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الملخــص
إستهدفت الدراسة الحالية التعرؾ على دور الجمعية التعاونيةة لمرىةى النحةم ىمحافكةة لشرالفةي فةى
تقديم الخدمات الزراعية ألعضائها  .وقد تم اإلعتماد على أسلوب المجموعة الىؤرية لجمع الىيانات الميدانية مة
أعضةةام مجلةةا ادارج الجمعيةةة الىةةالػ عةةددرم ضوضةةة عفةةر عضةةوا وتةةم جمةةع ىيانةةات الدراسةةة خةةوم فةةهر اىريةةم
 4106وإسةةةتخدمت التلةةةرارات والنسةةةب المئويةةةة والمتوسةةةد الحسةةةاىى لةةة دوات للتحليةةةم اإلح ةةةائى
وإستخوص نتائج الدراسة.
ويمل تلخيص أرم النتائج التى أسشرت عنها الدراسة على النحو التالى :
 -0تقدم الجمعية نوعي م األنفدة اإلرفادية ىنسىة  %4..8م األنفدة المدروسة ىمستوى عةام رمةا  :قيةام
األعضام ىاالستشسةار عة المعلومةات مة خةوم زيةارج مقةر الجمعيةة  %64.8وإجةرام ات ةاالت تليشونيةة
 %...6في حي جام مستوى تقديم ضوضة أنفدة ىنسىة  %64..م اجمةالى األنفةدة المدروسةة متوسةدا
ورةةم  :زيةةارج ارفةةادية لمناحةةم األعضةةام  %77.8وتةةوفير نفةةرج أو مجلةةة إرفةةادية  %76.5وإجةةةرام
إيضاح عملي  %88.6لما أوضحت النتائج أ نفةادي ارفةاديي فقةد جةام مسةتوى تقةديمهما مة خةوم
الجمعية ضعيشا ورما إقامة معرض ارفادى  %70.6و توفير مل ق ارفادى . %6..0
 -4اتشق مةا يقةرب مة ن ةؾ أعضةام مجلةا اإلدارج  % 66.6علةى أ مسةتوى تؽديةة الجمعيةة للخةدمات فةي
مجام التسويق جام متوسدا و أ ضلث أعضام مجلا اإلدارج  % 55.5يرو أ مستوى تؽديةة الجمعيةة
للخةةدمات فةةي مجةةام التسةةويق جةةام منخشضةةا ىينمةةا يةةرى مةةا يقةةرب مة رىةةع أعضةةام مجلةةا إدارج الجمعيةةة
 % 44.4أ مستوى تؽدية الجمعية للخدمات في مجام التسويق لا عاليا .
 -5ترجع أرم أسىاب إنضمام أعضام جدد للجمعية الى تقديمها مستلزمات إنتةا مضةمونة عة أه جهةة أخةرى
ي لحم المفلوت التي تواجه األعضام .
واستعانتها ىخىرام و متخ
 -6جام أرىعة عفر ىعدا م عنا ر فعالية الجمعية ىنسىة  % 65.5م اجمالى العنا ر المدروسة مستوى
تةةوفررم ىالجمعيةةة عةةام ىنسةةب تتةةراوح ىةةي  % 011 - % 66..فيمةةا عةةدا عن ةةر واحةةد فقةةد مسةةتوى
توفره ىالجمعية متوسد ورو عن ر التنسيق ىي مختلؾ أدراؾ النكام المعرفي الزراعى .
 -5جامت مفللتي ىنسىة  % 07.6م اجمالى المفلوت المدروسةة ت ضيررةا علةى العمةم ىالجمعيةة متوسةدا
ورما :تواضةع خةدمات اإلرفةاد و التةدريب الزراعةي وقلةة اإلملانيةات الماديةة ىينمةا جةامت مفةللة واحةدج
فقد ىنسىة  % 6.6م اجمالى المفلوت والتحديات المدروسة ت ضيررةا علةى العمةم ىالجمعيةة عةام ورةي
تنافا القداع الخاص للجمعية م خوم تقديم مستلزمات إنتا وعسم أقم جودج .%...6

