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 الجديد  الواديالخارجة بمحافظة  مركزالزراعة التعاقدية ب نحوالزراع  إتجاىات
 محمود حسن شافعي حسن

 بحوث الصحراء  مركز -شعبة الدراسات االقتصادية واالجتماعية  –اإلرشاد الزراعي  قسم

 08/0/0217:تاريخ القبول                                02/1/0217 تاريخ التسميم:

مخصالم  
بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، من خالل تحقيق األىداف  ديةىذا البحث تحديد إتجاىات الزراع نحو الزراعة التعاق استيدف
ة الزراع نحوالبحث  بمنطقة زراعوتحديد درجة إتجاه ال ،الزراعة التعاقدية ببنودالبحث  بمنطقة الزراععمي مستوي معرفة  التعرفالفرعية التالية: 

 ،التعاقدية والمشكالت التي قد تواجييم في التطبيق الزراعةالفوائد التي سيحصمون عمييا من تطبيق  في زراععمي رأي ال التعرفو  ،التعاقدية
المتغيرات من  كلنسب إسيام  تحديدو  ،التعاقدية الزراعة نحو تجاىيموتحديد العالقة بين المتغيرات المستقمة لمزراع، والمتغير التابع وىو درجة إ

عينة عشوائية  اختيار وتمالتعاقدية.  الزراعة نحوالزراع  تجاهإ درجةالمعنوية في تفسير التباين الكمى لمتغير في  تباطيةالمستقمة ذات العالقة اإلر 
 الزراعية الوحدات أكبرب الزراع المبحوثين من%( 3.0) تمثلمبحوثا  053عددىا  بمغباإلدارة الزراعية بمركز الخارجة  الكشوفمن واقع  بسيطة
 ،712 بواقعالزراعية الثالث  المختارة  الوحدات(، تم توزيعيم عمى بوالقو  والمنيرة، ،إنتاج الخارجة) وىيمن حيث عدد الزراع  الخارجة بمركز

 مبحوثا عمى الترتيب. 30و ،23و
تخدام نموذج التحميل اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد في تحميل بيانات ىذا البحث معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون، كما تم إس ُأستخدم

 نحرافوالمتوسط الحسابي، واإل ،باإلضافة إلي الحصر العددي والعرض الجدولي بالتكرار والنسب المئوية ىذا ،Step-wiseالمتدرج الصاعد 
 . SPSS  الحزمة اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية بعض النتائج التي تم التحصل عمييا، وذلك بإستخدام الحاسب اآللي لبرنامج لعرضالمعياري، 

  -وكانت أىم النتائج مايمى:
% من المبحوثين ذوى مستوى معرفي منخفض ببنود الزراعة التعاقدية، بينما بمغت نسبة المبحوثين ذوي المستوى المعرفي 10.0وجد أن  -1

 %.05.3%، والمرتفع  51.1المتوسط 
من الفوائد نتيجة تطبيق الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث وىي كالتالي حسب تكرار ذكرىا: االرشادات  أن المبحوثون يتوقعون عدد وجد -7

%(، عدم التأخير في استالم المستحقات المالية 52.5%(، تسويق المحصول بسيولة أخر الموسم )36.6الزراعية والخبرات المكتسبة )
من االتفاق بالكالم مع  فضلالتعاقد أ ظل%(، االتفاق في 67.7) حصولل الم%(، ضمان االسعار الجيدة مقاب51.1بعكس التجار )

 %(.00.0%(، مساعدة صغار المزارعين في الحصول عمى مستمزمات اإلنتاج بصورة أجمو )63.3التجار)
جة التطبيق وقد أمكن ترتيبيا أن المبحوثين بمنطقة البحث يتوقعون عدد من المشكالت حسب خبرتيم السابقة في الزراعة التعاقدية نتي وجد -0

سواء كالتالي حسب تكرار ذكرىا وىي: عدم التزام الجيات المتعاقدة ببنود التعاقد )إمكانية إخالل جية التعاقد بأحد الشروط المتعاقد عمييا 
ة( لالستالم من المزارع %(، ووجود مندوب من الجية ) المصنع أو الشرك12.5مستمزمات اإلنتاج أو المتابعة الفنية أو أشياء اخرى( )

%(، وعدم وجود 11.1%(، والمبالغة في مميزات التعاقد قبل إبرام العقد )10.0والتوريد لمجية يؤدي لوجود وسيط يقمل من ربح المزارع )
%(، 3.2) %(، وضعف اإلنتاجية في األرض تقمل من فرص نجاح الزراعة التعاقدية11.1جية قوية تمثل المزارعين في التعاقد لتنفيذه )

يراعي  ال%(، واالتفاق في أول التعاقد عمى السعر لمبيع 3.2ووجود مشرف قد يتسبب في عدم عدالة توزيع الخدمات بين المزارعين )
%(، وضعف االشراف 7.7%(، ووجود بعض االشترطات في التعاقد والتي تكون مجحفة بحق المزارع )7.7االرتفاع أحياًنا في األسعار )

 %(. 7.7ل الموسم )خال والمتابعة
% من 67.7%، 11.1نحو الزراعة التعاقدية في حين أظيرت النتائج أن  إيجابية إتجاىاتيم% من المبحوثين كانت درجة 63.2 أن وجد -6

ذوي  المبحوثين بمنطقة الدراسة الزراع معظمسمبية ومحايدة عمى الترتيب. وتشير ىذه النتائج إلى أن  إتجاىاتيمالمبحوثين كانت درجة 
 إتجاىات إيجابية نحو الزراعة التعاقدية مما ييسر ليم القدرة عمى إتخاذ القرار االقتصادي واالجتماعي المناسب بالمشاركة في الزراعات

 التعاقدية.
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لمتغيرات (  بين درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وكل من ا3.31وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مستوى ) -5
دارة الموارد المزرعية، والتعرض لمصادر المعموم ات اإلرشادية المستقمة التالية: الحالة التعميمية، وعدد أفراد االسرة، والقيادية، والتجديدية، وا 

 الزراعية، والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية.

 3.31تباين في إتجاىات المبحوثين كانت معنوية عند مستوى وجد أن نسبة مساىمة كل من المتغيرات المستقمة مجتمعة في تفسير ال -3
% منيا ُيعزى لدرجة المعرفة ببنود 53.3% من التباين الكمى فى المتغير التابع، وأن  30.3وبمغت معنوية النموذج عند الخطوة الخامسة 

%  3.5لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية، % لدرجة التعرض 0.5% ُتعزى لمحالة التعميمية لممبحوث، 2.2الزراعة التعاقدية، وأن 
 % ُتعزى لمقيادية لدى المبحوثين.3.2لمتجديدية لدى المبحوثين، 

 اإلتجاىات –الزراعة التعاقدية  الكممات الدليميو:

 المقدمة
 اإلنتاجية زيادة أجل جيوًدا مضنية من الدولة تبذل
 تحول أن العديد من المشكالت ما زالت إال الزراعية،

دون تحقيق ذلك وبخاصة المشكالت التسويقية لممحاصيل 
نتيجة ما شيدتو  األخيرة الفترة في الزراعية والتي تزايدت

من  ةبيئة العمل الزراعي في مصر خالل العقود الماضي
العديد من المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية. ومما ال 
شك فيو أن عدم تكيف الزراع مع ىذه التغيرات كان لو 

كبر األثر عمى حياتيم المعيشية في ظل افتقار صغار أ
السوق من حيث الزراع إلى القدرة عمى تمبية متطمبات 

الكمية والجودة والتوقيت المناسب، فيم يعانون من نقص 
المعمومات والميارات ورأس المال الالزم لتحسين إنتاجيم 
وتسويقو، باإلضافة إلى عدم قدرتيم عمى تحمل المخاطر 

صغر حجم الحيازات المزرعية لصغار الزراع، بسبب 
 (.7، ص:7310الشناوي،  مى)لي

 في الجديد الوادي محافظةالزراع ب صغار ويعاني
 أسعار تذبذبمن  مناسبمستوى دخل  تحقيقسبيل 

 سعري نمط عمى تستقر تعد لم التي الزراعيةالمحاصيل 
 الزراعية، لمنتجاتو األمثل التسويق لممزارع يحقق محدد
 تحقيق في بآمالو لتطيح وىبوًطا صعوًدا قفزات تقفز بل

 ومشقة جيد من عاناه عما خيًرا يعوضو إقتصادي عائد
 الخناق يزداد وبالتالي بيا، واإلىتمام أرضو زراعة في

 يؤدى بو قدبالوادي الجديد مما  الصغير المزارع عمى
 دخلمصادر  عن ويبحث أرضو ييجر أن إلى الحال

 المكانية المسافة اتساعك إلي يرجع ذل وقداخرى. 
 معظم افتقار عن فضالً والمستيمك،  المزارع بين والزمانية

 أو التخزينيةالمزارعين بالوادي الجديد لإلمكانيات 
 العاملولكن  والتدريجكالفرز  التصنيعيةأو  التسويقية

 وعدمالمعمومات السوقية لدى المزارعين  نقصاألىم ىو 
 لسوق. ا بظروف الكافية الدراية
 األساسية الركائز الزراعي أحد التسويق ويمثل ىذا
 ليست فيي اقتصادي بنيان أي عمييا يبنى التي والميمة

 من جزء ىي بل الزراعي  اإلنتاج لعممية مكمل جزء فقط

 العالقة بتنظيم المختمفة الدوللذا أىتمت  نفسو، اإلنتاج

 ومقدمي جية من والمصنعين الزراعيين المنتجين بين
 المنظمات ذلك في الزراعية بما التسويقية لخدماتا

 أجل من وذلك أخرى، جية من الحكومية وغير الحكومية
 المعمومات إنسياب خالل من الزراعي اإلنتاج تحسين

 القدرة وزيادة المختمفة، األطراف بين واإلنتاجية التسويقية

 بما الزراعي التسويق عممياتوتسييل  التفاوض عمى

 يعرف ما وىو المستيمك لمصمحة يايةالن فى ينعكس

 .(Johnson: 2005, p.4) القيمة، بسمسمة
 القيمة سمسمة تعزيز صور أحد التعاقدية الزراعة وتعد

 حيث الزراعية، والجيات الزراع بين لمربط وسيمة ألنيا

 الزراعية المحاصيل بشراء الزراعية الجيات تمك تتعيد

 لمجودة ددةمح معاييرالزراع وذلك ضمن  من مسبًقا

 مجموعة عمى الحصول فرصة لمزراع توفر والتي والكمية،

 ال قد التي واإلرشادية والفنية اإلدارية الخدمات من أوسع
                 عمييا الحصول ذلك بدون يمكن

(Hoeffler: 2006, P.6). 
"دليل الزراعة التعاقدية: الشراكة من أجل  ويشترط

 ُأسموبقدية حسنة اإلدارة  النمو" عمى أن الزراعة التعا
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يمكن أن يسيم في زيادة دخل المزارعين ومضاعفة ربحية 
القبول السياسي  تحقق أنياالجيات الراعية لمتعاقد، كما 

واالجتماعي من الزراع لجية التعاقد في مقابل ضمانات 
األسعار والقروض والمستمزمات والمشورة اإلرشادية 

عة التعاقدية من أجل الزرا ،األغذية والزراعة منظمة)
 النمو(.

