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الملخص
استھدفت الدراسة الحالية تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات الخاصة بمدخل االرشاد التعاقدى بالتطبيق على مصنع الدقھلي3ة لل3سكر
المتعاقد مع زراع بنجر ال3سكر ،لتحلي3ل الوض3ع ال3راھن لتط3وير دور الم3صنع ف3ى تق3ديم الخ3دمات اإلرش3ادية لل3زراع .وت3م اختي3ار أكب3ر ثالث3ة مراك3ز تق3وم
بزراعة محصول بنجر السكر كمجتمع للدراسة وفقا لقاعدة بيانات المصنع ف3ي الموس3م الزراع3ى  2015/2016وھ3ى مراك3ز بلق3اس ،وش3ربين ،وال3سنبالوين .
وتم اختيار عينة عشوائية بمعدل ) (70مبحوث في كل مركز من المراكز الثالثة بإجمالى  210مزارع يمثلون نحو  5%م3ن مجتم3ع الدراس3ة .واعتم3دت
الدراسة الميدانية في تجميع بياناتھا علي استخدام استمارة استبيان للزراع المتعاقدين مع مصنع الدقھلية للسكر ،وقد تم تجميع البيانات بالمقابلة الشخصية .
وتم استخدام النسب المئوية  ،والتكرارات  ،واالنحراف المعياري والمتوسط الحسابى كأدوات للتحليل االحصائى واستعراض نتائج الدراسة .وقد أظھرت
نتائج الدراسة أن أكثر ثالث نقاط قوة اتفق عليھا المبحوثين بأنھا متوافق3ة م3ع الوض3ع ال3راھن ك3ل م3ن :البنج3ر م3ن المحاص3يل المتحمل3ة للملوح3ة ،وت3وفير
رشة مجانية للمزارع للعروة المبكرة لمكافحة دودة ورق القطن ،والحصول على جميع المستحقات دفعة واحدة بمتوس3طات ح3سابية2,73 ، 2,75، 2,78
على الترتيب .كما جاءت أكثر ثالث نقاط ضعف وفق نظام التعاقد ھى :التأخير في نق3ل مح3صول البنج3ر م3ن الحق3ل إل3ي الم3صنع ف3ي الع3روات المت3أخرة
)من جانب المصنع( ،وعدم التزام المزارع بميعاد التقليع ،وترك الزراع البنجر فترة على األرض في العروات المتأخرة بمتوس3طات ح3سابية، 2,4، 2,5
2,33على الترتيب .فى حين جاءت أكثر ثالث فرص اتفق عليھا المبحوثين بأنھا متوافقة مع الوضع الراھن كل من :التوقيع على العق3د حفاظ3ا عل3ى ح3ق
المـــزارع ،والتعاون بين المزارع والشركة لتحقيق أقصى انتاج ،واستخدام أصناف عديدة األجنة بمتوسطات حسابية 2,53 ، 2,59، 2,66على الترتيب .
وأخيرا جاءت أكثر ثالثة تھديدات من المحتمل أن تؤثر على العالقة بين المصنع والزراع كل من :عدم معرف3ة بع3ض الم3زارعين بفت3رات الزراع3ة الت3ي
تناسب األصناف المختلفة ،وع3دم تطبي3ق البن3د الخ3اص بع3دم ري المح3صول بع3د 20ي3وم قب3ل ميع3اد التقلي3ع ،ودف3ع بع3ض الم3زارعين مب3الغ مادي3ة لتحمي3ل
المحصول بعد التقليع بمتوسطات حسابية 2,2 ، 2,25، 2,25على الترتيب.

المقدمة
تتع3رض ال3دول المختلف3ة من3ذ بداي3ة الق3رن الح3ادى والع3شرين
ألزمات غذائية وزراعية عديدة ،وم3ن الملف3ت للنظ3ر أن األوض3اع األكث3ر
س3وءاً عل3ى امت3داد الع3الم تترك3ز تحدي3داً ف3ي من3اطق إنت3اج الم3واد الغذائي3ة؛
حي3ث يع3يش ثالث3ة أرب3اع الج3ائعين ف3ى الع3الم بالمن3اطق الريفي3ة ،ون3صف
األش3خاص ال3ذين ال يح3صلون عل3ى ح3د الكفاي3ة م3ن الغ3ذاء ھ3م م3ن
المزارعين؛ لذا يجب أن تق3وم الزراع3ة ب3دور رئي3سى ف3ي معرك3ة الق3ضاء
على الفقر إذا ما أردنا أن نسدل الستار على ظاھرة المجاعه)منظمة األم3م
المتحدة لألغدية والزراعة )(2015
وتواجه مشاركة الزراع في األسواق الزراعية عديد م3ن العقب3ات
المرتبط3ة باإلنت3اج والمتمثل3ة ف3ي ع3دم اإلتاح3ة الكافي3ة لألص3ول اإلنتاجي3ة
الجيدة ،والموارد المالية ،وتكنولوجيات اإلنتاج ،كم3ا يواجھ3ون الكثي3ر م3ن
العقب3ات المرتبط3ة باالس3تھالك ك3ضعف آلي3ات الت3أمين ،وس3يادة ظ3روف
الاليقين فيما يتعلق بأسعار الغذاء وتوفره(Mather et al.,2013).
وق3د ب3دأ القط3اع الخ3اص ف3ي تط3وير إس3تراتيجيات لتقلي3ل ف3شل
التسويق وخاصة لصغار الزراع من خالل ما يع3رف بالزراع3ة التعاقدي3ة .
وقد جذبت الزراعة التعاقدي3ة اھتم3ام الكثي3ر م3ن ال3دول من3ذ ال3سبعينات م3ن
القرن العشرين؛ فم3ن خ3الل الزراع3ة التعاقدي3ة تعق3د ترتيب3ات تجاري3ة ب3ين
أحد الم3صانع أو ال3شركات وال3زراع ف3ي ص3ورة تعاق3د مكت3وب أو ش3فھى،
ومن خالل ھذا التعاقد يقدم الم3زارع اإلنت3اج الزراع3ى المتف3ق علي3ه ،بينم3ا
تتحم3ل المؤس3سة التجاري3ة تق3ديم م3ستلزمات اإلنت3اج والم3ساعدة الفني3ة
والت3سويق  (Bellemare,2012).وف3ى بع3ض األحي3ان يمك3ن أن تك3ون
الخ3دمات المقدم3ة ممثل3ة ف3ى إتاح3ة المعلوم3ات الت3سويقية عب3ر وس3ائل
االت3صال المختلف3ة ،أو تي3سير ال3ربط ب3ين مق3دمى م3ستلزمات اإلنت3اج
واألس3واق الريفي3ة م3ن خ3الل ش3بكات مح3ددة م3ن العم3الء المحلي3ين
(Fafchamps and Minten,2012).
وأبرزت عدد من دراسات الحالة حول العالم أن الزراعة التعاقدية
ساھمت بشكل كبير في زيادة اإلنتاجي3ة الزراعي3ة والج3ودة وص3افى ال3ربح
المزرع3ى وم3ن ث3م تح3سين الوض3ع االجتم3اعى لل3زراع (Wang et
al.,2014).وق3د ع3ززت ھ3ذه التج3ارب الناجح3ة توج3ه ال3دول المختلف3ة
وخاص3ة النامي3ة منھ3ا نح3و تطبي3ق االس3تراتيجيات الزراعي3ة الم3دارة م3ن
خالل القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتقلي3ل الفق3ر (Kolavalli
) ،et al. ,2015إال أن3ه عل3ى الجان3ب اآلخ3ر برھن3ت تج3ارب أخ3رى أن
الزراعة التعاقدية لم تحقق النجاح المطلوب وخاصة لصغار ال3زراع ،وأن
الشركات المتعاقدة ليست بالضرورة ص3ادقة ف3ي إلتزاماتھ3ا (Brambilla
and Porto,2011).