المقدمة
أ ىح العمم الجماعى مشتاحا وعامو إيجاىيا للتنمية الريشيةة فةى جميةع دوم العالم.فالجماعةات تملة
األفراد أنشسةهم مة إدارج مةواردرم واالسةتشادج مة مختلةؾ الخةدمات الزراعيةة رةاا ىاالضةافة الةى تقليةم فةرص
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حدوث المخادرج خا ة عندما ال يقدم القداع الخاص أو الحلومات ؼداما آمنةا أو ضةمانا اجتماعيةا مناسةىا لهةم
(.)Chirawa et al.,2005,p.3
وقةةد حاولةةت اللضيةةر م ة الحلومةةات م ة تدةةوير سياسةةتها القوميةةة للتنميةةة الزراعيةةة والريشيةةة لةةدعم
وتفجيع الةزراع للةى يلونةوا ألضةر تنكيمةا سةوام مة خةوم دعةم التعاونيةات الموجةودج ىالشعةم أو تفةجيع تلةوي
منكمةةات جديةةدج لتسةةهيم تو ةةيم الخةةدمات المختلشةةة للةةزراع وقةةد ترتةةب علةةى الةةا إنفةةام العديةةد م ة منكمةةات
الزراع ) Farmer Organizations(FOعلى فلم تعاونيات أو منكمةات سةلعية للةى يملة تقةديم مختلةؾ
وسةةائم الةةدعم م ة المةةدخوت الزراعيةةة وخةةدمات التسةةويق والخةةدمات التعليميةةة ألعضةةام تلةةا المنكمةةات
(.)Thompson et al.,2009,p.2
لمةةا سةةاعدت كةةاررج العولمةةة التةةى القةةت ىكولهةةا فةةى السةةنوات االخيةةرج علةةى النكةةام العةةالمى للؽةةاام
والزراعة على تنامى االرتمام ىتلوي اتحادات أو رواىد للزراع للتعامةم مةع النكةام السةوقى الجديةد خا ةة فةى
ةة
ت دير المنتجات الزراعيةة فىةدو العمةم الجمةاعى سةتقوم الفةرلات التجاريةة الزراعيةة اللىيةرج والمتخ
ىمشردرةةا ىةةالرىد مةةع سوسةةم العةةرض الدوليةةة للمنتجةةات الزراعيةةة تارلةةة الةةزراع اوى المسةةاحات المزرعيةةة
ال ؽيرج يتعاملو مع تؽيرات أسعار السلع المستمرج والناجمة ع زيادج المنافسة العالمية وىرامج دعةم الةزراع
فى الدوم المتقدمة (.)Singh,2002,p.1622
وتعرؾ منكمة األمم المتحدج لألؼايةة والزراعةة ()FAOمنكمةات مجموعةات ةؽار المةزارعي
على أنهةا ممنكمةة محليةة المسةتوى ودوعيةة تتمتةع ىةالحلم الةااتى لمجموعةات ةؽار المةزارعي وتنفة رةاه
الراىدة وتموم م جانب مختلؾ أعضةام المجموعةات التاىعةة لهةا لتزويةدرم ىالخةدمات التةى تسةاعد فةى تحسةي
أحةةوالهم اإلقت ةةادية واإلجتماعيةةة وتتمضةةم رةةاه الخةةدمات ى ةةشة رئيسةةية فةةى أرىعةةة مجةةاالت  :التنسةةيق ىةةي
المجموعةةات والتةةدريب وفةةرام المةةدخوت والسةةلع ىالجملةةة وتسةةويق منتجةةات مجموعةةات األعضةةام ىالجملةةة
وتجميع خدمات المدخرات والقروض  .ويتةراوح مجمةوع األعضةام ىةي  41الةى  071فةردا يعيفةو عةادج فةى
قرية واحدج أو مجموعة م القرى المتجاورج م (.)FAO,2001,pp.7-8
وى شة عامة ال تنف منكمات المزارعي م فراغ فتلوي راه الرواىد وتدويررا يت ضرا ىلضيةر
م العوامم (: )FAO,2001,pp.9-16
أ-النضددا الجماعــــددـى  :Group Maturityأى ضةةرورج ا تلةةو مجموعةةات ةةؽار المةةزارعي لةةديها
الرؼىة والحافز والقدرج على التعاو والعمم سويا .
ب-العوامدل المحليدة والخارجيدة  :External and Local Factorsتتمضةم العوامةم المحليةة المفةجعة
على تلوي منكمات ىي الزراع فى وجود رىاد وردؾ مفةترا وقةرب المجموعةات مة ىعضةها الةىعض
و ؽر عدد األعضام وإلمامهم ىالقرامج واللتاىة وأخيرا تمةتعهم ىعوقةات ديىةة مةع السةلدات المحليةة  .امةا
العوامةةم الخارجيةةة فتتمضةةم ى ةةشة رئيسةةية فةةى عةةدم إعتمةةاد المنكمةةات علةةى اإلعانةةات ىفةةلم مسةةتدام ودرجةةة
تعاونها مع ولاالت التنمية .
ج-مهدددارا منشدددط المجموعدددا  :The Inter-Group Promoter Skillsحيةةةث يعمةةةم منفةةةد
المجموعةةات ال لقائةةد ىةةم لمستفةةار او ميسةةر لمسةةاعدج األعضةةام علةةى تنميةةة قةةدراتهم الخا ةةة علةةى تحليةةم
المفلوت وحلها .
ورناا العديد م األدوار التةى يملة أ يقةوم ىهةا العمةم اإلرفةادى و يقةدمها ىفةلم مىسةد لمسةاعدج
المجتمعةةةةةةةات الريشيةةةةةةةة علةةةةةةةى تنكةةةةةةةيم نشسةةةةةةةها فةةةةةةةى رواىةةةةةةةد ومنكمةةةةةةةات أرليةةةةةةةة لعةةةةةةةم مةةةةةةة أرمهةةةةةةةا
(:)Chamala&Shingi,1997,pp.203-204
أ-الدور التمكينــــى  :Empowerment Roleأى مساعدج المجتمعات على ىنام وتدوير وزيادج قوتها مة
خوم التعاو والتفارا والعمم سويا والقوج فى التملي ت تى م إدوق الداقة اللامنة فى المجتمعات وىنةامه
أعمام جماعية لما فيه خير الجميع ىدال مة اإللتشةام ىاعةادج توزيةع القةوج ى خةارا ممة يمللهةا وإعدائهةا لمة ال
يمللها.
ب-دور تن ديم المجتمـــدـع : Community-Organizing Roleحيةث يجةب علةى مرفةدى القةرى تعلةم
مىادئ تنكيم المجموعات ومهارات إدارج المجموعات للى يساعدوا أفراد المجتمع على تنكيم أنشسهم ألؼةراض
التنمية الزراعية والريشية.
ج-دور تنميددة المددوارد البشددرية  :Human Resource Development Roleوالةةا م ة خةةوم
تفةةجيع المجتمعةةات الريشيةةة علةةى فهةةم األسةةاليب الشرديةةة والجماعيةةة إلدارج نشسةةها وتحسةةي مهةةارات التخدةةيد
والتنشيا والتقييم لديها.
د-دور حل المشاكل والتعليم  : Problem Solving and Education Roleيعد حةم المفةالم دورا
راما ولل راا الدور مر فى السنوات األخيرج ىمرحلة تؽير م مجرد إعدام و شات لحلوم فنيةة الةى تملةي
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منكمات الزراع م حم مفاللها ىنشسةها ويةتم تحقيةق الةا مة خةوم مسةاعدتها علةى تحديةد المفةالم والىحةث
ع الحلةوم ال ةحيحة والجمةع ىةي معارفهةا المحليةة  Indigenous Knowledgeوالمعةارؾ الىحضيةة التةى
تم تدويررا ىمرالز الىحوث وأيضا م خوم إستؽوم مواردرا ىالفلم السليم وىالمضم فا رنةاا تحةوم فةى
الةةدور التعليمةةى مة المحاضةةرات وحلقةةات النقةةا الةةى الةةتعلم مة خةةوم القيةةام ىالعمةةم نشسةةه مة خةةوم تفةةجيع
المزارعي ومنكمات المزارعي على إجرام التجارب وتنشيا مفروعات التعلم م خوم العمم .
وقد أفار ( )Garforth ,1993,pp.35-36الى موحكة رامة تةتلخص فةى أ رواىةد ومنكمةات
المةزارعي القويةةة التةةى تتمتةةع ىةالتملي اللامةةم تلعةةب دورا رامةةا فةةى خدمةة األرةةداؾ العامةةة للسياسةةة الزراعيةةة
 Macro –Level Policyوخا ة فيما يتعلق ىـ:
 -1زيادة الطلب على الخدما  :تعمم رواىد ومنكمات الةزراع القويةة علةى حفةد مةوارد محليةة ألضةر ومة
ضم المساعدج على إستؽوم الموارد الدىيعية على أسا مستدامة .
 -2التنددافع علددى الخدمـددـا  :ىالمضةةم سةةتؤدى رواىةةد ومنكمةةات الةةزراع القويةةة والملونةةة م ة الةةزراع اوى
المةةوارد المحةةدودج الةةى منافسةةة قدةةاع المةةزارع التجاريةةة حيةةث يعتمةةد رةةاا القدةةاع علةةى الةةزراع فقةةرام
الموارد فى حم المفلوت الزراعية والىيئيةة المختلشةة التةى تةواجههم لمةا يحتةا رةاا القدةاع الةى السةوم
واإلزدرةار لةةى يتجنةب اإلضةةدراب اإلجتمةاعى ويوقةةؾ السةرقات والمفةةالم األخةرى فالعمةةم الجمةةاعى
أمرا ال مشر منه للىقام والتنمية المستدامة .

