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إتجاىات الزراع نحو الزراعة التعاقدية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد
حسن محمود حسن شافعي

قسم اإلرشاد الزراعي – شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية  -مركز بحوث الصحراء
تاريخ القبول0217/0/08:

تاريخ التسميم0217/1/02 :

الممخص

استيدف ىذا البحث تحديد إتجاىات الزراع نحو الزراعة التعاقدية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ،من خالل تحقيق األىداف
الفرعية التالية :التعرف عمي مستوي معرفة الزراع بمنطقة البحث ببنود الزراعة التعاقدية ،وتحديد درجة إتجاه الزراع بمنطقة البحث نحو الزراعة
التعاقدية ،والتعرف عمي رأي الزراع في الفوائد التي سيحصمون عمييا من تطبيق الزراعة التعاقدية والمشكالت التي قد تواجييم في التطبيق،
وتحديد العالقة بين المتغيرات المستقمة لمزراع ،والمتغير التابع وىو درجة إتجاىيم نحو الزراعة التعاقدية ،وتحديد نسب إسيام كل من المتغيرات
المستقمة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكمى لمتغير في درجة إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية .وتم اختيار عينة عشوائية
بسيطة من واقع الكشوف باإلدارة الزراعية بمركز الخارجة بمغ عددىا  053مبحوثا تمثل ( )%3.0من الزراع المبحوثين بأكبر الوحدات الزراعية
بمركز الخارجة من حيث عدد الزراع وىي (الخارجة إنتاج ،والمنيرة ،وبوالق) ،تم توزيعيم عمى الوحدات الزراعية الثالث المختارة بواقع ،712
و ،23و 30مبحوثا عمى الترتيب.
أُستخدم في تحميل بيانات ىذا البحث معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون ،كما تم إستخدام نموذج التحميل اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد
المتدرج الصاعد  ،Step-wiseىذا باإلضافة إلي الحصر العددي والعرض الجدولي بالتكرار والنسب المئوية ،والمتوسط الحسابي ،واإلنحراف
المعياري ،لعرض بعض النتائج التي تم التحصل عمييا ،وذلك بإستخدام الحاسب اآللي لبرنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية .SPSS
وكانت أىم النتائج مايمى-:
 -1وجد أن  % 10.0من المبحوثين ذوى مستوى معرفي منخفض ببنود الزراعة التعاقدية ،بينما بمغت نسبة المبحوثين ذوي المستوى المعرفي
المتوسط  ،%51.1والمرتفع .%05.3
 -7وجد أن المبحوثون يتوقعون عدد من الفوائد نتيجة تطبيق الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث وىي كالتالي حسب تكرار ذكرىا :االرشادات
الزراعية والخبرات المكتسبة ( ،)%36.6تسويق المحصول بسيولة أخر الموسم ( ،)%52.5عدم التأخير في استالم المستحقات المالية
بعكس التجار ( ،)%51.1ضمان االسعار الجيدة مقابل المحصول ( ،)%67.7االتفاق في ظل التعاقد أفضل من االتفاق بالكالم مع
التجار( ،)% 63.3مساعدة صغار المزارعين في الحصول عمى مستمزمات اإلنتاج بصورة أجمو (.)%00.0
 -0وجد أن المبحوثين بمنطقة البحث يتوقعون عدد من المشكالت حسب خبرتيم السابقة في الزراعة التعاقدية نتيجة التطبيق وقد أمكن ترتيبيا
كالتالي حسب تكرار ذكرىا وىي :عدم التزام الجيات المتعاقدة ببنود التعاقد (إمكانية إخالل جية التعاقد بأحد الشروط المتعاقد عمييا سواء
مستمزمات اإلنتاج أو المتابعة الفنية أو أشياء اخرى) ( ،)%12.5ووجود مندوب من الجية ( المصنع أو الشركة) لالستالم من المزارع
والتوريد لمجية يؤدي لوجود وسيط يقمل من ربح المزارع ( ،)%10.0والمبالغة في مميزات التعاقد قبل إبرام العقد ( ،)%11.1وعدم وجود
جية قوية تمثل المزارعين في التعاقد لتنفيذه ( ،)% 11.1وضعف اإلنتاجية في األرض تقمل من فرص نجاح الزراعة التعاقدية (،)%3.2
ووجود مشرف قد يتسبب في عدم عدالة توزيع الخدمات بين المزارعين ( ،)%3.2واالتفاق في أول التعاقد عمى السعر لمبيع ال يراعي
أحيانا في األسعار ( ،)% 7.7ووجود بعض االشترطات في التعاقد والتي تكون مجحفة بحق المزارع ( ،)%7.7وضعف االشراف
االرتفاع
ً
والمتابعة خالل الموسم (.)%7.7
 -6وجد أن  %63.2من المبحوثين كانت درجة إتجاىاتيم إيجابية نحو الزراعة التعاقدية في حين أظيرت النتائج أن  %67.7 ،%11.1من
المبحوثين كانت درجة إتجاىاتيم سمبية ومحايدة عمى الترتيب .وتشير ىذه النتائج إلى أن معظم الزراع المبحوثين بمنطقة الدراسة ذوي
إتجاىات إيجابية نحو الزراعة التعاقدية مما ييسر ليم القدرة عمى إتخاذ القرار االقتصادي واالجتماعي المناسب بالمشاركة في الزراعات
التعاقدية.
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 -5وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى ( ) 3.31بين درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وكل من المتغيرات
المستقمة التالية :الحالة التعميمية ،وعدد أفراد االسرة ،والقيادية ،والتجديدية ،وادارة الموارد المزرعية ،والتعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية
الزراعية ،والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية.
 -3وجد أن نسبة مساىمة كل من المتغيرات المستقمة مجتمعة في تفسير التباين في إتجاىات المبحوثين كانت معنوية عند مستوى 3.31
وبمغت معنوية النموذج عند الخطوة الخامسة  % 30.3من التباين الكمى فى المتغير التابع ،وأن  %53.3منيا ُيعزى لدرجة المعرفة ببنود
الزراعة التعاقدية ،وأن  %2.2تُعزى لمحالة التعميمية لممبحوث %0.5 ،لدرجة التعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية% 3.5 ،
لمتجديدية لدى المبحوثين %3.2 ،تُعزى لمقيادية لدى المبحوثين.

الكممات الدليميو :الزراعة التعاقدية – اإلتجاىات

المقدمة

جيودا مضنية من أجل زيادة اإلنتاجية
تبذل الدولة
ً
الزراعية ،إال أن العديد من المشكالت ما زالت تحول
دون تحقيق ذلك وبخاصة المشكالت التسويقية لممحاصيل
الزراعية والتي تزايدت في الفترة األخيرة نتيجة ما شيدتو
بيئة العمل الزراعي في مصر خالل العقود الماضية من

العديد من المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية .ومما ال

شك فيو أن عدم تكيف الزراع مع ىذه التغيرات كان لو
أكبر األثر عمى حياتيم المعيشية في ظل افتقار صغار
الزراع إلى القدرة عمى تمبية متطمبات السوق من حيث
الكمية والجودة والتوقيت المناسب ،فيم يعانون من نقص

المعمومات والميارات ورأس المال الالزم لتحسين إنتاجيم
وتسويقو ،باإلضافة إلى عدم قدرتيم عمى تحمل المخاطر
بسبب صغر حجم الحيازات المزرعية لصغار الزراع،
(ليمى الشناوي ،7310 ،ص.)7:

ويعاني صغار الزراع بمحافظة الوادي الجديد في
سبيل تحقيق مستوى دخل مناسب من تذبذب أسعار
المحاصيل الزراعية التي لم تعد تستقر عمى نمط سعري
محدد يحقق لممزارع التسويق األمثل لمنتجاتو الزراعية،

صعودا وىبوطًا لتطيح بآمالو في تحقيق
بل تقفز قفزات
ً

خير عما عاناه من جيد ومشقة
عائد إقتصادي يعوضو ًا
في زراعة أرضو واإلىتمام بيا ،وبالتالي يزداد الخناق
عمى المزارع الصغير بالوادي الجديد مما قد يؤدى بو

الحال إلى أن ييجر أرضو ويبحث عن مصادر دخل
اخرى .وقد يرجع ذلك إلي اتساع المسافة المكانية
والزمانية بين المزارع والمستيمك ،فضالً عن افتقار معظم
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المزارعين بالوادي الجديد لإلمكانيات التخزينية أو
التسويقية أو التصنيعية كالفرز والتدريج ولكن العامل
األىم ىو نقص المعمومات السوقية لدى المزارعين وعدم
الدراية الكافية بظروف السوق.

ىذا ويمثل التسويق الزراعي أحد الركائز األساسية

والميمة التي يبنى عمييا أي بنيان اقتصادي فيي ليست
فقط جزء مكمل لعممية اإلنتاج الزراعي بل ىي جزء من
اإلنتاج نفسو ،لذا أىتمت الدول المختمفة بتنظيم العالقة

بين المنتجين الزراعيين والمصنعين من جية ومقدمي
الخدمات التسويقية الزراعية بما في ذلك المنظمات
الحكومية وغير الحكومية من جية أخرى ،وذلك من أجل
تحسين اإلنتاج الزراعي من خالل إنسياب المعمومات
التسويقية واإلنتاجية بين األطراف المختمفة ،وزيادة القدرة
عمى التفاوض وتسييل عمميات التسويق الزراعي بما

ينعكس فى النياية لمصمحة المستيمك وىو ما يعرف
بسمسمة القيمة.(Johnson: 2005, p.4) ،
وتعد الزراعة التعاقدية أحد صور تعزيز سمسمة القيمة

ألنيا وسيمة لمربط بين الزراع والجيات الزراعية ،حيث
تتعيد تمك الجيات الزراعية بشراء المحاصيل الزراعية

مسبقًا من الزراع وذلك ضمن معايير محددة لمجودة
والكمية ،والتي توفر لمزراع فرصة الحصول عمى مجموعة
أوسع من الخدمات اإلدارية والفنية واإلرشادية التي قد ال

يمكن

بدون

ذلك

الحصول

عمييا

).(Hoeffler: 2006, P.6
ويشترط "دليل الزراعة التعاقدية :الشراكة من أجل
النمو" عمى أن الزراعة التعاقدية حسنة اإلدارة أُسموب
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يمكن أن يسيم في زيادة دخل المزارعين ومضاعفة ربحية

المنتجين في تحقيق أىداف الدولة الخاصة بالتصدير

الجيات الراعية لمتعاقد ،كما أنيا تحقق القبول السياسي

وتنمية وعييم بأىمية وجدوى العمل الجماعي(وىبو،

األسعار والقروض والمستمزمات والمشورة اإلرشادية

وقد بدأت و ازرة الزراعة بالفعل تطبيق الزراعة

(منظمة األغذية والزراعة ،الز ارعة التعاقدية من أجل

التعاقدية بالنسبة لبعض المحاصيل االستراتيجية وأىميا

النمو).

