدد المعرفة

 7.3 11 درجة) 5-1(معرفة منخفضة 

 15.4 23 درجة) 10-6(معرفة متوسطة 

 77.3 116 درجة) 14-11(معرفة مرتفعة 

 100.0 150 إجمالى المبحوثين

 .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقيٮة عام :المصدر
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  مستوى رضا المبحوثين عن شروط التعاقد.14جدول 

 )%( عدد مستوى الرضا

 54.7 82 درجة) 5-1(رضا منخفض 

 31.3 47 درجة) 9-6(رضا متوسط 

 14.0 21 درجة) 14-10(رضا مرتفع 

 100.0 150 إجمالى المبحوثين

 .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقيٮة عام :المصدر
 

  ا�ھمية النسبية لجوانب الرضا عن شروط التعاقد .15جدول 

 العبارات غير راضى إلى حدا ما راضى تماما

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

المتوسط 
 الحسابى

 الترتيب

 1 2.4 15.3 23 34.0 51 50.7 76 شكل وأسلوب التعاقد-1

 2 2.2 21.3 32 40.0 60 38.7 58  التمويل-2

 3 2.1 26.0 39 40.0 60 34.0 51  طريقة الدفع-3

 4 2.0 24.0 36 50.0 75 26.0 39  مواصفات المنتج-4

 2 2.2 28.0 42 24.7 37 47.3 71  الخدمة اYرشادية-5

 4 2.0 27.3 41 45.3 68 27.3 41  النقل -6

 4 2.0 33.3 50 34.7 52 32.0 48 السعر -7

 4 2.0 29.3 44 38.0 57 32.7 49  جھة فض المنازعات-8

 2 2.2 26.0 39 32.7 49 41.3 62 )فى حالة محصول إنتاج التقاوى( اYشراف الفنى -9

 .2019 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقيٮة عام :المصدر
 

 

 دم رغبة الزراع المتعاقدين فىأسباب رغبة وع
 اvستمرار فى الزراعة التعاقدية

 اvستمرار فى أسباب رغبة الزراع المتعاقدين فى
 الزراعة التعاقدية

 أن أھم اZسباب 16جدول أوضحت النتائج الواردة ب
التى تؤدى إلى رغبة الزراع المتعاقدين فى استمرار فى 

 :يا على النحو التالىالزراعة التعاقدية كانت مرتبة تنازل

، ثم سھولة التسويق بنسبة %88زيادة العائد بنسبة 
، ثم %72،  ثم ضمان العائد فى آخر العام بنسبة 78%

، ثم المساعدة فى التكلفة %68زيادة انتاج بنسبة 
، ثم التغلب على مشكلة الحيازات %66الزراعية بنسبة 
ب ، ثم تJفى المخاطر فى تذبذ%64الصغيرة بنسبة 

، ثم الحصول على مستلزمات انتاج %63اZسعار بنسبة 
، ثم الحصول على استشارات فنية بنسبة %62جيدة بنسبة 

، ثم الحصول %60، ثم ضمان بيع المحصول بنسبة 61%
 %.59على المستلزمات فى الوقت المناسب بنسبة 

 اvستمرار فى أسباب عدم رغبة الزراع المتعاقدين فى
 الزراعة التعاقدية

 أن أھم اZسباب 17جدول ئج الواردة باأوضحت النت
التى تؤدى إلى عدم رغبة الزراع المتعاقدين فى استمرار 
فى الزراعة التعاقدية كانت مرتبة تنازليا على النحو 

 :التالى

عدم توفير سيارات نقل المحصول للمصنع بنسبة 
، ثم %84، ثم البعد عن مصانع السكر بنسبة 86%

، ثم تغير %81حص نسبة السكر بنسبة المبالغة فى ف
، ثم تأخر نقل المحصول %73السعر عند التسليم بنسبة 

، ثم %64، ثم ارتفاع تكاليف نقل المحصول بنسبة 68%
، ثم عدم %54تأخر وصول مستلزمات اCنتاج بنسبة 