المشكلة البحثية
يعد تنكيم المجتمع أحةد الرلةائز األساسةية للتنميةة الريشيةة لةالا ال ينىؽةى للمةرم أ يتخةا لةه منهجةا
جامدا موضوع سلشا وقائم على خدوات محددج ىم يتخا نهجا ً يعتمد على العملية التعليمية فةى إدةار الةتعلم مة
خوم العمم .
ولةم يعةةد رنةةاا مجةةاال للفةةا فةةي أرميةةة الةةدور الةةاه يقةةوم ىةةه جهةةاز اإلرفةةاد الزراعةةى فةةى النهةةوض ىىةةرامج
التنمية الزراعية و تدوير الىيئة الريشية ورؼم استقرار الرأه على أرمية رةاا الجهةاز إال انةه توجةد العديةد مة
المفةةلوت و المعوقةةات التةةي تحةةد مة فعاليتةةه و تقلةم م ة لشامتةةه ممةةا جعلةةه يتعضةةر فةةى أدام مهمتةةه علةةى الوجةةه
المدلةةوب  .إال أ رةةاا الق ةةور يمل ة عوجةةه م ة خةةوم عمةةم متلامةةم مةةع منكمةةات الةةزراع التةةي تتميةةز ى نهةةا
تدوعية و ىالتالي تستديع ترجمة االحتياجات إلى ياؼة لألرداؾ وخدةة للعمةم خا ةة وأنهةا تسةتديع أ تقةيم
عوقات وضيقة ىالجماعات المحلية والمفروعات التي تساندرا لما أنها اقدر م الحلومات على التحرا السةريع
أل جهازرا االدارى ألضر مرونة .
وقةةد أولةةت اإلسةةتراتيجية الم ةةرية للتنميةةة الزراعيةةة المسةةتدامة  4151ارتمامةةا لىيةةرا ىةةدعم وتفةةليم
منكمةةات الةةزراع فةةى مختلةةؾ المجةةاالت الزراعيةةة ودراسةةة فعاليةةة القةةائم منهةةا ومحةةددات دوررةةا فةةى التنميةةة
الزراعية والريشية (وزارج الزراعة واست وح االراضى .)4116
وىمدالعةةة األدىيةةات المحليةةة فةةى مجةةام منكمةةات الةةزراع تىةةي وجةةود اللضيةةر م ة الدراسةةات التةةى
تناولةةت الخةةدمات المختلشةةة التةةى تقةةدمها المنكمةةات المجتمعيةةة المختلشةةة والمفةةالم والمعوقةةات التةةى تقاىلهةةا
ومحددات أدائها إال انه ما زام رناا فجوج معرفية فى ليشيةة دعةم منكمةات الةزراع علةى نحةو مسةتدام وى ةشة
خا ة فيما يتعلق ىدىيعة ونوع المنكمةة األلضةر فعاليةة فةى خدمةة أعضةائها ونةوع الةدعم الةاى يجةب أخةاه فةى
االعتىار لتفليم واستدامة منكمات الزراع والكروؾ والتسهيوت المدلوىة لضما نمو اقت ادى للمنكمة .
وفةى رةاا االدةار تقةةوم الدراسةة الحاليةة ىدارسةة احةةدى المنكمةات التةى تعمةم علةةى خدمةة فئةة مرىةةى
ىؽية استجوم ولفؾ ىعض الجوانةب التةى تؽدةى الشجةوج المعرفيةة السةاىق االفةارج
النحم ىمحافكة لشرالفي
اليها ودعم الدراسات المدلوىة فى ادار استراتيجية التنمية الزراعية الم رية .
أهــداف الدراســة
تسةةتهدؾ رةةاه الدراسةةة ى ةةشة رئيسةةية التعةةرؾ علةةى دور الجمعيةةة التعاونيةةة لمرىةةى النحةةم فةةى تقةةديم
الخدمات الزراعية ولتحقيق راا الهدؾ تم ياؼة األرداؾ الىحضية الشرعية التالية:
-0التعرؾ على الخدمات الزراعية واألنفدة االرفادية التى تقدمها الجمعية .
-4التعرؾ على أرم أسىاب إنضمام الزراع للجمعية.
-5التعرؾ على أىعاد فعالية الجمعية التعاونية لمرىى النحم .
-6التعرؾ على أرم المفلوت والتحديات التى تواجه عمم الجمعية.
-7التعرؾ على متدلىات تشعيم دور الجمعية التعاونية لمرىى النحم فى التنمية الزراعية.
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الطريقـة البحثيـة
 -1المجال الجغرافى :
تم اجرام راه الدراسة ىمحافكة لشرالفي حيث تم اختيةار الجمعيةة التعاونيةة لمرىةى النحةم لمضةام
للمنكمات السلعية التى تقدم خدمات نوعية لزراع فى مجاالت محددج.
-2المجال البشرى :
تمضم فى أعضام مجلا إدارج الجمعية التعاونية لمرىى النحم الىالػ عددرم أضنى عفر عضوا.
-3المجال الزمنى :
تم جمع ىيانات راه الدراسة خوم فهر اىريم . 4106
-4أدوا جمع البيانا :
تةةم اإلعتمةةاد علةةى أسةةلوب الجماعةةات الىؤريةةة  Focus groupللح ةةوم علةةى ىيانةةات الدراسةةة
الرارنة م خوم استمارج استىيا لتسعة اعضام م اعضام مجلا ادارج الجمعية وقد إفتملت على ىيانةات
تت م ى رداؾ الدراسة الساىق الررا .
-5المعالجة الكمية للبيانا :
تمةةت معالجةةة ىعةةض إسةةتجاىات المىحةةوضي ىمةةا يوئةةم تحليلهةةا إح ةةائيا وإسةةتخوص النتةةائج الوزمةةة
لتحقيق أرداؾ الدراسة والا على النحو التالى :
أ -تةةم قيةةاا مسةةتوى تةةةوفر األنفةةدة االرفةةادية والةةا ىاعدةةةام الترميةةز الرقمةةى ةةشر  5 4 0والةةةا
لإلستجاىات ال يوجد وضعيؾ ومتوسد وعالى على الترتيب  .ضم تم تقسيم المتوسةد المئةوى للمىحةوضي
الةةى ضةةوث فئةةات وفقةةا للمةةدى النكةةرى  :ضةةعيؾ ( أقةةم مةة  )%55.5ومتوسةةد ()%88.8-%55.6
وعالى (. )%011-%88.6
ب -تةةةم قيةةةاا مسةةةتوى تةةةوفر عنا ةةةر الشعاليةةةة للجمعيةةةة والةةةا ىاعدةةةام الترميةةةز الرقمةةةى  5 4 0والةةةا