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

الخبرات الدولية مقومات النجاح لمزراعة  وتمخص
الجية المتعاقدة بمجموعة من  زامالتعاقدية عمى الت

 وتوفيرالواجبات تتمثل في: االحترام والوفاء بالعقود، 
نتاج المستمزمات والخدمات الزراعية الالزمة لتحقيق إ

بوجود التزام  ستدامةاال وكفالةعالي وبجودة مناسبة، 
طويل األجل من الجانبين. غير أن منظمة األغذية 
والزراعة تنبو إلى ضرورة أن يكون القرار الخاص 

 فالمشروعات ،باستخدام الزراعة التعاقدية قراًرا تجارًيا بحًتا
ة اعتبارات سياسية أو إجتماعي ساسيالتي يكون دافعيا األ

والفنية سوف تفشل ال محالة،  قتصاديةوليس الوقائع اإل
ويجب أن تستند الزراعة التعاقدية إلى مجموعة من  ىذا

الترتيبات القانوية في صورة عقد ينظم العالقة بين أطرافو 
 منظمةما يجب مراعاتو في ىذا العقد) أىمتوضيح  مع

 األغذية والزراعة، الزراعة التعاقدية من أجل النمو(.
http://WWW.fao.org/ag/ar.ag21@fao.org 

 الرؤية تضمنت ألىمية الزراعة التعاقدية فقد ونظًرا

 اإلستراتيجية خالل من المصري الزراعة لقطاع المستقبمية

 تطبيق أىمية 7303 المستدامة الزراعية لمتنمية القومية

 الراىن الوقت في مصر في التعاقدية لمزراعة متكامل نظام
 خاصة المزارعين معاناة من لمحد الدول ضبع غرار عمى

 الزراعة )وزارة اإلنتاج نظم وتطوير التسويق مجاالت في

 .)57 ص ،7333 األراضي، واستصالح

ونشر  خالالدراسات أنو من الضروري إد تأثبت وقد
الزراعة التعاقدية في الزراعة المصرية بصفة عامة 

من المستصمحة بصفة خاصة لعدة اعتبارات  طقوالمنا
أىميا: أن معظم مزارعي المناطق المستصمحة من 
صغار المنتجين وذوي حيازات صغيرة، ويعانون من 

وتسويقية، وكذلك زيادة مشاركة صغار  إنتاجيةمشكالت 

المنتجين في تحقيق أىداف الدولة الخاصة بالتصدير 
وتنمية وعييم بأىمية وجدوى العمل الجماعي)وىبو، 

 (. 0، ص:7316وآخرون، 
بدأت وزارة الزراعة بالفعل تطبيق الزراعة  وقد

االستراتيجية وأىميا  صيلالتعاقدية بالنسبة لبعض المحا
وفي ىذا الصدد فقد تم اصدار قرار  ،القمح والذرة واألرز

بوزارة الزراعة  قديةبقانون إلنشاء مركًزا لمزراعات التعا
ووفًقا لممادة األولى من ىذا القرار،  راضي،واستصالح األ

إن الزراعة التعاقدية ىي اإلنتاج الزراعي والحيواني، أو ف
عقد بين المنتج  إلىالداجني أو السمكي الذي يتم استناًدا 

والمشتري يمتزم بموجبو المنتج بالتوريد طبًقا لمكميات 
واالصناف والجودة والسعر وغيرىا من الشروط التي 
يتضمنيا العقد. ويختص ىذا المركز بتسجيل عقود 

عة التعاقدية، والتوعية واإلرشاد والترويج لمزراعات الزرا
 لييا،التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية لمعقود المشار إ

نشاء قاعدة بيانات ومعمومات واتاحتيا لمن يطمبيا من  وا 
المنتجين أو غيرىم من المتعاممين في السوق، كما 
يختص المركز بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن 

نفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببيا عن تفسير أو ت
بإنشاء  7315لسنة  16طريق التحكيم )القانون رقم 
من المعمومات حول  ولمزيدمركز الزراعات التعاقدية(. 

  (P.1)  Roth: ،)2001, P.1 ,992الزراعة التعاقدية راجع
Huacuja:)، 2003, P.2)  Singh:)، 2003, P.5)  

Woodend:، ) 2004, p.8)  Stessens, et al.: ،وىبة (،)
(،)الجمعية العامة لألمم 0، ص:7316وآخرون، 

من جدول  33المتحدة، الدورة السادسة والستون البند 
االعمال المؤقت، تعزيز حقوق االنسان وحمايتو، الحق 

فإن ىناك  وبإختصار(. 7311)اسماعيل، ،في الغذاء(
 ىي: اقديةعة التأربعة محاور متكاممة تشكل بنود الزراع

األول: بنود إجراءات شكمية في التعاقد وشكل  المحور
بنوده عمى: أطراف اإلتفاق ذوي األىمية  تنص العقد:

طرف  -في التعامل: )المزارعين أو من ينوب عنيم 
 –(، )الييئات الحكومية أو الشركات الخاصة -ثاني

(، ووثيقة مكتوبة وموقعة وموثقة، ونسخة -طرف أول
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د، وجية ثالثة يتم المجوء إلييا وقت لطرفي التعاق
 النزاع.
 تنصالثاني: بنود التزامات المزارع في التعاقد:  المحور

بنوده عمى: تسديد ثمن مستمزمات اإلنتاج، وجمع 
وتعبئة ونقل المحصول لجية التعاقد، وحضور عممية 
الوزن والتدريج، ودفع غرامات مالية في حالة مخالفة 

 العقد. 
: بنود التزامات جية التعاقد نحو المزارع: الثالث المحور
بنوده عمى: معاينة المساحة المتعاقد عمييا،  تنص

بالكمية والجودة والميعاد  نتاجوتوريد مستمزمات اإل
المناسب، والتأمين عمى المنتج، وتحديد ميعاد جمع 
ودرجة الجودة لممحصول، ووزن المحصول وتسويقو 

افز الجودة، ورفض ودفع الثمن المستحق باإلضافة لح
 المنتج في حالة نقص درجة جودتو.   

الرابع: بنود التزامات مشتركة بين جية التعاقد  المحور
بنوده عمى: تحديد نوع المحصول  تنصوالمزارع: 

وسعره والمساحة، ومدة التعاقد، وعدم التجديد إال 
 بموافقة الطرفين.   

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

المتعددة  سائموالمزارعين وذلك بإستخدام طرقو وو 
كان  ولمابأىميتيا وفائدتيا،  إقناعيموالمختمفة محاواًل 

اإلرشاد الزراعي من أىم أجيزة التغيير اليادفة إلي تنمية 
ية وتحديث النشاط الزراعي من خالل برامج إرشاد

الزراعية المستحدثة بين الزراع  األفكارتستيدف نشر 
وحثيم عمي تبنييا وما يتطمبو ذلك من تغيرات سموكية 
تجاىاتيم ومياراتيم، لذا يسعي  مرغوبة في معارفيم وا 

الجديد  الواديالقائمون عمي العمل اإلرشادي الزراعي ب
خالل نشر المعارف  من التعاقدية الزراعةالتوسع في  يإل
 أنيجب أن يمم بيا الزراع إلماًما جيًدا و  تيوال ياتعمقة بالم

يكون إتجاىيم نحوىا إيجابًيا حتي يمكنيم تنفيذىا في 
 حقوليم بكفاءة عالية.

كانت اإلتجاىات تعد بمثابة قوي ىامة في تحديد  ولما
ما يقوم بو الفرد وكيفية ىذا األداء، لذا فمن الضروري 

التعاقدية  زراعةو الالتعرف عمي إتجاىات الزراع نح
بمحافظة الوادي الجديد حتي يمكن التنبؤ بسموكيم وتدعيم 
اإلتجاىات الموالية وتغيير اإلتجاىات غير الموالية 

 ومنالتعاقدية  الزراعةوالمحايدة إلي إتجاىات موالية تجاه 
ثم تطبيقيا في مزارعيم، وليذا فقد ُأجري ىذا البحث 

 اتجاىاتما ىي  اهمؤدلمحاولة اإلجابة عمي تساؤل 
التعاقدية بمركز الخارجة بمحافظة  زراعةالزراع نحو ال
  ؟الوادي الجديد

ىذا المنطمق فإن مشكمة البحث تنحصر في  ومن
 اإلجابة عمي التساؤالت الفرعية التالية:

بمركز الخارجة في  الزراعما ىو مستوي معرفة  -1
 التعاقدية؟  الزراعة بنودالجديد ب الواديمحافظة 

 محافظة فيالخارجة  مركزب الزراع إتجاهما ىو  -7
 الجديد نحو الزراعة التعاقدية؟  الوادي

الخارجة في محافظة  بمركز الزراعما ىو رأي  -0
الفوائد التي سيحصمون  في الواديالوادي الجديد 

الزراعة التعاقدية والمشكالت  فكرةعمييا من تطبيق 
 ؟التي قد تواجييم في التطبيق

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

البحث  بمنطقة الزراعالتعرف عمي مستوي معرفة  -1
 .عاقديةالزراعة الت ببنود

الزراعة  نحوالبحث  بمنطقة الزراع إتجاهدرجة  تحديد -7
 التعاقدية.

ئد الفوا فيالبحث  بمنطقة زراعالتعرف عمي رأي ال -0
التعاقدية  الزراعةالتي سيحصمون عمييا من تطبيق 

 التي قد تواجييم في التطبيق. والمشكالت
: زراعتحديد العالقة بين المتغيرات المستقمة التالية لم -6

 عددو  الدراسي، والتخصصالتعميمية،  والحالة السن،
وحجم الحيازة المزرعية، وعدد سنوات  االسرة،أفراد 

داخل المجتمع، والتجديدية،  القياديةو الخبرة الزراعية، 
دارة الموارد المزرعية، والتعرض لمصا المعمومات  دروا 
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 ،ببنود الزراعة التعاقدية والمعرفةاإلرشادية الزراعية، 
نحو الزراعة  إتجاىيم درجة وىو تابعال المتغيرو 

 البحث. نطقةالتعاقدية بم
تحديد نسب إسيام كل من المتغيرات المستقمة ذات  -5

العالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكمى 
 لتعاقديةالزراع نحو الزراعة ا إتجاه درجةلمتغير في 

 البحث. نطقةبم
 النظري: اإلطار
 اإلتجاه وخصائصو: مفيوم

من العمماء مفيوم اإلتجاه من زوايا  دالعدي تناول
مختمفة تبًعا إلختالف الجوانب الخاصة بطبيعة اإلتجاه 

، فمنيم من ينظر إلي اإلتجاىات عمي وموضوعو ودوره
أو استجابة  ،(03: ص1337أنيا ميل عاطفي )عمر، 
(، أو استعداد 705: ص1322تقويمية متعممة )ويتيج، 

أو  ،(175: ص1323ذىني وعصبي )خير الدين، 
(، أو 373: 1325تنظيم لممعتقدات )جييان رشتي، 

(، ومن أشير 515: ص7333متغير كامن )عالم، 
 ستجابةتنظمو الخبرة لال عاطفيمفاىيم اإلتجاه أنو "ميل 

إيجابًيا أو سمبًيا نحو شخص أو شئ أو موقف ما" وىذا 
(، و)جابر، 115: ص1323ما أكده كل من )راجح، 

 (.722، ص1323(، و)السيد، 165: ص1327

معظم الباحثين عمي أن اإلتجاىات مكتسبة  واتفق
ة زمنية، ومتي تكونت خالل فتر  ومتعممة وتتكون تدريجًيا

يكون ليا صفة الثبات واإلستقرار النسبي، ولذلك يعتبر 
برامج اإلتجاه من أشق العمميات التي تواجو القائمين عمي 

وال يعني ذلك  ،(Beisecher, 1992: p21التغيير والتنمية )
أن إتجاىات الفرد تظل ثابتة طوال حياتو بل يعترييا 

أو يكتسب أو يطور بعض التغيير، وقد ينمي الفرد 
إتجاىات جديدة ليتكيف مع بيئتو حيث يسعي ليتوافق 
سموكو مع إتجاىاتو نحو الموضوعات المختمفة، ويتوقف 

نفسو وعمي عدم قدرة القائم  اإلتجاهذلك عمي طبيعة 
( Myers, 1973: p120بالتغيير عمي اإلقناع والتأثير )

ول (. ولمزيد من المعمومات حLeagans, 1979: p120و)
مكونات اإلتجاه وخصائصو راجع كل من )درويش، 

