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تاريخ القبول

الممخص
استيدف ىذا البحث إستجالء سبل تفعيل الدور اإلرشادى الزراعى لمجمعيات التعاونية الزراعية ،من خالل التعرف عمى الدور اإلرشادى
الحالى والمرتقب لتمك الجمعيات ببعض قرى محافظة البحيرة  .وقد تضمن ذلك األىداف الفرعية التالية -1 :التعرف عمى إدراك كل من فئة
العاممين بالجمعيات التعاونية المدروسة ،وفئة الزراع األعضاء لمدور اإلرشادى الزراعى الحالى الذى تقوم بو،
العاممين والزراع محل الدراسة لمدور اإلرشادى الزراعى المرتقب لمجمعية التعاونية الزراعية،

 -2التعرف عمى إدراك فئتى

 -3التعرف عمى إدراك المبحوثين ألىم المشاكل

التى تعوق الجمعيات التعاونية الزراعية فى أداء دورىا اإلرشادى الزراعى.
وقد تم تجميع البيانات عن طريق استمارة االستبيان بالمقابمة الشخصية ،حيث تمثمت المصادر األولية لمبيانات فى -1 :إجمالى العاممين
بالجمعيات التعاونية محل الدراسة ( 15فردا) -2 ،عينة عشوائية من الزراع األعضاء بتمك الجمعيات ،بمغ قواميا (  180مزارعا) .واستخدم فى
تحميل بيانات الدراسة -إلى جانب النسبة المئوية -المنيج النوعى أو الكيفى

 Qualitative Approachالمتضمن حصر وتصنيف وتبويب

البيانات النوعية المتحصل عمييا.
وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أبرز مظاىر القصور فى أداء الجمعيات التعاونية ألدوارىا فى مجال توفير التكنولوجيا الزراعية المادية-
وفقا إلجابات أكثر من  %80من فئتى المبحوثين -قد تمثمت فى نقص توفير وامداد الزراع بالسالالت النباتية والحيوانية المحسنة ،وأيضا
اآلالت الزراعية الحديثة ،فضال عن نقص التجييزات والتسييالت التسويقية .أما أبرز نواحى القصور فى مجال توفير التكنولوجيا الزراعية
المعرفية ،فقد تمثمت -حسب الترتيب التنازلى -فى نقص االىتمام بالمجاالت التعميمية اإلرشادية التالية :اإلرشاد التسويقى الزراعى ،تدريب
العمالة عمى إستخدام اآلالت الزراعية وصيانتيا ،تدريب المرأة الريفية لمنيوض بمستوى الحياة المنزلية والعائمية ،العمل التعاونى والعمل الجماعى
المنظم.
وفى ضوء مظاىر القصور السابق اإلشارة إلييا ،وفقا إلدراك فئتى المبحوثين ،فضال عن تحديدىم لممشاكل الخاصة بالوظائف اإلدارية
لمجمعيات التعاونية ،توصمت الدراسة إلى توصيات تتعمق بتأىيل واعداد الكوادر المنوط بيا إدارة الجمعيات التعاونية ،من خالل تطوير برامج
لمتعميم المستمر لتمك الكوادر ،وأيضا تتعمق بتحقيق التنسيق والتكامل بين عمميات اإلمداد بالمدخالت ،والخدمة التعميمية اإلرشادية.

كممات دليمية :الدور اإلرشادى الزراعى -الجمعيات التعاونية الزراعية  -محافظة البحيرة.

المقدمة والمشكمة البحثية

تشير األفكار الفمسفية والدراسات التطبيقية لإلرشاد

الزراعى إلى أىمية دوره فى نقل التكنولوجيا الزراعية

لممستفيدين من الزراع ،بما يسيم فى تعظيم اإلنتاجية
وزيادة الدخل ،وأيضا إلى أىمية تنمية الموارد البشرية
بيدف مساعدة السكان الريفيين عمى اتخاذ الق اررات

المالئمة لظروفيم المحمية وتحقيق نوعية حياة أفضل

ليم(فتحى وآخرون .)2015 ،وفى ىذا اإلطار تعتبر
الجمعيات التعاونية الزراعية ،خصوصا بالدول النامية،
أحد المنظمات ا إلقتصادية– ا إلجتماعية التى تمعب دو اًر

ىاماً فى ىذا الشأن ،كحمقة اتصال أساسية بين الجياز

اإلرشادى الزراعى والسكان الريفيين بالمجتمعات المحمية.
فالجمعية التعاونية الزراعية منظمة رسمية غير ساعية

لمربح ،تعمل عمى تمبية واشباع متطمبات واحتياجات
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أعضائيا من المستمزمات اإلنتاجية الزراعية من األسمدة

أشار   Dwarkinathإلى أىمية التعاونيات فى التنمية

والبذور والكيماويات وغيرىا وتقديم خدمات فى مجال

المحمية من حيث إمكانية تحقيق االلتحام المتزايد بين

التسويق والقروض اإلئتمانية الزراعية ،فضال عن خدمات

األىالى لمعمل معاً ،من أجل تحديد حاجاتيم والبحث عن

( ،)1994عبد المجيد .)1999 ،وتنطوى تمك الميمة

المسئوليات والعمل بكفاءة لموصول إلى إشباع الحاجات

لمجمعية التعاونية الزراعية عمى فكرة المساىمة فى نقل

والتغمب عمى المشكالت.

استخدام الميكنة الزراعية (العبد،

( ،)1985عون،

التكنولوجيا الزراعية المادية لممستفيدين من الزراع

(1997

 .)Swanson,ويتسق ذلك مع دور اإلرشاد

طرق ووسائل إشباعيا ،واتخاذ الق اررات ،والمشاركة فى

ونظ اًر ألىمية الجمعيات التعاونية الزراعية فى

تحقيق التنمية الريفية بوجو عام وتقوية العمل اإلرشادى

الزارعى؛ فيو ال يقتصر عمى زيادة اإلنتاج الزراعى

الزراعى بوجو خاص عمى النحو السالف ذكره ،فقد صدر

فحسب ،وانما يسعى أيضا إلى رفع مستوى الكفاءة

القانون رقم  27لسنة  1923كأول قانون لمتعاونيات

والجدارة اإلنتاجية الزراعية عمى أسس اقتصادية ،بمعنى

بمصر وتكونت جمعيات تعاونية فى ظل ىذا القانون

اإلنتاج الزراعى وتطبيق أفضل طرق اإلدارة المزرعية

فى الزيادة حتى بمغ عام  )4250(2006جمعية (ناصر،

والتسويق (العادلى .)1983 ،ويعكس ذلك– فى نفس

 .)2012ومما يجدر اإلشارة إليو ىو أن الزراعة

الوقت -أحد المبادئ األساسية لمعمل اإلرشادى الميدانى

المصرية منذ بداية التسعينيات شيدت تحر ار من القيود

اإلرشادى" (الشاذلى.)2002 ،

الجمعيات التعاونية تركت أسيرة إدارات بيروقراطية ،

زيادة اإلنتاجية مع خفض التكاليف ،بتوفير مستمزمات

وىو "ضرورة توفير جميع مستمزمات القيام بالعمل

وبطبيعة األمور فإنو يصعب الفصل بين ميمة

 135جمعية تعاونية فى عام  1925ثم تدرج ىذا العدد

الحكومية واالنطالق وفقا آلليات السوق .إال أن

وتدىور فى مستوى أدائيا لوظائفيا خصوصاً فى ظل

تقديم الجمعية التعاونية لمخدمات اإلنتاجية الزراعية

خمو قانون التعاون الزراعى لعام  1980من النص عمى

المشار إلييا – كأمثمة لمتكنولوجيا الزراعية المادية -

دعم الجمعيات التعاونية (عون.)1994 ،

ودورىا فى تقديم النصائح اإلرشادية الالزمة لإلستخدام

وفى ىذا اإلطار توصمت العديد من الدراسات مثل،

األمثل لتمك الخدمات ،فتقديم التكنولوجيا المادية يجب أن

(عبد المجيد( ،)1999 ،عبد القادر( ،)2011 ،ناصر،

يكون مصحوبا بتقديم التكنولوجيا المعرفية حتى يتسنى

 )2012إلى وجود قصور فى أداء التعاونيات الزراعية

تحقيق االستفادة منيا بصورة فعالة ( .)Swanson, 1997

وضعف جودة الخدمة بيا سواء من ناحية توفير الخدمات

تعد أحد المنافذ اليامة التى يتم من خالليا توفير الخدمة

التوصيات اإلرشادية لممستفيدين من الزراع .كذلك أوضحت

التعميمية اإلرشادية لمزراع من زوايا أخرى ،سواء فيما

نتائج تمك الدراسات أن تدنى دور التعاونيات فى تأدية

يتعمق بإمدادىم بالمعارف والميارات الضرورية الخاصة

رسالتيا يرتبط بوجود العديد من المشاكل أىميا ضعف

بمختمف مراحل العممية اإلنتاجية الزراعية(عبد القادر،

الوعى التعاونى لدى غالبية األعضاء ،وعدم توجيو اإلىتمام

وبنفس القدر من األىمية ،فإن الجمعية التعاونية الزراعية

والمستمزمات اإلنتاجية والتسويقية الزراعية ،أو من ناحية نقل

( ،)2011ناصر ،)2012 ،أو فيما يتعمق بمساعدتيم

الكافى لمبرامج التدريبية لألعضاء ،وضعف البنية األساسية،

عمى العمل الجماعى المنظم فى مجال عممية اتخاذ

وافتقار الكثير منيا إلى التجييزات الفنية واإلدارية الحديثة.