لإلستجاىات ضعيؾ ومتوسد وعالى على الترتيب  .ضةم تةم تقسةيم المتوسةد المئةوى للمىحةوضي الةى ضةوث
فئةةةةات وفقةةةةا للمةةةةدى النكةةةةرى  :ضةةةةعيؾ(  )%77.7-%55.5ومتوسةةةةد ( )%66.6-%77.8وعةةةةالى
(. )%011-%66..
 تم قياا مستوى توفر المفةلوت والتحةديات التةى تواجةه الجمعيةة والةا ىاعدةام الترميةز الرقمةى 4 0 5 6والا لإلستجاىات محدود ومتوسد ولىير ولىير جدا على الترتيب .ضم تةم تقسةيم المتوسةد المئةوى
للمىحةةةوضي الةةةى ضةةةوث فئةةةات  :ضةةةعيؾ(  )%71-47ومتوسةةةد ( )%67-%71.0وعةةةالى (-%67.0
. )%011
وقدتم قياا المتوسد المئوى ( )%م خوم المعادلة التالية :
عدد المىحوضي فى لم فئة × الوز المقاىم للم فئة
________________________________
إجمالى عدد المىحوضي × ألىر وز
 -6أدوا التحليل اإلحصائى
تةةةم إسةةةتخدام التلةةةرارات والنسةةةب المئويةةةة
وإستخوص نتائج الدراسة .