، ص: 7315(، )سويمم، 33: ص1330وآخرون،
 ،( 123-125، ص ص: 1352(، )األشول،133

 (.152، ص:1330)السممي، 
 البحثي اأُلسموب

البحث، وشاممة  منطقةاأُلسموب البحثي عمى  يشتمل
وعينة البحث، والتعريفات االجرائية والمعالجة الكمية 

جمع البيانات،  أداةغيرات البحث، والفروض النظرية، و لمت
 البيانات، وأدوات التحميل اإلحصائي. وجمع

 البحث:  منطقة -1
إجراء البحث في محافظة الوادي الجديد، حيث تقع  تم

في جنوب غرب جميورية مصر العربية، وتشترك فى 
حدودىا  االحدود الدولية مع ليبيا غرًبا والسودان جنوًبا أم

لداخمية فيي تشترك مع محافظات المنيا والجيزة  ا
أسيوط وسوىاج وقنا وأسوان  ومحافظات ومطروح شمااًل 

تمثل  7كم 663335شرًقا. وتبمغ مساحة المحافظة 
% من اجمالي مساحة الجميورية. ويبمغ عدد السكان 66

% في القطاع الريفي  3.3نسمة منيم  775613
فرد  1ة السكانية % في القطاع الحضرى والكثاف53.6و

المأىولة  احةفي المساحة الكمية، وفى المس 7/ كم7لكل 
. ويمثل قطاع الزراعة الركيزة 7كم1نسمة لكل  156

الوادي الجديد  لمحافظة األساسية في البنيان االقتصادي
لما لو من دور بارز في تحقيق األمن الغذائي، لذا 

ات كبيرة من اىتمام يستحوذ ىذا القطاع عمى مساحة
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 

)النوتة جنوب باريس حيث تقع ترعة الشيخ زايد، 
 (.7313محافظة الوادي الجديد،  اتية،المعموم

 وعينة البحث: شاممة -0
اختيار مركز الخارجة لما يتمتع بو من وفرة في  مت

 طاعالمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل بالق
الزراعي حيث بمغ عدد المزارعين الحائزين بمركز 

( مزارع، وتم إجراء البحث عمى أكبر 2363الخارجة )
ثالث وحدات زراعية من حيث عدد المزارعين وىي: 



Vol. 62, No. 1, pp. 141-163, 2017(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 141 

مزارع(،  231ع(، والمنيرة )مزار  7063الخارجة إنتاج )
مزارع(،  0223مزارع(، بإجمالي ) 325وبوالق )

 .(1جدول)
اختيار عينة عشوائية بسيطة من واقع كشوف  وتم

باإلدارة الزراعية بمركز  حصاءاحصائيات قسم اال
%( من 3.0مبحوثا تمثل ) 053الخارجة بمغ عددىا 

حيث  الوحدات الزراعية بمركز الخارجة من بأكبر الزراع 
عدد الزراع وىي )الخارجة إنتاج، والمنيرة، وبوالق(، طبقا 

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

مبحوثا عمى الترتيب من واقع  30، و23، و712
الكشوف الخاصة باحصائيات عدد الزراع الحائزين بقسم 

 (.7باإلدارة الزراعية بمركز الخارجة، جدول) االحصاء
االجرائية والمعالجة الكمية لمتغيرات  التعريفات -3

 البحث: وتتضمن ما يمي:
 : المتغيرات المستقمة:أواًل 

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

 خالل الرقم الخام لسن الزراع.
يقصد بو حالة المبحوث التعميمية  التعميمية: الحالة -0

وقت إجراء البحث، من حيث كونو أمًيا، )درجة(، 
)درجتان(، االعدادية  حاصل عمى االبتدائية

               درجات(، مؤىل عالي 6) درجات(، دبموم0)
 درجات(. 5)
يقصد بو التخصص الدراسي  الدراسي: التخصص -3

درجتان(، غير زراعي )درجة لممبحوث، زراعي )
 واحدة(.

يقصد بو عدد أفراد أسرة المبحوث  افراد اأُلسرة: عدد -4
 المقيمين معو في معيشة واحدة.

مساحة االراضي الزراعية  الحيازة المزرعية: حجم -5
 التي يحوزىا المبحوث.

 ة بمركز الخارجةالزراعي إلدارةعدد الزراع الحائزين في الوحدات الزراعية التابعة ل :1 جدول
 الزراع عدد الزراعية الوحدات م الزراع عدد الزراعية الوحدات م
 653 7، 1 الخارجة -2 7063 إنتاج الخارجة -1
 055 الجزائر -5 231 المنيرة -7
 763 عارف -3 325 بوالق -0
 770 صنعاء -13 305 الشركة -6
 155 فمسطين -11 573 بورسعيد -5
 163 الخرطوم -17 513 الثورة ناصر -3

 2363 اإلجمالي
 .7313اإلدارة الزراعية بمركز الخارجة،  –قسم اإلحصاء 

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

 % عدد % عدد
 37.3 712 37.3 7063 إنتاج الخارجة -1
 73.1 23 73.1 231 نيرةالم -7
 12.3 30 12.3 325 بوالق -0
 133 053 133 0223 اإلجمالي 
عدد السنوات التي  سنوات الخبرة الزراعية: عدد -6

 قضاىا المبحوث في العمل بالزراعة.
رؤية المبحوث لنفسو كمالذ  داخل المجتمع: القيادية -7

لممزارعين األخرين لحل مشكالتيم االجتماعية 
قتصادية ومصدر لممعمومات الزراعية، وتم قياس واال

عبارات(  3ىذا المتغير بسؤال المبحوث بعدد )

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

يقصد بو الموقف السموكي الذي يمكن أن  :التجديدية -8
كرة عصرية زراعية يتخذه المبحوث عند سماعو عن ف

أو مبتكر جديد يتعمق بالزراعة، وتم قياس درجة 
معبًرا عنيا  متنوعةعبارات(،  2التجديدية من خالل ) 
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باستجابات )موافق، سيان، غير موافق( تم معالجتيا 
 (.1،  7، 0بقيم رقمية ) 

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

الزراعي والقدرة عمى إدارة الموارد الزراعية المتوفرة 
لديو لتعظيم االستفادة منيا، وتم قياسو من خالل ) 

معبًرا عنيا باستجابات )نعم،  متنوعةعبارة (،  15
 (.1، 7، 0أحياًنا، ال( تم معالجتيا بقيم رقمية )

 زراعية:التعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية ال -12
يقصد بو مدى تعرض المبحوث لمصادر المعمومات 
التي يستقي منيا معموماتو الزراعية، وىو سؤال مركب 

السؤال عن التعرض لمصادر المعمومات  تمحيث 
الزراعية وكانت اإلجابة )يتعرض، ال يتعرض( وفي 
حالة التعرض يسأل عن مدى االستفادة من ىذه 

راعية باإلذاعة الجيات أو األفراد) البرامج الز 
والمجالت الزراعية، والنشرات  فوالتميفزيون، والصح

اإلرشادية، والعاممون بمشروعات التنمية الزراعية، 
ومراكز البحوث الزراعية، والميندس الزراعي 
بالجمعية التعاونية الزراعية، وميندس اإلرشاد 
دارة اإلرشاد الزراعي، وتجار األسمدة  الزراعي، وا 

بيدات، وتجار المحاصيل، واألىل والتقاوي والم
والجيران، واإلنترنت( وكانت اإلجابة درجة استفادة 
)كبيرة، متوسطة، ضعيفة، منعدمة(، معبًرا عنيا بقيمة 

 ( عمى الترتيب.1، 7، 0، 6رقمية )
مصدر سماع المبحوث عن نظام الزراعة  -11

تم قياسو بسؤال المبحوث عما إذا كان قد  التعاقدية:
ام الزراعة التعاقدية أم ال، ثم طمب منو سمع عن نظ

تحديد المصادر التي سمع عن الزراعة التعاقدية من 
خالليا، وتم حصر التكرارات التي ذكرىا المبحوثين 

 وتم ترتيبيا تنازلًيا وفًقا لذلك. المصادرعن كل 
تم  عمى الزراعة والفوائد المتوقعة منيا: االقبال -10

كون ىناك إقبال عمى قياسو بسؤال المبحوث ىل سي
( 1، 7الزراعة التعاقدية عند التطبيق )نعم( أم )ال(، )

عمى الترتيب. ثم طمب من المبحوث الذي أجاب بنعم 

بسؤالو عن الفوائد المتوقعة والتي تجعل ىناك اقبال 
عمى الزراعة التعاقدية، وتم حصر الفوائد التي ذكرىا 

 المبحوثين وتكراراتيا. 
تم قياسو  لمزراعة التعاقدية: قعةمتو ال المشاكل -10

بسؤال المبحوث عن لو تم تطبيق الزراعة التعاقدية 
ىل سيكون ىناك مشاكل ناتجة عن التطبيق، ثم 
طمب من المبحوث حصر ىذه المشاكل من وجية 
نظره، وتم حصر المشاكل التي ذكرىا المبحوثين 

 وتكراراتيا.
ة المبحوثين بالبنود الخاصة بالزراع معرفة -16

يقصد بو مدى استجابة المبحوثين لبعض  التعاقدية:
العبارات التي تعكس معرفتيم ببنود الزراعة التعاقدية. 

( عبارة يدور مضمونيا 07وتم قياسو من خالل )
حول فكرة الزراعة التعاقدية، من حيث أواًل: معرفة 

الشكمية في التعاقد وشكل العقد،  اتالمزارعين باإلجراء
انًيا: معرفة المزارع بالتزاماتو في ( عبارات.  ث5)

( عبارات. ثالثًا: معرفة المزارعين 2التعاقد، )
( عبارة. 17المبحوثين بالتزامات جية التعاقد نحوىم، )

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

 قدتعاقدية بمنطقة البحث فالمبحوث ببنود الزراعة ال
ُطمب منو اإلستجابة ليا لموقوف عمي معرفتو بيا، 
وذلك عمي مقياس مكون من ثالث فئات ىي: 
)يعرف، يعرف لحد ما، ال يعرف(، وتم أعطاؤه 

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

 لتابع:: المتغير اثانًيا
يقصد  اتجاه المبحوث نحو الزراعة التعاقدية: درجة

( عبارة تعكس 77بو مدى استجابة المبحوثين لعدد)
إتجاىاتيم نحو الزراعة التعاقدية. وقد تم استخدام مقياس 
ليكرت المعدل والذي يتضمن االستجابة نحو تمك 
العبارات المكونة لممقياس، وقيست كل عبارة من العبارات 

ألنماط اإلستجابة وىي: )موافق، محايد، غير بمتدرج 
تنحصر  رجاتموافق(، وقد أعطيت ىذه اإلستجابات د
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، 1(  بالترتيب في حالة العبارات اإليجابية، )1-0بين )
( وأعطيت 77، 13، 16، 10، 3، 2، 5، 6، 0، 7

( بالترتيب 0-1ىذه االستجابات درجات تنحصر بين )
، 17، 11، 13، 5، 3في حالة العبارات السمبية، ) 

(، ثم حسبت درجة إتجاه 71، 73، 13، 15، 12، 15
المبحوث نحو الزراعة التعاقدية من خالل حساب مجموع 

 درجاتو في عبارات المقياس.
 البحثية: الفروض -4

ىدفي البحث الرابع والخامس تم صياغة  لتحقيق
  -الفرضين البحثيين التاليين:

المبحوثين نحو  توجد عالقة معنوية بين درجة إتجاه -1
الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث وبين كل من 

والحالة التعميمية،  السن،المتغيرات المستقمة التالية: 
والتخصص الدراسي، وعدد أفراد االسرة، وحجم الحيازة 
المزرعية، وعدد سنوات الخبرة الزراعية، والقيادية 

رد عمى إدارة الموا رةداخل المجتمع، والتجديدية، والقد
المزرعية، والتعرض لمصادر المعمومات الزراعية، 

 .والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية
تسيم كل من المتغيرات المستقمة ذات العالقة  -7

المعنوية في تفسير التباين الكمى لمتغير في  اإلرتباطية
درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة 

 البحث.
 جمع البيانات أداة -5
 بحثيةإعداد إستمارة إستبيان كأداة لجمع البيانات ال مت

 أربعةمن المبحوثين، وقد إشتممت إستمارة اإلستبيان عمي 
أجزاء، تناول الجزء األول منيا الخصائص الشخصية 

الخارجة بمحافظة  مركزوالمزرعية لممبحوثين من زراع 
والحالة التعميمية،  السن،عمي:  اشتممتالجديد  واديال

أفراد االسرة، وحجم الحيازة  وعددالدراسي،  صصوالتخ
داخل  والقياديةسنوات الخبرة الزراعية،  وعددالمزرعية، 

دارة الموارد المزرعية، والتعرض  المجتمع، والتجديدية، وا 
 لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية. 