القمح والذرة واألرز ،وفي ىذا الصدد فقد تم اصدار قرار

واالجتماعي من الزراع لجية التعاقد في مقابل ضمانات

http://WWW.fao.org/ag/ar.ag21@fao.org

وتمخص الخبرات الدولية مقومات النجاح لمزراعة
التعاقدية عمى التزام الجية المتعاقدة بمجموعة من
الواجبات تتمثل في :االحترام والوفاء بالعقود ،وتوفير
المستمزمات والخدمات الزراعية الالزمة لتحقيق إنتاج

عالي وبجودة مناسبة ،وكفالة االستدامة بوجود التزام
طويل األجل من الجانبين .غير أن منظمة األغذية
والزراعة تنبو إلى ضرورة أن يكون القرار الخاص
ار تجارًيا بحتًا ،فالمشروعات
باستخدام الزراعة التعاقدية قرًا
التي يكون دافعيا األساسي اعتبارات سياسية أو إجتماعية

وليس الوقائع اإلقتصادية والفنية سوف تفشل ال محالة،

ىذا ويجب أن تستند الزراعة التعاقدية إلى مجموعة من
الترتيبات القانوية في صورة عقد ينظم العالقة بين أطرافو
مع توضيح أىم ما يجب مراعاتو في ىذا العقد(منظمة
األغذية والزراعة ،الزراعة التعاقدية من أجل النمو).

http://WWW.fao.org/ag/ar.ag21@fao.org

ونظر ألىمية الزراعة التعاقدية فقد تضمنت الرؤية
ًا
المستقبمية لقطاع الزراعة المصري من خالل اإلستراتيجية
القومية لمتنمية الزراعية المستدامة  7303أىمية تطبيق

نظام متكامل لمزراعة التعاقدية في مصر في الوقت الراىن
عمى غرار بعض الدول لمحد من معاناة المزارعين خاصة
في مجاالت التسويق وتطوير نظم اإلنتاج (و ازرة الزراعة
واستصالح األراضي ،7333 ،ص .(57

وقد أثبتت الدراسات أنو من الضروري إدخال ونشر

الزراعة التعاقدية في الزراعة المصرية بصفة عامة
والمناطق المستصمحة بصفة خاصة لعدة اعتبارات من
أىميا :أن معظم مزارعي المناطق المستصمحة من

صغار المنتجين وذوي حيازات صغيرة ،ويعانون من
مشكالت إنتاجية وتسويقية ،وكذلك زيادة مشاركة صغار

وآخرون ،7316 ،ص.)0:

مركز لمزراعات التعاقدية بو ازرة الزراعة
ًا
بقانون إلنشاء
واستصالح األراضي ،ووفقًا لممادة األولى من ىذا القرار،
فإن الزراعة التعاقدية ىي اإلنتاج الزراعي والحيواني ،أو

استنادا إلى عقد بين المنتج
الداجني أو السمكي الذي يتم
ً
والمشتري يمتزم بموجبو المنتج بالتوريد طبقًا لمكميات
واالصناف والجودة والسعر وغيرىا من الشروط التي
يتضمنيا العقد .ويختص ىذا المركز بتسجيل عقود
الز ارعة التعاقدية ،والتوعية واإلرشاد والترويج لمزراعات
التعاقدية ،ووضع نماذج استرشادية لمعقود المشار إلييا،

وانشاء قاعدة بيانات ومعمومات واتاحتيا لمن يطمبيا من
المنتجين أو غيرىم من المتعاممين في السوق ،كما
يختص المركز بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن
تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببيا عن
طريق التحكيم (القانون رقم  16لسنة  7315بإنشاء

مركز الزراعات التعاقدية) .ولمزيد من المعمومات حول
الزراعة التعاقدية راجع )،)Roth: 992, P.1
،)Huacuja:

)،)Singh: 2003, P.2

)2001, P.1

)2003, P.5

 (،)Stessens, et al.: 2004, p.8) ، )Woodend:وىبة،
وآخرون ،7316 ،ص(،)0:الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،الدورة السادسة والستون البند  33من جدول
االعمال المؤقت ،تعزيز حقوق االنسان وحمايتو ،الحق
في الغذاء)( ،اسماعيل .)7311،وبإختصار فإن ىناك
أربعة محاور متكاممة تشكل بنود الزراعة التعاقدية ىي:
المحور األول :بنود إجراءات شكمية في التعاقد وشكل
العقد :تنص بنوده عمى :أطراف اإلتفاق ذوي األىمية
في التعامل( :المزارعين أو من ينوب عنيم  -طرف

ثاني( ،)-الييئات الحكومية أو الشركات الخاصة –
طرف أول ،)-ووثيقة مكتوبة وموقعة وموثقة ،ونسخة
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لطرفي التعاقد ،وجية ثالثة يتم المجوء إلييا وقت

التعرف عمي إتجاىات الزراع نحو الزراعة التعاقدية

النزاع.

بمحافظة الوادي الجديد حتي يمكن التنبؤ بسموكيم وتدعيم

المحور الثاني :بنود التزامات المزارع في التعاقد :تنص

بنوده عمى :تسديد ثمن مستمزمات اإلنتاج ،وجمع
وتعبئة ونقل المحصول لجية التعاقد ،وحضور عممية

اإلتجاىات الموالية وتغيير اإلتجاىات غير الموالية

والمحايدة إلي إتجاىات موالية تجاه الزراعة التعاقدية ومن
ثم تطبيقيا في مزارعيم ،وليذا فقد أُجري ىذا البحث

الوزن والتدريج ،ودفع غرامات مالية في حالة مخالفة

لمحاولة اإلجابة عمي تساؤل مؤداه ما ىي اتجاىات

العقد.

الزراع نحو الزراعة التعاقدية بمركز الخارجة بمحافظة

المحور الثالث :بنود التزامات جية التعاقد نحو المزارع:
تنص بنوده عمى :معاينة المساحة المتعاقد عمييا،
وتوريد مستمزمات اإلنتاج بالكمية والجودة والميعاد
المناسب ،والتأمين عمى المنتج ،وتحديد ميعاد جمع

ودرجة الجودة لممحصول ،ووزن المحصول وتسويقو
ودفع الثمن المستحق باإلضافة لحافز الجودة ،ورفض
المنتج في حالة نقص درجة جودتو.
المحور الرابع :بنود التزامات مشتركة بين جية التعاقد
والمزارع :تنص بنوده عمى :تحديد نوع المحصول
وسعره والمساحة ،ومدة التعاقد ،وعدم التجديد إال

بموافقة الطرفين.

الوادي الجديد؟

ومن ىذا المنطمق فإن مشكمة البحث تنحصر في
اإلجابة عمي التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ما ىو مستوي معرفة الزراع بمركز الخارجة في
محافظة الوادي الجديد ببنود الزراعة التعاقدية؟

 -7ما ىو إتجاه الزراع بمركز الخارجة في محافظة
الوادي الجديد نحو الزراعة التعاقدية؟
 -0ما ىو رأي الزراع بمركز الخارجة في محافظة
الوادي الجديد الوادي في الفوائد التي سيحصمون
عمييا من تطبيق فكرة الزراعة التعاقدية والمشكالت
التي قد تواجييم في التطبيق؟

ىذا وتعتبر الزراعة التعاقدية من أىم األفكار الزراعية
الجديدة التي يقوم جياز اإلرشاد الزراعي بنشرىا بين

المزارعين وذلك بإستخدام طرقو ووسائمو المتعددة
والمختمفة محاوًال إقناعيم بأىميتيا وفائدتيا ،ولما كان
اإلرشاد الزراعي من أىم أجيزة التغيير اليادفة إلي تنمية

وتحديث النشاط الزراعي من خالل برامج إرشادية

تستيدف نشر األفكار الزراعية المستحدثة بين الزراع
وحثيم عمي تبنييا وما يتطمبو ذلك من تغيرات سموكية
مرغوبة في معارفيم واتجاىاتيم ومياراتيم ،لذا يسعي
القائمون عمي العمل اإلرشادي الزراعي بالوادي الجديد

إلي التوسع في الزراعة التعاقدية من خالل نشر المعارف
جيدا وأن
إلماما ً
المتعمقة بيا والتي يجب أن يمم بيا الزراع ً
إيجابيا حتي يمكنيم تنفيذىا في
يكون إتجاىيم نحوىا
ً
حقوليم بكفاءة عالية.
ولما كانت اإلتجاىات تعد بمثابة قوي ىامة في تحديد

ما يقوم بو الفرد وكيفية ىذا األداء ،لذا فمن الضروري
144

أىداف البحث

من خالل العرض السابق لممشكمة البحثية ،فقد
تحددت أىداف البحث فيما يمي:

 -1التعرف عمي مستوي معرفة الزراع بمنطقة البحث
ببنود الزراعة التعاقدية.
 -7تحديد درجة إتجاه الزراع بمنطقة البحث نحو الزراعة
التعاقدية.
 -0التعرف عمي رأي الزراع بمنطقة البحث في الفوائد
التي سيحصمون عمييا من تطبيق الزراعة التعاقدية

والمشكالت التي قد تواجييم في التطبيق.
 -6تحديد العالقة بين المتغيرات المستقمة التالية لمزراع:
السن ،والحالة التعميمية ،والتخصص الدراسي ،وعدد

أفراد االسرة ،وحجم الحيازة المزرعية ،وعدد سنوات
الخبرة الزراعية ،والقيادية داخل المجتمع ،والتجديدية،
وادارة الموارد المزرعية ،والتعرض لمصادر المعمومات
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اإلرشادية الزراعية ،والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية،

وآخرون :1330،ص( ،)33سويمم ،7315 ،ص:

والمتغير التابع وىو درجة إتجاىيم نحو الزراعة

( ،)133األشول ،1352،ص ص،) 123-125 :

التعاقدية بمنطقة البحث.

(السممي ،1330 ،ص.)152:

 -5تحديد نسب إسيام كل من المتغيرات المستقمة ذات
العالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكمى
لمتغير في درجة إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية
بمنطقة البحث.
اإلطار النظري:
مفيوم اإلتجاه وخصائصو:

األُسموب البحثي

يشتمل األُسموب البحثي عمى منطقة البحث ،وشاممة
وعينة البحث ،والتعريفات االجرائية والمعالجة الكمية
لمتغيرات البحث ،والفروض النظرية ،وأداة جمع البيانات،
وجمع البيانات ،وأدوات التحميل اإلحصائي.
 -1منطقة البحث:

تناول العديد من العمماء مفيوم اإلتجاه من زوايا

تم إجراء البحث في محافظة الوادي الجديد ،حيث تقع

أنيا ميل عاطفي (عمر :1337 ،ص ،)03أو استجابة

جنوبا أما حدودىا
الحدود الدولية مع ليبيا غرًبا والسودان
ً
الداخمية فيي تشترك مع محافظات المنيا والجيزة

تبعا إلختالف الجوانب الخاصة بطبيعة اإلتجاه
مختمفة ً
ودوره وموضوعو ،فمنيم من ينظر إلي اإلتجاىات عمي
تقويمية متعممة (ويتيج :1322 ،ص ،)705أو استعداد
ذىني وعصبي (خير الدين :1323 ،ص ،)175أو

تنظيم لممعتقدات (جييان رشتي ،)373 :1325 ،أو
متغير كامن (عالم :7333 ،ص ،)515ومن أشير
مفاىيم اإلتجاه أنو "ميل عاطفي تنظمو الخبرة لالستجابة
سمبيا نحو شخص أو شئ أو موقف ما" وىذا
إيجابيا أو ً
ً
ما أكده كل من (راجح :1323 ،ص ،)115و(جابر،

 :1327ص ،)165و(السيد ،1323 ،ص.)722

واتفق معظم الباحثين عمي أن اإلتجاىات مكتسبة
يجيا خالل فترة زمنية ،ومتي تكونت
ومتعممة وتتكون تدر ً
يكون ليا صفة الثبات واإلستقرار النسبي ،ولذلك يعتبر
اإلتجاه من أشق العمميات التي تواجو القائمين عمي برامج

التغيير والتنمية ( ،)Beisecher, 1992: p21وال يعني ذلك
أن إتجاىات الفرد تظل ثابتة طوال حياتو بل يعترييا
بعض التغيير ،وقد ينمي الفرد أو يكتسب أو يطور

إتجاىات جديدة ليتكيف مع بيئتو حيث يسعي ليتوافق

سموكو مع إتجاىاتو نحو الموضوعات المختمفة ،ويتوقف
ذلك عمي طبيعة اإلتجاه نفسو وعمي عدم قدرة القائم
بالتغيير عمي اإلقناع والتأثير ()Myers, 1973: p120
و( .)Leagans, 1979: p120ولمزيد من المعمومات حول
مكونات اإلتجاه وخصائصو راجع كل من (درويش،

في جنوب غرب جميورية مصر العربية ،وتشترك فى

شماال ومحافظات أسيوط وسوىاج وقنا وأسوان
ومطروح
ً
شرقًا .وتبمغ مساحة المحافظة  663335كم 7تمثل
 %66من اجمالي مساحة الجميورية .ويبمغ عدد السكان

 775613نسمة منيم  % 3.3في القطاع الريفي
و %53.6في القطاع الحضرى والكثافة السكانية  1فرد
لكل  /7كم 7في المساحة الكمية ،وفى المساحة المأىولة

 156نسمة لكل 1كم .7ويمثل قطاع الزراعة الركيزة
األساسية في البنيان االقتصادي لمحافظة الوادي الجديد
لما لو من دور بارز في تحقيق األمن الغذائي ،لذا
يستحوذ ىذا القطاع عمى مساحة كبيرة من اىتمامات

الدولة لما يذخر بو من امكانيات وموارد أرضية ومياه

جوفية تتيح زراعة مساحات كبيرة وبخاصة في مناطق
التنمية الجديدة في درب األربعين وشرق العوينات وسيل
جنوب باريس حيث تقع ترعة الشيخ زايد( ،النوتة
المعموماتية ،محافظة الوادي الجديد.)7313 ،
 -0شاممة وعينة البحث:

تم اختيار مركز الخارجة لما يتمتع بو من وفرة في

المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بالقطاع
الزراعي حيث بمغ عدد المزارعين الحائزين بمركز
الخارجة ( )2363مزارع ،وتم إجراء البحث عمى أكبر
ثالث وحدات زراعية من حيث عدد المزارعين وىي:
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الخارجة إنتاج ( 7063مزارع) ،والمنيرة ( 231مزارع)،
وبوالق ( 325مزارع) ،بإجمالي ( 0223مزارع)،

 -1السن :يقصد بو سن المبحوث حتى أقرب سنة
ميالدية وقت إجراء البحث وتم قياس ىذا المتغير من

جدول(.)1

وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من واقع كشوف
احصائيات قسم االحصاء باإلدارة الزراعية بمركز

خالل الرقم الخام لسن الزراع.
 -0الحالة التعميمية :يقصد بو حالة المبحوث التعميمية
أميا( ،درجة)،
وقت إجراء البحث ،من حيث كونو ً
حاصل عمى االبتدائية (درجتان) ،االعدادية

الخارجة بمغ عددىا  053مبحوثا تمثل ( )%3.0من
الزراع بأكبر الوحدات الزراعية بمركز الخارجة من حيث

(0درجات)،

عدد الزراع وىي (الخارجة إنتاج ،والمنيرة ،وبوالق) ،طبقا

لمعادلة .(Krejcie& Morgan,1970,pp 607-610) :تم
توزيعيم عمى الوحدات الزراعية الثالث المختارة بواقع

( 5درجات).