وعلى المستوى المحلى ،تضافرت م3شكلة قزمي3ة الحي3ازات الزراعي3ة
الت3ي وص3لت إل3ى أق3ل م3ن ف3دان ف3ي  73%م3ن الحي3ازات الزراعي3ة ،وجم3ود
وتخلف النظم التسويقية ،وغياب الزراع3ة التعاقدي3ة عل3ى تع3دد ص3ور الفاق3د م3ن
المنتجات الزراعية ،حيث تشير بيانات إستراتيجية التنمية الزراعي3ة  2030إل3ى
أن ن3سبة الفاق3د م3ن المنتج3ات الزراعي3ة يتج3اوز  30%م3ن محاص3يل الخ3ضر
والفاكھة 20% ،من محاصيل البقول10%،من محاصيل الحب3وب ،ف3ضال ع3ن
الفاق3د الن3وعى المتمث3ل ف3ي ت3دھور م3ستوى ج3ودة ال3سلع ال3ذى ت3نخفض مع3ه
األسعار وتزداد خسائر المزارعين ،مما يتطلب تشجيع البحث العلمى ،وتط3وير
المراف3ق والتجھي3زات الت3سويقية ،وس3ن الت3شريعات بم3ا ي3سمح بخل3ق المن3اخ
المناسب لنظام فع3ال للزراع3ة التعاقدي3ه) اس3تراتيجية التنمي3ة الزراعي3ة الم3ستدامة
.(2009:2030
وفي إطار السياسة الزراعية الجدي3دة الت3ي تتبناھ3ا الحكوم3ة الم3صرية،
ص3در الق3انون رق3م  14ل3سنة  2015ب3شأن إن3شاء مرك3ز الزراع3ات التعاقدي3ة
لت3سھيل عملي3ة ت3سويق الحاص3الت الزراعي3ة ،وأس3ند الق3انون لھ3ذا المرك3ز
االختصاص في الف3صل ف3ي المنازع3ات بطري3ق التحك3يم ،باإلض3افة إل3ى تحدي3د
الم3ساحات م3ن المح3صول وس3عره قب3ل ب3دء الزراع3ة ،ورغ3م أھمي3ة ق3انون
الزراعة التعاقدية؛ إال أنه ل3م يفع3ل إال عل3ى ع3دد مح3دود م3ن المحاص3يل كال3ذرة
الشامية عند راعته كتقاوى ،والبنجر ،وقصب السكر)سالم.(2006،
وتعد الزراعة التعاقدية في المحاصيل السكرية كق3صب ال3سكر وبنج3ر
ال3سكر ف3ي م3صر م3ن أق3دم أنظم3ة التعاق3د ب3ين ال3زراع وم3صانع ال3سكر عل3ى
المستوى المحلى؛ وذلك لما يمثله السكر من س3لعة إس3تراتيجية ھام3ة ،ت3دخل ف3ى
ال3نمط اإلس3تھالكي الغ3ذائي لجمي3ع أف3راد المجتم3ع ،ف3ضالعن كون3ه ص3ناعة
إس3تراتيجية لم3ا تحقق3ه م3ن قيم3ة م3ضافة ،ومات3ستوعبه م3ن عمال3ة وإس3تثمارات
)محم3د(2001،وتتمي3ز محافظ3ة الدقھلي3ة بات3ساع الم3ساحة المزروع3ة فيھ3ا م3ن
مح3صول بنج3ر ال3سكر ف3ى األراض3ي القديم3ة وحديث3ة االست3صالح خاص3ة بع3د
إن3شاء م3صنع ال3سكر بقالب3شو وزي3ان بمرك3ز بلق3اس ،وعل3ى ال3رغم م3ن حداث3ة
زراعة بنجر السكر في محافظة الدقھلية ،إال أن إجمالى المساحة المزروعة بھ3ا
بلغت حوالي 47.5ألف فدان ف3ي ع3ام ،2011تمث3ل نح3و 13.13%م3ن إجم3الي
المساحة المزروعة بالجمھورية ،وبلغت كمية اإلنتاج الكل3ي ح3والي693.3أل3ف
ط33ن ع33ام 2011تمث33ل نح33و  9.25%م33ن إجم33الي اإلنت33اج الكل33ي
بالجمھورية)عمار ،وعبدالحميد.(2013
المشكلة البحثية:
يعد السكر من أرخ3ص م3صادر الطاق3ة الحراري3ة .وت3شير إح3صائيات
وزارة الزراع3ة واست3صالح األراض3ى إن إنت3اج م3صر م3ن س3كر الق3صب
والبنج3ر بل3غ ع3ام  2016ح3والى  2.2ملي3ون ط3ن ،حي3ث بل3غ إجم3الى االنت3اج
المحل3ى م3ن س3كر البنج3ر ح3والى1.25ملي3ون ط3ن ،بم3ا يمث3ل ح3والى 57%م3ن
انتاج السكر ،بينما بلغ إجمالي انتاج سكر القصب حوالى ملي3ون ط3ن ،بم3ا يمث3ل
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حوالى 43%من اجم3الى إنت3اج ال3سكر ف3ى م3صر ،ووص3ل إجم3الى االس3تھالك
المحل3ى م3ن ال3سكر نح3و 3.1ملي3ون ط3ن س3نويا ،م3ايعني أن ھن3اك فج3وة ف3ي
االستھالك قدرھا حوالى900ألف طن من السكر(FAOSTAT,2016).
وق3د واجھ3ت ص3ناعة ال3سكر ف3ي م3صر ف3ي ع3ام  2015تھدي3دات
كبيرة نتيجة استيراد السكر الخام واألبيض بكميات كبيرة أكبر م3ن الفج3وة
الحالي3ة ب3ين اإلنت3اج واالس3تھالك م3ع رف3ع الجم3ارك عن3ه ،مم3ا أدى إل3ى
انتكاس3ات مالي3ة كبي3رة واس3تدانة الم3صانع ل3دفع التزاماتھ3ا المالي3ة وتك3دس
الكميات المخزنة من السكر في المخازن ،وھو ما ترتب علية تلف كمي3ات
كبي3رة منھ3ا خاص3ة ف3ي ف3صل ال3شتاء ،وص3عوبة اس3تالم الكمي3ات الجدي3دة
الموردة والوفاء بالتزاماتھا نحو الزراع ،مما عرض ھذه ال3صناعة لخط3ر
االنھي3ار)س3المة. (2015،وق3د تفاقم3ت ھ3ذه األزم3ة ف3ي ع3ام  2016نتيج3ة
تحرير سعر ال3دوالر ،ھ3ذا باإلض3افة إل3ى ارتف3اع أس3عار ال3سكر الم3ستورد
عالميا ،مما أدى إلى تكديس التجار لھذه السلعة الھامة لزيادة أسعارھا ،كما
لج3أ كب3ار الم3ستوردين إل3ى إع3ادة ت3صدير ال3سكر الم3ستورد م3رة أخ3رى
لإلستفادة من فارق األسعار)عالم.(2016،
وق3د ت3ضمنت الرؤي3ة الم3ستقبلية لقط3اع الزراع3ة الم3صرى م3ن خ3الل
اإلس3تراتيجية القومي3ة للتنمي3ة الزراعي3ة الم3ستدامة  2030إس3تراتيجية متكامل3ة
للتوسع األفقى والرأسى فى انتاج البنجر لتحقيق األم3ن الغ3ذائى م3ن ال3سكر ،م3ن
خ3الل البح3ث العلم3ى الزراع3ى واإلرش3اد وترش3يد اس3تخدام المي3اه ،وت3شجيع
االستثمارات فى إنشاء مصانع سكر بنجر جديدة باألراضى الحديثة ،م3ع ترش3يد
اس3تھالك ال3سكر للوص3ول إل3ى المع3دالت ال3صحية ،والت3ي ت3صل إل3ى  25كج3م
للف3رد ف3ى ال3سنة مقاب3ل االس3تھالك الح3الي وال3ذى ي3صل إل3ى  34كج3م ) وزارة
الزراعة واستصالح األراضى .(2009،
وبنظرة أكث3ر تركي3زا عل3ى مح3صول بنج3ر ال3سكر بمحافظ3ة الدقھلي3ة،
أش3ارت نت3ائج دراس3ة)س3الم (2012،أن جمي3ع ال3زراع المتعاق3دين م3ع ش3ركة
الدقھلي3ة لل3سكر يرغب3ون ف3ي اس3تمرار التعاق3د ،إال أن ال3زراع م3ا زال3و غي3ر
راض3ين ع3ن الجوان3ب اإلرش3ادية الفني3ة بن3سبة ، 92%وخ3دمات النق3ل بن3سبة
 ،78%وجھة فض المنازعات بنسبة ، 88.5%والسعر بنسبة90%.
وفى ضوء ما سبق ،ارتكزت الدراسة الحالية على تحليل الوض3ع
ال3راھن لخ3دمات اإلرش3اد التعاق3دى الت3ى ت3تم ب3ين م3صنع الدقھلي3ة لل3سكر
وزراع بنج3ر ال3سكر بالمحافظ3ة ،مم3ا ي3ساھم ف3ي النھاي3ة ف3ي تحقي3ق أح3د
األبعاد الرئيسية إلستراتيجية التنمية الزراعية2030.
أھداف الدراسة
أس3تھدفت الدراس3ة الحالي3ة التع3رف عل3ى نق3اط الق3وة وال3ضعف
والفرص والتھديدات بالتطبيق على أحد مصانع ال3سكر المتعاق3د م3ع زراع
بنجر السكر وھو مصنع الدقھلية للسكر ،لتحليل الوضع الراھن.