( عبارة 07الجزء الثاني من اإلستمارة عدد ) وتضمن
 لتحديدة الزراعة التعاقدية، يدور مضمونيا حول فكر 

 وقد البحث، نطقةالزراع ببنود الزراعة التعاقدية بم معرفة
عمي معرفتو  فليا لموقو  ةُطمب من كل مبحوث اإلستجاب

 المزارعينببنود الزراعة التعاقدية، من حيث أواًل: معرفة 
( 5الشكمية في التعاقد وشكل العقد، ) باإلجراءات

( 2المزارع بالتزاماتو في التعاقد، )عبارات.  ثانًيا: معرفة 
: معرفة المزارعين المبحوثين بالتزامات جية ثالثًاعبارات. 

 ين( عبارة. رابًعا: معرفة المزارع17التعاقد نحوىم، )
بين جية التعاقد  شتركةبااللتزامات الم

عمي ىذه  ستجابةُطمب منو اال وقد. عبارات(5والمزارع،)
فئات ىي:  ثالثون من العبارات وذلك عمي مقياس مك

 يعرف لحد ما، ال يعرف(.  يعرف،)
 فيالجزء الثالث من اإلستبيان رأي المبحوثين  وتناول

الزراعة  فكرةالفوائد التي يمكن الحصول عمييا من تطبيق 
 حدوثيا.والمشاكل المتوقع  ،التعاقدية بمنطقة البحث

الجزء الرابع واألخير من استمارة االستبيان  وتناول
المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة  إتجاىاتس مقيا

متنوعة بين  عبارة ثالثونإعداد  تمالبحث، حيث 
روعي في صياغتيا أن تكون مالئمة  ،اإليجابية والسمبية

من حيث بنائيا المغوي وقدرتيا عمي قياس اإلتجاه 
المفترض قياسو، وقد تم عرض تمك العبارات عمي عشرة 

إلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي محكمين من أساتذة ا
 كل الزراعيةالزراعة بالجامعات ومراكز البحوث  بكميات

عمي حده، وطمب من كل محكم أن يوضح رأيو في كل 
عبارة منيا من حيث )صالحيتيا تماًما، أو صالحيتيا 
نوًعا ما، أو عدم صالحيتيا( لقياس اإلتجاه نحو الزراعة 

( 1، و7، و0القيم ) التعاقدية بمنطقة البحث وأعطيت
عمي الترتيب، ثم تم قسمة مجموع كل عبارة وفًقا ألراء 
جميع المحكمين عمي الحد األقصي لدرجات المحكمين 

إليجاد النسبة  وذلكدرجة،  33لكل عبارة عمي حده وىو 
المئوية لصالحية العبارة، ووفًقا ليذا التحكيم تم إستبعاد 

% 25أقل من  لحصول ىذه العبارات عمي باراتع خمسة
نتيت الصورة األولية لتمك  من موافقة المحكمين، وا 

عشر  ثالثةوعشرين عبارة، منيا  خمسةالعبارات إلي 
ثنىعبارة إيجابية،  عشر عبارة سمبية، تم إستبقائيا نظًرا  وا 
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لمالئمتيا من حيث بنائيا المغوي وصالحيتيا لقياس ما 
 وضعت لقياسو وفًقا لما أقره المحكمون.

معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة  وبحساب
تم إستبعاد  ،والدرجة الكمية لمعبارات في صورتيا األولية

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

الصورة التجريبية لمعبارات  انتيتالعبارات، وعميو 
وعشرين عبارة،  اثنينإلي  المستخدمة في قياس اإلتجاه

عبارة سمبية،  عشر وأحدعشر عبارة إيجابية،  أحدمنيا 
تم إستبقائيا نظًرا لمالئمتيا من حيث بنائيا المغوي 

جميعيا  وتتمتعوصالحيتيا لقياس ما وضعت لقياسو 
معنوية مع الدرجة الكمية  لةذات دال ارتباطبمعامالت 

 ليا.
ت تمك العبارات إلي الداللة الخاصة بثبا ولمتوصل

المستخدمة في قياس اإلتجاه في صورتيا النيائية، تم 
والتي يطمق عمييا  Cronbachإستخدام معادلة كرونباخ 

ويعتبر  3.251حيث بمغت قيمتو  ،Alphaمعامل ألفا 
ذلك دلياًل عمي ثباتيا، وبحساب الجذر التربيعي لمعامل 

وجد الثبات تم تحديد قيمة معامل الصدق الذاتي، حيث 
 لتمكوىذا يعتبر معامل صدق مرتفع  3.556أنو يساوي 

 تمتعت أيالعبارات المستخدمة في قياس اإلتجاه، 
القياس المناسبة  ةبالشروط الواجب توافرىا في أدا

كل عبارة من العبارات بمتدرج ألنماط  وقيستوالموثوقة. 
اإلستجابة وىي: موافق، محايد، غير موافق، وقد أعطيت 

في حالة  1-0ابات درجات تنحصر بين ىذه اإلستج
العبارات اإليجابية، والعكس في حالة العبارات السمبية. 

( درجة، 33بمغ الحد األقصي لدرجات العبارات ) وقد
( درجة، وبجمع الدرجات التي حصل 77والحد األدني )

عمييا المبحوث من تمك العبارات  األثنين وعشرون 
ي درجة تعبر عن الحصول عم أمكنالمكونة لممقياس 

الزراعة التعاقدية بمنطقة  نحودرجة إتجاه المبحوث 
تم تطبيق الصورة األولية لتمك العبارات عمي  وقدالبحث. 

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

الت من نتيجتو إنيا تحتاج لبعض التعدي وتبين، 7313
التي تم إجرائيا، وأصبحت اإلستمارة بعد ذلك صالحة 

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

البيانات النيائية ليذا البحث عن طريق  جمعت
المقابمة الشخصية لممبحوثين بواسطة إستمارة إستبيان 

من  النتياءا دوبع ،7313وأكتوبر  سبتمبرخالل شيري 
 ات تم تفريغيا وجدولتيا.جمع البيان

 
 
 :حصائيالتحميل اال أدوات -7

في تحميل بيانات ىذا البحث معادلة كرونباخ  ُأستخدم
Cronbach إلي الداللة الخاصة بثبات العبارات  لمتوصل

التربيعي لمعامل  والجذرالمستخدمة في قياس اإلتجاه، 
 ومعاملالثبات لتحديد قيمة معامل الصدق الذاتي، 

بسيط لبيرسون إلختبار العالقة بين درجة إتجاه اإلرتباط ال
الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث )كمتغير  نحوالمبحوثين 

التحميل  ونموذجتابع( وبين متغيراتيم المستقمة المدروسة، 
-Stepاإلرتباطي واإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد 

wise  لتحديد نسب مساىمة كل من المتغيرات المستقمة
القة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكمى ذات الع

 ،الزراعة التعاقدية نحولمتغير في درجة إتجاه الزراع 
باإلضافة إلي الحصر العددي والعرض الجدولي بالتكرار 
والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واإلنحراف 
المعياري، لعرض بعض النتائج التي تم التحصل عمييا، 

الحاسب اآللي لبرنامج الحزمة اإلحصائية وذلك بإستخدام 
 .SPSS  لمعموم اإلجتماعية

 تياومناقش النتائج
النتائج بالجدول  أظيرتعينة البحث:  وصف: أواًل 

 ( والخاص بوصف الخصائص المدروسة لممبحوثين:0)
% يقعون فى المرحمة 50.6تبين أن  :السن -1

سنة، )مرحمة وسط  33إلى أقل من  63العمرية
% منيم يقعون فى المرحمة العمرية  77.0و العمر(

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

% حاصمون عمى 65.3 أن: إتضح التعميمية الحالة -0
 ،عالي مؤىل% حاصمون عمى 7.0 ،مؤىل متوسط

يم، لدى وتشير ىذه النتائج الى ارتفاع نسبة التعم
المبحوثين وبالتالى تقبميم لالفكار الزراعية الجديدة 

 ومنيا الزراعة التعاقدية.

% من 75.3 أن تبينالدراسي:  التخصص -3
 ،الدراسي في مجال الزراعة تخصصيمالمبحوثين 

 بدون% من المبحوثين 77.0 ،%65.5بينما 
أو تخصص في مجال اخر غير الزراعة  تخصص

م بدور مرتفع فى المشاركة فى عمى الترتيب مما يساى
 االنشطة الزراعية والتنموية.

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

(، أفراد 2 إلى 5) لدييم% من المبحوثين 25.5وأن 
 5) أسرتيم أفراد  عدد بمغ بحوثين% من الم5.3 وأن

ىذه النتائج الى ارتفاع قوة العمل  وتشير ،(افراد فأكثر
 المزرعى.

% من  5.3أن  ضحإت : مزرعيةالحيازة ال حجم -5
 5 -1المبحوثين تنحصر حيازتيم المزرعية ما بين )

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

تفاع حجم الحيازة الزراعية وتشير ىذه النتائج الى ار 
يرجع السبب فى ذلك النيا من  وربمالدى المبحوثين 

مما  ،المصادر الرئيسية لدخل الزراع بمنطقة الدراسة
قد يدفعيم إلى تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان 

 تسويق ما يزرعونو.
% 56.6: اتضح أن سنوات الخبرة الزراعية عدد -6

سنة  73مل الزراعى خبرة بالع لدييمالمبحوثين  من
فأكثر وتشير ىذه النتائج الى االرتفاع النسبى لمخبرة 

 فى العمل الزراعى.
 من% 53أن  تبين داخل المجتمع: القيادية -7

في فئتى منخفض ومتوسط درجة  يقعونالمبحوثين 

يقعون في  يم% من73.3القيادية داخل المجتمع بينما 
ع وىو مؤشر فئة درجة القيادية المرتفعة داخل المجتم

 صيلجيد إلمكانية تطبيق الزراعة التعاقدية عمى المحا
 البحث. منطقةالمختمفة ب

% من المبحوثين يقعون 50.6أن  أتضح :التجديدية -8
في فئة مرتفع درجة التجديدية وىو مؤشر جيد عن 
وجود استعداد لدى المزارعين المبحوثين لالفكار 

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

أن  تبين: الموارد المزرعية إدارةعمى  القدرة -9
% من المبحوثين يقعون في فئتي منخفض 22.5

الموارد المزرعية وىو ما  إدارةعمى  القدرةومتوسط 
يؤكد عمى ضرورة وجود نوع من أنواع تنظيم العمل 

األمثل لمموارد الطبيعية المتاحة الزراعي واإلستغالل 
الرئيسية   المحاصيلووجود الزراعة التعاقدية لبعض 

بالمنطقة وما يتيحو ذلك من اإلشراف الفني والتوفير 
لممستمزمات الزراعية والتخطيط المسبق لمزراعات 
الحقمية قد يمكن المبحوثين من رفع مستوى إدارة 

دود االقتصادي الموارد المزرعية وبالتبعية زيادة المر 
 لممبحوثين.