دبموم

(6درجات)،

مؤىل

عالي

 -3التخصص الدراسي :يقصد بو التخصص الدراسي
لممبحوث ،زراعي (درجتان) ،غير زراعي (درجة

 ،712و ،23و 30مبحوثا عمى الترتيب من واقع

واحدة).

الكشوف الخاصة باحصائيات عدد الزراع الحائزين بقسم

 -4عدد افراد األُسرة :يقصد بو عدد أفراد أسرة المبحوث

 -3التعريفات االجرائية والمعالجة الكمية لمتغيرات

 -5حجم الحيازة المزرعية :مساحة االراضي الزراعية

االحصاء باإلدارة الزراعية بمركز الخارجة ،جدول(.)7
البحث :وتتضمن ما يمي:

المقيمين معو في معيشة واحدة.

التي يحوزىا المبحوث.

أوًال :المتغيرات المستقمة:

جدول  :1عدد الزراع الحائزين في الوحدات الزراعية التابعة لإلدارة الزراعية بمركز الخارجة
الوحدات الزراعية
م
عدد الزراع
الوحدات الزراعية
م
-1
-7
-0
-6
-5
-3

7063
231
325
305
573
513
اإلجمالي

الخارجة إنتاج
المنيرة
بوالق
الشركة
بورسعيد
ناصر الثورة

-2
-5
-3
-13
-11
-17

الخارجة 7 ،1
الجزائر
عارف
صنعاء
فمسطين
الخرطوم

عدد الزراع

653
055
763
770
155
163
2363

قسم اإلحصاء – اإلدارة الزراعية بمركز الخارجة.7313 ،

جدول  :0شاممة وعينة المبحوثين بالوحدات الزراعية المختارة لمدراسة بمركز الخارجة
الوحدات الزراعية

م

-1
-7
-0

الخارجة إنتاج
المنيرة
بوالق
اإلجمالي

عدد
7063
231
325
0223

الشاممة

%
37.3
73.1
12.3
133

عدد
712
23
30
053

العينة

%
37.3
73.1
12.3
133

 -6عدد سنوات الخبرة الزراعية :عدد السنوات التي

معبر عنيا باستجابات (نعم ،لحد ما ،ال) تم
متنوعة ًا
معالجتيا بقيم رقمية ( )1 ،7 ،0عمى الترتيب.

 -7القيادية داخل المجتمع :رؤية المبحوث لنفسو كمالذ

 -8التجديدية :يقصد بو الموقف السموكي الذي يمكن أن

واالقتصادية ومصدر لممعمومات الزراعية ،وتم قياس

أو مبتكر جديد يتعمق بالزراعة ،وتم قياس درجة

قضاىا المبحوث في العمل بالزراعة.

لممزارعين األخرين لحل مشكالتيم االجتماعية

ىذا المتغير بسؤال المبحوث بعدد ( 3عبارات)
141

يتخذه المبحوث عند سماعو عن فكرة عصرية زراعية
معبر عنيا
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باستجابات (موافق ،سيان ،غير موافق) تم معالجتيا

بسؤالو عن الفوائد المتوقعة والتي تجعل ىناك اقبال

بقيم رقمية ( .)1 ، 7، 0

عمى الزراعة التعاقدية ،وتم حصر الفوائد التي ذكرىا

 -9القدرة عمى إدارة الموارد المزرعية :تطبيق وتنفيذ
المبحوث لعدد من التوصيات الزراعية في اإلنتاج

المبحوثين وتك ارراتيا.

 -10المشاكل المتوقعة لمزراعة التعاقدية :تم قياسو

الزراعي والقدرة عمى إدارة الموارد الزراعية المتوفرة

بسؤال المبحوث عن لو تم تطبيق الزراعة التعاقدية

لديو لتعظيم االستفادة منيا ،وتم قياسو من خالل (

ىل سيكون ىناك مشاكل ناتجة عن التطبيق ،ثم

معبر عنيا باستجابات (نعم،
ًا
 15عبارة ) ،متنوعة
أحيانا ،ال) تم معالجتيا بقيم رقمية (.)1 ،7، 0
ً
 -12التعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية:

طمب من المبحوث حصر ىذه المشاكل من وجية

يقصد بو مدى تعرض المبحوث لمصادر المعمومات
التي يستقي منيا معموماتو الزراعية ،وىو سؤال مركب

حيث تم السؤال عن التعرض لمصادر المعمومات
الزراعية وكانت اإلجابة (يتعرض ،ال يتعرض) وفي

نظره ،وتم حصر المشاكل التي ذكرىا المبحوثين
وتك ارراتيا.
 -16معرفة المبحوثين بالبنود الخاصة بالزراعة
التعاقدية :يقصد بو مدى استجابة المبحوثين لبعض
العبارات التي تعكس معرفتيم ببنود الزراعة التعاقدية.

وتم قياسو من خالل ( )07عبارة يدور مضمونيا

حالة التعرض يسأل عن مدى االستفادة من ىذه
الجيات أو األفراد( البرامج الزراعية باإلذاعة

حول فكرة الزراعة التعاقدية ،من حيث أوًال :معرفة

والتميفزيون ،والصحف والمجالت الزراعية ،والنشرات

المزارعين باإلجراءات الشكمية في التعاقد وشكل العقد،

اإلرشادية ،والعاممون بمشروعات التنمية الزراعية،
الزراعي

انيا :معرفة المزارع بالتزاماتو في
( )5عبارات .ث ً
التعاقد )2( ،عبارات .ثالثًا :معرفة المزارعين
المبحوثين بالتزامات جية التعاقد نحوىم )17( ،عبارة.

بالجمعية التعاونية الزراعية ،وميندس اإلرشاد

ابعا :معرفة المزارعين بااللتزامات المشتركة بين جية
رً
التعاقد والمزارع)5( ،عبارات .ولتحديد درجة معرفة

ومراكز

البحوث

الزراعية،

والميندس

الزراعي ،وادارة اإلرشاد الزراعي ،وتجار األسمدة

والتقاوي والمبيدات ،وتجار المحاصيل ،واألىل
والجيران ،واإلنترنت) وكانت اإلجابة درجة استفادة
معبر عنيا بقيمة
(كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة ،منعدمة)ً ،ا
رقمية ( )1 ،7 ،0 ،6عمى الترتيب.
 -11مصدر سماع المبحوث عن نظام الزراعة
التعاقدية :تم قياسو بسؤال المبحوث عما إذا كان قد

المبحوث ببنود الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث فقد
طُمب منو اإلستجابة ليا لموقوف عمي معرفتو بيا،

وذلك عمي مقياس مكون من ثالث فئات ىي:
(يعرف ،يعرف لحد ما ،ال يعرف) ،وتم أعطاؤه

الدرجات ( )1 ،7 ،0عمى الترتيب وفقًا الستجابتو ،ثم
حصر عدد المبحوثين وحساب نسبتيم المئوية.

سمع عن نظام الزراعة التعاقدية أم ال ،ثم طمب منو

ثانيا :المتغير التابع:
ً

خالليا ،وتم حصر التك اررات التي ذكرىا المبحوثين

بو مدى استجابة المبحوثين لعدد( )77عبارة تعكس

تحديد المصادر التي سمع عن الزراعة التعاقدية من

درجة اتجاه المبحوث نحو الزراعة التعاقدية :يقصد

عن كل المصادر وتم ترتيبيا تناز ًليا وفقًا لذلك.
 -10االقبال عمى الزراعة والفوائد المتوقعة منيا :تم

ليكرت المعدل والذي يتضمن االستجابة نحو تمك

الزراعة التعاقدية عند التطبيق (نعم) أم (ال))1 ،7( ،

بمتدرج ألنماط اإلستجابة وىي( :موافق ،محايد ،غير

عمى الترتيب .ثم طمب من المبحوث الذي أجاب بنعم

موافق) ،وقد أعطيت ىذه اإلستجابات درجات تنحصر

قياسو بسؤال المبحوث ىل سيكون ىناك إقبال عمى
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بين ( )1-0بالترتيب في حالة العبارات اإليجابية،1( ،

معرفة الزراع ببنود الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث ،وقد

 )77 ،13 ،16 ،10 ،3 ،2 ،5، 6 ،0 ،7وأعطيت

طُمب من كل مبحوث اإلستجابة ليا لموقوف عمي معرفتو

في حالة العبارات السمبية،17 ،11 ،13 ،5 ،3 ( ،

باإلجراءات الشكمية في التعاقد وشكل العقد)5( ،

 ،)71 ،73 ،13 ،15 ،12 ،15ثم حسبت درجة إتجاه

ثانيا :معرفة المزارع بالتزاماتو في التعاقد)2( ،
عباراتً .
عبارات .ثالثًا :معرفة المزارعين المبحوثين بالتزامات جية

ىذه االستجابات درجات تنحصر بين ( )0-1بالترتيب

المبحوث نحو الزراعة التعاقدية من خالل حساب مجموع
درجاتو في عبارات المقياس.
 -4الفروض البحثية:

لتحقيق ىدفي البحث الرابع والخامس تم صياغة

الفرضين البحثيين التاليين-:

 -1توجد عالقة معنوية بين درجة إتجاه المبحوثين نحو
الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث وبين كل من
المتغيرات المستقمة التالية :السن ،والحالة التعميمية،

والتخصص الدراسي ،وعدد أفراد االسرة ،وحجم الحيازة
المزرعية ،وعدد سنوات الخبرة الزراعية ،والقيادية
داخل المجتمع ،والتجديدية ،والقدرة عمى إدارة الموارد
المزرعية ،والتعرض لمصادر المعمومات الزراعية،
والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية.

ببنود الزراعة التعاقدية ،من حيث أوًال :معرفة المزارعين

ابعا :معرفة المزارعين
التعاقد نحوىم )17( ،عبارة .ر ً
التعاقد
جية
بين
المشتركة
بااللتزامات
والمزارع)5(،عبارات .وقد طُمب منو االستجابة عمي ىذه
العبارات وذلك عمي مقياس مكون من ثالث فئات ىي:

(يعرف ،يعرف لحد ما ،ال يعرف).