الق اررات المتعمقة بمشاكميم المحمية .وفى ىذا السياق
( )ذكر فى التابعى ()76 :2001
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وفى نفس السياق تناولت العديد من الدراسات( ،جامع
وآخرون( ،)1987 ،جاد الرب( ،)1989 ،نصر،)1995 ،

(عبد المجيد )1999،بعض العوامل المرتبطة والمؤثرة عمى
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التعرف عمى دور التعاونيات الزراعية الحالى والمرتقب فى
التالية
ىذا الشأن ،وذلك من خالل األىداف الفرعية :
 - 1التعرف عمى إدراك كل من العاممين بالجمعية

كفاءة وفاعمية الجمعيات التعاونية الزراعية .ومن أىم ما

التعاونية الزراعية والزراع المستفيدين منيا لمدور

توصمت إليو تمك الدراسات وجود عالقة معنوية موجبة بين

اإلرشادى الزراعى الحالى الذى تقوم بو.

كفاءة أداء الجمعيات وكل من عدد العاممين اإلداريين
والفنيين ،وأيضا درجة توفر اإلمكانيات المادية سواء فى
صورة رأس المال أو فى صورة توفر اآلالت الزراعية،

ومستمزمات اإلنتاج الالزمة لدعم الزراع ،ومدى الرضا

 - 2التعرف عمى إدراك كل من العاممين بالجمعية
التعاونية الزراعية والزراع لمدور اإلرشادى الزراعى

المرتقب لمجمعية التعاونية الزراعية.

 - 3التعرف عمى إدراك المبحوثين ألىم األسباب أو

الوظيفى ،والبيئة السياسية ،وكذا مدى مشاركة الزراع فى

المشاكل التى تعوق الجمعيات التعاونية الزراعية فى

عممية اتخاذ الق اررات اإلنتاجية والتسويقية.

أداء دورىا اإلرشادى الزراعى.

وبناء عمى ما سبق ،يمكن القول أن ضعف

الجمعيات التعاونية الزراعية التى يمكن أن تساعد فى

اإلطار

النظرى:

استعانت الدراسة الحالية فى التعرف عمى الدور

حل مشاكل الزراع اإلنتاجية والتسويقية ،وفى اتخاذ

اإلرشادى الزراعى الحالى والمرتقب لمجمعية التعاونية

الق اررات المتعمقة بمشاكميم واحتياجاتيم المحمية يعتبر من

الزراعية بالمفاىيم والعناصر التالية:

أىم التحديات التى تواجو العمل اإلرشادى الزراعى

بالمجتمعات الريفية المحمية فى الوقت الحالى .وبينما
ركز الجانب األكبر من الدراسات السابقة عمى مستوى
أداء التعاونيات الزراعية ،كمنظمات اقتصادية –
اجتماعية ،فى مجال توفير الخدمات والتسييالت

اإلنتاجية والتسويقية ،وعالقة ذلك ببعض العوامل اإلدارية
المؤثرة عمى كفاءة وفاعمية تمك المنظمات ،فإن الدراسة
الحالية تيتم بإلقاء الضوء عمى مظاىر القصور فى الدور
اإلرشادى الزراعى الحالى لتمك الجمعيات التعاونية
الزراعية ،مع التركيز عمى مفيوم الخدمة التعميمية

اإلرشادية .لذا تثير الدراسة الحالية عدة تساؤالت حول
إدراك كل من الزراع والعاممين بالجمعيات التعاونية
الزراعية لمظاىر القصور فى الدور اإلرشادى الزراعى
لتمك التعاونيات وأيضا إدراكيم ألىم األسباب أو المشاكل

التى قد ترتبط بيذا القصور .وينعكس ذلك فى األىداف
المحددة ليذه الدراسة.
األهداف البحثية

اليدف الرئيسى ليذا البحث دراسة سبل تفعيل الدور
اإلرشادى الزراعى لمجمعيات التعاونية الزراعية ،من خالل

 - 1مفيوم التكنولوجيا.
 - 2دور الجمعيات التعاونية الزراعية وفقاً لقانون
التعاون .1980

 - 3مكونات العممية التعميمية اإلرشادية.
أوال :مفهوم التكنولوجيا:

تعرف التكنولوجيا عمى أنيا تطبيق المعرفة

ألغراض عممية .وىى تستخدم لتحسين الظروف اإلنسانية
والبيئة الطبيعية ،أو لتنفيذ أنشطة اقتصادية – اجتماعية
أخرى .ويمكن تصنيف التكنولوجيا إلى فئتين

أساسيتين(:)Swanson , 1997
أ  -التكنولوجيا المادية

Material Technology

ويقصد بيا التكنولوجيا المتمثمة فى شكل منتج

مادى ،حيث تكمن المعرفة فى منتج تكنولوجى مثل
األدوات والمعدات والكيماويات الزراعية ،والسالالت
النباتية ،والسالالت الحيوانية المحسنة.
ب  -التكنولوجيا المعرفية

Knowledge Based Technology

أى التكنولوجيا المتمثمة فى المعارف وذلك مثل

المعارف الفنية  ،Technicalوالميارات اإلدارية وغيرىا من
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المعارف التى يحتاجيا المزارع فى مجال العمميات

لتمويل شراء اآلالت وانشاء حدائق الفاكية ،أو

اإلنتاجية الزراعية النباتية أو الحيوانية.

طويمة األجل إلنشاء المبانى.

وىناك عالقة وطيدة وتداخل كبير بين كل من

التكنولوجيا المادية والتكنولوجيا المعرفية .فمعظم

المزارعين من مستمزمات اإلنتاج الزراعى كاألسمدة

التكنولوجيا المادية تتطمب معارف فنية حتى يمكن

والتقاوى والمبيدات.

استخدام تمك المنتجات أو األدوات بصورة فعالة .ومن
األمثمة عمى ذلك أن االستخدام السميم لمكيماويات

الزراعية فى التعامل مع اآلفات يتطمب من المزارع أن

يعرف المعدل المناسب لمجرعات وتوقيت وظروف
االستخدام ،واجراءات السالمة وغيرىا .باإلضافة إلى
ذلك ،إذا استخدم المزارع رشاشات ( Sprayerنوع آخر من

التكنولوجيا المادية) لرش كيماويات زراعية ،فيو يحتاج
أن يعرف كيف يتم تشغيل الرشاش وكيفية التحكم
والتنظيف لمصيانة ،لتحقيق أو لمحصول عمى أحسن
النتائج .وبينما يقوم القطاع الخاص فى الدول المتقدمة

بتوزيع التكنولوجيا المادية وشرح وتوضيح كيفية
استخداميا ،فإنو فى الدول النامية

 - 2التوريد :حيث تقوم بتوريد احتياجات أعضائيا

يالحظ أن اإلرشاد

الزراعى العام أو الحكومى لو دور كبير فى القيام بتمك

 - 3توفير الخدمة اآللية:

فتعمل الجمعيات التعاونية

عمى توفير اآلالت وصيانتيا ،كما تقوم بامتالك

اآلالت وتأجيرىا أو تقديم خدماتيا إلى األعضاء.
 - 4مكافحة اآلفات :حيث تقوم تمك الجمعيات التعاونية
بتوفير خدمة مكافحة اآلفات فى مزارع أعضائيا.

 - 5التأمينات الزراعية:

وىى فى ىذه الحالة تقوم

بالتأمينات المختمفة سواء عمى المحاصيل أو عمى
منشآت المزرعة أو عمى اآلالت الزراعية كما تتولى
التأمينات التعاونية عمى الماشية وىى فى ىذه الحالة
غالبا ما تكون بالتنسيق مع الخدمات البيطرية.