الطريقة البحثية
اعتمدت الدراسة الراھنة عل3ى الم3نھج الوص3فى التحليل3ى لكون3ه يعتم3د
عل3ى تجمي3ع الحق3ائق والمعلوم3ات ع3ن الوض3ع ال3راھن ث3م مقارنتھ3ا وتحليلھ3ا
وتف3سيرھا م3ن أج3ل التنب3ؤ بالم3ستقبل ،وذل3ك م3ن خ3الل وص3ف بع3ض المف3اھيم
والمتغيرات المدروسة المتعلقة ببعض جوانب استخدام مدخل اإلرش3اد التعاق3دى
فى تقديم الخدمة اإلرشادية للوصول إلى نتائج يمكن تعميمھا.
تم اختيار محافظة الدقھلية كمجال جغرافى للدراسة الحالية وذلك ألنھ3ا
تعد من كبرى المحافظات التي يتم بھا زراعة محصول بنجر السكر ،باإلض3افة
إلى تواج3د مق3ر م3صنع الدقھلي3ة لل3سكر مح3ور تركي3ز الدراس3ة الراھن3ة .وق3د ت3م
اختيار أكبر ثالثة مراكز تقوم بزراعة محصول بنجر ال3سكر كمجتم3ع للدراس3ة
وفقا لقاع3دة بيان3ات الم3صنع ف3ي الموس3م الزراع3ى  2015/2016وھ3ى مراك3ز
بلقاس ،وشربين ،والسنبالوين .وتم اختيار عينة عشوائية بمع3دل ) (70مبح3وث
في كل مركز من المراكز الثالثة بإجم3الى  210م3زارع يمثل3ون نح3و  5%م3ن
مجتمع الدراسة البالغ عددھم  4233مزارع.
اعتم3دت الدراس3ة الميداني3ة عل3ي إس3تخدام اس3تمارة إس3تبيان ك3اداة
لجمع البيانات م3ن ال3زراع المتعاق3دين م3ع م3صنع الدقھلي3ة لل3سكر بالمقابل3ة
الشخصية .وقد بلغ3ت الفت3رة الزمني3ة الت3ي ت3م خاللھ3ا جم3ع البيان3ات أربع3ة
أشھر متصلة بدأت من يناير  2016وانتھت في أبريل2016.
وت3م ت3صميم اس3تمارة اإلس3تبيان لل3زراع المبح3وثين بحي3ث تق3يس
المتغي3رات البحثي3ة بم3ا يتف3ق وتحقي3ق أھ3داف الدراس3ة ،وق3د م3ر اإلس3تبيان
بمجموعة من المراحل حتى يتالءم مع تحقيق:
أ  -إعداد الشكل المبدئى لتحليل البيئة الداخلية والخارجي3ة لم3صنع الدقھلي3ة
لل3سكر م3ن خ3الل اس3تخدام تحلي3ل  Swot Analysis:حي3ث ت3م تحلي3ل
األدبي3ات المختلف3ة والدراس3ات ال3سابقة ذات ال3صلة بموض3وع الدراس3ة
الراھن3ة ،وأي3ضا التق3ارير ال3سنوية للم3صنع الم3دروس ،باإلض3افة إل3ى
خبرات الباح3ث الثال3ث الميداني3ة نتيج3ة عمل3ه بالم3صنع .وق3د أس3فر ذل3ك
عن اقتراح الشكل المبدئى لتحليل البيئة الداخلي3ة والخارجي3ة س3واء فيم3ا