وتناول الجزء الثالث من اإلستبيان رأي المبحوثين في

الفوائد التي يمكن الحصول عمييا من تطبيق فكرة الزراعة
التعاقدية بمنطقة البحث ،والمشاكل المتوقع حدوثيا.
وتناول الجزء الرابع واألخير من استمارة االستبيان

مقياس إتجاىات المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة
البحث ،حيث تم إعداد ثالثون عبارة متنوعة بين
اإليجابية والسمبية ،روعي في صياغتيا أن تكون مالئمة

 -7تسيم كل من المتغيرات المستقمة ذات العالقة

من حيث بنائيا المغوي وقدرتيا عمي قياس اإلتجاه

اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكمى لمتغير في

المفترض قياسو ،وقد تم عرض تمك العبارات عمي عشرة

درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة
البحث.
 -5أداة جمع البيانات

محكمين من أساتذة اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي
بكميات الزراعة بالجامعات ومراكز البحوث الزراعية كل
عمي حده ،وطمب من كل محكم أن يوضح رأيو في كل

تم إعداد إستمارة إستبيان كأداة لجمع البيانات البحثية

تماما ،أو صالحيتيا
عبارة منيا من حيث (صالحيتيا ً
نوعا ما ،أو عدم صالحيتيا) لقياس اإلتجاه نحو الزراعة
ً

والمزرعية لممبحوثين من زراع مركز الخارجة بمحافظة

عمي الترتيب ،ثم تم قسمة مجموع كل عبارة وفقًا ألراء
جميع المحكمين عمي الحد األقصي لدرجات المحكمين

من المبحوثين ،وقد إشتممت إستمارة اإلستبيان عمي أربعة
أجزاء ،تناول الجزء األول منيا الخصائص الشخصية
الوادي الجديد اشتممت عمي :السن ،والحالة التعميمية،

والتخصص الدراسي ،وعدد أفراد االسرة ،وحجم الحيازة
المزرعية ،وعدد سنوات الخبرة الزراعية ،والقيادية داخل
المجتمع ،والتجديدية ،وادارة الموارد المزرعية ،والتعرض
لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية.
وتضمن الجزء الثاني من اإلستمارة عدد ( )07عبارة

يدور مضمونيا حول فكرة الزراعة التعاقدية ،لتحديد

التعاقدية بمنطقة البحث وأعطيت القيم ( ،0و ،7و)1

لكل عبارة عمي حده وىو  33درجة ،وذلك إليجاد النسبة

المئوية لصالحية العبارة ،ووفقًا ليذا التحكيم تم إستبعاد
خمسة عبارات لحصول ىذه العبارات عمي أقل من %25
من موافقة المحكمين ،وانتيت الصورة األولية لتمك
العبارات إلي خمسة وعشرين عبارة ،منيا ثالثة عشر

نظر
عبارة إيجابية ،واثنى عشر عبارة سمبية ،تم إستبقائيا ًا
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لمالئمتيا من حيث بنائيا المغوي وصالحيتيا لقياس ما

 ،7313وتبين من نتيجتو إنيا تحتاج لبعض التعديالت

وضعت لقياسو وفقًا لما أقره المحكمون.
وبحساب معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة

التي تم إجرائيا ،وأصبحت اإلستمارة بعد ذلك صالحة

والدرجة الكمية لمعبارات في صورتيا األولية ،تم إستبعاد

لجمع البيانات التي تحقق أىداف البحث.
 -6جمع البيانات:

جمعت البيانات النيائية ليذا البحث عن طريق

نظر ألن معامالت إرتباطيا كانت غير
ثالثة عبارات ًا
معنوية عمي مستوي  3.35مع الدرجة الكمية لتمك

المقابمة الشخصية لممبحوثين بواسطة إستمارة إستبيان

العبارات ،وعميو انتيت الصورة التجريبية لمعبارات

خالل شيري سبتمبر وأكتوبر  ،7313وبعد االنتياء من

المستخدمة في قياس اإلتجاه إلي اثنين وعشرين عبارة،

جمع البيانات تم تفريغيا وجدولتيا.

نظر لمالئمتيا من حيث بنائيا المغوي
ًا
تم إستبقائيا
وصالحيتيا لقياس ما وضعت لقياسو وتتمتع جميعيا

 -7أدوات التحميل االحصائي:

منيا أحد عشر عبارة إيجابية ،وأحد عشر عبارة سمبية،

بمعامالت ارتباط ذات داللة معنوية مع الدرجة الكمية
ليا.
ولمتوصل إلي الداللة الخاصة بثبات تمك العبارات
المستخدمة في قياس اإلتجاه في صورتيا النيائية ،تم

إستخدام معادلة كرونباخ  Cronbachوالتي يطمق عمييا
معامل ألفا  ،Alphaحيث بمغت قيمتو  3.251ويعتبر
ذلك دليالً عمي ثباتيا ،وبحساب الجذر التربيعي لمعامل

الثبات تم تحديد قيمة معامل الصدق الذاتي ،حيث وجد

أُستخدم في تحميل بيانات ىذا البحث معادلة كرونباخ

 Cronbachلمتوصل إلي الداللة الخاصة بثبات العبارات
المستخدمة في قياس اإلتجاه ،والجذر التربيعي لمعامل
الثبات لتحديد قيمة معامل الصدق الذاتي ،ومعامل

اإلرتباط البسيط لبيرسون إلختبار العالقة بين درجة إتجاه
المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث (كمتغير
تابع) وبين متغيراتيم المستقمة المدروسة ،ونموذج التحميل
اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد

Step-

أنو يساوي  3.556وىذا يعتبر معامل صدق مرتفع لتمك

 wiseلتحديد نسب مساىمة كل من المتغيرات المستقمة

بالشروط الواجب توافرىا في أداة القياس المناسبة

لمتغير في درجة إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية،

العبارات المستخدمة في قياس اإلتجاه ،أي تتمتع

والموثوقة .وقيست كل عبارة من العبارات بمتدرج ألنماط

ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكمى
باإلضافة إلي الحصر العددي والعرض الجدولي بالتكرار

اإلستجابة وىي :موافق ،محايد ،غير موافق ،وقد أعطيت

والنسب

العبارات اإليجابية ،والعكس في حالة العبارات السمبية.

وذلك بإستخدام الحاسب اآللي لبرنامج الحزمة اإلحصائية

ىذه اإلستجابات درجات تنحصر بين  1-0في حالة
وقد بمغ الحد األقصي لدرجات العبارات ( )33درجة،
والحد األدني ( )77درجة ،وبجمع الدرجات التي حصل
عمييا المبحوث من تمك العبارات

المئوية،

والمتوسط

الحسابي،

واإلنحراف

المعياري ،لعرض بعض النتائج التي تم التحصل عمييا،

لمعموم اإلجتماعية .SPSS

النتائج ومناقشتيا

األثنين وعشرون

أوًال :وصف عينة البحث :أظيرت النتائج بالجدول

درجة إتجاه المبحوث نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة

 -1السن :تبين أن  %50.6يقعون فى المرحمة

 75مزارًعا بقرية الخارجة إنتاج بمركز الخارجة وذلك
بالمقابمة الشخصية مع المزارعين خالل شير أغسطس

العمر) و % 77.0منيم يقعون فى المرحمة العمرية

المكونة لممقياس أمكن الحصول عمي درجة تعبر عن
البحث .وقد تم تطبيق الصورة األولية لتمك العبارات عمي
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( )0والخاص بوصف الخصائص المدروسة لممبحوثين:

العمرية 63إلى أقل من  33سنة( ،مرحمة وسط
أقل من  63سنة( ،مرحمة الرشد المبكر) و%76.0
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فى المرحمة العمرية  33سنة فاكثر (مرحمة

القيادية داخل المجتمع بينما  %73.3منيم يقعون في

الشيخوخة).

فئة درجة القيادية المرتفعة داخل المجتمع وىو مؤشر

 -0الحالة التعميمية :إتضح أن  %65.3حاصمون عمى
مؤىل متوسط %7.0 ،حاصمون عمى مؤىل عالي،
وتشير ىذه النتائج الى ارتفاع نسبة التعميم ،لدى

جيد إلمكانية تطبيق الزراعة التعاقدية عمى المحاصيل
المختمفة بمنطقة البحث.

 -8التجديدية :أتضح أن  %50.6من المبحوثين يقعون

المبحوثين وبالتالى تقبميم لالفكار الزراعية الجديدة

في فئة مرتفع درجة التجديدية وىو مؤشر جيد عن

ومنيا الزراعة التعاقدية.

وجود استعداد لدى المزارعين المبحوثين لالفكار

 -3التخصص الدراسي :تبين أن  %75.3من
المبحوثين تخصصيم الدراسي في مجال الزراعة،

الجديدة واالساليب الزراعية الحديثة وما يتبعو من
إمكانية تطبيق الزراعة التعاقدية عمى نطاق واسع.

بينما  %77.0 ،%65.5من المبحوثين بدون

 -9القدرة عمى إدارة الموارد المزرعية :تبين أن

عمى الترتيب مما يساىم بدور مرتفع فى المشاركة فى

ومتوسط القدرة عمى إدارة الموارد المزرعية وىو ما

تخصص أو تخصص في مجال اخر غير الزراعة

 %22.5من المبحوثين يقعون في فئتي منخفض

االنشطة الزراعية والتنموية.

يؤكد عمى ضرورة وجود نوع من أنواع تنظيم العمل

 -4عدد أفراد األسرة :تشير النتائج أن  %15.3من
المبحوثين عدد أفراد األسرة لدييم اقل من  5أفراد،

وأن  %25.5من المبحوثين لدييم ( 5إلى  2أفراد)،
وأن  %5.3من المبحوثين بمغ عدد أفراد أسرتيم (5

الزراعي واإلستغالل األمثل لمموارد الطبيعية المتاحة
ووجود الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الرئيسية

بالمنطقة وما يتيحو ذلك من اإلشراف الفني والتوفير
لممستمزمات الزراعية والتخطيط المسبق لمزراعات

افراد فأكثر) ،وتشير ىذه النتائج الى ارتفاع قوة العمل

الحقمية قد يمكن المبحوثين من رفع مستوى إدارة

المزرعى.

الموارد المزرعية وبالتبعية زيادة المردود االقتصادي

 -5حجم الحيازة المزرعية  :إتضح أن  % 5.3من
المبحوثين تنحصر حيازتيم المزرعية ما بين (5 -1

لممبحوثين.
 -12التعرض لمصادر المعمومات االرشادية

أفدنة) ،وأن  %51.1منيم لدييم حيازة من(  5إلى 3
أفدنة) ،وأن  %63منيم لدييم ( 13أفدنة فأكثر)،

الزراعية :أتضح أن  %05.3من المبحوثين كانت

درجة تعرضيم لمصادر المعمومات الزراعية منخفضة،

وتشير ىذه النتائج الى ارتفاع حجم الحيازة الزراعية

بينما  %73.3 ،%02.5من المبحوثين كانت درجة

لدى المبحوثين وربما يرجع السبب فى ذلك النيا من

تعرضيم لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية

المصادر الرئيسية لدخل الزراع بمنطقة الدراسة ،مما

متوسطة ومرتفعة عمى الترتيب.

قد يدفعيم إلى تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان

ترتيب مصادر المعمومات وفقًا ألىميتيا من وجية

 -6عدد سنوات الخبرة الزراعية :اتضح أن %56.6

أوضحت النتائج الواردة بالجدول( )6أن المزارعين

تسويق ما يزرعونو.

نظر الزراع:

من المبحوثين لدييم خبرة بالعمل الزراعى  73سنة

المبحوثين غمبت عمييم تزكية أنفسيم كمصدر لممعمومات

فأكثر وتشير ىذه النتائج الى االرتفاع النسبى لمخبرة

الزراعية حيث أوضحوا ان الخبرة الذاتية ىي مصدرىم

فى العمل الزراعى.