 لمصادر المعمومات االرشادية التعرض -12
% من المبحوثين كانت 05.3أن  أتضح الزراعية: 

 ة،درجة تعرضيم لمصادر المعمومات الزراعية منخفض
% من المبحوثين كانت درجة 73.3%، 02.5بينما 

الزراعية  إلرشاديةتعرضيم لمصادر المعمومات ا
 الترتيب.  متوسطة ومرتفعة عمى 

من وجية  يتيامصادر المعمومات وفًقا ألىم ترتيب
 :نظر الزراع
( أن المزارعين 6النتائج الواردة بالجدول) أوضحت

 اتالمبحوثين غمبت عمييم تزكية أنفسيم كمصدر لممعموم
الزراعية حيث أوضحوا ان الخبرة الذاتية ىي مصدرىم 

وكان  0.32الرئيسي لمعموماتيم الزراعية بمتوسط قدره 
ترتيب مصادر المعمومات االخرى وفًقا ألىميتيا من 
وجية نظر الزراع المبحوثين كالتالي: االىل والجيران فى 
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، وجاء فى 0.32المرتبة األولى بدرجة متوسطة قدرىا 
، وميندس 7.31الترتيب الثانى مراكز البحوث بمتوسط 

ومعيا في  7.67الجمعية التعاونية الزراعية بمتوسط 
 درجة البرامج التمفزيونية الزراعية، نفس ال

 بمنطقة البحث ممبحوثينالمدروسة ل خصائصتوصيف ال :3جدول
= ن المتغير

= ن المتغير % 352
352 % 

 التعميمية الحالة -1 السن -1
سنة 63من أقل  6.0 15 أمي 77.0 25 

سنة(  53 – 63)  3.2 76 االبتدائية 00.6 112 
( سنة 33 – 53)  02.5 107 االعدادية 73.3 23 
( سنة  23- 33)  متوسط دبموم 71.2 23   121 65.3 

سنو فأكثر 23  7.0 5 جامعي 7.3 3 
  االسرةافراد  عدد -4 الدراسي التخصص -1
أفراد 5من  أقل 65.5 121 بدون  55 15.3 
زراعي تخصص أفراد 2 إلى 5 75.3 131   736 25.5 
زراعي غير تخصص أفراد فاكثر 5 77.0 25   01 5.3 

 سنوات الخبرة الزراعية عدد -1 حيازة المزرعيةال حجم -1
أفدنة 5من  أقل سنة 73من  أقل 5.3 01   55 15.3 
فدان5-13  123 51.1 73- 63  121 65.3 
فدان فأكثر 13 سنة فأكثر  63 63 163   176 05.5 

 التجديدية -1  القيادية -7
درجات( 13)أقل من  ضعيف درجة( 15ضعيف  )أقل من   05.3 176   55 76.7 

درجة( 16 -13)  وسطمت درجة ( 13 -15)   متوسط 66.6 153   25 77.7 
درجة فأكثر( 16)   مرتفع درجة فأكثر ( 13) مرتفع 73.3 23   152 50.6 

التعرض لمصادر المعمومات الزراعية -13 الموارد الزراعية إدارةعمى  القدرة -1  
درجة( 01)أقل من  منخفض درجة( 73)أقل من  منخفض 51.1 123   175 05.3 
درجة( 05 -01)  متوسط درجة( 03 -73) متوسط 73.2 30   107 02.5 
درجة فأكثر( 05)   مرتفع درجة( 66-03) مرتفع 77.7 25   30 73.3 

 
    يااستفادة المبحوثين من درجةل وفًقا الزراعيةمصادر المعمومات  ترتيب: 4 دولج

  االستفادة درجة 
 الدرجة

 المتوسطة
 منعدمة ضعيفة متوسطة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد % عدد المعمومات مصادر
 0.32 3 3 3 3 7.7 2 32.5 060 الذاتية  الخبرة
 0.52 7.7 2 3 3 02.5 107 33.3 713 والجيران االىل
 7.31 6.6 15 73.3 23 55.3 136 73.3 23 البحوث  مراكز
 7.67 76.6 55 73.2 30 01.1 135 12.5 37 الجمعية الزراعية ميندس
 7.67 77.7 22 75.3 131 00.0 113 15.3 56 تمفزيونية زراعية برامج
 7.73 01.1 135 75.3 131 77.7 22 12.5 37 األسمدة والتقاوي تجار

 7.77 05.3 176 01.1 135 73.3 23 10.0 63 الزراعي المرشد
 7.11 73.2 30 00.0 113 01.1 135 5.3 01 اإلرشاد الزراعي قسم

 7.33 63.3 163 12.5 37 02.5 107 6.6 15 اديةاإلرش النشرات
 1.32 05.3 176 00.0 113 75.3 131 7.7 2 بمشروعات التنمية العاممون
 1.55 63.2 130 73.2 30 12.5 37 5.3 01 ومجالت زراعية صحف
 1.53 63.2 130 75.3 131 15.3 56 5.3 01 المحاصيل تجار

 1.01 25.2 735 77.3 22 7.0 5 3 3 اإلنترنت
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وجاء فى الترتيب السادس تجار التقاوي كمصدر 
لمحصول عمى المعمومات اإلرشادية الزراعية بدرجة 

الزراعي وقسم  المرشد، واحتل 7.73متوسطة  قدرىا 
اإلرشاد الزراعي باإلدارة الزراعية المركز السابع والثامن 

عمى  7.11، 7.77عمى الترتيب بدرجة متوسطة 
لنشرات اإلرشادية والصحف الترتيب، بينما مثمت ا

والمجالت الزراعية مصدًرا متأخًرا في الحصول عمى 
، بينما جاء 1.55، 7.33المعمومات الزراعية بمتوسط 

 1.3التنمويون في المركز الحادي عشر بدرجة متوسطة 
المعمومات الدولية  شبكةالمحاصيل و  تجاروشكل 

 عمىالثالث عشر  وعشر  الثاني المصدر)االنترنت( 
الترتيب في االىمية كمصدر لممعمومات الزراعية بمنطقة 

 عمى الترتيب. 1.01  ،1.53الدراسة بمتوسط 
خالل العرض السابق نستخمص أن أىم مصادر  ومن

المعمومات لممزارعين المبحوثين ىي االىل والجيران، 
وميندس الجمعية التعاونية الزراعية،  بحوث،ال اكزومر 

كانت ىذه  حيثخاصة بالزراعة، والبرامج التميفزيونية ال
وانتشارا بين المبحوثين في  االمصدر ىو األكثر شيوعً 

الحصول عمى معموماتيم، وربما يرجع السبب فى ذلك 
 البحوث اكزمر  تقدمياالى زيادة الخدمات واالمكانات التى 

لوزارة الزراعة )مركز بحوث الصحراء، مركز  التابعة
وبدأت ظيور  ،خيرةالسنوات اال فىالبحوث الزراعية( 

كمصدر من مصادر المعمومات  ةشبكة المعمومات الدولي
الزراعية لدى المزارعين وىو ما يؤكد عمى اىمية تمك 
عطائيا األىتمام المناسب  الشبكة في تداول المعمومات وا 

 التنمية الزراعية. لبرامجمن جانب المخططين 
 السماع عن الزراعة التعاقدية: مصدر  -11

تنوع مصادر  ،(5النتائج في الجدول) أوضحت
 أنلدى المبحوثين حيث  تعاقديةالسماع عن الزراعة ال

% من المبحوثين كان مصدر سماعيم عن 67.7
الزراعة التعاقدية من خالل مندوبو شركات التصدير مثل 

المشروبات  إنتاجالشركة العامة لتجفيف البصل وشركة 
مة في الميندسين تمييا وزارة الزراعة ممث ثم( البيرة)

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

والجيران  األىل وىي% 11.3األخري  المصادر
والتميفزيون والميندسين الزراعيين الذين يعممون بصور 

مبحوثين % من المزارعين ال77.7 أنوجد  وقد ىذاحرة. 
لم يستطع تحديد مصدر السماع عن الزراعة التعاقدية 

 عنيا. سماعيموذلك لمرور فترة طويمة عمى 
 

 

 سماعيم عن الزراعة التعاقدية درتوزيع الزراع وفًقا لمص :5 جدول
السماع مصدر  % التكرار 

 التصدير:  شركات
 

 العامة لتجفيف البصل الشركة
 إنتاج البيرة شركة

112 
01 

00.0 
5.3 

 الزراعة:           وزارة
 

 المركزية الجمعية
 العامة إلنتاج التقاوي اإلدارة

55 
01 

15.3 
5.3 

 أخرى: مصادر
             

 

 والجيران األىل
 التميفزيون
 الزراعيون الميندسون

75 
5 
5 

2.5 
7.7 
7.7 

 لمبحوثين: وجية نظر ا مناالقبال عمى الزراعة التعاقدية  والفوائد المتوقعة  مدى -17
% من 13.3ىناك  أن(، 3)بالجدولمن النتائج  أتضح

المبحوثين يرون أن الزراعة التعاقدية في حالة تنفيذىا لن تجد 
%  منيم 53.1القبول لدى المزارعين بمنطقة البحث، بينما 

ستجد الكثير من  قياأن الزراعة التعاقدية في حالة تطبي يرون
النتائج  وأظيرت بحث.ال نطقةالقبول لدى المزارعين بم

من المزارعين المبحوثين لم يذكروا  %77.7(، أن 2بالجدول )
فائدة واحدة لمزراعة التعاقدية وذلك لعدم قناعتيم بقبول الفكرة 

% من المزارعين ذكر )فائدة 6.3أساًسا بينما استطاع 
% ذكروا )ثالثة 73.6 ،% ذكروا )فائدتين(76.3واحدة(، 
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% ذكروا )خمسة 6.3أربعة فوائد(، % ذكروا )15.6فوائد(، 
 % ذكروا )ستة فوائد(.7.7فوائد(، 
المبحوثون عدد من الفوائد المتوقعة نتيجة  ويتوقع ىذا

وىي  (، 2جدول) ،تطبيق الزراعة التعاقدية بمنطقة البحث
عمى الخدمات  الحصولكالتالي حسب تكرار ذكرىا: 

كتساب الخبرات ) ول %(، تسويق المحص36.6اإلرشادية وا 

في استالم  خيرالتأ عدم%(، 52.5بسيولة أخر الموسم )
%(، ضمان 51.1المستحقات المالية بعكس التجار )

%(، االتفاق في ظل 67.7االسعار الجيدة مقابل المحصول )
%(، 63.3التعاقد افضل من االتفاق بالكالم مع التجار)

مساعدة صغار المزارعين في الحصول عمى مستمزمات 
 %(.00.0أجمو ) اإلنتاج بصورة

 التعاقدية  لزراعةوفًقا لتوقعيم لمفوائد المتوقعة من ا وثينتوزيع المبح : 6 جدول
 % التكرار الفوائد المذكورة عدد % التكرار الفوائد المذكورة عدد
 15.6 56 فوائد أربعة 77.7 25 فائدة بدون
 6.3 13 فوائد خمسة 6.3 13 واحدة فائدة

 7.7 5 وائدف ستة 76.3 53 فائدتين
 133 053 االجمالي 73.6 37 فوائد ثالثة
 الزراعة التعاقدية فوائدتوزيع المبحوثين وفًقا لوجية نظرىم في  : 7 جدول
 % التكرار المتوقعة الفائدة م
 11.1 03 بالعقد وتعمم النظام. االلتزام -1
 52.5 737 المحصول بسيولة أخر الموسم. تسويق -7
 65.3 176 حكم التجار في األسعار وميعاد التسويق.االحتكار وت منع -0
 11.1 03 المغامرات التسويقية وتذبذب االسعار في السوق. تفادي -6
 63.3 163 في ظل التعاقد افضل من االتفاق بالكالم مع التجار. االتفاق -5
 7.7 5 يعطيك حقك ويعطيك درجتك بدون التحيز. الموظف -3
 51.1 123 م المستحقات المالية بعكس التجار.التاخر في استال عدم -2
كتساب الخبرات. الحصول -5  36.6 773 عمى الخدمات اإلرشادية وا 
المزارع مع الحكومة أفضل ألنو في حالة ارتفاع االسعار فإنيا تأخذ بالسعر  تعاقد -3