يتعل3ق بنق3اط الق3وة وال3ضعف والف3رص والتھدي3دات .وق3د أس3فر ال3شكل
المب3دئى لتحلي3ل س3وات ع3ن  20نقط3ة ق3وة ،و  25نقط3ة ض3عف ،و 6
فرص ،و  9تھديدات بإجمالى  60مؤشر.
ب  -اشتملت ھذه االستمارة على قسمين رئيسيين علي النحو التالي:
• الخصائص الشخصية والمھنية الخاصة بالزراع عينة الدراسة .تضمنت
المتغيرات التالية :المستوى التعليمي  ،والســـــن ،والم3ساحة المزروع3ة
بالبنجر ،والمنطقة ،وعدد سنوات التعاقد .
• التحلي3ل البيئ3ي للم3صنع مح3ل الدراس3ة م3ن وجھ3ة نظ3ر ال3زراع .
وتضمنت :نقاط القوة التي تعبر عن المميزات التي ت3دفع الم3زارع إل3ى
التعاق3د م3ع الم3صنع ،ونق3اط ال3ضعف الت3ي تعب3ر ع3ن ال3صعوبات الت3ي
تواجه المزارع عند التعامل مع المصنع ،والف3رص الت3ي يمك3ن تطبيقھ3ا
لنجاح تعاقد المصنع مع الزراع ،والتھدي3دات الت3ي تع3وق نج3اح العالق3ة
ب3ين الم3صنع وال3زراع ف3ي الم3ستقبل .وق3د طل3ب م3ن المبح3وثين تقي3يم
الوضع الراھن للتعاقد بينھم وبين المصنع بحيث يحصل المبحوث عل3ى
درجة واحدة في حالة إذا كان الوضع الراھن( غير متوافق) ،ودرجتان
في حالة االستجابة( متوافق لحد ما) ،كما يحصل المبح3وث عل3ى ث3الث
درجات إذا كانت االستجابة( متوافق تماما ).وقد تم تقسيم مستوى توافق
كل نقطة مع الوضع الراھن وفقا للمدى إلى ثالث فئات كما يل3ى :ع3الى
(متوسط حسابى أكبر من) ، 2,33ومتوسط ( متوسط ح3سابى يت3راوح
بين) ، 1,68-2,33وضعيف ( متوسط حسابى أقل من).( 1,68
ج  -ت3م إج3راء اختب3ار مب3دئى  Pre-testلإلس3تبيان قب3ل الب3دء ف3ى تجمي3ع
البيانات وذلك للتأكد من صالحيته واستيفائه ألھداف البحث وذلك بتطبيق3ه
على ) (10زراع من المتعاقدين م3ع الم3صنع مح3ل الدراس3ة .وبن3اءاً عل3ى
نتائج اإلختبار المب3دئى ت3م تع3ديل ص3ياغة بع3ض األس3ئلة ووض3ع اس3تمارة
اإلستبيان فى صورتھا النھائية حتى أصبحت صالحة كأداة لجم3ع البيان3ات
الميدانية بما يتالءم مع تحقيق أھداف الدراسة.
تم استخدام النسب المئوي3ة ،والتك3رارات ،واالنح3راف المعي3ارى،
والمتوسط الحسابى كأدوات للتحليل االحصائى وأستعراض نتائج الدراسه.

النتائج
أ  -الخصائص الشخصية للزراع المبحوثين
تشير البيانات الواردة بجدول ) (1أن ما يقرب من نصف الزراع
المبح3وثين ) (46,7%يقع3ون ف3ى الفئ3ة العمري3ة  (40-50س3نة) ،وأن
45,7%منھم حاصلين على تعليم أساسى ،كما أن ل3ديھم خب3رة طويل3ة ف3ى
زراع3ة البنج3ر والتعاق3د م3ع الم3صنع لم3دة تت3راوح م3ا ب3ين  )9- 14س3نة (
بنسبة  59,7%من المبحوثين ،كما أن أكثر م3ن ثل3ثھم ) (37.1%يقوم3ون
بزراعة مساحة كبيرة من البنجر ) أكثر من  8فدان(.
جqدول  .1توزيqع الqزراع المبحqوثين وفقqا لqبعض الخqصائص الشخqصية
المدروسة
الخصائص
السن
أقل من  40سنة
40-50سنة
أكثر من  50سنة
المستوى التعليمى
أمى
يقرأ ويكتب
تعليم أساسى
ثانوى
جامعة
عدد سنوات التعاقد
3-8سنوات
9-14سنة
أكثر من  14سنة
المساحة المزروعة بالبنجر
أقل من 4فدان
4فدان  - 8فدان
أكثر من  8فدان