 -7القيادية داخل المجتمع :تبين أن  %53من

المبحوثين يقعون في فئتى منخفض ومتوسط درجة

الرئيسي لمعموماتيم الزراعية بمتوسط قدره  0.32وكان
ترتيب مصادر المعمومات االخرى وفقًا ألىميتيا من
وجية نظر الزراع المبحوثين كالتالي :االىل والجيران فى
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المرتبة األولى بدرجة متوسطة قدرىا  ،0.32وجاء فى

الجمعية التعاونية الزراعية بمتوسط  7.67ومعيا في

الترتيب الثانى مراكز البحوث بمتوسط  ،7.31وميندس

نفس الدرجة البرامج التمفزيونية الزراعية،

جدول :3توصيف الخصائص المدروسة لممبحوثين بمنطقة البحث
ن=
%
المتغير
352
 -1السن

ن=
المتغير
352
 -1الحالة التعميمية

أقل من 63سنة
( ) 53 – 63سنة

25
112

77.0
00.6

( ) 33 – 53سنة

23

73.3

االعدادية

(  ) 23- 33سنة

23

71.2

دبموم متوسط

3
 23سنو فأكثر
 -1التخصص الدراسي
121
بدون
131
تخصص زراعي
25
تخصص غير زراعي
 -1حجم الحيازة المزرعية
01
أقل من  5أفدنة
123
13-5فدان
163
 13فدان فأكثر
 -7القيادية
176
ضعيف (أقل من  13درجات)
153
متوسط ( 16 -13درجة)
23
مرتفع (  16درجة فأكثر)
 -1القدرة عمى إدارة الموارد الزراعية
123
منخفض (أقل من  01درجة)
30
متوسط ( 05 -01درجة)
25
مرتفع (  05درجة فأكثر)

7.3
65.5
75.3
77.0
5.3
51.1
63
05.3
66.6
73.3
51.1
73.2
77.7

أمي
االبتدائية

15
76

107

02.5

121

65.3

مصادر المعمومات
الخبرة الذاتية
االىل والجيران
مراكز البحوث
ميندس الجمعية الزراعية
برامج تمفزيونية زراعية
تجار األسمدة والتقاوي
المرشد الزراعي
قسم اإلرشاد الزراعي
النشرات اإلرشادية
العاممون بمشروعات التنمية
صحف ومجالت زراعية
تجار المحاصيل
اإلنترنت
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عدد
060
713
23
37
56
37
63
01
15
2
01
01
3

%
32.5
33.3
73.3
12.5
15.3
12.5
10.0
5.3
6.6
7.7
5.3
5.3
3

6.0
3.2

7.0

5
جامعي
 -4عدد افراد االسرة
15.3
55
أقل من  5أفراد
25.5
736
 5إلى  2أفراد
5.3
01
 5أفراد فاكثر
 -1عدد سنوات الخبرة الزراعية
15.3
55
أقل من  73سنة
65.3
121
63 -73
05.5
176
 63سنة فأكثر
 -1التجديدية
76.7
55
ضعيف (أقل من  15درجة)
77.7
25
متوسط (  13 -15درجة )
50.6
152
مرتفع ( 13درجة فأكثر )
 -13التعرض لمصادر المعمومات الزراعية
05.3
175
منخفض (أقل من  73درجة)
02.5
107
متوسط ( 03 -73درجة)
73.3
30
مرتفع ( 66-03درجة)

جدول  :4ترتيب مصادر المعمومات الزراعية وفقًا لدرجة استفادة المبحوثين منيا
درجة االستفادة
ضعيفة
متوسطة
كبيرة
عدد
2
107
136
135
113
22
23
135
107
131
37
56
5

%

%
7.7
02.5
55.3
01.1
00.0
77.7
73.3
01.1
02.5
75.3
12.5
15.3
7.0

عدد
3
3
23
30
131
131
135
113
37
113
30
131
22

%
3
3
73.3
73.2
75.3
75.3
01.1
00.0
12.5
00.0
73.2
75.3
77.3

منعدمة

عدد
3
2
15
55
22
135
176
30
163
176
130
130
735

%
3
7.7
6.6
76.6
77.7
01.1
05.3
73.2
63.3
05.3
63.2
63.2
25.2

الدرجة
المتوسطة
0.32
0.52
7.31
7.67
7.67
7.73
7.77
7.11
7.33
1.32
1.55
1.53
1.01
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وجاء فى الترتيب السادس تجار التقاوي كمصدر

شبكة المعمومات الدولية كمصدر من مصادر المعمومات

لمحصول عمى المعمومات اإلرشادية الزراعية بدرجة

الزراعية لدى المزارعين وىو ما يؤكد عمى اىمية تمك

اإلرشاد الزراعي باإلدارة الزراعية المركز السابع والثامن

من جانب المخططين لبرامج التنمية الزراعية.

عمى الترتيب بدرجة متوسطة  7.11 ،7.77عمى
الترتيب ،بينما مثمت النشرات اإلرشادية والصحف

 -11مصدر السماع عن الزراعة التعاقدية:

أوضحت النتائج في الجدول( ،)5تنوع مصادر

متأخر في الحصول عمى
ًا
مصدر
ًا
والمجالت الزراعية
المعمومات الزراعية بمتوسط  ،1.55 ،7.33بينما جاء

السماع عن الزراعة التعاقدية لدى المبحوثين حيث أن

متوسطة

قدرىا  ،7.73واحتل المرشد الزراعي وقسم

الشبكة في تداول المعمومات واعطائيا األىتمام المناسب

 %67.7من المبحوثين كان مصدر سماعيم عن

التنمويون في المركز الحادي عشر بدرجة متوسطة 1.3
وشكل تجار المحاصيل وشبكة المعمومات الدولية

الزراعة التعاقدية من خالل مندوبو شركات التصدير مثل

الشركة العامة لتجفيف البصل وشركة إنتاج المشروبات

(االنترنت) المصدر الثاني عشر و الثالث عشر عمى

(البيرة) ثم تمييا و ازرة الزراعة ممثمة في الميندسين

الترتيب في االىمية كمصدر لممعمومات الزراعية بمنطقة

الدراسة بمتوسط  1.01 ،1.53عمى الترتيب.

الزراعيين بالجمعية المركزية وخبراء إنتاج التقاوي باإلدارة
العامة إلنتاج التقاوي كمصدر بنسبة  ،%76.5وقد مثمت

ومن خالل العرض السابق نستخمص أن أىم مصادر

المصادر األخري  %11.3وىي األىل والجيران

المعمومات لممزارعين المبحوثين ىي االىل والجيران،

والتميفزيون والميندسين الزراعيين الذين يعممون بصور

ومراكز البحوث ،وميندس الجمعية التعاونية الزراعية،
والبرامج التميفزيونية الخاصة بالزراعة ،حيث كانت ىذه
شيوعا وانتشا ار بين المبحوثين في
المصدر ىو األكثر
ً
الحصول عمى معموماتيم ،وربما يرجع السبب فى ذلك

حرة .ىذا وقد وجد أن  %77.7من المزارعين المبحوثين
لم يستطع تحديد مصدر السماع عن الزراعة التعاقدية
وذلك لمرور فترة طويمة عمى سماعيم عنيا.

الى زيادة الخدمات واالمكانات التى تقدميا مراكز البحوث

التابعة لو ازرة الزراعة (مركز بحوث الصحراء ،مركز
البحوث الزراعية) فى السنوات االخيرة ،وبدأت ظيور
جدول  :5توزيع الزراع وفقًا لمصدر سماعيم عن الزراعة التعاقدية
شركات التصدير:
و ازرة الزراعة:
مصادر أخرى:

مصدر السماع
الشركة العامة لتجفيف البصل
شركة إنتاج البيرة
الجمعية المركزية
اإلدارة العامة إلنتاج التقاوي
األىل والجيران
التميفزيون
الميندسون الزراعيون

 -17مدى االقبال عمى الزراعة التعاقدية والفوائد المتوقعة من وجية نظر المبحوثين:

التكرار
112
01
55
01
75
5
5

%
00.0
5.3
15.3
5.3
2.5
7.7
7.7

أتضح من النتائج بالجدول( ،)3أن ىناك  %13.3من

بالجدول ( ،)2أن  %77.7من المزارعين المبحوثين لم يذكروا

القبول لدى المزارعين بمنطقة البحث ،بينما  %53.1منيم

أساسا بينما استطاع  %6.3من المزارعين ذكر (فائدة
ً
واحدة) %76.3 ،ذكروا (فائدتين) %73.6 ،ذكروا (ثالثة

المبحوثين يرون أن الزراعة التعاقدية في حالة تنفيذىا لن تجد
يرون أن الزراعة التعاقدية في حالة تطبيقيا ستجد الكثير من

فائدة واحدة لمزراعة التعاقدية وذلك لعدم قناعتيم بقبول الفكرة

القبول لدى المزارعين بمنطقة البحث .وأظيرت النتائج
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فوائد) %15.6 ،ذكروا (أربعة فوائد) %6.3 ،ذكروا (خمسة

بسيولة أخر الموسم ( ،)%52.5عدم التأخير في استالم

فوائد) %7.7 ،ذكروا (ستة فوائد).

المستحقات المالية بعكس التجار ( ،)%51.1ضمان

ىذا ويتوقع المبحوثون عدد من الفوائد المتوقعة نتيجة

االسعار الجيدة مقابل المحصول ( ،)%67.7االتفاق في ظل

تطبيق الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث ،جدول( ،)2وىي

التعاقد افضل من االتفاق بالكالم مع التجار(،)%63.3

كالتالي حسب تكرار ذكرىا :الحصول عمى الخدمات

مساعدة صغار المزارعين في الحصول عمى مستمزمات

اإلرشادية واكتساب الخبرات ( ،)%36.6تسويق المحصول

اإلنتاج بصورة أجمو (.)%00.0

جدول  :6توزيع المبحوثين وفقًا لتوقعيم لمفوائد المتوقعة من الزراعة التعاقدية
عدد الفوائد المذكورة
%
التكرار
عدد الفوائد المذكورة

التكرار

جدول  :7توزيع المبحوثين وفقًا لوجية نظرىم في فوائد الزراعة التعاقدية
الفائدة المتوقعة
م

التكرار

%

5

7.7

165
5
112
56

67.7
7.7
00.0
15.3

بدون فائدة
فائدة واحدة
فائدتين
ثالثة فوائد

-1
-7
-0
-6
-5
-3
-2
-5
-3

-13
-11
-17
-10
-16

25
13
53
37

77.7
6.3
76.3
73.6

أربعة فوائد
خمسة فوائد
ستة فوائد
االجمالي

االلتزام بالعقد وتعمم النظام.
تسويق المحصول بسيولة أخر الموسم.
منع االحتكار وتحكم التجار في األسعار وميعاد التسويق.
تفادي المغامرات التسويقية وتذبذب االسعار في السوق.
االتفاق في ظل التعاقد افضل من االتفاق بالكالم مع التجار.
الموظف يعطيك حقك ويعطيك درجتك بدون التحيز.
عدم التاخر في استالم المستحقات المالية بعكس التجار.
الحصول عمى الخدمات اإلرشادية واكتساب الخبرات.
تعاقد المزارع مع الحكومة أفضل ألنو في حالة ارتفاع االسعار فإنيا تأخذ بالسعر
االعمى وفي حالة انخفاض السعر تاخذ بالسعر المتعاقد عميو.
ميزات التعاقد ىو االتفاق عمى وجود حوافز لمجودة في االنتاج بعكس التاجر الذي
يأخذ المميزات في اإلنتاج لنفسو.
ضمان االسعار الجيدة مقابل المحصول.
الحصول عمى الثمن فور التسميم.
مساعدة المزارعين في الحصول عمى مستمزمات اإلنتاج بصورة أجمو.
مساعدة المزارعين في إنتاج محصول جيد.

 -13رأي المبحوثين فيي المشياكل المتوقعية مين تطبيي
الزراعات التعاقدية:

يتضح من النتائج بالجدول( ،)5أن المبحوثين بمنطقة
البحث يتوقعون عدد من المشكالت حسب خبرتيم السابقة
في الزراعة التعاقدية نتيجة التطبيق وقد أمكن ترتيبيا

56
13
5
053

03
737
176
03
163
5
123
773
5

%

15.6
6.3
7.7
133
11.1
52.5
65.3
11.1
63.3
7.7
51.1
36.6
7.7

إبرام العقد ( ،)%11.1وعدم وجود جية قوية تمثل
المزارعين في التعاقد لتنفيذه ( ،)%11.1وضعف
اإلنتاجية في األرض تقمل من فرص نجاح الزراعة

التعاقدية ( ،)%3.2ووجود مشرف قد يتسبب في عدم
عدالة توزيع الخدمات بين المزارعين( ،)%3.2واالتفاق
في أول التعاقد عمى السعر لمبيع حيث ال يراعي االرتفاع

تصاعديا كالتالي حسب تكرار ذكرىا وىي :عدم التزام
ً
الجيات المتعاقدة ببنود التعاقد (إمكانية إخالل جية

أحيانا في األسعار ( ،)%7.7ووجود بعض االشترطات
ً

اإلنتاج أو المتابعة الفنية أو أشياء اخرى) (،)%12.5

وضعف االشراف عمى المحصول والمتابعة خالل الموسم

التعاقد بأحد الشروط المتعاقد عمييا سواء مستمزمات
ووجود مندوب من الجية (المصنع أو الشركة) لالستالم
من المزارع والتوريد لمجية يؤدي لوجود وسيط يقمل من

ربح المزارع ( ،)%10.0والمبالغة في مميزات التعاقد قبل
141

في التعاقد والتي تكون مجحفة بحق المزارع(،)%7.7

(.)%7.7
 -14أىم المحاصيل التي يرغيب المبحوثيون فيي التعاقيد
عمييا:
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يعتبر إنتاج التمور من أىم الموارد االقتصادية الزراعية

 %13.3من المبحوثين بالزراعة التعاقدية ولم يبدي رأي في

لممزارعين بالوادي الجديد ،ويعتمد عمييا المزارع كمصدر

أي المحاصيل يمكن أن تكون تعاقدية.