، ثم اختJف %51وجود أنظمة تعاقدية معروفة بنسبة 
 .أيضا% 51على السعر بنسبة 
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 . أسباب رغبة الزراع المتعاقدين فى اvستمرار فى الزراعة التعاقدية.16جدول 

 )%( عدد أسباب الرغبة فى اYستمرار

 88.0 132  زيادة العائد-1

 78.0 117  سھولة التسويق وتقليل المخاطر التسويقية-2

 72.0 108  ضمان العائد فى آخر العام-3

 68.0 102  زيادة اvنتاج-4

 66.0 99 ة فى التكلفة الزراعية المساعد-5

 64.0 96  التغلب على مشكلة الحيازات الصغيرة-6

 63.0 95  تxفى المخاطر فى تذبذب ا�سعار-7

 62.0 95  الحصول على مستلزمات انتاج جيدة-8

 61.0 92  الحصول على استشارات فنية-9

 60.0 90  ضمان بيع المحصول-10

 59.0 89 فى الوقت المناسب الحصول على المستلزمات -11

 .2019عام  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية :المصدر
 

 عدم رغبة الزراع المتعاقدين فى اvستمرار فى الزراعة التعاقدية أسباب .17جدول 

 )%( عدد أسباب عدم الرغبة فى اYستمرار 

 86.0 129  عدم توفير سيارات نقل المحصول للمصنع-1

 84.0 126  البعد عن مصانع السكر-2

 81.0 122  المبالغة فى فحص نسبة السكر-3

 73.0 110  تغير السعر عند التسليم-4

 68.0 102  تأخر نقل المحصول-5

 64.0 96  ارتفاع تكاليف نقل المحصول-6

 54.0 81  تاخر وصول مستلزمات اvنتاج-7

 51.0 77 روفة عدم وجود أنظمة تعاقدية مع-8

 51.0 77  اvختxف على السعر-9

 .2019  عام جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية:المصدر

 

بة مقترحات المبحوثين للتغلب على أسباب عدم الرغ
 عند تطبيق الزراعة التعاقدية

 أن أھم المقترحات  18جدول ضحت النتائج الواردة بأو
المشكJت التى تواجه الزراع فى الزراعة للتغلب على 

 :التعاقدية كانت مرتبة تنازليا على النحو التالى

 بنسبة إقامة مصانع للسكر قريبة من مناطق الزراعة
، ثم %92 بنسبة ت نقل المحصولاتوفير سيار، ثم 93%

تنخفض  عدم تأخر الشركات فى استJم المحصول حتى 
جراءات الفحص إل ، ثم تسھي%89نسبة السكر بنسبة 

، ثم أن تساھم الشركة فى تكاليف %88واستJم بنسبة 
نتاج ، ثم توفير مستلزمات اC%87بنسبة نقل المحصول 

معيات ج، ثم التعاقد مع %83فى الوقت المناسب بنسبة 
، ثم إنشاء ھيئة تسويقية كبيرة %82تعاونية تسويقية بنسبة 

قية متخصصة ثم وجود إدارات تسوي%.78للتعاقد بنسبة 
 %.63فى المزارع أو الشركات بنسبة 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 47 No. (1) 2020 295

  مقترحات المبحوثين للتغلب على المشكxت التى تواجھھم عند تطبيق  الزراعة التعاقدية.18جدول 

 )%( عدد المقترحات

 93.0 140  إقامة مصانع للسكر قريبة من مناطق الزراعة-1

 92.0 138  نقل المحصولات توفير سيار-2

 89.0 134  الشركات فى استxم المحصول حتى vتنخفض نسبة السكر عدم تأخر-3

 88.0 132  تسھيل إجراءات الفحص واvستxم-4

 87.0 131  أن تساھم الشركة فى تكاليف نقل المحصول-5

 83.0 125  توفير مستلزمات اYنتاج فى الوقت المناسب-6

 82.0 123  التعاقد مع جمعيات تعاونية تسويقية-7

 78.0 117  إنشاء ھيئة تسويقية كبيرة للتعاقد-8

 63.0 95  وجود إدارات تسويقية متخصصة فى المزارع أو الشركات-9

 .2019  عام جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية في محافظة الشرقية :المصدر