 االعمى وفي حالة انخفاض السعر تاخذ بالسعر المتعاقد عميو.
5 7.7 

تعاقد ىو االتفاق عمى وجود حوافز لمجودة في االنتاج بعكس التاجر الذي ال ميزات -13
 لنفسو. نتاجيأخذ المميزات في اإل

5 7.7 

 67.7 165 االسعار الجيدة مقابل المحصول. ضمان -11
 7.7 5 عمى الثمن فور التسميم. الحصول -17
 00.0 112 .موأجالمزارعين في الحصول عمى مستمزمات اإلنتاج بصورة  مساعدة -10
 15.3 56 المزارعين في إنتاج محصول جيد. مساعدة -16
مين تطبيي   المتوقعية لمشياكلا فييالمبحوثين  رأي -13

 التعاقدية:  الزراعات
 نطقةبم بحوثين(، أن الم5من النتائج بالجدول) يتضح

حسب خبرتيم السابقة  المشكالتالبحث يتوقعون عدد من 
أمكن ترتيبيا  وقدالتطبيق  نتيجةفي الزراعة التعاقدية 

التزام  عدمذكرىا وىي:  رارتصاعدًيا كالتالي حسب تك
إخالل جية  إمكانيةالجيات المتعاقدة ببنود التعاقد )

التعاقد بأحد الشروط المتعاقد عمييا سواء مستمزمات 
%(، 12.5اإلنتاج أو المتابعة الفنية أو أشياء اخرى( )

الشركة( لالستالم  مندوب من الجية )المصنع أو ووجود
من المزارع والتوريد لمجية يؤدي لوجود وسيط يقمل من 

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

وجود جية قوية تمثل  وعدم%(، 11.1إبرام العقد )
 وضعف%(، 11.1المزارعين في التعاقد لتنفيذه )

اإلنتاجية في األرض تقمل من فرص نجاح الزراعة 
مشرف قد يتسبب في عدم  ووجود%(، 3.2عاقدية )الت

 واالتفاق%(، 3.2عدالة توزيع الخدمات بين المزارعين)
عمى السعر لمبيع حيث ال يراعي االرتفاع  لتعاقدفي أول ا

االشترطات  ضبع ووجود ،%(7.7أحياًنا في األسعار )
 ،%(7.7في التعاقد والتي تكون مجحفة بحق المزارع)

المحصول والمتابعة خالل الموسم االشراف عمى  وضعف
(7.7 .)% 

فيي التعاقيد  بحوثيونالمحاصيل التي يرغيب الم أىم -14
 :عمييا



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 62, No. 1, pp. 141-163, 2017(Arabic) 

 111 

إنتاج التمور من أىم الموارد االقتصادية الزراعية  يعتبر
عمييا المزارع كمصدر  ويعتمدلممزارعين بالوادي الجديد، 

مستمزمات  وراس مالو المزرعي في توفير لمدخلاساسي 
الزراعي لباقي الحاصالت الزراعية وأن محصول  نتاجاإل

من  تضحوقد أ ىذا ،التمور لو مقام خاص في إنتاجو وتسويقو
أىم المحاصيل الحقمية التي  أن(، 3بجدول ) البحثية النتائج

بنسبة  القمحىي:  في التعاقد عمييا بحوثونيرغب الم
 ثم ،%15.3 الفول ثم%، 77.7 البصل ثم%، 01.1

لم يقبل  بينما%. 5.3 طماطمال ثم %،11.1 شعيرال

% من المبحوثين بالزراعة التعاقدية ولم يبدي رأي في 13.3
 .تعاقديةالمحاصيل يمكن أن تكون  أي

يعزى ىذا الرأي والترتيب إلى سابق خبرات  وقد
المبحوثين في التعاقد عمى محصول القمح وكذلك 
توريدىم المحصول لمقطاع الحكومي حتى تاريخو، اما 

ول البصل فقد كان ىناك في فترة الثمانينات تعاقد محص
مع شركة تجفيف البصل عمى زراعتو بغرض التصدير، 

عمى  اقدوياتي الموروث الثقافي ىو العامل المحدد لمتع
قناعة بتفوقيم عمى  بحوثونمحصول الفول حيث لدى الم

 غيرىم من المزارعين في زراعة الفول
 ترتب عمى الزراعة التعاقدية من وجية نظر المبحوثينالتي يمكن أن ت المشاكل :8 جدول
 % التكرار المتوقعة المشاكل م
 12.5 37 التعاقد. نودالتزام الجيات المتعاقدة بب عدم -1
مندوب من الجية ) المصنع أو الشركة( لالستالم من المزارع والتوريد لمجية يؤدي  وجود -7

 .المزارعلوجود وسيط يقمل من ربح 
62 10.0 

 11.1 05 في مميزات التعاقد قبل إبرام العقد. المبالغة -0
 11.1 05 وجود جية قوية تمثل المزارعين في التعاقد لتنفيذه.  عدم -6
 3.2 70 اإلنتاجية في األرض تقمل من فرص نجاح الزراعة التعاقدية. ضعف -5
 3.2 70 .مشرف قد يتسبب في عدم عدالة توزيع الخدمات بين المزارعين وجود -3
 7.7 5 في أول التعاقد عمى سعر البيع ال يراعي االرتفاع في األسعار. االتفاق -2
 7.7 5 بعض االشترطات في التعاقد والتي تكون مجحفة بحق المزارع. وجود -5
 7.7 5 االشراف عمى المحصول والمتابعة خالل الموسم. ضعف -3

 ل التي يرغب المزارعون في التعاقد عميياالمحاصي ألىمتوزيع المبحوثين وفًقا  :9 جدول
 % التكرار المحصول م % التكرار المحصول م
 11.1 03 الشعير -6 01.1 133 القمح -1
 5.3 01 الطماطم -5 77.7 25 البصل -7
 13.3 05 يحدد محصول لم  15.3 56 الفول -0
 053 133 

 وكذلك جودة الفول المنتج من اراضي الوادي الجديد، أما
محصولي الشعير والطماطم فقد سبق لشركات 
المشروبات واالغذية الدخول في مجال التعاقد بالوادي 
الجديد، ىذا باإلضافة إلى رغبة كل المزارعين في تسويق 
المحصول االساسي في المنطقة وىو محصول التمور 

 وفًقا لنظام خاص بتسويقو.
 ة:ببنود الزراعة التعاقدي المبحوثين معارف: ثانًيا

ببنددود الزراعددة التعاقديددة تددم  المبحددوثين ارفمعدد لتحديددد
( سدددؤااًل تددددور 07حصدددر إجابددداتيم عمدددى أثندددين وثالثدددون )

حددول أربعددة محدداور متكاممددة تشددكل بنددود الزراعددة التعاقديددة 
ىددددي: البنددددود إجددددراءات شددددكمية فددددي التعاقددددد وشددددكل العقددددد 
واختصت بثمانية اسئمة، بنود التزامدات المدزارع فدي التعاقدد 

اختصددت بسددبعة اسددئمة، بنددود التزامددات جيددة التعاقددد نحددو و 
بددددداثنى عشدددددر سدددددؤااًل، بندددددود التزامدددددات  واختصدددددتالمدددددزارع 

مشدددددتركة بدددددين جيدددددة التعاقدددددد والمدددددزارع واختصدددددت بخمسدددددة 
اسددئمة، وقددد أمكددن قيدداس ىددذا المسددتوى بإعطدداء قدديم رقميددة 

 إلجابات المبحوثين عمى تمك األسئمة.
 لمدددددددىا أن( 13النتددددددائج فددددددي الجدددددددول) أظيددددددرت وقددددددد

 –07بددددين ) تددددراوحالنظددددري لممسددددتوى المعرفددددي لممبحددددوثين 
درجدة وانحدراف معيداري  37 سدابي( درجدة، بمتوسدط ح33

المبحدددوثين وفقًدددا لمقددديم الرقميدددة  بتصدددنيفدرجدددة، و  73.13
المعبددرة عدددن مسددتوياتيم المعرفيدددة إلدددى ثددالث فئدددات، حيدددث 

% مدددددن المبحدددددوثين ذوى مسدددددتوى معرفدددددي 10.0تبدددددين أن 
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نمدددددا بمغدددددت نسدددددبة المبحدددددوثين ذوي المسدددددتوى مدددددنخفض، بي
 %.05.3%، والمرتفع  51.1المعرفي المتوسط 

ارتفاع المستوى  إلى ،(13الجدول ) فيالنتائج  تشير
المعرفي لممبحوثين عامة ببنود الزراعة التعاقدية حيث 

تمك النتيجة إلى اسباب تتعمق بسابق تنفيذ بعض  عزييُ 
لبمح( وبعض التعاقدات عمى محاصيل الفاكية )ا

 البصلوالقمح والشعير و  الفولالحقمية مثل  لالمحاصي
وىذا يحفز العمل في الزراعات التعاقدية في  ،والطماطم
مؤشر إلى أن ىناك الكثير من  وىذا. بحثمنطقة ال

العمل اإلرشادي حيث أن معظم قرارات القبول لألفكار 
المستوى الجديدة تمييًدا لتبنييا تبدأ بوظيفة المعرفة وزيادة 

المعرفي لدى المسترشدين، إال أن ىذه الوظيفة تمتد خالل 
 لمراحل عممية اتخاذ القرار بسبب سعي الفرد لمحصو 

في  يؤكد مماعمى مزيد من المعارف والفيم لمفكرة الجديد، 
تمك المرحمة عمى التركيز عمى التدريب اإلرشادي عمى 

زارعين الزراعات التعاقدية لزيادة المستوى المعرفي لمم

الجديد في  سموببكيفية استخدام الفكرة واألُ  حوثينالمب
اإلنتاج، وتزداد أىمية تمك النوعية من المعرفة في 

الجديد،  سموبالتجريب لمفكرة واألُ  ىيالمرحمة التالية و 
وفي مرحمة اتخاذ القرار بتبني الفكرة، ومعرفة األسس 

 النظرية التي يستند عمييا.
المتعمقدددددة  لمبحددددوثينا ارفمعددددد سددددتعراضويمكدددددن ا ىددددذا

االربعدددددة المتكاممدددددة التدددددي تشدددددكل بندددددود الزراعدددددة  بالمحدددداور
إجددراءات شددكمية فددي التعاقددد وشددكل  البنددودالتعاقديددة وىددي: 

التزامددات  وبندودالتزامدات المددزارع فدي التعاقدد،  وبندودالعقدد، 
التزامدددات مشدددتركة بدددين  وبندددودجيدددة التعاقدددد نحدددو المدددزارع، 

وذلددك  ،(11) جدددولبال الموضددحةو  ،جيددة التعاقددد والمددزارع
  عمى النحو التالي:

عن مستوياتيم المعرفية ببنود اإلجراءات الشكمية في 
% 10.0وشكل العقد إلى ثالث فئات، حيث تبين أن التعاقد 

منخفض، بينما ذوي  يمن المبحوثين ذوى مستوى معرف
 %.05.3%، والمرتفع  51.1المستوى المعرفي المتوسط 

 ببنود الزراعة التعاقدية معارفيمالمبحوثين وفًقا ل توزيع :12 جدول
 % التكرار المعارف االجمالية الخاصة ببنود الزراعة التعاقدية مستوى
 10.0 62 درجة(  56) أقل من  منخفض
 51.1 123 دررجة(  25 -56) متوسط
 05.3 176 درجة فأكثر (  25) مرتفع