والمتوسةةةد الحسةةةاىى لةةة دوات للتحليةةةم اإلح ةةةائى

النتائا ومناقشتها
أوال :الخصائص الشخصية و االجتماعية
يتنةةةاوم جةةةدوم ( )0ىعةةةض الخ ةةةائص الفخ ةةةية واالجتماعيةةةة للمىحةةةوضي أعضةةةام مجلةةةا إدارج
الجمعية التعاونية الزراعية لمرىى النحم فيما يت م ىلم م الس والحالة االجتماعية والمسةتوى التعليمةي
و المهنة  .وقد اتضح نتائج جدوم ( )0أ ما يزيد ع ن ؾ المىحوضي  % 77.8أعماررم  70سنة فة لضر
و أ ما يقرب م ن شهم  % 66.6تتراوح أعماررم م  57سنة ألقم م  71سنة لما أ لم المىحةوضي
 % 011متزوجو واتضح أ ما يزيد ع ضوضةة أرىةاع المىحةوضي  % 66..مسةتوى تعلةيمهم جةامعي فمةا
فةوق ىينمةا مةا يقةرب مة رىعهةم  % 44.4تعلةيمهم حتةى متوسةد وأخيةرا تىةي أ ضلةث المىحةوضي %55.5
يمتهنو الزراعة فقد و أ الضلث اآلخر يمته الزراعة و التجارج أما الضلث األخير فيمته الزراعةة ووكيشةة
حلومية.
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الخصدائص

جدول ( : )1توزيع أعضداء مجلدع ادارة الجمعيدة التعاونيدة الزراعيدة لمربدى النحدل وفقدا لدبع
الشخصية و االجتماعية .
%
عدد
الخصائص
-1السن
أقم م  47سنة
 – 47أقم م  57سنة
66.6
6
 – 57أقم م  71سنة
77.8
7
 70سنة ف لضر
-2الحالة االجتماعية
أعزب
011
6
متزو
أرمم
مدلق
-3المستوى التعليمي
أمي
يقرأ و يلتب
44.4
4
تعليم حتى متوسد
66..
6
تعليم جامعي فما فوق
-4المهنة
55.5
5
زراعة فقد
55.5
5
زراعة و تجارج
زراعة و حرفة
55.5
5
زراعة و وكيشة

ثانيا :الخدما واألنشطة الزراعية المقدمة
تضمنت أرم الخدمات واألنفدة التى تقدمها الجمعية التعاونية الزراعية لمرىةى النحةم فةى ىيةع وتوزيةع
المسةةتلزمات وتقةةديم المعلومةةات الزراعيةةة وخةةدمات القةةروض وخةةدمات التسةةويق واخيةةرا تنشيةةا ىعةةةض
األنفدة االرفادية ألعضائها وفيما يلى ارم النتائج الخا ة ىالا :
 -0بيع و توزيع المستلزما  :اتشق أعضام مجلةا إدارج الجمعيةة التعاونيةة الزراعيةة لمرىةى النحةم % 011
علةةى أ مسةةتوى تؽديةةة الجمعيةةة للخةةدمات المتعلقةةة ىىيةةع و توزيةةع المسةةتلزمات عةةالي  %011و لانةةت
الخةةدمات المقدمةةة فةةي مجةةام توزيةةع المسةةتلزمات رةةي :خويةةا نحةةم وعةةاارى ومللةةات وفةةمع وأسةةوا
وىراويز خفب ودرود وأقنعة ومدخنات وأدوية ومنفدات .
 -4تقدديم المعلومدا الزراعيدة  :اتشةق جميةع أعضةةام مجلةا إدارج الجمعيةة التعاونيةة الزراعيةة لمرىةى النحةةم
 % 011على أ مستوى تؽديةة الجمعيةة للخةدمات المتعلقةة ىتقةديم معلومةات زراعيةة عةالي  %011و
لانةةةةةت الخةةةةةدمات المقدمةةةةةة تتعلةةةةةق ىالتةةةةةالي :معلومةةةةةات عةةةةة األمةةةةةراض التةةةةةي ت ةةةةةيب النحةةةةةم و دةةةةةرق
عوجها ومعلومةات عة سةةوالت النحةةم و المللةةات ومعلومةات عة تؽايةةة النحةةم وعقةةد دورات تدريىيةةة
وتوفير إرفادات لمنادق و أمال الحقوم التي تخدم خويا النحم .
 -5القددرو  :اتشةةق جميةةع أعضةةام مجلةةا إدارج الجمعيةةة التعاونيةةة الزراعيةةة لمرىةةى النحةةم  %011علةةى أ
مستوى تؽدية الجمعية لتسهيم الح وم على قرض عالي  %011ولانت الخدمات المقدمة تتعلةق ىالتةالي
:تحديد قيمة القرض وقروض مستلزمات إنتا لشترج محدودج وقروض إلنفام مناحم .
 -6التسويق  :اتشق ما يقةرب مة ن ةؾ أعضةام مجلةا اإلدارج  % 66.6علةى أ مسةتوى تؽديةة الجمعيةة
 % 55.5يةرو أ
للخدمات في مجةام التسةويق جةام متوسةدا و أ ضلةث أعضةام مجلةا اإلدارج
مستوى تؽدية الجمعية للخةدمات فةي مجةام التسةويق جةام منخشضةا ىينمةا يةرى مةا يقةرب مة رىةع أعضةام
مجلةةا إدارج الجمعيةةة  % 44.4أ مسةةتوى تؽديةةة الجمعيةةة للخةةدمات فةةي مجةةام التسةةويق ج ةام عاليةةا
ولانةةت الخةةدمات المقدمةةة تتعلةةق ىتسةةويق لةةم م ة  :عسةةم النحةةم وحىوب لقةةاح والفةةمع وؼةةاام المللةةات
و مػ العسم .
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وقد أوضحت نتائج الدراسة إلى عدم قةدرج الجمعيةة علةى تسةويق منتجةات جميةع األعضةام و يرجةع
الا إلى عدم وجود منافا للتسويق خا ة ىالجمعية لعرض المنتجات في أمةال متنوعةة حيةث يقت ةر التسةويق
على منشا واحد فقد موجةود ىمقةر الجمعيةة و ىالتةالي عةدم اعتمةاد ؼالىيةة األعضةام علةى الجمعيةة لمنشةا رئيسةي
لتسويق منتجاتهم و راا يشسر عدم رضا المىحوضي على مستوى تؽدية الجمعية لخدمات التسويق .
 -5النشدداط االرشددادى :يعةةرض جةةدوم ( )4مسةةتوى تةةوفر تقةةديم الجمعيةةة لةةىعض األنفةةدة اإلرفةةادية و الىةةالػ
عددرا سىع أنفدة  .وقد أوضحت النتائج تقديم الجمعية لنوعي مة األنفةدة اإلرفةادية ىنسةىة  %4..8مة
األنفدة المدروسة ىمستوى عام وراه األنفدة ري :قيام األعضةام ىاالستشسةار عة المعلومةات مة خةوم
زيةةارج مقةةر الجمعيةةة  %64.8وإجةةرام ات ةةاالت تليشونيةةة  %...6فةةي حةةي جةةام مسةةتوى تةةوفر ضوضةةة
أنفدة ىنسىة  %64..م اجمالى األنفدة المدروسة متوسدا ألنفدة  :زيارج ارفةادية لمناحةم األعضةام
 %77.8وتوفير نفرج أو مجلة إرفادية  %76.5وإجرام إيضاح عملي  %88.6لمةا أوضةحت النتةائج
أ نفادي ارفاديي فقد ىنسىة  % 4..8م اجمالى األنفدة المدروسة جةام مسةتوى توفررمةا ىالجمعيةة
ضعيؾ ورما إقامة معرض ارفادى  %70.6و توفير مل ق ارفادى . %6..0
وى شه عامة جام مستوى توفر األنفدة اإلرفادية المدروسةة مجتمعةة متوسةدا ىنسةىة  % 88.4ممةا
يفير إلى عدم توفر أنفدة إرفادية متنوعة ىالجمعية ىفلم لاؾ و اقت ار الجمعية علةى تقةديم أنفةدة إرفةادية
لألعضام عند زيارتهم للجمعية لوستشسار ع المعلومات أو مة خةوم إجةرام ات ةاالت تليشونيةة و قةد يرجةع
الةةا إلةةى عةةدم تةةوافر وسةةيلة تنقةةم خا ةةة ىالجمعيةةة و عةةدم وجةةود مهندسةةي زراعيةةي أو عمالةةة فنيةةة مدرىةةة و
متشرؼة للعمم ىالجمعية و ىالتالي فا الزيارات اإلرفادية لمناحم األعضام ليست ى شه دورية و إنمةا تةتم فقةد
عند دلب األعضام .
جدول ( : ) 2توزيع أعضاء مجلع ادارة الجمعية التعاونية الزراعية لمربدى النحدل وفقدا لمسدتوى تدوفر تقدديم
األنشطة اإلرشادية المدروسة .
األنشطة االرشادية
 -0زيارج لمناحم األعضام .
 -4زيارج ملتىية .
 -5نفرج أو مجلة إرفادية .
 -6مل ق ارفادى .
 -7إيضاح عملي .
 -8معرض .
 -6ات االت تليشونية .