 - 6التسويق :وتيدف الجمعية التعاونية ،من خالل تمك
الوظيفة إلى مساعدة المزارع فى الحصول عمى
الثمن العادل المجزى لمنتجاتو وىى تتجو إلى

الميمة .وسواء فيما يتعمق بتوزيع التكنولوجيا المادية

السبيمين التاليين لتحقيق ذلك اليدف:

التكنولوجيا المعرفية التى يحتاجيا المزارع بالدول النامية،

والتدريج والتخزين ،وكذلك إرشادات قبل بدء

وشرح وتوضيح كيفية استخداميا ،أو فيما يخص

فى مجال العمميات اإلنتاجية الزراعية بشقييا النباتى

أ  -إرشاد األعضاء إلى أفضل وسائل الجنى والفرز
الزراعة– بإرشاد األعضاء إلى أفضل السالالت

والحيوانى ،فإن التعاونيات الزراعية تعد األداة الرئيسية

من التقاوى التى تحوز منتجاتيا قبوالً أكثر لدى

ثانيا :وظائف الجمعيات التعاونية الزراعية:

المختمفة فى أعمال اإلنتاج والتى تؤدى إلى

لإلرشاد الزراعى فى القيام بتمك الميام اإلرشادية.

المستيمك ،ويتم تسويقيا بسعر أعمى ،ثم اإلرشادات

تم انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية بمصر

بموجب القانون رقم

 27لسنة  1923لممساىمة فى

تحقيق التنمية الريفية بوجو عام وتقوية العمل ا إلرشادى
الزراعى بوجو خاص ،وقد انطوى ذلك عمى

تحقيق

الجمعية التعاونية لموظائف التالية(العبد:)1985 ،
 - 1التمويل :وقد يكون التمويل بسمف قصيرة األجل،
لتمويل شراء األسمدة والتقاوى والبذور ،ولتسويق
المنتجات الزراعية ،أو سمف متوسطة األجل،
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الحصول عمى أفضل مواصفات لممنتجات
الزراعية.
ب  -التعاقد نيابة عن األعضاء فى تسويق منتجاتيم


الزراعية ،بما يحقق الحصول عمى سعر أفضل،

عن طريق إلغاء العديد من الوسطاء .وقد تممك
الجمعية التعاونية لمتسويق إمكانات لمتخزين والتعبئة
والحفظ ،بما يضمن ليا توزيع السمع المسوقة
تعاونيا طوال أشير السنة ،بما يحقق توازنا بين
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العرض والطمب ويحتفظ بالسعر فى المستوى
العادل.

تتضمن العممية التعميمية اإلرشادية عدة عناصر
أساسية ،من بينيا:

 - 7الثروة الحيوانية :تزاول الجمعيات التعاونية أعماليا
بالنسبة لمماشية أو األغنام أو الدواجن التى يحوزىا
األعضاء أو فى أكثر من فرع من فروع اإلنتاج

الحيوانى .ومن األعمال التى تزاوليا تمك الجمعيات
التعاونية :توفير اإلرشادات والخبرات وتوريد
األعالف وتوفير الرعاية البيطرية والتأمينات ،فضال
عن توفير الطالئق المحسنة والمنتجة من السالالت

الجيدة ،وتوزيع الكتاكيت ،وذك بغرض العمل عمى
تحسين التركيب الوراثى لمسالالت .كذلك تقوم
الجمعيات التعاونية بدور ىام فى تصنيع وتسويق
المنتجات الحيوانية .فقد تنشئ معامل األلبان

والمذابح اآللية ،وتوفر أجيزة التبريد والمنشآت
واألجيزة الالزمة ،لالستفادة إلى أقصى حد من
المنتجات الثانوية.
ومما يجدر اإلشارة إليو ،ىو أن تحقيق الجمعيات
التعاونية الزراعية لوظائفيا عمى النحو السابق ذكره يتطمب

تحقيق الوظائف اإلدارية األساسية المتفق عمييا فى عمم

اإلدارة ،حتى يمكن الحفاظ عمييا كمنظمات محمية شأنيا فى
ذلك شأن سائر المنظمات المعنية بالتنمية المحمية .وتتضمن
تمك الوظائف اإلدارية التخطيط
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 ،Planningالتنظيم

 ،Organizingاختيار واعداد العاممين  ،Staffingوالتوجيو
 ،Directingوالتنسيق  ،Coordinationووضع الميزانية
 .)Waldron et al, 1997( Budgetingوفى إطار "اختيار
واعداد العاممين" كأحد الوظائف اإلدارية التى ينبغى تحقيقيا

لدى الجمعيات التعاونية ،يركز الباحثون عمى أىمية اكتساب

المديرين لميارات متجددة باستمرار ،تتعمق بكيفية اختيار
وتنمية ميارات وتقييم العاممين (  .)Monaghan, 2010وقد
استعانت الدراسة بتمك الخمفية عن الوظائف اإلدارية ،عند
فحص وتصنيف اجابات المبحوثين المتعمقة بإدراك المشاكل
التى تعوق الجمعيات التعاونية الزراعية فى أداء مياميا.

ثالثا :مكونات /عناصر العممية التعميمية اإلرشادية

 .1مجاالت البرنامج أو العمل اإلرشادى
Program Areas

تم تحديد مجاالت اىتمام مختمفة يمكن أن ينطوى

عمييا محتوى البرامج واألنشطة اإلرشادية من أبرزىا:

الكفاءة فى اإلنتاجية الزراعية ،والكفاءة فى التسويق ،بما
فى ذلك توزيع واستخدام المنتجات المزرعية ،وصيانة
وتطوير واستخدام الموارد الطبيعية ،وادارة المزرعة
والمنزل ،والحياة العائمية ،وتنمية الشباب ،وتنمية

القيادات ،وتنمية الموارد والمجتمع المحمى .ويالحظ أنو
بينما تنتمى المجاالت األربعة األولى لمزارعة ،فإن
المجاالت الخمسة األخيرة تيتم بتعميم األسرة لمواجية

الحياة فى ظل مجتمع متغير

(

Boone

 .)1985ويعبر (  )Prins & Brendaly 2010عن المجال
األخير فى سياق ما يعرف "بتنظيم المجتمعات المحمية
ألغراض تنموية" ،كأحد مجاالت التدريب األساسية التى
ييتم بيا اإلرشاد الزراعى وتعميم الكبار بشكل عام ،والذى

يبدأ من خاللو السكان فى أخذ الفرصة لمتحكم فى

الق اررات التى تؤثر عمييم ،ويشتركون بإيجابية مع غيرىم
فى تحديد مصالحيم .ويرتبط التأىيل فى ىذا المجال
بفكرة "التمكين"  ،Empowermentحيث يكتسب المواطنون
أو الدارسون القدرة عمى تشكيل المنظمات التى تستيدف

خدمة اىتماماتيم.
ومن األنشطة التعميمية األساسية التى يتطمبيا مجال
"تنظيم المجتمعات المحمية ألغراض تنموية" :تنظيم فصول
وورش عمل لتدعيم المشاركة فى تنظيم المجتمعات المحمية

(مثل مقررات فى تنمية القيادة) ،ورش عمل بمشاركة
السكان المحميين تتولى تحميل الوضع الحالى واتخاذ

إجراءات بشأن مشاكل محددة .وتتضمن فكرة "التمكين"
المشار إلييا ،أن المنظمات المحمية لتمكين السكان

المحميين  Empowerment focused organizationsتقوم
بأكثر من مجرد اإلمداد بخدمات تعميمية ،حيث أن
الخدمات التعميمية عادة تضع المشاركين موضع المتمقى
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السمبى لذا ،فيى تيتم باإلنتقال أو التحرك من مجرد اإلمداد
بالخدمات التعميمية إلى فكرة التنظيم اإليجابى لممجتمع

المحمى (.)Prins & Brendaly, 2010
 .2العمميات أو اإلجراءات

منطقة البحث

األسموب البحثى

أجرى ىذا البحث فى محافظة البحيرة نظ ار لالتساع

Processes

(فتحى)2009 ،

الجغرافى ليا ،فضال عن أنيا تتميز بأكبر مساحة
زراعية ،وأيضا تعد أكبر ثالث محافظة فى عدد

يمكن تحديد ثالثة عناصر مميزة لمعممية التعميمية

بصفة عامة ويمكن استخداميا فى مجال التعميم

الجمعيات التعاونية الزراعية  400جمعية تعاونية .وىى
تضم  14مرك از حيث وقع اإلختيار عمى مركزين واختيار
جمعيتين بكل مركز مع مراعاة التباين واإلختالف بينيما

اإلرشادى الزراعى ،وىذه العناصر ىى:

 الطريقة  :Methodوتتعمق بالكيفية التى يتم بيا تنظيمالناس لمقيام بنشاط تعميمى فيناك الطرق الفردية

من حيث البعد والقرب من اإلدارة الزراعية لممحافظة
وعدد القرى التابعة لكل جمعية

(المقابالت الشخصية ،التدريب والتوجيو أثناء العمل)

وعدد الحائزين (جدول .)1

وىناك الطرق الجماعية (المحاضرات ،جماعات المناقشة،

عينة البحث

 ،والمساحة المنزرعة ،

تم تجميع البيانات الالزمة لتحقيق أىداف البحث

االجتماعات ،ورش العمل ،الندوات).