العدد)ن( =210

%

29
98
83

13.8
46.7
39.5

19
19
96
10
66

9
9
45.7
4.8
31.4

35
125
50

16.7
59.7
23.8

70
62
78

33.3
29.5
37.1
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ب -تحليل البيئة الداخلية للمصنع محل الدراسة) نقاط القوة والضعف(
يع3رض ج3دول ) (2البيان3ات الخاص3ة بم3ستوى تواف3ق نق3اط الق3وة
لمصنع الدقھلية لل3سكر م3ع الوض3ع ال3راھن م3ن وجھ3ة نظ3ر ال3زراع المبح3وثين
المتعاق3دين مع3ه ،وذل3ك م3ن حي3ث ع3دة أبع3اد ھ3ى :أھ3داف التعاق3د ،والجوان3ب
المالي3ة والقانوني3ة المترتب3ة عل3ى التعاق3د ،والخ3دمات والت3سھيالت اإلرش3ادية
المقدمة.
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جqدول  .2أھqم نقqاط قqوة مqصنع الدقھليqة للqسكر مqن وجھqة نظqر الqزراع
المبحوثين
ن=210
نقاط القوة
أ -األھداف
البنج3ر م3ن المحاص3يل المتحمل3ة للملوح3ة أي يمك3ن
زراعت3ه ف3ي األراض3ي الملحي3ة بعك3س المحاص3يل
األخرى.
يمك33ن زراعت33ه ف33ي األراض33ي الجدي33دة بغ33رض
استصالحھا.
ض3مان الم3زارع توري3د المح3صول للم3صنع المتعاق3د
معه.
ب -الجوانب المالية والقانونية
الح3صول عل3ى جمي3ع م3ستحقاته دفع3ة واح3دة بالمقارن3ة
بالمحاصيل األخرى.
تتحم3ل ال3شركة م3صاريف نق3ل المح3صول م3ن مك3ان
الزراعة إلى المصانــــع.
ال يح3دث انخف3اض ف3ي أس3عار المح3صول عن3د زي3ادة
الع3رض أو انخف3اض س3عر المن3تج النھ3ائي) س3كر -
موالس-علف(.
تق3ديم التق3اوي مدعوم3ة للم3زارع وع3دم محاس3بته عل3ى
السعر الحقيقي للتقاوي.
معرفة ثمن المحصول عند التعاقد)قبل الزراعة(.
صرف م3ستحقات الم3زارع ع3ن طري3ق ش3يكات بنكي3ه
ي3تم ص3رفھا م3ن البن3وك المتعاق3د عليھ3ا بمك3ان تواج3د
المزارع.
البنج33ر م33ن المحاص33يل المربح33ة اقت33صاديا بالن33سبة
للمزارعين بالمقارنة بالمحاصيل األخرى.
للم3زارع الح3ق ف3ي مقاض3اة ال3شركة عن3د وج3ود أي
مخالفات ال توجد في العقد.
ح3صول الم3زارع عل3ى معظ3م التق3اوي ض3مانة لح3ين
توريد المحصول)ضمانه مالحظ(.
المزارع ال يبذل جھد في تسويق المحصــــــول.
ج -الخدمات والتسھيالت اإلرشادية
ت3وفير رش3ة مجاني3ة للم3زارع للع3روة المبك3رة لمكافح3ة
دودة ورق القطن.
توفير الدعم الفني ومتابعة المحصول طول الموســـم.
ح3صول الم3زارع عل3ى بع3ض األس3مدة)المغ3ذيات (
والمبيدات الكيميائي3ة ف3ي ص3ورة ب3ضاعة أم3ان تتحملھ3ا
الشركة لحين توريد المزارع لمحصوله.
ت3وفير آالت الزراع33ة( البلنت3رات )مجان33ا للم33زارع
للعروات الثــالث.
توفير نسبة كبيرة من األصناف التي يحتاجھ3ا الم3زارع
ذات اإلنتاجية العاليــة.
التدخل في بعض األوقات لتوفير مياه الـــــري.
التدخل في بعض األوقات ف3ي ت3وفير األس3مدة بالتع3اون
مع الجمعيات الزراعية.
المتوسط العام