اإلنتاج الزراعي لباقي الحاصالت الزراعية وأن محصول

المبحوثين في التعاقد عمى محصول القمح وكذلك

التمور لو مقام خاص في إنتاجو وتسويقو ،ىذا وقد أتضح من

توريدىم المحصول لمقطاع الحكومي حتى تاريخو ،اما

النتائج البحثية بجدول ( ،)3أن أىم المحاصيل الحقمية التي

محصول البصل فقد كان ىناك في فترة الثمانينات تعاقد

يرغب المبحوثون في التعاقد عمييا ىي :القمح بنسبة

مع شركة تجفيف البصل عمى زراعتو بغرض التصدير،

الشعير  ،%11.1ثم الطماطم  .%5.3بينما لم يقبل

محصول الفول حيث لدى المبحوثون قناعة بتفوقيم عمى

اساسي لمدخل وراس مالو المزرعي في توفير مستمزمات

 ،%01.1ثم البصل  ،%77.7ثم الفول  ،%15.3ثم

وقد يعزى ىذا الرأي والترتيب إلى سابق خبرات

وياتي الموروث الثقافي ىو العامل المحدد لمتعاقد عمى
غيرىم من المزارعين في زراعة الفول

جدول  :8المشاكل التي يمكن أن تترتب عمى الزراعة التعاقدية من وجية نظر المبحوثين
المشاكل المتوقعة
م
-1
-7

37
عدم التزام الجيات المتعاقدة ببنود التعاقد.
وجود مندوب من الجية ( المصنع أو الشركة) لالستالم من المزارع والتوريد لمجية يؤدي 62
لوجود وسيط يقمل من ربح المزارع.
05
المبالغة في مميزات التعاقد قبل إبرام العقد.
05
عدم وجود جية قوية تمثل المزارعين في التعاقد لتنفيذه.
70
ضعف اإلنتاجية في األرض تقمل من فرص نجاح الزراعة التعاقدية.
70
وجود مشرف قد يتسبب في عدم عدالة توزيع الخدمات بين المزارعين.
5
االتفاق في أول التعاقد عمى سعر البيع ال يراعي االرتفاع في األسعار.
5
وجود بعض االشترطات في التعاقد والتي تكون مجحفة بحق المزارع.
5
ضعف االشراف عمى المحصول والمتابعة خالل الموسم.

-0
-6
-5
-3
-2
-5
-3

جدول  :9توزيع المبحوثين وفقًا ألىم المحاصيل التي يرغب المزارعون في التعاقد عمييا
المحصول
م
%
التكرار
المحصول
م
-1
-7
-0

التكرار

القمح
البصل
الفول

133
25
56

01.1
77.7
15.3

-6
-5

الشعير
الطماطم
لم يحدد محصول

التكرار

03
01
05
053

%

12.5
10.0
11.1
11.1
3.2
3.2
7.7
7.7
7.7

%

11.1
5.3
13.3
133

وكذلك جودة الفول المنتج من اراضي الوادي الجديد ،أما

واختصددت بسددبعة اسددئمة ،بنددود الت ازمددات جيددة التعاقددد نحددو

لشركات

المد د دزارع واختص د ددت ب د دداثنى عش د ددر سد د دؤ ًاال ،بن د ددود الت ازم د ددات

الجديد ،ىذا باإلضافة إلى رغبة كل المزارعين في تسويق

اسددئمة ،وقددد أمكددن قيدداس ىددذا المسددتوى بإعطدداء قدديم رقميددة

المحصول االساسي في المنطقة وىو محصول التمور

إلجابات المبحوثين عمى تمك األسئمة.

محصولي

الشعير

والطماطم

فقد

سبق

المشروبات واالغذية الدخول في مجال التعاقد بالوادي

وفقًا لنظام خاص بتسويقو.
ثانيا :معارف المبحوثين ببنود الزراعة التعاقدية:
ً

لتحديددد مع دارف المبحددوثين ببنددود الز ارعددة التعاقديددة تددم

مشد ددتركة بد ددين جيد ددة التعاقد ددد والم د دزارع واختصد ددت بخمسد ددة

وق د ددد أظي د ددرت النت د ددائج ف د ددي الج د دددول( )13أن المدد دددى
النظ ددري لممس ددتوى المعرف ددي لممبح ددوثين تد دراوح ب ددين (–07

 )33درجدة ،بمتوسدط حسدابي  37درجدة وانحدراف معيداري
 73.13درج ددة ،وبتص ددنيف المبح ددوثين وفقًددا لمق دديم الرقمي ددة

حص ددر إجاب دداتيم عم ددى أثن ددين وثالث ددون ( )07سد دؤ ًاال ت دددور
حددول أربعددة محدداور متكاممددة تشددكل بنددود الز ارعددة التعاقديددة

المعب درة عددن مسددتوياتيم المعرفيددة إلددى ثددالث فئددات ،حيددث

ىد ددي :البند ددود إج د دراءات شد ددكمية فد ددي التعاقد ددد وشد ددكل العقد ددد

تبد ددين أن  %10.0م د ددن المبح د ددوثين ذوى مسد ددتوى معرف د ددي

واختصت بثمانية اسئمة ،بنود الت ازمدات المدزارع فدي التعاقدد
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م د ددنخفض ،بينم د ددا بمغ د ددت نس د ددبة المبح د ددوثين ذوي المس د ددتوى

المبحوثين بكيفية استخدام الفكرة واألُسموب الجديد في

تشير النتائج في الجدول ( ،)13إلى ارتفاع المستوى

المرحمة التالية وىي التجريب لمفكرة واألُسموب الجديد،

المعرفي المتوسط  ،%51.1والمرتفع .%05.3

اإلنتاج ،وتزداد أىمية تمك النوعية من المعرفة في

المعرفي لممبحوثين عامة ببنود الزراعة التعاقدية حيث

وفي مرحمة اتخاذ القرار بتبني الفكرة ،ومعرفة األسس

ُيعزي تمك النتيجة إلى اسباب تتعمق بسابق تنفيذ بعض
التعاقدات عمى محاصيل الفاكية (البمح) وبعض

النظرية التي يستند عمييا.
ىد ددذا ويمكد ددن اسد ددتعراض مع د دارف المبحد ددوثين المتعمقد ددة

المحاصيل الحقمية مثل الفول والقمح والشعير والبصل

بالمحد دداور االربعد ددة المتكاممد ددة التد ددي تشد ددكل بند ددود الز ارعد ددة

منطقة البحث .وىذا مؤشر إلى أن ىناك الكثير من

العقدد ،وبندود الت ازمدات المدزارع فدي التعاقدد ،وبندود الت ازمددات

العمل اإلرشادي حيث أن معظم ق اررات القبول لألفكار

جيددة التعاق ددد نح ددو المد دزارع ،وبن ددود الت ازم ددات مشددتركة ب ددين

تمييدا لتبنييا تبدأ بوظيفة المعرفة وزيادة المستوى
الجديدة
ً
المعرفي لدى المسترشدين ،إال أن ىذه الوظيفة تمتد خالل

جيددة التعاقددد والم دزارع ،والموضددحة بالجدددول ( ،)11وذلددك

مراحل عممية اتخاذ القرار بسبب سعي الفرد لمحصول

عن مستوياتيم المعرفية ببنود اإلجراءات الشكمية في

عمى مزيد من المعارف والفيم لمفكرة الجديد ،مما يؤكد في

التعاقد وشكل العقد إلى ثالث فئات ،حيث تبين أن %10.0

تمك المرحمة عمى التركيز عمى التدريب اإلرشادي عمى

من المبحوثين ذوى مستوى معرفي منخفض ،بينما ذوي

والطماطم ،وىذا يحفز العمل في الزراعات التعاقدية في

الزراعات التعاقدية لزيادة المستوى المعرفي لممزارعين

التعاقديددة وىددي :البنددود إج دراءات شددكمية فددي التعاقددد وشددكل

عمى النحو التالي:

المستوى المعرفي المتوسط  ،%51.1والمرتفع .%05.3

جدول  :12توزيع المبحوثين وفقًا لمعارفيم ببنود الزراعة التعاقدية
مستوى المعارف االجمالية الخاصة ببنود الزراعة التعاقدية
منخفض ( أقل من  56درجة)
متوسط ( 25 -56دررجة)
مرتفع ( 25درجة فأكثر )
االجمالي

%

التكرار

10.0
51.1
05.3
133

62
123
176
053

جدول  :11توزيع المبحوثين وفقًا لمعارفيم المتعمقة بمحاور بنود الزراعة التعاقدية
مرتفع
متوسط
منخفض
محاور بنود الزراعة التعاقدية
%
عدد
%
عدد
%
عدد
 -1اجراءت وشكل العقد
 -7التزامات المزارع
-0التزامات جية التعاقد
 -6التزامات مشتركة

62
715
62
03

10.0
37.7
10.0
11.1

123
70
123
70

51.1
3.2
51.1
3.2

176
133
176
755

05.3
01.1
05.3
75.7

اإلجمالي
%
عدد

053
053
053
053

133
133
133
133

معييارف المبحييوثين ببنييود التزامييات الم يزارع فييي التعاقييد:

معيييارف المبحيييوثين ببنيييود التزاميييات جيييية التعاقيييد نحيييو

تب د ددين أن  %37.7مد ددن المبح د ددوثين ذوى مسد ددتوى معرف د ددي

ثد د ددالث فئ د د ددات ،تبد د ددين أن  %10.0مد د ددن المبح د د ددوثين ذوى

بتصنيف المبحوثين وفقًا لمقيم الرقمية المعبرة عن معارفيم
ببنود الت ازمدات المدزارع فدي التعاقدد إلدى ثدالث فئدات ،حيدث
م د ددنخفض ،بينم د ددا بم د ددغ ذوي المس د ددتوى المعرف د ددي المتوس د ددط
 ،%3.2والمرتفع .%01.0

المزارع :بتصنيف المبحوثين وفقًا لمقيم الرقمية المعبرة عن
مع ددارفيم ببن ددود الت ازم ددات جي ددة التعاق ددد نح ددو المد دزارع إل ددى
مس ددتوى معرف ددي م ددنخفض ،وبمغ ددت نس ددبة المبح ددوثين ذوي
المس د د د د د ددتوى المعرف د د د د د ددي المتوس د د د د د ددط  ،%51.1والمرتف د د د د د ددع

.%05.3
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معيييارف المبحيييوثين ببنيييود التزاميييات مشيييتركة بيييين جيييية
التعاقييد والمييزارع :بتصددنيف المبحددوثين وفقًددا لمقدديم الرقميددة
المعبد درة ع ددن مع ددارفيم ببن ددود الت ازم ددات مش ددتركة ب ددين جي ددة
التعاقددد والم دزارع إلددى ثددالث فئددات ،تبددين أن  %11.1مددن
المبحوثين ذوى مستوى معرفي مدنخفض ،والمبحدوثين ذوي
المستوى المعرفي المتوسط  ،%3.2والمرتفع .%75.7
ثالثًا :اتجاىات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية:

تعد االتجاىات بمثابة القوة المؤثرة والفعالة في تحديد

استجابة الفرد وتوجيو سموكو وأفعالو وأنو من الممكن

تعديل وتغيير اتجاىات الزراع بحيث تصبح ىذه
االتجاىات أكثر ايجابية كيدف استراتيجي في ظل سياسة
و ازرة الزراعة لنشر اسموب الزراعة التعاقدية لتحسين
جودة المنتج وحماية المزارع من التقمبات السوقية
واستغالل القطاع الخاص.