 

 التوصيات

فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يمكن الخروج 
 :بالتوصيات التالية

جب على المسئولين فى اCرشاد الزراعى توفير ي -1
الخدمات اCرشادية للزراع فى مجال الزراعة التعاقدية 

من المبحوثين بأن الخدمات المقدمة % 72حيث أفاد 
 .قليلة

  توفير سيارات نقل المحصول للمصنع-2

  عدم المبالغة فى فحص نسبة السكر-3

  عدم تغير السعر عند التسليم-4

 ر نقل المحصول عدم تأخي-5

  عدم تاخير وصول مستلزمات انتاج-6

 وفة وجود أنظمة تعاقدية معر-7

  توفير  ضمانات كافية ستمرار الشركات فى التعاقد-8

  عدم تأخر الشركة فى دفع ثمن المحصول-9

  تسھيل التسويق وتقليل المخاطر التسويقية-10

  المساعدة فى التكلفة الزراعية-11
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AN ANALYTICAL STUDY OF FARMERS' KNOWLEDGE AND 
ATTIUDUS TOWARDS CONTRACT FARMING 

IN SHARKIA GOVERNORATE 

Heba H. Abd-Elgalil, Hosna M.I, Fouda, Magda A. Abdel Aal and M.I. Elkholy 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: This research aimed to identify both of the general characteristics of the 
respondents, the sources of information from which farmers obtain their information on 
contract farming, the degree of respondents 'knowledge of technical recommendations related 
to contract farming and its related factors, the degree of farmers' tendency towards contract 
farming and related factors. On extension services: What is offered by the agricultural 
extension, identify the knowledge of the farmers and the conditions and requirements of 
contract farming: the level of satisfaction with the terms of the contract, and identify the 
reasons for the desire and unwillingness of farmers. This research was conducted in Sharkia 
Governorate, Egypt from facility Abu Omar and San Hajar and Sahl El-Husseinieh were 
selected 50 respondents from each region were used, a number of statistical methods to 
analyze and display the results of the study were percentages, arithmetic average and the 
coefficient of correlation "Pearson". The most important results of the research were that 
(17.3%) of the respondents were exposed to information sources low, (28.0%) were moderate 
exposure while (54.7%) were high exposure, and that the most exposed sources. In addition, 
20.7% of the respondents are familiar with the guidelines of contract farming, 28.6% are 
medium, 50.7% are high, and their knowledge is high. Components of knowledge for contract 
farming are ascending according to high knowledge the following recommendations both of 
pest and disease incidence rate (48.0%) and recommendations after service operations after 
agriculture by (60.7%) and of the process of agriculture (62.7%) and for preparation for 
agriculture by (65.3), also results showed a significant correlation relationship among the 
degree  knowledge of farmers  and (agriculture, education, duration of experience in farm 
work, monthly income, contractually cultivated area, duration of experience in contract 
farming, formal social participation, informal social participation and leadership degree), as it 
turned out that (14.0%) of the total respondents are towards contract farming. In addition, 
36.7% of the total respondents had a moderate orientation and 47.3% showed a strong 
correlation and showed a significant correlation among the degree of the respondents' attitude 
towards rural contractual agriculture from pollution and (education and duration of experience 
in farm work). Number of family members working in agriculture, monthly income, land area, 
contractually cultivated area, duration of experience in contract farming, informal social 
participation, leadership degree, knowledge of contract farming recommendations). The results 
also showed that (72.0%) of the total farmers surveyed reported few services, while 11.3% 
indicated that medium services, while (16.7%) said that extension services provide them with 
many services. The services provided by agricultural extension to farmers in contract farming 
are to organize seminars to raise awareness of marketing operations and provide information 
on recommendations related to contract farming and the provision of machinery and the 
provision of pesticides. Therefore, extension workers should work to provide these services at 
the required rate and in a timely manner, as it turned out that (54.7%) of the respondents 
satisfied with contract was law. 
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