 -الوسيمة أو األسموب الفنى:

،

وتنطوى عمى أساليب

إعطاء معمومات(مثل المحاضرة والمناقشة والندوة)،

وأساليب إكساب ميارات(مثل اإليضاح العممى بمشاىدة
الطريقة) ،وأساليب تغيير االتجاىات(مثل اإليضاح

العممى بمشاىدة النتائج) ،وأساليب تطبيق المعمومات

(مثل جماعة المناقشة لحل مشكمة معينة).

خالل الفترة من مارس إلى مايو عام

 2012وذلك من

فئتين :الفئة األولى ىى جميع العاممين بالجمعيات
التعاونية الزراعية التى تم دراستيا ،وعددىم

 15فردا

ممثمين لألربع جمعيات موضع الدراسة ،حيث لوحظ قمة
عدد العاممين بالجمعيات التعاونية الزراعية وقت تجميع

البيانات .أما الفئة الثانية فتضم األعضاء الحائزين
بالجمعية التعاونية ،حيث تم اختيار عينة عشوائية بمغ

 -األجهزة والمعينات :وىى تدعم وظيفة الطرق

واألساليب المستخدمة ،من أمثمتيا (األفالم– الراديو

والتميفزيون -اإلضاءة -األشكال التوضيحية).
وقد تم االستعانة بمكونات أو عناصر العممية

قواميا  180حائ از بنسبة

 %5من جممة األعضاء

الحائزين بالجمعيات التعاونية الزراعية األربعة موضع

الدراسة.

التعميمية االرشادية عند مناقشة الدور التعميمى االرشادى

لمجمعيات التعاونية الزراعية محل الدراسة.

جدول  :1بيانات الجمعيات التعاونية موضع الدراسة من حيث الحيازة الزراعية وعدد القرى
المركز
كفر الدوار
كفر الدوار
ابو حمص
ابو حمص
اإلجمالى

الجمعية التعاونية
جمعية قومبانية لوقين
جمعية منشأة عامر
جمعية بركة غطاس
جمعية بسنتواى

الحيازة بالفدان
1245
1800
2661
2650
8356

المصدر :سجالت إدارة التعاون الزراعى -محافظة البحيرة -بيانات غير منشورة.

مصادر وأدوات تجميع البيانات
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عدد القرى التابعة لها
4
13
22
12
51

اجمالى عدد الحائزين
600
1150
900
1880
4530

تم تجميع البيانات األساسية ليذا البحث عن طريق
استمارة اإلستبيان بالمقابمة الشخصية ،حيث تم تصميم
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عدد  2استمارة إستبيان إحداىما خاصة بالعاممين
بالجمعيات التعاونية الزراعية محل الدراسة (  )15والثانية

ألعضاء تمك الجمعيات من الزراع المستفيدين ( .)180
وباإلضافة إلى األسئمة المقننة عن بعض الخصائص
الشخصية لمعاممين بالجمعيات التعاونية المدروسة،
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 ماىية /نوعية الطرق والوسائل التعميمية اإلرشاديةالمستخدمة (مثل النشرات اإلرشادية ،واالجتماعات،

والحقول اإلرشادية).

- 3إدراك المبحوث لمدور اإلرشادى المرتقب لمجمعية
التعاونية الزراعية:

اشتممت استمارة اإلستبيان لكل من العاممين بالجمعية

وعمى غرار النيج السابق ،يعبر ذلك المتغير عما يمى:

والزراع الحائزين عمى مجموعة من األسئمة شبو المقننة

أ  -إدراك المبحوث لمدور اإلرشادى المرتقب أو المتوقع

 semi-structuredو المفتوحة  open endedلتجميع

لمجمعية التعاونية الزراعية فى توفير المستمزمات

البيانات عن المتغيرات األساسية ليذه الدراسة .وقد تم

والتجييزات اإلنتاجية والتسويقية الزراعية.

عمل اختبار مبدئى الستمارتى اإلستبيان خالل شيرى

ب -إدراك المبحوث لمدور المرتقب لمجمعية التعاونية فى


يناير وفبراير عام  .2012كذلك تم اإلستعانة ببعض

تقديم الخدمة التعميمية اإلرشادية.

بالجمعيات التعاونية موضع الدراسة.

التعاونية الزراعية فى القيام بدورىا:

المتغيرات البحثية

وقد تم قياس ذلك عن طريق اإلجابات النوعية

المعمومات الثانوية مثل التقارير والسجالت الخاصة

- 1الخصائص التأىيمية لمعاممين بالجمعيات التعاونية
الزراعية:
تعبر تمك الخصائص عن(السن– المؤىل الدراسى– الخبرة
الوظيفية– التدريب أثناء الخدمة).

- 4إدراك المبحوث ألىم المشاكل التى تعوق الجمعيات

لممبحوثين عن السؤال المفتوح التالى " :من وجية نظرك

ما ىى أىم المشاكل التى تعوق الجمعية التعاونية

الزراعية عن القيام بدورىا الحالى والمرتقب بصورة
فعالة؟"

- 2إدراك المبحوث لمدور اإلرشادى الحالى لمجمعية

 -4أسموب تحميل البيانات

أ  -إدراك المبحوث لمدور الحالى لمجمعية التعاونية الزراعية

ىذا البحث ،من حيث تميزىا بالطابع النوعى ،فقد تم اإلعتماد

التعاونية الزراعية ،ويقصد بذلك ما يمى:

نظ ار لطبيعة البيانات المتحصل عمييا لخدمة أغراض

فى توفير المستمزمات والتجييزات اإلنتاجية والتسويقية

فى تحميل الجانب األكبر منيا تحميال نوعيا

عن سؤال شبو مقنن عن (توفر) أو (عدم توفر) ستة

حصر وفحص اإلجابات النوعية لممبحوثين بالنسبة لكل

بنود مستخمصة من اإلطار النظرى لمدراسة فيما

متغير ،ب -تنظيم البيانات النوعية وتصنيفيا تحت فئات

يخص وظائف أو ميام الجمعية التعاونية الزراعية،

 ،Categoriesتعبر عن كل متغير ،وذلك فى ضوء اإلطار

الزراعية :وقد تم قياس ذلك فى ضوء إجابة المبحوث

Qualitative

 .)Berg, 2006( analysisوقد استمزم ذلك:

أ-

مع إتاحة الفرصة إلضافة أى بنود أو تعميقات أخرى .النظرى لمدراسة.
ب -إدراك المبحوث لمدور الحالى لمجمعية التعاونية

الزراعية فى تقديم الخدمة التعميمية اإلرشادية :وقد

وباإلضافة إلى التحميل النوعى لمبيانات ،استخدمت الدراسة
التك اررات والنسب المئوية لكل من العاممين والزراع المبحوثين

تضمن ذلك التعرف – من خالل سؤال شبو مقنن

الذين أفادوا بوجود الفئات Categoriesوالبنود

– عمى إدراك المبحوث لما يمى:

الخاصة بكل متغير.

 ماىية /نوعية مجاالت العمل التعميمى اإلرشادىالحالى (مثل اإلنتاج الزراعى النباتى ،والحيوانى،
والتسويق الزراعى ،والمحافظة عمى البيئة).
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التفصيميةItems

النتائج والمناقشة
أوال :إدراك المبحوثين من العاممين والزراع لمدور الحالى
لمجمعية التعاونية الزراعية
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تم دراسة إدراك المبحوثين لمدور الحالى لمجمعية
التعاونية الزراعية فى ضوء إدراكيم لمجموعتين من
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اختالف بين فئتى العاممين والزراع قد تمثمت فى إدراك الدور
الحالى لمجمعية فى توفير التجييزات والتسييالت التسويقية.