أتضح من النتائج في الجدول( ،)17تراوح مدى درجات

( )33-77درجة ،بمتوسط حسابي( 65درجة) ،وانحراف
معياري ( 5.63درجة) ،وتم تصنيف المبحوثين وفقًا ليذا
المدى إلى ثالث فئات ،حيث تبين أن  %63.2من
المبحوثين كانت درجة إتجاىاتيم إيجابية نحو الزراعة
التعاقدية في حين أظيرت النتائج أن  %67.7 ،%11.1من
المبحوثين كانت درجة إتجاىاتيم سمبية ومحايدة عمى الترتيب.
وتشير ىذه النتائج إلى أن معظم الزراع المبحوثين بمنطقة

الدراسة ذوي إتجاىات إيجابية نحو الزراعة التعاقدية مما ييسر
ليم القدرة عمى اتخاذ القرار االقتصادي واالجتماعي المناسب
بالمشاركة في الزراعات التعاقدية.
وقد تُعزي ىذه النتيجة إلى سابق الخبرات الناجحة لمعديد
من المبحوثين بالزراعات التعاقدية في السابق والتي تمت عمى
بعض المحاصيل الحقمية مثل البصل والطماطم وانتاج بعض
التقاوي لصالح بعض الييئات الحكومية والتعاقد عمى
محصول البمح في بعض الفترات.

المبحوثين عمى مقياس االتجاه نحو الزراعة التعاقدية بين
جدول  :10توزيع المبحوثين وفقًا لدرجة إتجاىيم نحو الزراعة التعاقدية
التكرار
درجة إتجاىيم نحو الزراعة التعاقدية
03
165
130
053

سمبي ( أقل من  02درجة)
محايد(  02إلى  51درجة)
إيجابي ( 57درجة فأكثر )
االجمالي

%

11.1
67.7
63.2
133

اإلنتاجية من تقاوي معتمدة وأسمدة من خالل الزراعة

ىذا وفي ضوء توجو العديد من المبحوثين نحو التوسع في

واالستفادة من الخبرات الفنية والخدمات اإلرشادية التي

المساحات المزروعة واالستصالح لمساحات أخرى مع سعي

تقدم من خالل الزراعة التعاقدية وىو ما يتفق مع توقعات

بخالف المحاصيل التقميدية ىو دافع كبير ليم واتجاه إيجابي

ما يقارب أو يزيد عن نصف عدد المبحوثين قد وافقوا

نحو الزراعات التعاقدية التي تضمن ليم في المقام االول

عمى أربعة عبارات ايجابية ( ،1و ،5و ،2و )77بنسبة

تسويق المنتج باإلضافة إلى توفير مستمزمات اإلنتاج

( ،65.3و ،%51.1و ،%51.1و )%51.1حيث

وتشير النتائج بالجدول ( )10إلى أن الغالبية العظمى

واالستعداد لالستجابة والثقة من خبرتو الزراعية السابقة

من المبحوثين قد وافقوا عمى ثالثة عبارات ايجابية (،7

في تنفيذ التعاقد ورأيو في أن المزارع الناجح ىو من

و

يفضل الزراعة التعاقدية ،وعبارات تتعمق بالميل االيجابي

العديد من المبحوثين لزراعات جديدة ذات جدوى اقتصادية

واالحتياجات التدريبية واإلرشادية لتمك الزراعات الجديدة.

و،10

و)16

بنسبة

(،%31.1

و،%32.5

المزارعين من الفوائد المرجوة من الزراعة التعاقدية ،بينما

تتعمق ىذه العبارات بأفكار إيجابية عن مزايا الزراعة،

 ،)%32.5حيث تعمقت تمك العبارات باإلستعداد القوي

نحو كون الزراعة التعاقدية عممية منظمة واتخاذ القرار

لالستجابة ونصح الغير عمى االشتراك ،وبأفكار إيجابية

المناسب االستزادة من المعرفة حول أُسموب الزراعة

عن مزايا الزراعات التعاقدية من االستفادة من الخدمات

التعاقدية وفوائدىا والسعي نحو التوافق واالنصيار داخل
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ىذا النظام والتطبيق .بينما ىناك أربعة عبارات ( ،0و،6

نصف المبحوثين لم يوافقوا عمى العبارات الخمسة السمبية

و ،3و )13وقعت بنسبة كبيرة في فئة محايد بنسبة

( ،11و ،15و ،12و ،73و )71بنسبة (،%50.0

الترتيب.

المبحوثين لم يوافقوا أو كانوا محايدون عمى أربعة عبارات

( ،%37.7و ،%63.3و ،%53.3و )%57.7عمى
وتشير النتائج بالجدول( )16إلى أنو بالنسبة لمعبارات التي

و ،%35.3و ،%55.3و ،%55.3و )%50.0بينما معظم
سمبية ( ،5و ،13و ،15و.)13

سمبيا نحو الزراعة التعاقدية فإن ما يزيد عن
عكست إ ً
تجاىا ً
جدول  :13توزيع المبحوثين وفقًا الستجاباتيم لبنود عبارات قياس االتجاه االيجابية نحو الزراعة التعاقدية
مواف
عبارات المقياس اإليجابية
تكرار
 -1لو أي جية لم أعرفيا من قبل عرضت عمي التعاقد عمى 121
زراعة محصول أجرب معيم لمدة موسم.
 -7لو نجحت في الزراعة التعاقدية سوف اشجع الجيران عمى 073
االشتراك.
 -0الزراعة التعاقدية بتوفر مصروفات النقل والتسويق لإلنتاج 55
الزراعي
 -6لما شفت إزاي نجح جيراني في الزراعة التعاقدية حبيت 131
أعمل زييم
 -5المزارع الكويس والواثق من خبرتو ىوه المي يفضل الزراعة 123
التعاقدية.
 -2ضروري الواحد يعرف يعني ايو الزراعة التعاقدية وفوائدىا123 .
55
 -3ىانصح زراع الوادي بالمشاركة في الزراعة التعاقدية
 -10االستفادة من الخدمات اإلنتاجية من تقاوي معتمدة وأسمدة 067
من خالل الزراعة التعاقدية شئ جيد.
 -16االستفادة من الخبرات الفنية والخدمات اإلرشادية التي 067
تقدم.
01
 -13المزارع الميمل ىو المي ضد الزراعة التعاقدية.
 -77أنا شايف إن الزراعة التعاقدية شئ منظم وأنا بحب 123
النظام.

%
65.3

محايد
تكرار
131

%
75.3

غير مواف
تكرار
25

%
77.7

31.1

15

6.6

15

6.6

15.3

37

37.7

25

77.7

75.3

163

63.3

133

01.1

51.1

30

73.2

25

77.7

51.1
15.3
32.5

130
753
5

63.2
53.3
7.7

5
15
3

7.7
6.6
3.3

32.5

5

7.7

3

3.3

5.3
51.1

755
121

57.7
65.3

01
3

5.3
3.3

جدول  :14توزيع المبحوثين وفقًا الستجاباتيم لبنود عبارات قياس االتجاه السمبية نحو الزراعة التعاقدية
غير مواف
محايد
مواف
عبارات المقياس اإليجابية
تكرار %
تكرار %
تكرار %
123
 -3أحب أعمل اي حاجو إال الزراعة التعاقدية دي مغامره.
155
 -5الزراعة التعاقدية عممية متعبة لممزارع.
 -13مش ميم الواحد يعرف بنود الزراعة التعاقدية وال ىا يتعاقد 112
عمى إيو.
 -11بخاف من الزراعة التعاقدية عمشان مبعرفش عنيا حاجو 5
ومجربتياش.
 -17أنا شايف أن طبيعة الزراعة في الوادي عندنا غير مناسبة 135
لمزراعة التعاقدية.
 -15ما برتحش لمزراعة التعاقدية ألن وشيا كتير وفييا تحكم في 70
المزارع.
5
 -12أنا شايف إن فكرة الزراعة التعاقدية فكره فاشمو.
135
 -15أنا باقدر اسوق محصولي ومش محتاج لمتعاقد مع حد.
 -13أي كالم عن زراعة الزراعة التعاقدية مالوش الزمو إلنني 131
مش محتاجيا.
 -73الزراعة التعاقدية فييا مشرفين ويمكن يميزوا بين المزارعين 62
ويظمموا.
 -71الواحد يشترك في الزراعة التعاقدية لو ناس كتير تشترك 133
قبمو.

51.1
66.6
00.0

15
55
131

6.6
15.3
75.3

155
163
107

66.6
63.3
02.5

7.7

155

66.6

152

50.0

55.3

70

3.2

107

02.5

3.2

55

76.6

761

35.3

7.7
55.3
75.3

165
62
30

67.7
10.0
73.2

135
133
155

55.3
01.1
66.6

10.0

133

01.1

135

55.3

01.1

56

15.3

152

50.0
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حيث تتعمق ىذه العبارات بأفكار ومعتقدات سمبية عن

وقد تبين من النتائج الواردة بالجدول( )15وجود

صعوبات الزراعة التعاقدية من حيث أىميتيا وتكاليفيا

عالقة إرتباطية موجبة عند مستوى ( )3.31بين درجة

اقتصاديا مع نمط
اجتماعيا و
وعائدىا ،وعدم تكيف المزارع
ً
ً
الزراعة التعاقدية واالستعداد النفسي والتسميم بأنيا غير مجدية

إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وكل

من المتغيرات المستقمة التالية :الحالة التعميمية ،وعدد

ذىنيا لمتفكير فييا ،والميل السمبي
والميل إلى عدم التعرض ً
نحو اتخاذ القرار المناسب في حينو نحو التنفيذ.

المزرعية ،والتعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية

ثالثا :العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقمة

الزراعية ،والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية.

المدروسة لممبحوثين واتجاىاتيم نحو الزراعة
التعاقدية بمنطقة البحث:

لدراسة العالقة بين درجة إتجاه المبحوثين نحو

الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وكل من المتغيرات
المستقمة المدروسة فقد تم صياغة الفرض اإلحصائى
األول التالي:
"ال توجد عالقة معنوية بين درجة إتجاه المبحوثين

نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث وبين كل من
المتغيرات المستقمة التالية :السن ،والحالة التعميمية،
والتخصص الدراسي ،وعدد أفراد االسرة ،وحجم الحيازة
المزرعية ،وعدد سنوات الخبرة الزراعية ،والقيادية داخل

أفراد االسرة ،والقيادية ،والتجديدية ،وادارة الموارد

ويمكن تفسير ىذا النتائج في ضوء أن المبحوثين

تعميما يكون لدييم القدرة عمى فيم أُسموب الزراعة
األكثر
ً
التعاقدية ولدييم القدر الكافي من المعارف الخاصة ببنود
ىذا األُسموب مما يمكنيم من تكوين أفكار ومعتقدات
إيجابية عن ماىية وأىمية وفوائد التعاقد الزراعي ،حيث

كمما زاد فيم الفرد لبنود التعاقد كمما تكونت لديو أفكار
ومعتقدات إيجابية عن الزراعة والتعاقدية وبالتالي يتكون
سعيا من
لديو ميل ايجابي ليذا األُسموب ويكون أكثر ً
غيره لمحصول عمى مميزاتو واالستفادة منو وتطبيقو
وبالتالي ُيكون أثار إيجابية في إتجاىو نحو ىذا
األُسموب،

المجتمع ،والتجديدية ،والقدرة عمى إدارة الموارد المزرعية،
والتعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية،

والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية".

جدول  :15عالقة المتغيرات المستقمة بدرجة اتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية
المتغيرات
السن
الحالة التعميمية
التخصص الدراسي
عدد أفراد األُسرة
حجم الحيازة المزرعية
عدد سنوات الخبرة الزراعية
القيادية داخل المجتمع
التجديدية
القدرة عمى إدارة الموارد الزراعية
التعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية
المعرفة ببنود الزراعة التعاقدية

قيم معامل االرتباط
3.310
**3.075
3.335
**3.122
3.333
3.312
**3.052
**3.752
**3.027
**3.501
**3.211

ولذلك فإنو عند نشر الزراعة التعاقدية في منطقة البحث

تعرضا لمصادر المعمومات يكون
بينما المبحوث األقل
ً
في عزلة عن المجتمع وبالتالي تنحصر معموماتو وممارساتو

مع الزراع المتعممين أوًال ثم بعد اقتناعيم وتعديل

فيما ىو موروث ومكتسب من التجارب الحياتية اليومية في

فإنو يجب عمى جياز اإلرشاد الزراعي البدء في التعامل
إتجاىاتيم يمكن التعامل بسيولة مع الزراع األميين.
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ويكون إتجاه سمبي نحو أُسموب
وحالة من الرضا بما ىو فيو ُ
الزراعة التعاقدية ،بينما المبحوث الذي لديو تعدد لمصادر
إتصاال بالعالم الخارجي وأكثر
المعمومات الزراعية يكون أكثر
ً

فيما لممتغيرات المحمية والدولية وىذا ما يمكنو من إدراك وفيم
ً

والتخصص الدراسي ،وحجم الحيازة المزرعية ،وعدد
سنوات الخبرة الزراعية.