 133 053 االجمالي
 

 المتعمقة بمحاور بنود الزراعة التعاقدية عارفيمثين وفًقا لمتوزيع المبحو  :11 جدول
 اإلجمالي مرتفع  متوسط منخفض بنود الزراعة التعاقدية  محاور

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 وشكل العقد اجراءت -1
 المزارع  التزامات -7
 جية التعاقد التزامات-0
 مشتركة التزامات -6

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 

053 
053 
053 
053 

133 
133 
133 
133 

المبحييوثين ببنييود التزامييات المييزارع فييي التعاقييد:  معييارف
 معارفيمالمبحوثين وفًقا لمقيم الرقمية المعبرة عن  بتصنيف
فئدات، حيدث فدي التعاقدد إلدى ثدالث  المدزارع التزامداتببنود 

% مدددددن المبحدددددوثين ذوى مسدددددتوى معرفدددددي 37.7تبدددددين أن 
بينمدددددا بمدددددغ ذوي المسدددددتوى المعرفدددددي المتوسدددددط  خفض،مدددددن
 %.01.0%، والمرتفع  3.2

المبحيييوثين ببنيييود التزاميييات جيييية التعاقيييد نحيييو  معيييارف
المبحوثين وفًقا لمقيم الرقمية المعبرة عن  بتصنيفالمزارع: 
اقددددد نحددددو المددددزارع إلددددى ببنددددود التزامددددات جيددددة التع معددددارفيم

% مدددددددن المبحدددددددوثين ذوى 10.0ثدددددددالث فئدددددددات، تبدددددددين أن 
نسددددبة المبحددددوثين ذوي  وبمغددددتمسددددتوى معرفددددي مددددنخفض، 

%، والمرتفدددددددددددددع  51.1المسدددددددددددددتوى المعرفدددددددددددددي المتوسدددددددددددددط 
05.3.% 
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التزاميييات مشيييتركة بيييين جيييية  ببنيييودالمبحيييوثين  معيييارف
المبحددوثين وفقًددا لمقدديم الرقميددة  بتصددنيفالتعاقييد والمييزارع: 

ببندددود التزامدددات مشدددتركة بدددين جيدددة  معدددارفيملمعبدددرة عدددن ا
% مددن 11.1التعاقددد والمددزارع إلددى ثددالث فئددات، تبددين أن 
ذوي  والمبحدوثينالمبحوثين ذوى مستوى معرفي مدنخفض، 

 %. 75.7%، والمرتفع 3.2المستوى المعرفي المتوسط 
 : اتجاىات الزراع المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية:ثالثًا

جاىات بمثابة القوة المؤثرة والفعالة في تحديد االت تعد
وأنو من الممكن  أفعالواستجابة الفرد وتوجيو سموكو و 

تعديل وتغيير اتجاىات الزراع بحيث تصبح ىذه 
االتجاىات أكثر ايجابية كيدف استراتيجي في ظل سياسة 
وزارة الزراعة لنشر اسموب الزراعة التعاقدية لتحسين 

المزارع من التقمبات السوقية المنتج وحماية  دةجو 
 واستغالل القطاع الخاص.

 درجاتمدى  تراوح(، 17من النتائج في الجدول) أتضح
نحو الزراعة التعاقدية بين  االتجاهالمبحوثين عمى مقياس 

 وانحراف ،درجة( 65حسابي) بمتوسط ،( درجة77-33)
وفقًا ليذا  المبحوثين صنيفت وتم ،(درجة 5.63معياري )
% من 63.2 أنتبين  حيث ،ى ثالث فئاتالمدى إل

نحو الزراعة  إيجابية إتجاىاتيمالمبحوثين كانت درجة 
% من 67.7%، 11.1التعاقدية في حين أظيرت النتائج أن 

 سمبية ومحايدة عمى الترتيب. إتجاىاتيمالمبحوثين كانت درجة 
المبحوثين بمنطقة  الزراع معظمىذه النتائج إلى أن  وتشير

نحو الزراعة التعاقدية مما ييسر  يجابيةإ إتجاىات الدراسة ذوي
ليم القدرة عمى اتخاذ القرار االقتصادي واالجتماعي المناسب 

 بالمشاركة في الزراعات التعاقدية.
ىذه النتيجة إلى سابق الخبرات الناجحة لمعديد  عزيتُ  وقد
التعاقدية في السابق والتي تمت عمى  بالزراعات بحوثينمن الم

نتاج بعض بعض الم حاصيل الحقمية مثل البصل والطماطم وا 
عمى  التعاقدالتقاوي لصالح بعض الييئات الحكومية و 

 . راتالبمح في بعض الفت محصول

 نحو الزراعة التعاقدية إتجاىيمتوزيع المبحوثين وفًقا لدرجة  : 10 جدول
 % التكرار نحو الزراعة التعاقدية إتجاىيم درجة
 11.1 03 ة( درج 02) أقل من  سمبي
 67.7 165 درجة(  51إلى  02) محايد
 63.2 130 درجة فأكثر (  57) إيجابي

 133 053 االجمالي
 
التوسع في  نحو بحوثينالعديد من الم توجووفي ضوء  ىذا

المساحات المزروعة واالستصالح لمساحات أخرى مع سعي 
العديد من المبحوثين لزراعات جديدة ذات جدوى اقتصادية 

التقميدية ىو دافع كبير ليم واتجاه إيجابي  لمحاصيلالف ابخ
نحو الزراعات التعاقدية التي تضمن ليم في المقام االول 
تسويق المنتج باإلضافة إلى توفير مستمزمات اإلنتاج 

 واالحتياجات التدريبية واإلرشادية لتمك الزراعات الجديدة.
لعظمى ( إلى أن الغالبية ا10النتائج بالجدول ) وتشير

، 7من المبحوثين قد وافقوا عمى ثالثة عبارات ايجابية )
%، و 32.5%، و31.1( بنسبة )16، و10و

القوي  باإلستعدادحيث تعمقت تمك العبارات  ،%(32.5
 إيجابية وبأفكاراالشتراك،  عمىلالستجابة ونصح الغير 

عن مزايا الزراعات التعاقدية من االستفادة من الخدمات 

تقاوي معتمدة وأسمدة من خالل الزراعة اإلنتاجية من 
واالستفادة من الخبرات الفنية والخدمات اإلرشادية التي 
تقدم من خالل الزراعة التعاقدية وىو ما يتفق مع توقعات 

 بينما المزارعين من الفوائد المرجوة من الزراعة التعاقدية،
عدد المبحوثين قد وافقوا  نصفيزيد عن  أو يقاربما 

( بنسبة 77و، 2و ،5و، 1عبارات ايجابية ) أربعةعمى 
%( حيث 51.1و%، 51.1و ،%51.1و، 65.3)

 ،الزراعة مزاياعن  إيجابية أفكارتتعمق ىذه العبارات ب
والثقة من خبرتو الزراعية السابقة لالستجابة  واالستعداد

في تنفيذ التعاقد ورأيو في أن المزارع الناجح ىو من 
تتعمق بالميل االيجابي  باراتوعيفضل الزراعة التعاقدية، 

نحو كون الزراعة التعاقدية عممية منظمة واتخاذ القرار 
الزراعة  ُأسموبمن المعرفة حول  ستزادةالمناسب اال

التعاقدية وفوائدىا والسعي نحو التوافق واالنصيار داخل 
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، 6و، 0عبارات ) أربعةىذا النظام والتطبيق. بينما ىناك 
يرة في فئة محايد بنسبة ( وقعت بنسبة كب13و، 3و
%( عمى 57.7و%، 53.3%، و63.3و%، 37.7)

 الترتيب.
أنو بالنسبة لمعبارات التي  إلى( 16النتائج بالجدول) وتشير
يزيد عن  ماسمبًيا نحو الزراعة التعاقدية فإن  تجاًىاعكست إ

 السمبية الخمسة لعباراتا عمى وافقواي لم المبحوثيننصف 
%، 50.0) بنسبة( 71و، 73و ،12، و15و ،11)
 معظم بينما%( 50.0و%، 55.3و%، 55.3و%، 35.3و

عبارات  أربعةيوافقوا أو كانوا محايدون عمى  لم المبحوثين
 (. 13و، 15و ،13و ،5) سمبية

 توزيع المبحوثين وفًقا الستجاباتيم لبنود عبارات قياس االتجاه االيجابية نحو الزراعة التعاقدية : 13 جدول
 

 جابيةقياس اإليالم عبارات
 مواف  غير محايد مواف 
 % تكرار % تكرار % تكرار

لو أي جية لم أعرفيا من قبل عرضت عمي التعاقد عمى  -1
 زراعة محصول أجرب معيم لمدة موسم. 

121 65.3 131 75.3 25 77.7 
لو نجحت في الزراعة التعاقدية سوف اشجع الجيران عمى  -7

 االشتراك. 
073 31.1 15 6.6 15 6.6 

الزراعة التعاقدية بتوفر مصروفات النقل والتسويق لإلنتاج  -0
 الزراعي 

55 15.3 37 37.7 25 77.7 
لما شفت إزاي نجح جيراني في الزراعة التعاقدية حبيت  -6

 أعمل زييم
131 75.3 163 63.3 133 01.1 

المزارع الكويس والواثق من خبرتو ىوه المي يفضل الزراعة  -5
 ة. التعاقدي

123 51.1 30 73.2 25 77.7 
 7.7 5 63.2 130 51.1 123 ضروري الواحد يعرف يعني ايو الزراعة التعاقدية وفوائدىا. -2
 6.6 15 53.3 753 15.3 55 ىانصح زراع الوادي بالمشاركة في الزراعة التعاقدية -3

االستفادة من الخدمات اإلنتاجية من تقاوي معتمدة وأسمدة  -10
 الزراعة التعاقدية شئ جيد.من خالل 

067 32.5 5 7.7 3 3.3 
االستفادة من الخبرات الفنية والخدمات اإلرشادية التي  -16
 تقدم.

067 32.5 5 7.7 3 3.3 
 5.3 01 57.7 755 5.3 01 المزارع الميمل ىو المي ضد الزراعة التعاقدية. -13
أنا شايف إن الزراعة التعاقدية شئ منظم وأنا بحب  -77

 النظام.
123 51.1 121 65.3 3 3.3 

 المبحوثين وفًقا الستجاباتيم لبنود عبارات قياس االتجاه السمبية نحو الزراعة التعاقدية يعتوز : 14 جدول
 

 المقياس اإليجابية عبارات
 مواف  غير محايد مواف 
 % تكرار % تكرار % تكرار

 66.6 155 6.6 15 51.1 123 ره.أحب أعمل اي حاجو إال الزراعة التعاقدية دي مغام -3
 63.3 163 15.3 55 66.6 155 .لممزارع متعبة عممية التعاقدية الزراعة -5

مش ميم الواحد يعرف بنود الزراعة التعاقدية وال ىا يتعاقد  -13
 عمى إيو.

112 00.0 131 75.3 107 02.5 

بخاف من الزراعة التعاقدية عمشان مبعرفش عنيا حاجو  -11
 اش. ومجربتي

5 7.7 155 66.6 152 50.0 

أنا شايف أن طبيعة الزراعة في الوادي عندنا غير مناسبة  -17
 لمزراعة التعاقدية.

135 55.3 70 3.2 107 02.5 

ما برتحش لمزراعة التعاقدية ألن وشيا كتير وفييا تحكم في  -15
 المزارع.

70 3.2 55 76.6 761 35.3 

 55.3 135 67.7 165 7.7 5 تعاقدية فكره فاشمو.أنا شايف إن فكرة الزراعة ال -12
 01.1 133 10.0 62 55.3 135 أنا باقدر اسوق محصولي ومش محتاج لمتعاقد مع حد. -15
أي كالم عن زراعة الزراعة التعاقدية  مالوش الزمو إلنني  -13

 مش محتاجيا.
131 75.3 30 73.2 155 66.6 

مكن يميزوا بين المزارعين الزراعة التعاقدية فييا مشرفين وي -73
 ويظمموا.