المتوسط
الحسابى

االنحراف
المعيارى

2.78

0.41

2.51

0.5

2.49

0.53

2.73

0.44

2.7

0.46

2.67

0.64

2.62

0.48

2.56

0.61

2.47

0.67

2.46

0.53

2.29

0.71

2.17

0.74

2.05

0.74

2.75

0.56

2.6

0.59

2.58

0.56

2.41

0.57

2.36

0.62

1.74

0.86

1.52

0.67

2,42

0,59

بع3ض األوق3ات لت3وفير مي3اه ال3ري ،وع3دم ب3ذل الم3زارع مجھ3ود كبي3ر ف3ي
ت3سويق المح3صــــــول بمتوس3طات ح3سابية 2,05 ،1,74، 1,52عل3ى
الترتيب.
وتشير البيانات الواردة بجدول ) (3إلى مستوى الموافقة المتوسط
م3ن جان3ب ال3زراع المبح3وثين عل3ى نق3اط ال3ضعف المدروس3ة للم3صنع
المتعاقدين معه؛ حيث ج3اءت نقطت3ين فق3ط بن3سبة  8%م3ن إجم3الى النق3اط
المدروسة بمستوى توافق عال مع الوضع الراھن ،بينما جاءت تسعة عشر
نقاط بمستوى توافق متوسط ،وأربع نقاط بمستوى توافق ضعيف .وب3صفة
عامة جاء المتوسط العام لجميع نقاط ال3ضعف بم3ستوى متوس3ط ( متوس3ط
حسابى ، 1,92وانحراف معيارى . (0,71).
وقد ج3اءت أكث3ر ث3الث نق3اط ض3عف اتف3ق عليھ3ا المبح3وثين بأنھ3ا
متوافقة مع الوضع الراھن كل من :الت3أخير ف3ي نق3ل مح3صول البنج3ر م3ن
الحق3ل إل3ي الم3صنع ف3ي الع3روات المت3أخرة( م3ن جان3ب الم3صنع) ،وع3دم
التزام المزارع بميع3اد التقلي3ع ،والت3أخير ف3ي عملي3ة توري3د المح3صول م3ن
جانب الزراع في العروات المتأخرة بمتوسطات حسابية2,33 ، 2,4، 2,5
على الترتيب ،بينما جاءت أقل نقاط الضعف توفرا كل من :يوجد تعقيدات
من جانب الشركة عند إجراء التعاق3د ،وانخف3اض س3عر المح3صول مقارن3ة
بالمحاص3يل األخ3رى ،وت3أخر ص3رف تق3اوي الترقي3ع لزراعتھ3ا م3ع ري3ه
المحاياة بمتوسطات حسابية 1,56 ، 1,48، 1,16على الترتيب.
جدول  .3أھم نقاط ضعف مصنع الدقھلية للqسكر مqن وجھqة نظqر الqزراع
المبحوثين
ن=210
نقاط الضعف
المتوسط
أ -األھداف
التأخير ف3ي نق3ل مح3صول البنج3ر م3ن الحق3ل إل3ي الم3صنع
في العروات المتأخرة )من جانب المصنع(.
عدم التزام المزارع بميعاد التقليع.
التأخير في عملية توريد المحصول من جان3ب ال3زراع ف3ي
العروات المتأخرة) بقاء المحصول مدة أطول(
ب -الجوانب المالية والقانونية
ارتفاع تكاليف الزراعة باأليدي العاملـة.
دفع مبالغ مادية لزوم تحميل المحصول.
ع3دم ثق3ة الم3زارع ف3ي وزن المح3صول وتق3دير ن3سبة
الشوائب.
ارتف3اع أس3عار العمال3ة ف3ي الع3روات المت3أخرة ودخ3ول
محاصيل أخري.
عدم الثقة في تقدير نسبة السكـــر.
ارتفاع تكاليف إجراء عمليات الخدمـــة.
التأخر أحيانا في صرف المستحقات الخاصة بالمزارع.
ضرورة دفع ثمن التقاوي عند بداية التعاقد.
عدم معرفة المزارع بعالوة التبكيــر.
عدم معرفة المزارع بعالوة النظافـة.
انخفاض سعر المحصول مقارنة بالمحاصيل األخرى.
ج -الخدمات والتسھيالت اإلرشادية
قلة األنشطة اإلرش3ادية الموجھ3ة ل3زراع بنج3ر ال3سكر م3ن
الجانبين) الخاص – العام(.
ع3دم تطبي33ق مب3دأ الم3ساواة عن3د نق33ل المح3صول إل3ى
المصانع.
ع3دم كفاي3ة المرش3دين المتخص3صين ف3ي مج3ال زراع3ة
محصول البنجـــر.
صعوبة تعرف الم3زارع عل3ى بع3ض األم3راض واآلف3ات
الحشرية التي تصيب البنجر.
ع3دم ت3وافر بع3ض األص3ناف الت3ي يحتاجھ3ا الم3زارع ف3ي
بعض األوقات.
عدم انتظام مناوبات الري طوال العـــــام.
عدم كفاية 4كيلو تقاوي/فدان عند زراعة العروة المبكرة.
الت3دخل م3ن الم3صنع ف3ي تحدي3د الم3ساحات المتعاق3د عليھ3ا
عندما يكون اإلقبال متزايد على التعاقد.
ع3دم االلت3زام بالمواعي3د المح3ددة الس3تالم التق3اوي وبالت3الي
التأخير في الزراعة.
تأخر صرف تقاوي الترقيع لزراعتھا مع ريه المحايـــاة.
يوجد تعقيدات من جانب الشركة عند إجراء التعاقــــد.
المتوسط العام
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ب3صفة عام3ه ت3شير البيان3ات ال3واردة بج3دول ) (2ارتف3اع م3ستوى
موافقة ال3زراع المبح3وثين عل3ى نق3اط الق3وة المدروس3ة للم3صنع المتعاق3دين
مع3ه؛ حي3ث ج3اءت  15نقط3ة بن3سبة  75%م3ن إجم3الى النق3اط المدروس3ة
بمستوى توافق عال مع الوضع الراھن( بمتوسط حسابى أكبر من)، 2,33
بينما ج3اءت أربع3ة نق3اط بم3ستوى تواف3ق متوس3ط ،ونقط3ة واح3دة بم3ستوى
توافق ضعيف .وبصفة عامة جاء المتوسط العام لجميع نقاط القوة بمستوى
عال ( متوسط حسابى ، 2,42وانحراف معيارى ).( 0,59
وق3د ج3اءت أكث3ر ث3الث نق3اط ق3وة اتف3ق عليھ3ا المبح3وثين بأنھ3ا
متوافق3ة م3ع الوض3ع ال3راھن ك3ل م3ن :البنج3ر م3ن المحاص3يل المتحمل3ة
للملوح3ة أي يمك3ن زراعت3ه ف3ي األراض3ي الملحي3ة بعك3س المحاص3يل
األخرى ،وتوفير رشة مجانية للمزارع للعروة المبكرة لمكافحة دودة ورق
القط33ن ،والح33صول عل33ى جمي33ع الم33ستحقات دفع33ة واح33دة بالمقارن33ة
بالمحاص3يل األخ3رى بمتوس3طات ح3سابية 2,73 ، 2,75، 2,78عل3ى
الترتي3ب ،بينم3ا ج3اءت أق3ل نق3اط الق3وة ت3وفرا ك3ل م3ن :الت3دخل ف3ي بع3ض
األوقات في توفير األسمدة بالتعاون مع الجمعيات الزراعي3ة ،والت3دخل ف3ي
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االنحراف
المعيارى