لكيفية تدارك المخاطر الزراعة وتعظيم االستفادة من الموارد

ابعا :تحديد درجة مساىمة المتغيرات المستقمة ذات
رً
العالقة في التباين الكمي المفسر لدرجة إتجاه

أُسموب الزراعة التعاقدية بمثابة طوق نجاة لو .وال يمكن إغفال

إلختبار الفرض اإلحصائي المتعمق ببيان أثر المتغيرات

الزراعية المتاحة لديو وتحسين إدارتو ليا وبالتالي يكون
أن المزارع القيادي داخل المجتمع يسعى بطبعو إلى استم اررية

يصا عمى االخذ بيد المزارعين
ىذه القيادة وبالتالي يكون حر ً
اآلخرين نحو تحسين احواليم المعيشية وحل مشكالتيم
الزراعية ،وبالتالي فإنو بإتجاىو اإليجابي وتبنيو ألُسموب

الزراعة التعاقدية كنيج لحل المشكالت التسويقية الموجودة

بالمجتمع يأخذ بيد غيره من الزراع لسموك ىذا النيج.

المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية.

المستقمة مجتمعة عمى درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة
التعاقدية كمتغير تابع ،أوضحت نتائج الدراسة بالجدول ()13
بإستخدام

أُسموب

اإلنحدار

المتعدد

التدريجي

) (step-wiseأن نسبة مساىمة كل من المتغيرات المستقمة

مجتمعة كانت معنوية عند مستوى  3.31وبمغت قيمة معامل
التحديد المعدل عند الخطوة الخامسة  % 30.3والتي تحدد
اسيام متغيرات النموذج في تفسير التباين الكمى فى المتغير

كما أوضحت النتائج أنو ال توجد عالقة معنوية بين

التابع ،وأن  %53.3منيا ُيعزى لدرجة المعرفة ببنود الزراعة
التعاقدية ،وأن  %2.2تُعزى لمحالة التعميمية لممبحوث،

المزرعية ،وعدد سنوات الخبرة الزراعية .ويمكن تفسير

الزراعية %3.5 ،لمتجديدية لدى المبحوثين %3.2 ،تُعزى

المزارع أُسموب الزراعة التعاقدية أن يكون عمى خبرة

وطبقًا لمنتائج السابقة أمكن رفض أجزاء من الفرض
اإلحصائي الثاني وقبول الفرض النظري البديل " :تسيم

درجة إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع
وكل من :السن ،التخصص الدراسي ،وحجم الحيازة
عدم وجود عالقة معنوية بأنو ليس شرطًا أن يتبنى
طويمة بالزراعة عامة أو متخصص في دراسة الزراعة أو
وصل إلى سن معينة فيي تعتمد عمى اقتناع الزراع بيذا
االسموب وامكانية فيمو وتطبيقو .كما أن اتساع الحيازة

 %0.5لدرجة التعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية

لمقيادية لدى المبحوثين.

كل من المتغيرات المستقمة التالية :المعرفة ببنود الزراعة
التعاقدية ،والحالة التعميمية لممبحوث ،والتعرض لمصادر

المزرعية قد تجعل المزارع في استغناء عن الزراعة

المعمومات اإلرشادية الزراعية ،والتجديدية ،والقيادية ذات

وبناءا عميو أمكن رفض أجزاء من الفرض اإلحصائي
ً
األول وقبول الفرض النظري البديل :توجد عالقة معنوية

في إتجاه المبحوث نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة

ويكون إتجاه سمبي أو محايد.
التعاقدية ُ

بين درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة
البحث وبين كل من المتغيرات التالية :الحالة التعميمية،

وعدد أفراد األُسرة ،والقيادية داخل المجتمع ،والتجديدية،
والقدرة عمى إدارة الموارد المزرعية ،والتعرض لمصادر
المعمومات اإلرشادية الزراعية ،والمعرفة ببنود الزراعة
التعاقدية" ،كما لم نتمكن من رفض أجزاء من الفرض

اإلحصائي
111

األول

في

المتغيرات

التالية:

السن،

العالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكمي لمتغير

البحث".
التوصيات

في ضوء نتائج البحث يمكن التوصية بما يمي:
 -1تخطيط وتنفيذ برنامج إرشادي لزيادة معارف
المزارعين الخاصة باسموب الزراعة التعاقدية لتعديل

وتغيير اتجاىات الزراع بحيث تصبح ىذه
االتجاىات أكثر ايجابية كيدف استراتيجي في ظل
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سياسة و ازرة الزراعة واستصالح األراضي لنشر

 -0اإلستعانة بخبرات المراكز البحثية (مركز بحوث

أُسموب الزراعة التعاقدية لتحسين جودة المنتج

الصحراء ومركز البحوث الزراعية) واإلستفادة مما

الخاص ،عمى أن يبدأ بالتعامل مع الزراع

الخبرة السابقة لتقديم الخدمات الفنية واإلشرافية

المتعممين.

واإلرشادية لتطبيق الزراعة التعاقدية بالوادي

وحماية المزارع من التقمبات السوقية وىيمنة القطاع

 -7إستثمار الخبرات السابقة لممزارعين بالوادي الجديد
عن الزراعة التعاقدية لوضع نموذج مقترح ليذا

األُسموب في ممارسة اإلنتاج الزراعي لتنفيذه في
المناطق المشابية.

أظيرتو النتائج من ثقة لدى المزارعين في بيوت

الجديد.
 -6تفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات االشرافية
والتسويقية لممحاصيل المتعاقد عمييا والربط بين
المنتجين والمصنعين.

جدول  :16نسبة مساىمة المتغييرات المسيتقمة ذات العالقية فيي التبياين الكميي المفسير لدرجية اتجياه المبحيوثين نحيو
الزراعة التعاقدية
خطوات
التحميل

المتغير المستقل الداخل في
التحميل

األولى
الثانية
الثالثة

المعرفة ببنود الزراعة التعاقدية
الحالة التعميمية
التعرض لمصادر المعمومات
اإلرشادية الزراعية
التجديدية
القيادية

الرابعة
الخامسة

معامل
االرتباط
المتعدد ®
3.232
3.233
3.256

معامل
التحديد
التجميعى
3.533
3.522
3.315

معامل
التحديد
الجزئى
3.533
3.322
3.305

72.307
12.551
17.753

3.233
3.236

3.370
3.303

3.335
3.332

15.153
13.173

اسماعيل ،صبحي محمد " ،أىمية االتفاقات والعقود في
استقرار االسواق" كمية الزراعة ،جامعة الممك
سعودhttp://www.baladnews.com.0211،

األشول ،عادل أحمد عز الدين( ،دكتور)" ،عمم النفس
االجتماعي ،مع اإلشارة إلى مساىمات عمماء
اإلسالم"،

مكتبة

المصرية،

القاىرة،

.1987

الجمعية العامة لألمم المتحدة " ،تعزيز حقوق اإلنسان
وحمايتو ،الحق في الغذاء" ،جدول األعمال

المؤقت ،الدورة  ،66البند  ،69أغسطس .0211
http://www.ohcher.org/
Issues/Food/A.66.262_ar.pdf

Documents/

السممي ،عمى" ،السموك اإلنساني في اإلدارة" ،مكتبة
غريب ،القاىرة.1993 ،

062.05
703.11
150.56

3.31
3.31
3.31

167.63
113.35

3.31
3.31

B

السيد ،فؤاد البييي( ،دكتور)" ،عمم النفس اإلحصائي

المراجع

األنجمو

معامل
االنحدار

محسوبة

F

معنوية

وقياس العقل البشري" ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر
العربي ،القاىرة.1979 ،
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ABSTRACT
This research aimed at identifying farmer's attitudes towards Contract Farming in Elkharga distract at New
Valley Governorate, by achieving the following objectives:
Identify the level of knowledge of contract farming terms among farmers in the research area, and
determine the degree of farmer's attitude towards Contract Farming, and to identify the opinion of farmers
about the benefits they will recouped from applying Contract Farming and the problems which may face
them, and determine the relationship between the farmer's independent variables and the dependent variable
which is the degree of farmer's attitude towards contract farming, and determining the contribution of each of
the significant independent variables in explaining the variation in the degree of change in farmer's attitude
towards contract farming. It has been selected a simple random sample from the documents of agricultural
management in Elkharga districts. Numbered 350 farmer representing (9.3%) of agricultural respondents in
the largest agricultural units in Elkharga city in terms of the number of farmers, namely, (Elkharga Entag,
Elmounira, and Bulaq), it has been deployed to three selected agricultural units 217, 70, and 63 farmer;
respectively.
To analyze the data in this research statistically, it has been used Pearson correlation coefficient,
Correlative analysis model and Multiple Step wise Regression forward. In addition to the numerical and
tabular presentation of repetitive and percentages, and the arithmetic mean, standard deviation, to display
some of the results that have been obtained by, using the computer program Statistical Package for the Social
Sciences SPSS.
The most important results:
1. It found that about 13.3% of respondents who’s with a low level of knowledge of contract farming terms,
while respondents with an average level of knowledge accounted for 51.1%, and higher level of
knowledge 35.6%.
2. It found that respondents expect a number of benefits as a result of applying contract farming in research
area are as follows by repeating mentioned: agricultural guidance and acquired experience (64.4%),
marketing the crop easily last season (57.8%), not to delay in receipt of financial benefits as opposed to
traders (51.1 %), ensure good prices for the crop (42.2%), agreed under the contract agreement is better
than talking with traders (40.0%), assist small farmers in getting production requirements for Late
payment (33.3%).
3. It found that respondents in research area expecting number of problems, according to their previous
experience in contract farming as a result of apply it. Those problems have been arranged in descending
order as follows by repeating mentioned: the lack of contracting authorities commitment to the terms of
the contract (the possibility of prejudice to the point of hiring one of the contracted requirements, either
input or technical follow-up or other things) (17.8%), the presence of delegates from the (factory or the
Company) for receipt from farms and the supply of hand leads to the presence of a broker who reduces
farms profit (13.3%), exaggerated in contract features before the conclusion of the contract (11.1%), the
lack of powerful hand to representing farmers in the contract for its implementation (11.1%), the low
productivity in the farmland reduces the chances of success of contract farming (6.7%), the presence of
supervisor, may result in inequitable distribution of services among farmers (6.7%), and the agreement in
the beginning of the contract on the price of the sale, where sometimes do not take into account the rise
in prices (2.2%), there are some conditions in the contract which are unfair to the farmer (2.2%), and
poor supervision and follow-up on the crop during the season (2.2%).
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4. It found that 46.7 percent of the respondents their degree of attitudes are positive towards contract farming
while the results showed that 11.1%, 42.2% of respondents, their degree of attitudes are negative and
neutral; respectively. These results indicate that farmer’s respondents in study area with positive trends
towards contract farming, which facilitates their ability to take an appropriate economic and social
decision to participate in the contractual farming.
5. The existence of a positive correlation at the level of relationship (0.01) between the degree of respondent's
trend towards contract farming as a dependent variable and each of: educational status, leadership within
the community, degree of regenerative, farming resource management, exposure to sources of
agricultural extension information, and knowledge of the terms of contract farming.
6. It found that the percentage of contribution of each of the independent variables collectively were
significant at 0.01 and the significant of the model reached on the five step to 63.0% of the total variance
in the dependent variable, and 50.0% of that variance was attributable to the degree of knowledge of the
terms of contract farming, also around 7.7% due to the educational state of the respondent, 3.8% of the
degree of exposure to sources of agricultural extension information, 0.8% of the degree of regenerative,
and 0.7% due to the leadership within the community.
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