62 10.0 133 01.1 135 55.3 

الواحد يشترك في الزراعة التعاقدية لو ناس كتير تشترك  -71
 قبمو.

133 01.1 56 15.3 152 50.0 
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حيث تتعمق ىذه العبارات بأفكار ومعتقدات سمبية عن 
صعوبات الزراعة التعاقدية من حيث أىميتيا وتكاليفيا 

وعدم تكيف المزارع اجتماعًيا واقتصادًيا مع نمط  ،وعائدىا
الزراعة التعاقدية واالستعداد النفسي والتسميم بأنيا غير مجدية 
والميل إلى عدم التعرض ذىنًيا لمتفكير فييا، والميل السمبي 

 نحو اتخاذ القرار المناسب في حينو نحو التنفيذ.
تقمة االرتباطية بين المتغيرات المس العالقةالثا: ث

تجاىاتيمالمدروسة لممبحوثين و  نحو الزراعة  ا 
 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:
المبحوثين  اهتجإ درجةعالقة معنوية بين  توجد"ال 
كل من  وبينالتعاقدية بمنطقة البحث  الزراعةنحو 

السن، والحالة التعميمية، المستقمة التالية:  المتغيرات
والتخصص الدراسي، وعدد أفراد االسرة، وحجم الحيازة 
المزرعية، وعدد سنوات الخبرة الزراعية، والقيادية داخل 

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

 .والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية"

( وجود 15وقد تبين من النتائج الواردة بالجدول)  
( بين درجة 3.31عالقة إرتباطية موجبة عند مستوى )

إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع وكل 
 وعددالمستقمة التالية: الحالة التعميمية، من المتغيرات 

دارة الموارد  االسرة، أفراد والقيادية، والتجديدية، وا 
المزرعية، والتعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية 

 الزراعية، والمعرفة ببنود الزراعة التعاقدية.
ويمكن تفسير ىذا النتائج في ضوء أن المبحوثين 

رة عمى فيم ُأسموب الزراعة األكثر تعميًما يكون لدييم القد
التعاقدية ولدييم القدر الكافي من المعارف الخاصة ببنود 
ىذا اأُلسموب مما يمكنيم من تكوين أفكار ومعتقدات 
إيجابية عن ماىية وأىمية وفوائد التعاقد الزراعي، حيث 
كمما زاد فيم الفرد لبنود التعاقد كمما تكونت لديو أفكار 

لزراعة والتعاقدية وبالتالي يتكون ومعتقدات إيجابية عن ا
لديو ميل ايجابي ليذا اأُلسموب ويكون أكثر سعًيا من 
غيره لمحصول عمى مميزاتو واالستفادة منو وتطبيقو 
وبالتالي ُيكون أثار إيجابية في إتجاىو نحو ىذا 

 اأُلسموب،
 
 

 تعاقديةعالقة المتغيرات المستقمة بدرجة اتجاه الزراع نحو الزراعة ال: 15 جدول
معامل االرتباط قيم المتغيرات  

 3.310 السن
التعميمية  الحالة  3.075**  

التخصص الدراسي   3.335 
سرةأفراد األُ  عدد  3.122**  
الحيازة المزرعية حجم  3.333 
سنوات الخبرة الزراعية عدد  3.312 

داخل المجتمع القيادية  3.052**  
**3.752 التجديدية  

الزراعية لمواردا إدارةعمى  القدرة  3.027**  
لمصادر المعمومات اإلرشادية الزراعية التعرض  3.501**  
الزراعة التعاقدية نودبب المعرفة  3.211**  

ولذلك فإنو عند نشر الزراعة التعاقدية في منطقة البحث 
فإنو يجب عمى جياز اإلرشاد الزراعي البدء في التعامل 

قتناعيم وتعديل مع الزراع المتعممين أواًل ثم بعد ا
 إتجاىاتيم يمكن التعامل بسيولة مع الزراع األميين.

بينما المبحوث األقل تعرًضا لمصادر المعمومات يكون 
في عزلة عن المجتمع وبالتالي تنحصر معموماتو وممارساتو 
فيما ىو موروث ومكتسب من التجارب الحياتية اليومية في 

ان النفسي )السكون( زراعة أرضو وبالتالي لديو حالة من االتز 
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وحالة من الرضا بما ىو فيو وُيكون إتجاه سمبي نحو ُأسموب 
الزراعة التعاقدية، بينما المبحوث الذي لديو تعدد لمصادر 
المعمومات الزراعية يكون أكثر إتصااًل بالعالم الخارجي وأكثر 
فيًما لممتغيرات المحمية والدولية وىذا ما يمكنو من إدراك وفيم 

تدارك المخاطر الزراعة  وتعظيم االستفادة من الموارد لكيفية 
الزراعية المتاحة لديو وتحسين إدارتو ليا وبالتالي يكون 
ُأسموب الزراعة التعاقدية بمثابة طوق نجاة لو. وال يمكن إغفال 
أن المزارع القيادي داخل المجتمع يسعى بطبعو إلى استمرارية 

مى االخذ بيد المزارعين ىذه القيادة وبالتالي يكون حريًصا ع
اآلخرين نحو تحسين احواليم المعيشية وحل مشكالتيم 
الزراعية، وبالتالي فإنو بإتجاىو اإليجابي وتبنيو أُلسموب 
الزراعة التعاقدية كنيج لحل المشكالت التسويقية الموجودة 

 بالمجتمع يأخذ بيد غيره من الزراع لسموك ىذا النيج.
 

 توجد عالقة معنوية بين كما أوضحت النتائج أنو ال
درجة إتجاه الزراع نحو الزراعة التعاقدية كمتغير تابع 
وكل من: السن، التخصص الدراسي، وحجم الحيازة 
المزرعية، وعدد سنوات الخبرة الزراعية. ويمكن تفسير 
عدم وجود عالقة معنوية بأنو ليس شرًطا أن يتبنى 

عمى خبرة المزارع ُأسموب الزراعة التعاقدية أن يكون 
طويمة بالزراعة عامة أو متخصص في دراسة الزراعة أو 
وصل إلى سن معينة فيي تعتمد عمى اقتناع الزراع بيذا 
مكانية فيمو وتطبيقو. كما أن اتساع الحيازة  االسموب وا 
المزرعية قد تجعل المزارع في استغناء عن الزراعة 

 التعاقدية وُيكون إتجاه سمبي أو محايد. 
 حصائيرفض أجزاء من الفرض اإل نيو أمكعم وبناًءا

عالقة معنوية  توجداألول وقبول الفرض النظري البديل: 
بين درجة إتجاه المبحوثين نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة 
البحث وبين كل من المتغيرات التالية: الحالة التعميمية، 

داخل المجتمع، والتجديدية،  القياديةو  سرة،أفراد األُ  عددو 
الموارد المزرعية، والتعرض لمصادر  إدارةعمى  رةوالقد

والمعرفة ببنود الزراعة  الزراعية،المعمومات اإلرشادية 
من رفض أجزاء من الفرض  نتمكنالتعاقدية"، كما لم 

األول في المتغيرات التالية: السن،  حصائياإل

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

 
 ذات: تحديد درجة مساىمة المتغيرات المستقمة رابًعا

 إتجاه لدرجةالتباين الكمي المفسر  فيالعالقة 
 الزراعة التعاقدية.  نحو مبحوثينال

الفرض اإلحصائي المتعمق ببيان أثر المتغيرات  إلختبار
الزراعة  نحو مبحوثينال إتجاه درجةالمستقمة مجتمعة عمى 

( 13أوضحت نتائج الدراسة بالجدول ) تابع، كمتغيرالتعاقدية 
               المتعدد التدريجي نحداراإل سموبأُ  ستخدامبإ

(step-wise)  المستقمة  المتغيراتنسبة مساىمة كل من  أن
معامل  قيمةوبمغت  3.31معنوية عند مستوى  كانتمجتمعة 

تحدد  والتي%  30.3 خامسةالخطوة ال عندالتحديد المعدل 
الكمى فى المتغير  التباينرات النموذج في تفسير اسيام متغي
المعرفة ببنود الزراعة  لدرجة عزىيُ  منيا% 53.3التابع، وأن 

التعميمية لممبحوث،  لمحالة ُتعزى% 2.2وأن  ،التعاقدية
التعرض لمصادر المعمومات اإلرشادية  لدرجة% 0.5

% ُتعزى 3.2 ين،لدى المبحوث لمتجديدية% 3.5 ،الزراعية
 دية لدى المبحوثين.لمقيا

لمنتائج السابقة أمكن رفض أجزاء من الفرض  وطبًقا
 تسيموقبول الفرض النظري البديل: "  لثانياإلحصائي ا

كل من المتغيرات المستقمة التالية: المعرفة ببنود الزراعة 
لمصادر  التعرضالتعميمية لممبحوث، و  الحالةالتعاقدية، و 

والقيادية ذات  التجديدية،المعمومات اإلرشادية الزراعية، و 
العالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكمي لمتغير 
في إتجاه المبحوث نحو الزراعة التعاقدية بمنطقة 

 البحث".  

 التوصيات
 ضوء نتائج البحث يمكن التوصية بما يمي: في
وتنفيذ برنامج إرشادي لزيادة معارف  تخطيط -1

راعة التعاقدية لتعديل المزارعين الخاصة باسموب الز 
وتغيير اتجاىات الزراع بحيث تصبح ىذه 
االتجاىات أكثر ايجابية كيدف استراتيجي في ظل 
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ستصالحسياسة وزارة الزراعة  األراضي لنشر  وا 
المنتج  ودةالزراعة التعاقدية لتحسين ج سموبأُ 

 القطاع ىيمنةوحماية المزارع من التقمبات السوقية و 
بالتعامل مع الزراع عمى أن يبدأ  ،الخاص

 المتعممين.
الخبرات السابقة لممزارعين بالوادي الجديد  إستثمار -7

ليذا  مقترحعن الزراعة التعاقدية لوضع نموذج 
الزراعي لتنفيذه في  اإلنتاج ممارسةفي  سموباألُ 

 المناطق المشابية.

بحوث  مركزبخبرات المراكز البحثية ) اإلستعانة -0
مما  ستفادة( واإليةالزراع الصحراء ومركز البحوث

النتائج من ثقة لدى المزارعين في بيوت  أظيرتو
 شرافيةالخدمات الفنية واإل لتقديمالخبرة السابقة 

الزراعة التعاقدية بالوادي  لتطبيقواإلرشادية 
 الجديد.

دور التعاونيات في القيام بالخدمات االشرافية  تفعيل -6
ا والربط بين لممحاصيل المتعاقد عميي والتسويقية

 المنتجين والمصنعين.

نحيو  مبحيوثيناتجياه ال درجيةالتبياين الكميي المفسير ل فييالعالقية  ذاتنسبة مساىمة المتغييرات المسيتقمة  :16 جدول
 التعاقدية الزراعة
 خطوات
 التحميل

المستقل الداخل في  المتغير
 التحميل

 معامل
االرتباط 
  ® المتعدد

 معامل
التحديد 
 التجميعى

 معامل
 التحديد
 الجزئى

 معامل
االنحدار

B 

F 
 محسوبة

 معنوية

 3.31 062.05 72.307 3.533 3.533 3.232  ببنود الزراعة التعاقدية المعرفة األولى
 3.31 703.11 12.551 3.322 3.522 3.233 التعميمية الحالة الثانية
لمصادر المعمومات  التعرض الثالثة

 اإلرشادية الزراعية
3.256 3.315 3.305 17.753 150.56 3.31 

 3.31 167.63 15.153 3.335 3.370 3.233 التجديدية الرابعة
 3.31 113.35 13.173 3.332 3.303 3.236 القيادية الخامسة
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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. 
 