2.5

0.58

2.4

0.76

2.33

0.59

2.28
2.07

0.84
0.88

2.03

0.76

2.01

0.76

1.99
1.93
1.9
1.84
1.81
1.62
1.48

0.73
0.8
0.77
0.8
0.78
0.78
0.54

2.18

0.81

2.16

0.92

2.16

0.78

2.07

0.65

1.81

0.73

1.7
1.7

0.67
0.65

1.69

0.88

1.65

0.57

1.56
1.16
1,92

0.53
0.41
0.71

El-Gamal, M. M. A. et al.
ج -تحليل البيئة الخارجية للمصنع محل الدراسة )الفرص والتھديدات(
تشير البيانات الواردة بجدول ) (4ارتفاع مستوى موافق3ة ال3زراع
المبح3وثين عل3ى الف3رص المتاح3ة المدروس3ة لتط3وير أداء الم3صنع م3ع
المتعاقدين معه؛ حيث جاءت خمسة نقاط بنسبة  83,3%من إجمالى النقاط
المدروس3ة بم3ستوى تواف3ق ع3ال م3ع الوض3ع ال3راھن ،بينم3ا ج3اءت نقط3ة
واح3دة فق3ط بم3ستوى تواف3ق متوس3ط .وب3صفة عام3ة ج3اء المتوس3ط الع3ام
لجمي3ع نق3اط الف3رص بم3ستوى ع3ال ( متوس3ط ح3سابى ، 2,48وانح3راف
معيارى .( 0,58).
وقد جاءت أكثر ثالث فرص اتفق عليھا المبح3وثين بأنھ3ا متوافق3ة
مع الوضع الراھن كل من :التوقيع على العقد حفاظا على حق المـــزارع،
والتعاون بين المزارع وال3شركة لتحقي3ق أق3صى انت3اج ،واس3تخدام أص3ناف
عدي3دة األجن3ة والت3ي يوص3ى بھ3ا مجل3س المحاص3يل ال3سكرية بمتوس3طات
حسابية 2,53 ، 2,59، 2,66على الترتيب ،بينما جاءت أقل نقاط الف3رص
توفرا كل من :استخدام آالت الزراعة( البلنترات )في الزراع3ة ي3ؤدى إل3ى
زي3ادة اإلنتاجي3ة وال3دخل ،واس3تخدام أص3ناف وحي3دة األجن3ة ذات اإلنتاجي3ة
العالية ومقاومة لبعض األمــراض ،وتأكد المزارع أن ال3شركة ال تري3د إال
مصلحته بمتوسطات حسابية 2,47 ، 2,34، 2,29على الترتيب.
جqدول  .4أھqم الفqرص المتاحqة لتطqوير دور المqصنع محqل الدراسqة مqن
وجھة نظر الزراع المبحوثين
ن=210

الفرص
التوقيع على العقد حفاظا على حق المـــزارع.
لتحقيق اعلي إنتاج يجب على المزارع التعاون مع
الشركة لتحقيــــــق ذلك.
استخدام أصناف عديدة األجنة والتي يوصى بھا
مجلس المحاصيل السكريــــــــة.
تأكد المزارع أن الشركة ال تريد إال مصلحته.
استخدام أصناف وحيدة األجنة ذات اإلنتاجية العالية
ومقاومة لبعض األمــراض.
استخدام آالت الزراعة( البلنترات )في الزراعة
يؤدى إلى زيادة اإلنتاجية والدخل.
المتوسط العام

المتوسط
الحسابى

االنحراف
المعيارى

2.66

0,51

2.59

0,54

2.53

0,51

2.47

0,73

2.34

0,68

2.29

0,67

2,48

0,58
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وت3شير البيان3ات ال3واردة بج3دول ) (5إل3ى الم3ستوى المتوس3ط
لموافقة الزراع المبحوثين على التھديدات المحتملة المدروسة التى قد تؤثر
على أداء المصنع مع المتعاقدين معه؛ حيث جاءت جميع النقاط المدروسة
بمستوى تواف3ق متوس3ط م3ع الوض3ع ال3راھن .وب3صفة عام3ة ج3اء المتوس3ط
الع3ام لجمي3ع نق3اط التھدي3دات بم3ستوى متوس3ط ( متوس3ط ح3سابى، 2,05
وانحراف معيارى .( 0,78).
جدول  .5أھم التھديدات المحتملة التى تواجه المصنع محqل الدراسqة مqن
وجھة نظر الزراع المبحوثين
ن=210

التھديدات
عدم معرفة بعض المزارعين بفترات الزراعة التي
تناسب األصناف المختلفـــــــــة.
عدم تطبيق البند الخاص بعدم ري المحصول بعد
20يوم قبل ميعاد التقليع عند بعض المزارعين.
دفع بعض المزارعين مبالغ مادية )دخان(يضر
بمزارع اخر)يقوم بالتحميل قبله(.
عدم حصول المزارع على األصناف التي يطلبھا.
اعتقاد المزارع بأنه اعلم من المھندس ومحاولته
إثبات انه على حق وإخفاء الحقيقة.
تمسك بعض المزارعين بآرائھم يؤدى إلى وقوع
خسائر فادحة) ترك المحصول فتره على األرض
بدون تحميل(.
عدم االلتزام بمواعيد التقليع و بالتالي يقوم بالتقليع
بدون سابق إخطار من المالحظ أو المھندس.
عدم إتباع التعليمات الخاصة بالمعامالت ما قبل
الحصاد.
المتوسط العام