األنشطة .تتعمق المجموعة األولى بدور الجمعية التعاونية

ويتمثل ذلك بصفة أساسية من وجية نظر المبحوثين فى

فى تقديم الخدمات والتسييالت اإلنتاجية والتسويقية

التعاقد ،نيابة عن األعضاء ،لتسويق منتجاتيم الزراعية،

لمزراع  ،بينما تتعمق المجموعة الثانية بدورىا التعميمى

بما يحقق الحصول عمى سعر أفضل ،حيث أفاد بوجود ىذا

اإلرشادى.

الدور  %60من العاممين مقابل %12فقط من الزراع.

- 1إدراك الدور الحالى لمجمعية التعاونية فى تقديم

- 2إدراك الدور الحالى لمجمعية التعاونية الزراعية فى

الخدمات والتسهيالت اإلنتاجية والتسويقية لمزراع:

توضح البيانات(جدول  )2إجابات المبحوثين فيما

تقديم الخدمات التعميمية اإلرشادية:

تم مناقشة الدور التعميمى اإلرشادى لمجمعيات

يتعمق باألدوار الحالية لمجمعيات التعاونية الزراعية محل

التعاونية محل الدراسة فى إطار عناصر العممية التعميمية

الدراسة فى مجال تقديم الخدمات اإلدارية والتسييالت

اإلرشادية المتمثمة فى :مجاالت النشاط التعميمى،

اإلنتاجية والتسويقية الزراعية .فجاء فى المرتبة األولى،
بإجماع آراء المبحوثين من العاممين والزراع األدوار

والطرق /الوسائل التعميمية المستخدمة.

وتشير البيانات الموضحة بجدول(

 )2إلى أن

المتعمقة بكل من :أ -تنفيذ السياسات الزراعية وتطبيق

مجاالت األنشطة التعميمية االرشادية الحالية لمجمعيات

النواحى اإلدارية والقانونية لحماية الرقعة الزراعية من

التعاونية محل الدراسة– وفقا إلدراك مجموعتى المبحوثين

التعديات وعمميات البناء .ب -مقاومة الفئران بالحقول

من العاممين والزراع ،عمى الترتيب– قد جاء ترتيبيا

والطرق الرئيسية .وجاء فى المرتبة الثانية دور الجمعيات

تنازليا ،وفقا لمدى توفرىا ،عمى النحو التالى :اإلرشاد

المتعمق بالتوريد والمتمثل فى توفير مستمزمات اإلنتاج من

والتوعية بالمعامالت الزراعية المختمفة ( ،)%40،%100

 %80لمعاممين،

يمييا اإلرشاد فى مجال المحافظة عمى البيئة واالستخدام

تقاوى وأسمدة ومبيدات وذلك بنسبة
 %77.8لمزراع.

ومن جية أخرى أوضحت إجابات المبحوثين (جدول

األمثل لممبيدات(  )%24 ،%47ثم اإلرشاد فى مجال

اإلنتاج الحيوانى(  ،)%7 ،%40يمييا اإلرشاد فى مجال

 )2اتفاق فئتى العاممين والزراع عمى وجود قصور فى الدور تسويق الحاصالت الزراعية (عمميات الجنى والفرز
الحالى لمجمعية التعاونية فيما يتعمق بكل من توفير الخدمة

والتعبئة) (  ،)%20 ،%27وأخي ار تدريب القادة الريفيين

اآللية (اآلالت الزراعية) وخدمة مكافحة اآلفات .وقد جاء

فى مجال العمل التعاونى (  .)%0 ،%13وتشير تمك

ىذان البندان فى المرتبتين الثالثة والرابعة حيث تم ذكرىما

النتائج الى أن نسبة المبحوثين من الزراع الذين شعروا

كأدوار حالية لمجمعية التعاونية ،بأقل من نصف عدد

بوجود مثل تمك الخدمات التعميمية كانت أقل من نسبة

المبحوثين( %26إلى  )%46لمعاممين %14( ،إلى )%23

العاممين بالجمعيات التعاونية الذين أفادوا بوجود تمك

لمزراع عمى الترتيب .كذلك أوضحت النتائج أن أكبر درجة

الخدمات التعميمية.

جدول  :2إدراك المبحوثين من العاممين والزراع لمدور الحالى لمجمعية التعاونية الزراعية
البنود


1
2
3
4
5

الخدمات والتسهيالت اإلنتاجية والتسويقية الزراعية:
 تنفيذ السياسات الزراعية وتطبيق النواحى اإلدارية القانونية توفير مستمزمات اإلنتاج (تقاوى – مبيدات – أسمدة) توفير الخدمة اآللية (اآلالت الزراعية) توفير خدمة مكافحة اآلفات الزراعية -مقامة الفئران بالحقول والطرق الرئيسية

العاممون ن15
%
التكرار

الزراع ن 180
%
التكرار

15

100

180

100

12
7
4
15

80
46.7
26.7
100

140
42
26
180

77.8
23.3
14.4
100
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 - 6توفير التجييزات والتسييالت التسويقية
 الخدمات التعميمية اإلرشادية:
 - 7اإلرشاد بالمعامالت الزراعية المختمفة
 - 8اإلرشاد فى مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى
 - 9اإلرشاد فى مجال البيئة واالستخدام األمثل لممبيدات
 - 10اإلرشاد فى مجال تسويق الحاصالت الزراعية
 - 11تدريب القادة الريفيين فى مجال العمل التعاونى
 - 12توفير النشرات والمجالت اإلرشادية
 - 13إقامة حقول إرشادية وأيام حقل
 - 14تنظيم الندوات واالجتماعات اإلرشادية

فقد تراوحت النسب المئوية التى أشارت الى وجود

الخدمات التعميمية اإلرشادية بالمجاالت الثالثة األولى
عمى أرض الواقع فيما بين قرابة  %40إلى  %100لفئة

العاممين ،مقابل

 %7إلى  %40فقط لمزراع .وجاء

اإلرشاد فى مجال تسويق الحاصالت الزراعية فى مرتبة

متأخرة من حيث

إدراك المبحوثين لمدى تحققو عمى

أرض الواقع ،حيث أشار الى ذلك

 %27من فئة

9

60

22

12

15

100

72

40

6
7
4
2
15
9
12

40
46.7
26.7
13
100
60
80

12
44
36
164
34
40

6.7
24.4
20
91
18.8
22.2

 -1إدراك الدور المرتقب لمجمعية التعاونية الزراعية فى
تقديم الخدمات والتسهيالت االنتاجية والتسويقية

الزراعية:

أوضحت النتائج (جدول

 )3أن الخدمات

والتسييالت اإلنتاجية التى يأمل كل من العاممين
بالجمعية والزراع المبحوثين الوصول الى مستويات أعمى
فى تحقيقيا مستقبالً عن طريق الجمعية التعاونية ،مقارنة

العاممين%20 ،من فئة الزراع .أما تدريب القادة الريفيين

بالوضع الحالى ،يمكن ترتيبيا تنازلياً عمى النحو التالى

العاممين بالجمعيات التعاونية محل الدراسة بنسبة لم تتعد

مستمزمات اإلنتاج ،ولكن بسعر أفضل وفى المواعيد

فى مجال العمل التعاونى فقد تم ذكره فقط بواسطة فئة
.%13

وفيما يتعمق بالطرق والوسائل التعميمية المستخدمة
حاليا ،فى إطار الجمعيات التعاونية محل الدراسة،
أوضحت النتائج(جدول  )2أن أبرز تمك الطرق والوسائل
التعميمية المستخدمة ،وفقا إلدراك مجموعتى المبحوثين،

قد تمثمت فى توفير النشرات والمجالت اإلرشادية ،حيث
ذكر ذلك  %100من العاممين،

و%91

من الزراع ،يمييا تنظيم الندوات وا إلجتماعات اإلرشادية

بنسبة  %80لمعاممين و %22لمزراع ،وأخي اًر إقامة حقول
إرشادية وأيام حقل بنسبة  %60لمعاممين و %19لمزراع.