مستوى التوفر
متوسط
عالي
ال يوجد
%
عدد
%
عدد
%
عدد
88.6
8
00.0
0
44.4
4
44.4
4
66..
6
77.8
7
00.0
0
55.5
5
00.0
0
00.0
0
77.8
7
44.4
4
66.6
6
55.5
5
55.5
5
88.6
8
المتوسد العام

ضعيف
%
عدد
55.5
5
66.6
6
44.4
4
44.4
4
-

المتوسط
()%
77.8
64.8
76.5
6..0
88.6
70.6
...6
88.4

ثالثا :العالقة بين الجمعية و األعضاء
يوضةةح جةةدوم ( )5العوقةةة ىةةي الجمعيةةة التعاونيةةة الزراعيةةة لمرىةةى النحةةم و األعضةةام حيةةث
أوضحت النتائج أ ما يزيد عة ضوضةة أرىةاع األعضةام  % .1ينضةمو للجمعيةة ىسةىب تقةديمها مسةتلزمات
إنتا مضمونة ع أه جهة أخرى و أ مةا يقرىةة مة ضوضةة أرىةاع األعضةام  %61ينضةمو للجمعيةة نكةرا
ةي لحةةم المفةلوت التةةي تواجةه األعضةةام و أ مةا يزيةةد عة ن ةةؾ األعضةةام
السةتعانتها ىخىةةرام و متخ
 % 81ينضمو للجمعية لوستشادج م خىرات األعضام م خوم المناقفةة و الحةوار و أيضةا للح ةوم علةى
خةةدمات الجمعيةةة ىسةةهولة و ن ةةؾ األعضةةام  % 71ينضةةمو للجمعيةةة لوسةةتشادج م ة قوتهةةا التشاوضةةية مةةع
األدراؾ األخرى و الح وم على القروض.
وى ةةشة عامةةة أكهةةرت النتةةائج أ ؼالىيةةة األعضةةام ينضةةمو للجمعيةةة لوسةةتشادج مة الخةةدمات التةةى
تقدمها الجمعية سوام لانت مستلزمات انتةا أو الح ةوم علةى معلومةات مة خةوم اسةتعانة الجمعيةة ىخىةرام و
ي في مجام نحم العسم .
متخ
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جدددول ( : )3توزيددع أعضدداء مجلددع أعضدداء الجمعيددة التعاونيددة الزراعيددة لمربددى النحددل وفقددا رائهددم حددول
أسباب انضمام األعضاء للجمعية .
%
67
81
.1
81
07
61
71

األسباب
 -0نسىة لىيرج م الزراع مفترلي فيها .
 -4الح وم على خدمات الجمعية ىسهولة .
 -5تقديم مستلزمات إنتا مضمونة ع أه جهة أخرى
 -6االستشادج م خىرات األعضام م خوم المناقفة و الحوار.
 -7زيادج الدخم م نسىة األرىاح .
 -8مكهر و ملانة اجتماعية .
ي .
 -6استعانة الجمعية ىخىرام و متخ
 -.استؽوم قوج الجمعية م خوم العمم الجماعي في التشاوض مع األدراؾ الخارجية .