المتوسط

االنحراف
المعيارى

2.25

0.73

2.25

0.78

2.2

0.85

2

0.73

2.04

0.84

1.99

0.76

1.89

0.77

1.85

0.78

2,05

0,78
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وقد جاءت أكثر ثالثة تھديدات اتفق عليھا المبحوثين بأنھا متوافقة
مع الوضع الراھن كل من :عدم معرفة بعض المزارعين بفترات الزراعة
الت3ي تناس3ب األص3ناف المختلف3ة ،وع3دم تطبي3ق البن3د الخ3اص بع3دم ري
المح3صول بع3د 20ي3وم قب3ل ميع3اد التقلي3ع عن3د بع3ض الم3زارعين ،ودف3ع
بعض المزارعين مبالغ مادية( دخان )ي3ضر بم3زارع آخ3ر(يق3وم بالتحمي3ل
قبله )بمتوسطات ح3سابية 2,2 ، 2,25، 2,25عل3ى الترتي3ب ،بينم3ا ج3اءت
أقل نقاط التھديدات توفرا كل من عدم إتباع التعليمات الخاصة بالمعامالت
ما قبل الحصاد ،وعدم االلتزام بمواعيد التقليع وبالتالي يقوم ب3التقليع ب3دون
سابق إخطار من المالحظ أو المھندس ،وتمسك بعض المزارعين ب3آرائھم
يؤدى إلى وقوع خسائر فادحة( ت3رك المح3صول فت3ره عل3ى األرض ب3دون
تحميل )بمتوسطات حسابية 1,99 ، 1,89، 1,85على الترتيب.
االستنتاجات الرئيسية والتوصيات
فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،أمكن التوصل إلي عqدد مqن
االسqتنتاجات الرئيqسية والتوصqيات التqى يمكqن تطبيقھqا علqى المqستوى
المحلى كما يلى:
 -1تتمتع شركة الدقھلية للسكر بنقاط ق3وة متع3ددة أث3رث عل3ى زي3ادة رض3ا
ال3زراع فيم3ا يتعل3ق بأھ3داف التعاق3د ،والجوان3ب المالي3ة والقانوني3ة،
والخدمات والتسھيالت اإلرشادية .وھذا ما أوضحته نت3ائج الدراس3ة م3ن
تمتع  75%من نقاط الق3وة المدروس3ة بم3ستوى تواف3ق ع3ال م3ع الوض3ع
ال33راھن مم33ا ي33شير إل33ي ض33رورة قي33ام الم33سئولين والق33ائمين عل33ى إدارة
مصنع سكر بلقاس بالعمل عل3ى تقويتھ3ا وت3دعيمھا لم3ا لھ3ا م3ن دور ب3الغ
على رفع كفاءة المصنع.
 -2كم3ا نج3د أن كثي3ر م3ن الخ3دمات والت3سھيالت اإلرش3ادية الت3ى تق3دم م3ن
ال3شركة ال تح3ظ برض3ا ع3ال م3ن جان3ب ال3زراع والت3ي تعتب3ر م3شكالت
تواج3ة الم3صنع وھ3ذا م3ا أوض3حته نت3ائج الدراس3ة م3ن أن قل3ة األن3شطة
اإلرشادية الموجھة لزراع البنجر من قبل مھندسى الشركة ،وعدم كفاية
المرش3دين المتخص3صين ج3اءت ف3ى مقدم3ة نق3اط ال3ضعف ت3وفرا فيم3ا
يت3صل بالخ3دمات والت3سھيالت اإلرش3ادية المقدم3ة بمتوس3طات ح3سابية
 2,16 ،2,18على الترتيب والتي يجب على المسولين العمل على حلھ3ا
وجعلھا نقاط قوة يستخدمھا المصنع لجذب عدد أكبر من الزراع.
 -3كذلك نجد أن الرغبة العالية من جانب الزراع فى االستمرار بالتعاق3د،
وھو ما انعكس على المستوى العالى م3ن موافق3ة ال3زراع عل3ى الف3رص
الخاص3ة بتط3وير دور الم3صنع م3ع ال3زراع ،وب3صفة خاص3ة الجان3ب
النفسى ال3ذى تتمي3ز ب3ه العالق3ة ب3ين ال3شركة وال3زراع .وھ3ذا م3ا أبرزت3ه
نتائج الدراسة من أن الفرص الخاصة بإدراك ال3زراع عل3ى أن ال3شركة
ال تريد إال مصلحتھم ،وض3مان التوقي3ع عل3ى العق3د ،وض3رورة التع3اون
ب3ين الط3رفين لزي3ادة اإلنتاجي3ة وال3دخل ج3اءت ف3ى مقدم3ة الف3رص الت3ى
يواف3ق عليھ3ا ال3زراع والت3ى يج3ب عل3ى الم3سئولين اس3تغاللھا لتط3وير
وتدعيم العالقة بينھما.
 -4أظھ3رت نت3ائج الدراس3ة أن بع3ض الجوان3ب اإلنتاجي3ة الت3ى يق3وم بھ3ا
الزراع تشكل تھديدا يؤثر على قوة العالقة بي3نھم م3ع ال3شركة ،وخاص3ة
فيما يتعلق بع3دم تطبي3ق البن3د الخ3اص بع3دم ري المح3صول بع3د 20ي3وم
قبل ميعاد التقليع عند بعض المزارعين ،وعدم معرفة بعض المزارعين
بفت3رات الزراع3ة المناس3بة لك3ل ص3نف ،ودف3ع بع3ض الم3زارعين مب3الغ
مادية للتحميل المبكر .ولذلك توصى الدراسة بضرورة أن تقوم الشركة
بتالفى تأثير ھذه التھديدات من خالل العمل على ثالثة اتجاھات :تعزيز
مب3دأ الم3سائلة لمھندس3يھا م3ن خ3الل عملي3ات المتابع3ة والتقي3يم الم3ستمر
لعملھ3م ،ھ3ذا باإلض3افة إل3ى الت3دريب وبن3اء الق3درات للع3املين ،وزي3ادة
أع3دادھم للتناس3ب م3ع زي3ادة ع3دد ال3زراع المتعاق3دين ل3ضمان وص3ول
الخدمات اإلرشادية بفاعلية.
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An Analytical Study of Contract Extension Approach for Suger Beet Crop in Dakahlia
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ABSTRACT
The current study aimed to analyzing strength, weakness, opportunities and threats aspects of Dakhalia sugar
company. This analysis was used for exploring the actual situation to improve the role of company in providing
extension services. The population of the study consists of all sugar beet farmers who had been contracted with the
company studied during the agricultural season 2015/2016 in the three districts: Bilqas, Sherbin and El-Sinblawin. A
random sample of 210 farmers (70 farmers in each district) were selected to collect data by using a questionnaire
through personal interview. Frequencies, percentages and arithmetic mean were used for data statistically and
presenting the results. The findings of the study showed that the most three strength points mentioned by the
respondents were: sugar beet crop could successfully cultivate in the salinity lands, free spray for Egyptian cotton
leaf worm and obtain all amount as one deposit with means of 2.78, 2.75, 2.73 respectively. The most weakness
points faced by farmers were: late transportation of beet sugar after harvest, lack of farmers' commitment for harvest
time and farmers leave sugar beet for a long period on the ground before transportation with means of 2.5, 2.4, 2.33
respectively. Moreover, the results referred that farmers agree on the following opportunities: signing the contract,
deep cooperation between farmers and the company and growing poly-embryonic seeds with means of 2.66, 2.59,
2.53 respectively. The main threats which could effect on the relationship from the respondents point of view were:
lack of farmers knowledge of suitable growing period which compatible with different seeds, lack of farmers'
commitment for stopping irrigation for 20 days before harvest and some farmers pay illegal money for company's
workers for early transportation before others with means of 2.25, 2.25, 2.2 respectively.
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