ثانيا :إدراك المبحوثين من العاممين والزراع لمدور
المرتقب لمجمعية التعاونية الزراعية

تم دراسة إدراك المبحوثين لمدور المرتقب لمجمعية

التعاونية فى ضوء

إدراكيم لمجموعتين من األنشطة:

تتعمق المجموعة األولى بدور الجمعية فى تقديم الخدمات
والتسييالت االنتاجية لمزراع ،بينما تتعمق المجموعة
الثانية بدورىا التعميمى اإلرشادى.
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:أ -جاء فى المرتبة األولى "االستمرار فى توريد

المناسبة نقداً أو باألجل" "وتوريد السالالت المحسنة سواء

من التقاوى أو الدواجن" من خالل استنباط سالالت

جديدة ،و"توفير الخدمة اآللية (اآلالت الزراعية) مثل:
مكابس قش األرز ،وآالت الحصاد ،وآالت ضم الدراس"،

وأيضاً "توفير خدمة التعاقد نيابة عن األعضاء فى
تسويق منتجاتيم الزراعية ،بما يساعد المزارع فى

الحصول عمى سعر أفضل لمنتجاتو" .وقد أشار الى كل

من ىذه البنود(  )%100 ،%86.5من العاممين والزراع
عمى الترتيب ،ب– جاء فى المرتبة الثانية توفير كراكة
تطيير بكل جمعية لممساعدة فى نظافة المصارف والترع

والمجارى المائية(  ،)%94.4 ،% 86.5ج -وجاء فى
المرتبة الثالثة "تفعيل دور الجمعية فى مكافحة اآلفات

الزراعية" ( .)%80 ،%60وأخي اًر جاء فى المرتبة الرابعة

"توفير أعالف وتأمين وتطعيمات ومتابعة بيطرية لمماشية
والدواجن"

( ،)%64.4 ،%66.6وذلك

وفقا إلدراك فئتى العاممين والزراع ،عمى الترتيب.
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 -2إدراك الدور المرتقب لمجمعية التعاونية الزراعية فى
تقديم الخدمات التعميمية اإلرشادية:

أوضحت النتائج أىمية الدور التعميمى اإلرشادى
لمجمعية التعاونية الزراعية من وجية نظر المبحوثين .وقد
جاء الترتيب التنازلى ألىم المجاالت التعميمية اإلرشادية
المرتقبة وفقا إلجابات فئتى المبحوثين من العاممين والزراع،
عمى الترتيب كاآلتى :اإلرشاد فى مجال المعامالت

اإلنتاجية الزراعية المختمفة (النباتى والحيوانى والداجنى)،
وأيضا فى مجال التسويق الزراعى ،كمرتبة أولى ( ،%80

واالستفادة من قش األرز ومخمفات المحاصيل ( ،%80
 .)%80وجاء فى المرتبة الثالثة تدريب العمالة عمى

استخدام وصيانة اآلالت الزراعية ( ،)%74.4 ، %73.5

يمييا توعية المرأة وارشادىا بمجاالت مختمفة بنسبة (،%60
 .)%66.6كذلك أوضحت النتائج أن أكبر درجة اختالف
بين فئتى العاممين والزراع قد تمثمت فى الدور المتوقع
بالنسبة لمتدريب فى مجال العمل التعاونى ،حيث أفاد

 %66.6من العاممين بأىمية تواجد ىذا الدور مقابل
 %36.6فقط لمزراع.

 .)%100يمى ذلك التدريب فى مجال المحافظة عمى البيئة
جدول  :3إدراك المبحوثين من العاممين والزراع لمدور المرتقب لمجمعية التعاونية الزراعية
األدوار المرتقبة
 الخدمات والتسهيالت اإلنتاجية والتسويقية الزراعية:
 .1توفير مستمزمات اإلنتاج بسعر مدعم وفى المواعيد المناسبة (تقاوى-
مبيدات -أسمدة) نقدا أو باألجل
 .2توفير اآلالت الزراعية الحديثة وآالت الحصاد والكومباين وكبس قش األرز
وضم الدراس وآالت تفتيت حطب القطن
 .3توفير التجييزات والتسييالت التسويقية
 .4توفير خدمة مكافحة اآلفات الزراعية
 .5االىتمام بنظافة البيئة والمصارف والترع والمجارى المائية وتوفير كراكة
تطيير بكل جمعية
 .6توفير تقاوى محسنة لزيادة اإلنتاج الزراعى (استنباط سالالت جديدة)
 .7توفير سالالت الدواجن المحسنة المضمونة
 .8توفير أعالف وتأمين وتطعيمات ومتابعة بيطرية لمماشية والدواجن
 الخدمات التعميمية اإلرشادية:
 .9إرشاد الزراع بالمعامالت الزراعية المختمفة فى مواعيدىا المناسبة وفى مجال
اإلنتاج الحيوانى والدواجن
 .10إرشاد الزراع فى مجال البيئة واالستفادة من قش األرز ومخمفات
المحاصيل
 .11اإلرشاد فى مجال تسويق الحاصالت الزراعية
 .12تدريب العمالة عمى استخدام اآلالت الزراعية وصيانتيا
 .13توعية المرأة بمجاالت مختمفة وعمل مشغل
 .14تدريب القادة الريفين فى مجال العمل التعاونى
 .15توفير النشرات والمجالت اإلرشادية الزراعية
 .16إقامة حقول إرشادية وأيام حقل
 .17تنظيم الندوات واالجتماعات اإلرشادية

وفيما يتعمق بالطرق والوسائل التعميمية اإلرشادية فقد

العاممون ن 15
%
التكرار

الزراع ن = 180
%
التكرار

15

100

180

100

13

8605

180

100

13
9

86.5
60

180
144

100
80

13

86.5

170

94.4

13
11
10

86.5
73.5
66.6

180
180
116

100
100
64.4

12

80

180

100

12

80

144

80

12
11
9
10
11
12
15

80
73.5
60
66.6
73.5
80
100

170
134
120
66
126
44
140

94.4
74.4
66.6
36.6
70
24.5
77.8

بالجمعيات التعاونية وكبار السن من الزراع ،فيما يتعمق

ركز المبحوثون عمى أىمية النشرات والمجالت اإلرشادية

بالدور المرتقب إلدراكيم ألىميتيا .ومن بين اإلستجابات

الزراعية كأكثر الطرق اإلرشادية التى يمجأ إلييا المرشد

النوعية لمزراع فى ىذا الشأن "ياريت اإلرشاد يأخذ أرضنا

الزراعى ،وذلك نظ ار لتوفرىا فى الجمعية عن طريق اإلرشاد ويزرعيا ويتابعيا ويعطينا التوصيات الحديثة كما كان فى

وو ازرة الزراعة .أما باقى الطرق اإلرشادية مثل أيام الحقل

الماضى"" ،إحنا موافقين يجربوا فى أرضنا بس يكون بفايدة

والحقول اإلرشادية والتى يوجد قصور فى استخداميا حاليا

أو حاجات مفيدة"" ،ياريت يتوفر تجميعات إرشادية حوالى

لضعف إمكانيات الجمعية ،فقد ذكرىا أساسا فئة العاممين
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بيطرية لمماشية والدواجن ،باإلضافة إلى خدمة التأمين

ومتابعتيم بما فى ذلك التسويق"

بالنسبة لمماشية

مقارنة بين إدراك المبحوثين لمدور الحالى والمرتقب

مقارنة بين إدراك المبحوثين لمدور الحالى والمرتقب

لمجمعية التعاونية الزراعية فى توفير الخدمات

لمجمعيات التعاونية فى توفير الخدمة التعميمية

تشير النتائج إلى ما يمى:

أوضحت النتائج ما يمى:

والتسهيالت اإلنتاجية والتسويقية الزراعية

 - 1اتفاق مجموعتى المبحوثين من العاممين والزراع فى

(.)%64 ،%66

اإلرشادية

 - 1اتفاق مجموعتى المبحوثين من العاممين والزراع

إدراك ما يمى :أ -الدور الحالى لمجمعية التعاونية

عمى أن أبرز مجاالت األنشطة التعميمية اإلرشادية

من حيث توفير الخدمات اإلدارية والقانونية المتمثمة

الحالية جاء فى مقدمتيا التوعية بالمعامالت

فى تنفيذ السياسة الزراعية لحماية الرقعة الزراعية

الزراعية المختمفة فى مجال اإلنتاج النباتى ،يمييا

من التعديات وعمميات البناء ،وأيضا من حيث

اإلرشاد فى مجال المحافظة عمى البيئة ،وفى

مستمزمات اإلنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة ،ب-

الزراعية ،وتدريب القادة الريفين فى مجال العمل

نواحى القصور الحالية فى توريد التكنولوجيا المادية

التعاونى.

توريد التكنولوجيا المادية المتمثمة فى توفير

المتعمقة باآلالت الزراعية الالزمة لخدمة األرض

والمحصول ،وأيضا تمك المتعمقة بتوفير خدمة
مكافحة اآلفات الزراعية.
 - 2اختالف مجموعتى المبحوثين فى إدراك مدى

القصور القائم فى دور الجمعية الخاص بتوفير
التجييزات والتسييالت التسويقية لمنتجات

مؤخرتيا اإلرشاد فى مجال تسويق الحاصالت

 - 2نسبة المبحوثين من الزراع الذين شعروا بوجود تمك

الخدمات التعميمية المشار إلييا كانت أقل ( %0إلى

 ،)%40مقارنة بفئة العاممين

(%40

إلى  )%100الذين أشاروا إلى وجود تمك الخدمات
التعميمية عمى أرض الواقع.
 - 3أبرز الطرق والوسائل التعميمية القائمة قد تمثمت فى

أعضائيا ،حيث أشار إلى وجود ىذا الدور %60

توفير المجالت والنشرات اإلرشادية وفقا إلدراك

من العاممين مقابل  %12فقط من الزراع.