رابعا :فعالية من ما الزراع
يوضح جدوم ( )6مستوى توفر العنا ر التي تميز عمم الجمعية و تساعدرا على تحقيةق النجةاح مة
أجم تحقيق أردافها و قد أكهرت النتائج ما يلي :
جام أرىعة عفر عن ةرا ىنسةىة  % 65.5مة اجمةالى العنا ةر المدروسةة مسةتوى تةوفررم ىالجمعيةة
عالى ىنسب تتراوح ىي  % 011 - % 66..فيما عدا عن ر واحد فقد مستوى توفره ىالجمعية متوسةد و
رو عن ر التنسيق ىي مختلؾ أدراؾ النكام المعرفي الزراعى .
و ى شه عامة جام مسةتوى تةوفر العنا ةر التةي تميةز الجمعيةة التعاونيةة الزراعيةة لمرىةى النحةم مجتمعةة
ىنسىة عالية  % .8.4مما يفير إلى فعالية الجمعية فى تحقيقها ألردافها .
جدول ( : ) 4توزيع أعضاء مجلع أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية لمربى النحل وفقا رائهم في مسدتوى
توفر عناصر فعالية المن مة .
العناصر
 -0أرداؾ المنكمة واضحة و معلنة و متشق عليها .
 -4تحديد المهام م خوم أولويات و احتياجات األعضام .
 -5وجود قواعد واضحة في الم روفات .
 -6وجود ريلم تنكيمي واضح و محدد .
 -7تجانا األعضام م حيث الوضع االجتماعي واالقت اده والقيم الضقافية .
 -8توافق حجم المنكمة مع القدرات التنكيمية ألعضائها و نوع و حجم النفاد .
 -6تعلا الخدمات المقدمة م المنكمة مدالب أعضائها .
 -.استقولية عمم المنكمة و اعتمادرا على ااتها في تخديد و تنشيا أنفدتها .
 -6القدرج المالية لدعم األنفدة المقدمة منها .
 -01المفارلة الشعالة م األعضام في اتخاا القرارات و تقديم الخدمات .
 -00إدار تفريعي يساعد على أدام المنكمة ألردافها .
 -04ترليز الموارد على تقديم عدد محدود م األنفدة لتقديمها ىفلم فعام .
 -05القةةدرات الشنيةةة و اإلداريةةة ألعضةةام مجلةةا اإلدارج موئمةةة إلدارج المنكمةةة
ىفلم جيد .
 -06توفير نكام للمساملة و المحاسىة م األعضةام لمجلةا اإلدارج عة الخةدمات
المقدمة .
 -07التنسيق ىي مختلؾ أدراؾ النكام المعرفي .
المتوسد العام

مستوى التوفر
متوسط
عالي
%
عدد  %عدد
55.5 5 88.6 8
00.0 0 ...6 .
66.6 6 77.8 7
44.4 4 66.. 6
88.6 8 55.5 5
55.5 5 88.6 8
66.6 6 77.8 7
- 66.. 6
44.4 4 66.. 6
- 011 6
88.6 8 55.5 5
88.6 8 55.5 5

ضعيف
عدد %
44.4 4
-

المتوسط
()%
...6
68.5
.7.4
64.8
66..
...6
.7.4
.7.4
64.8
011
66..
66..