أكثر من  %90من مجموعتى الدراسة ،بينما

وفيما يتعمق بالدور المرتقب لمجمعيات التعاونية

جاءت الحقول اإلرشادية فى المؤخرة حيث أشار

الزراعية فى نفس الشأن ،أوضحت النتائج إتفاق فئتى

إلى وجودىا عمى أرض الواقع  %60من العاممين

المبحوثين– وفقا لمترتيب التنازلى -عمى أىمية ما يمى:

مقابل  %19فقط من الزراع.

توفير السالالت المحسنة ،إلى جانب توريد مستمزمات

أما بالنسبة لمدور المرتقب لمجمعيات التعاونية

اإلنتاج بسعر أفضل وفى المواعيد المناسبة ،وأيضا توفير

الزراعية فى توفير الخدمة التعميمية اإلرشادية ،فقد

التجييزات والتسييالت التسويقية الزراعية ،وتوفير اآلالت

أوضحت النتائج اتفاق مجموعتى المبحوثين من العاممين

الزراعية المختمفة .وقد ذكر كل من تمك البنود السابقة
 %86من العاممين و  %100من الزراع .كما أشار

المبحوثون إلى أىمية توافر بعض الخدمات والمستمزمات
غير المتواجدة فى الواقع الحالى والمتمثمة فى توفير كراكة
تطيير بكل جمعية لممساعدة عمى نظافة الترع والمجارى

المائية(  ،)%80 ،%60وأيضا توفير أعالف وتطعيمات
536

والزراع عمى أىمية ما يمى:

 - 1إعادة ترتيب أولويات مجاالت العمل التعميمى
اإلرشادى بما يتيح الفرص التالية:
أ  -وضع مجال اإلرشاد التسويقى الزراعى ضمن
أولويات العمل التعميمى اإلرشادى ،جنبا إلى جنب،

مع التوعية فى مجاالت المعامالت الزراعية
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المختمفة ،وفى مجال المحافظة عمى البيئة( ،%80

المتاحة ليم ،وال سيما فى مجال التدريب عمى العمل

 ،)%100ب -توجيو اىتمام أكبر بمجال التدريب

التعاونى والجماعى.

التعاونى خصوصا من وجية نظر العاممين ،حيث

أفاد بذلك  %66.6من العاممين مقابل %36.6
من الزراع مقارنة بالوضع الحالى (.)%0 ،%13
 -2إضافة مجاالت تعميمية إرشادية غير قائمة فى
الوضع الحالى "تدريب العمالة عمى استخدام

اآلالت الزراعية وصيانتيا ( )%74.5 ،%73.5

وأيضا توعية المرأة الريفية بمجاالت مختمفة

وتتسق تمك النتائج مع ما أوضحتو البيانات

األساسية لمدراسة الحالية حيث تبين ما يمى:
أ -قرابة ثالثة أرباع العاممين بالجمعيات التعاونية محل
الدراسة مؤىميم الدراسى دبموم زراعى أو تجارى،
وحوالى ربع المبحوثين فقط حاصمون عمى درجة

البكالوريوس (زراعة أو تجارة).

ب -رغم أن سنوات الخبرة الوظيفية قد تراوحت ما بين

لمنيوض بمستوى الحياة المنزلية والعائمية وعمل

 10إلى  39سنة إال أن الغالبية العظمى من

مشغل تدريبى(.")%66 ،%60

العاممين محل الدراسة  %80قد حصموا عمى - 3

إدراك المبحوثين لممشاكل التى تعوق الجمعيات
التعاونية الزراعية فى أداء وظائفها

تم فحص وبمورة إستجابات المبحوثين فيما يتعمق

بمشاكل قيام الجمعيات التعاونية الزراعية -محل الدراسة
بالميام المنوطة بيا ،فى ضوء الوظائف اإلدارية السابق

ذكرىا باإلطار النظرى لمدراسة .وقد أوضحت النتائج أن
الترتيب التنازلى لتمك المشاكل ،وما يرتبط بيا من
وظائف إدارية– وفقا لتكرار ذكرىا بواسطة المبحوثين– قد
جاء عمى النحو التالى

(جدول :)4

 - 1نقص الميزانية والتمويل :Budgeting

فقد أفاد أكثر من  %80من فئتى الزراع والعاممين

بالجمعيات التعاونية– محل الدراسة -بمشكمة نقص

اإلمكانيات المادية ورأس المال الالزم لمجمعية ،سواء
لتوفير التجييزات واآلالت والمستمزمات اإلنتاجية
والتسويقية الزراعية ،أو لتقديم سمف لمزراع لشراء

مستمزمات اإلنتاج.

 - 2قصور إعداد وتدريب العاممين :Staffing

فقد أشار(  )%80 - %69من الزراع-%40 ( ،

 )%73من فئة العاممين إلى مشكمة نقص الخبرة الفنية
واإلدارية لمعاممين بالجمعيات التعاونية ،وال سيما فيما
يتعمق بإستخدام اآلالت الزراعية وصيانتيا .وفى نفس
الوقت أثار أكثر من ثمثى العاممين بالجمعيات التعاونية

 5دورات تدريبية فقط خالل فترة خدمتيم .وتركزت

مجاالت التدريب فى زراعة وخدمة محصول القطن
( )%40واألعمال اإلدارية بالجمعية ( .)%26.7
أما بالنسبة لمموضوعات المتعمقة ببعض المجاالت
اإلنتاجية الزراعية كالمكافحة المتكاممة ،واإلنتاج

الحيوانى والمحافظة عمى البيئة فقد تراوحت نسب
المتدربين فييا من العاممين بالجمعيات التعاونية
محل الدراسة ما بين  %20 ،13فقط.
 - 3ضعف التنسيق :Coordination

فالتنسيق كعممية إدارية يشير إلى وجود قنوات

إتصالية تعمل عمى تحقيق الترابط بين األدوار

والمسئوليات المختمفة لمعاممين والوحدات التنظيمية رأسيا
وأفقيا ،سواء داخل المنظمة ،أو فيما بين المنظمة
والمنظمات األخرى بالمجتمع المحيط
(.)Waldron et al, 1997

وفى ىذا اإلطار سمط المبحوثون الضوء عمى أن

شبكات القنوات اإلتصالية يجب أن تراعى أساسا مناقشة
أولويات المنظمات اإلرشادية أو التعاونية فى ضوء
إحتياجات الزراع المحمية .فقد عبر

 %75من الزراع،

 %60من العاممين بالجمعيات التعاونية– محل الدراسة-
عن مشكمة ضعف التنسيق بما يمى" :ضعف مشاركة
الزراع أنفسيم فى تخطيط وتنفيذ العمل اإلرشادى

محل الدراسة(  )%66.6مشكمة نقص فرص التدريب
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المحمى"" ،التعامل يتم مباشرة بين إدارة الجمعية ومالك

المرتبطة والمعنية بالتنمية الريفية مثل أجيزة البحث

األراضى الزراعية فقط واستبعاد المستأجرين من الزراع".

العممى .ويمكن أن يستدل عمى ذلك بما أثاره المبحوثون

الوظائف اإلدارية لمجمعيات التعاونية الزراعية ،ىو ما

التسويقية ،خصوصا فيما يتعمق بالسالالت النباتية

يخص عالقة الجمعية التعاونية بغيرىا من المنظمات

والحيوانية المحسنة.

ومن المؤشرات أيضا عمى ضعف التنسيق ،كأحد

بخصوص نقص اإلمداد بالخدمات اإلنتاجية والمعمومات

جدول  :4إدراك المبحوثين لممشاكل التى تعوق الجمعيات التعاونية فى أداء وظائفها.
المشكمة
 الميزانية والتمويل Budgeting
 .1نقص االمكانيات المادية ورأس المال لتقديم سمف لشراء مستمزمات االنتاج
باألجل
 .2نقص رأس المال الالزم لشراء اآلالت الزراعية
 .3ضعف األجور والحوافز المادية لمعاممين
 .4عدم مالئمة المبانى وعدم توافر المخازن الصالحة لمستمزمات االنتاج
 إعداد وتدريب العاممين Staffing
 .5نقص خبرة العاممين بالجمعية بالنواحى الفنية الخاصة باستخدام اآلالت الزراعية
وصيانتيا
 .6نقص خبرة العاممين فى النواحى الفنية االنتاجية الزراعية والنواحى اإلدارية
 .7نقص التدريب الموجو لمعاممين بالجمعية
 .8غياب الضمير وعدم االلتزام وعدم الجدية من جانب العاممين بالجمعية
 التنسيق Coordination
 .9ضعف مشاركة الزراع أنفسيم فى وضع وتنفيذ العمل اإلرشادى المحمى
 .10عدم توافر الثقة لدى الزراع فى مستمزمات االنتاج الموجودة بالجمعية التعاونية
 التخطيط لمعمل االرشادى الزراعى المحمى Planning
 .11عدم وجود خطة عمل لبرنامج ارشادى محدد يرتبط باألنشطة االنتاجية الزراعية فى
المواسم المختمفة
 التنظيم Organizing
 .12الروتين الحكومى وعدم السرعة فى حل مشاكل الزراع
 .13نقص صالحيات الجمعيات التخاذ ق اررات سريعة لمساعدة الزراع فى حل
مشاكميم

 - 4قصور التخطيط لمعمل اإلرشادى الزراعى المحمى
:Planning

فقد أفاد  %67من الزراع %47 ،من فئة العاممين

بعدم وجود خطة عمل واضحة لبرنامج إرشادى محدد
يرتبط باألنشطة اإلنتاجية الزراعية فى المواسم المختمفة.

وقد عبر المبحوثون عن ذلك بعبارات مثل "عدم توفير
توعية لمزراع بمختمف المجاالت اإلنتاجية الزراعية
بصورة منتظمة فى مواعيد زراعة المحاصيل"
 - 5ضعف التنظيم :Organizing
يشير مصطمح التنظيم

 organizingإلى عممية

إقامة عالقات رسمية فيما بين الناس والموارد المتاحة
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بغرض التوصل إلى أىداف محددة .وينطوى ذلك عمى
تحديد الميام المطموب إنجازىا ،وتقسيم الميام الرئيسية

إلى أنشطة ،واسناد تمك األنشطة إلى أفراد ،واإلمداد
بالموارد الالزمة ،مع تحديد العالقات المنظمية المطموبة
(.)Waldron et al. 1997

وفى إطار ما سبق عبر  %40من الزراع%53 ،

من فئة العاممين بالجمعيات التعاونية محل الدراسة عن
مشكمة ضعف التنظيم بما يمى" :الروتين الحكومى وعدم
السرعة فى حل مشاكل الزراع"" ،ونقص صالحيات
الجمعيات التخاذ ق اررات سريعة لمساعدة الزراع فى حل

مشاكميم".
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الخالصة والتوصيات

أوضحت المقارنة بين الدور الحالى والمرتقب
لمجمعيات التعاونية الزراعية محور الدراسة– وفقا إلدراك
المبحوثين من الزراع والعاممين بتمك الجمعيات -أن ىناك
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إدارة

- 1تأىيل وزيادة أعداد الكوادر المنوط بيا

الجمعيات التعاونية الزراعية وكافة العاممين بيا من

خالل تطوير برامج لمتعميم المستمر ووسائل

التدريب لرفع مستوى الكفاءات اإلدارية والفنية لتمك

مظاىر لمقصور فى أداء تمك الجمعيات التعاونية ألدوارىا.

الكوادر .والغرض من ذلك ىو تأىيميم لممشاركة فى

وقد تمثمت أبرز مظاىر القصور الخاصة بتوفير التكنولوجيا

العمل الجماعى المنظم من خالل الجمعيات

الزراعية المادية– وفقا إلجابات أكثر من  %80من فئتى

التعاونية الزراعية ،فضال عن تأىيميم لسد

المبحوثين محور الدراسة– فى نقص توفير وامداد الزراع
بالسالالت النباتية والحيوانية المحسنة وأيضا اآلالت

اإلحتياجات التدريبية لممجتمع الزراعى المحمى فى
سائر مجاالت العمل اإلرشادى الزراعى ،وفقا لما

الزراعية الحديثة ،وتمك الخاصة بتطيير المجارى المائية،

أوضحتو نتائج الدراسة ،مع تمكينيم من تفعيل

فضال عن نقص التجييزات والتسييالت التسويقية الالزمة

الطرق والوسائل اإلرشادية الزراعية الالزمة.

لعممية التسويق الجماعى .كذلك أشار حوالى ثمثى المبحوثين
من العاممين والزراع إلى مظاىر القصور الخاصة بتوفير
األعالف والتأمين والتطعيمات والمتابعة البيطرية لمماشية

والدواجن.
أما أبرز نواحى القصور فى مجال توفير
التكنولوجيا الزراعية المعرفية ،فقد تمثمت – حسب
الترتيب التنازلى– فى نقص اإلىتمام بالمجاالت التعميمية
اإلرشادية التالية :اإلرشاد التسويقى الزراعى (أكثر من

 %80من فئتى المبحوثين محل الدراسة) ،وتدريب
العمالة عمى استخدام اآلالت الزراعية وصيانتيا (قرابة
ثالثة أرباع المبحوثين) ،وتدريب المرأة الريفية بمجاالت

مختمفة لمنيوض بمستوى الحياة المنزلية والعائمية (حوالى

- 2دعم الجمعيات التعاونية فى تحقيق التنسيق

والتكامل بين عمميات اإلمداد بالمدخالت والخدمة
التعميمية اإلرشادية .ويقتضى ذلك عند تخطيط
البرامج اإلرشادية الزراعية االىتمام بمرحمة عمل
الدعاية والنشر لقيمة البرامج اإلرشادية الزراعية

ليس فقط بين المستيدفين من تمك البرامج ولكن
أيضا لدى المسئولين بالو ازرات والييئات المعنية.
والغرض من ذلك بناء التزام طويل المدى من قبل
تمك الجيات لتدعيم البرامج اإلرشادية الزراعية فى

إطار سياساتيا المتعمقة بتوفير مستمزمات اإلنتاج

أو القروض أو توفير المعمومات أو خدمات البنية
األساسية أو غيرىا.

ثمثى المبحوثين) .كذلك أشار ثمثى المبحوثين من فئة
العاممين ،وحوالى ثمث فئة الزراع إلى نقص فرص
التدريب فى مجال العمل التعاونى ،كأحد مظاىر القصور

المتعمقة بتوفير التكنولوجيا المعرفية.

وفى ضوء مظاىر القصور السابق اإلشارة إلييا،
وفقا إلدراك فئتى الزراع والعاممين بالجمعيات التعاونية

المراجع
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الزراعى ،دار المطبوعات الجديدة.
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بالوظائف اإلدارية لتمك الجمعيات ،وأبرزىا "نقص

"وضعف التنسيق" ،يمكن أن توصى الدراسة بما يمى:

المنظمية والمجتمعية الريفية المحمية المؤثرة عمى

فعالية

التعاونيات

الزراعية

المحمية

األغراض فى بعض قرى محافظتى الغربية وكفر
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ABSTRACT
The purpose of this study was to identify the present and expected role of the agricultural cooperatives in
selected villages of El-Beheira Governorate, with emphasis on agricultural extension work. The intent was to
identify possible measures to enhance their performance and support their roles in agricultural extension
work. The specific objectives of the study focused on identifying agricultural cooperatives' personnel and
farmers' perceptions of: 1-the present and expected extension educational roles of the agricultural
cooperatives, and 2- the pitfalls of managing such cooperatives.
Primary data were collected – using semi-structured questionnaires – from two respondent groups: 1- a
random sample comprised of (180) farmers, representing members of the selected agricultural cooperatives,
and 2- the total numbers of workers (15) representing the personnel of the selected cooperatives.
The main findings of the study included the following: 1- the major shortcoming in the extension
educational role of the researched agricultural cooperatives - according to the perceptions of the personnel and
farmers in question - was exemplified in the lack of the following program areas: efficiency in marketing
(80%, 100%), training personnel and rural leaders on using and conserving agricultural equipment
(74%, 75%), training rural women in home and family living (60%, 66%), and training personnel and rural
leaders on cooperative and organized group work (67%, 37%). 2- the major pitfalls in managing the
researched agricultural cooperatives were: unavailability of funds, shortage in personnel training and
development, and lack of coordination with relevant and concerned organizations.
The study concluded certain measures to be considered for enhancing the extension educational role of
the agricultural cooperatives. This included developing continuing educational programs for staff
development, and encouraging coordination and integration between provision of agricultural inputs, and the
extension educational service.
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