8

88.6

5

55.5

-

-

...6

7

77.8

6

66.6

-

-

.7.4

4

44.4

8

88.6

61.6 00.0 0
.8.4

خامسا :مشكال و تحديا العمل بالجمعية
يعةةرض جةةدوم ( )7أرةةم المفةةلوت و التحةةديات التةةي تواجةةه العمةةم ىالجمعيةةة حيةةث أوضةةحت النتةةائج أ
عفةةرج مفةةلوت ىنسةةىة  % 68.6م ة اجمةةالى المفةةلوت و التحةةديات المدروسةةة جةةام ت ضيررةةا علةةى العمةةم
ىالجمعيةةة ضةةعيؾ ىنسةةىة تتةةراوح ىةةي  %71 - % 47ورةةي مفةةلوت  :ضةةعؾ عوقةةة األعضةةام ىالجمعيةةة
وتواضع مستويات التعليم و قدرات أعضام مجلا اإلدارج انخشةاض لشةامج و التمةام الجهةاز االدارى ىالجمعيةة
وعدم انتكام و ورية اجتماعةات مجةالا اإلدارج وضةعؾ خةدمات مسةتلزمات اإلنتةا واإلقةراض وضةعؾ
المرلز المالي و ارتشاع المديونية وعدم تحقيق الجمعية ألرىاح مناسىة وعوقةات ضةعيشة مةع مرالةز الىحةوث
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والجامعات وانتفار محوت ىيع مستلزمات المناحم دو وجود رقاىة عليهةا وؼيةاب دور الجمعيةة فةى تسةويق
منتجات األعضام.
ىينما تىي وجود مفللتي ىنسىة  %07.6م اجمةالى المفةلوت المدروسةة ت ضيررةا علةى العمةم ىالجمعيةة
متوسةةدا ىنسةةىة تتةةراوح ىةةي  %67 - % 71.0ورمةةا تواضةةع خةةدمات اإلرفةةاد والتةةدريب الزراعةةي وقلةةةة
اإلملانيةةةات الماديةةةة ىينمةةةا جةةةامت مفةةةللة واحةةةدج فقةةةد ىنسةةةىة  % 6.6مةةة اجمةةةالى المفةةةلوت و التحةةةديات
المدروسة لا ت ضيررا علةى العمةم ىالجمعيةة عةام  %011-%67.0ورةي تنةافا القدةاع الخةاص ىمسةتلزمات
إنتا وعسم أقم جودج .%...6
و ى شة عامة جامت نسىة الزراع اللاي يةرو المفةلوت و التحةديات التةي تواجةه العمةم ىالجمعيةة
مجتمعة ضعيشة ىمتوسد  % 64.6مما يفةير إلةى أ المفةلوت و التحةديات التةي تواجةه العمةم ىالجمعيةة ال
تؤضر فيها ىفلم لىير و راا يفير إلى فعالية الجمعية و نجاحها في أدام مهامها و تقديم خدماتها .
جدول ( :)5توزيع أعضاء مجلع ادارة الجمعية التعاونية الزراعية لمربى النحدل وفقدا لدرهيتهم للمشدكال و
تحديا العمل بالجمعية .
عدد الزراع اللذين يرون حجم المشكلة
األسباب
متوسط
كبير
كبير جدا
%
عدد  %عدد
%
عدد
00.0
0
 -0تواضةةةع مسةةةتويات التعلةةةيم و قةةةدرات أعضةةةام مجلةةةا -
اإلدارج .
55.5
5
 -4انخشاض لشامج و التمام الجهاز االدارى ىالجمعية .
00.0
0
 -5عدم انتكام و ورية اجتماعات مجالا اإلدارج .
00.0
0
 -6ضعؾ خدمات مستلزمات اإلنتا و اإلقراض.
66.6
6
 -7تواضع خدمات اإلرفاد و التدريب الزراعي .
55.5
5
44.4
4
 -8ؼياب دور الجمعية في تسويق منتجات األعضام .
66.6
6 00.0 0
00.0
0
 -6عدم تحقيق الجمعية ألرىاح مناسىة .
00.0
0
 -.ضعؾ المرلز المالي و ارتشاع المديونية .
 -6ضعؾ عوقة األعضام ىالجمعية .
88.6
0 00.0 0
00.0
0
 -01عوقات ضعيشة ىمرالز الىحوث و الجامعات .
00.0
8 55.5 5
 -00انتفةةار محةةوت ىيةةع مسةةتلزمات المناحةةم دو وجةةود -
رقاىة عليها
00.0
0 44.4 4
88.6
 -04تنافا القداع الخاص ىمسةتلزمات إنتةا وعسةم أقةم 8
جودج .
00.0
0 77.8 7
00.0
0
 -05قلة اإلملانيات المادية .
المتوسد العام

المتوسط
()%

محدود
عدد %
...6 .

46..

8
.
.
7
6
5
.
6
8
-

88.6
...6
...6
77.8
66.6
55.5
...6
011
88.6
-

55.5
46..
46..
7..5
71
71
46..
47
60.6
55.5

-

-

...6

4

85.6 44.4
64.6

سادسا :متطلبا تفعيل دور الجمعية التعاونية لمربى النحل
أوضحت نتةائج الدراسةة أ متدلىةات تشعيةم دور الجمعيةة التعاونيةة لمرىةى النحةم يملة إيجازرةا فيمةا
يلى :
أ -العوامل الداخلية  :و تشمل :
 -1المتطلبددا التسددويقية  :اتشةةق مةةا يقةةرب م ة ن ةةؾ المىحةةوضي  % 66.6علةةى أ المتدلىةةات التسةةويقية
الوزمةةة لةةدعم دور الجمعيةةة فةةي التنميةةة الزراعيةةة تتمضةةم فةةي  :وجةةود منافةةا تسةةويق وتةةوفير دراسةةات عة
احتياجات المجتمع وتوفير لوادر تسويقية مدرىة وتوفير نفرات ومل قات .
 -2المتطلبا البشرية  :أوضحت النتائج أ ما يقرب م رىع المىحوضي  % 44.4يةرو أ أرةم المتدلىةات
الىفةةرية الوزمةةة لةةدعم دور الجمعيةةة فةةي التنميةةة الزراعيةةة رةةي :تةةوفير ريلةةم إداره يةةنكم عمةةم الجمعيةةة
وتوفير عمالة فنية مدرىة ووجود مهندسي زراعيي ووجود مسئولي دعاية و إعو .
 -3المتطلبا المادية و المالية  :جامت المتدلىات المادية و المالية فةي نشةا مسةتوى أرميةة المتدلىةات الىفةرية
ىالنسةةىة للمىحةةوضي حيةةث اتشةةق علةةى الةةا مةةا يقةةرب مة رىةةع المىحةةوضي  %44.4امةةا متدلىةةاتهم الماديةةة و
الماليةة لةدعم الجمعيةة فتتمضةم فةي التةالي  :ضةرورج وجةود موقةع موئةم للجمعيةة وضةرورج تةوفير ملاتةب
وضرورج توفير مالينة ت وير و لمىيوتر وداىعة وضرورج توفير قاعة تدريب .
 -4المتطلبا التشريعية و القانونية  :جةامت المتدلىةات التفةريعية و القانونيةة فةي مةؤخرج أولويةات المىحةوضي
لدعم دور الجمعية في التنمية الزراعية حيةث أوضةح الةا  % 00.0مة اجمةالى المىحةوضي و لانةت أرةم رةاه
المتدلىات على النحو التالي  :ضرورج وجةود لةوائح إداريةة وتنكيميةة وضةرورج وجةود قواعةد ماليةة لمحاسةىة
األعضام وضرورج ياؼة دور الجهات اإلفرافية و الرقاىية على أنفدة الجمعية .
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ب – عوامل خارجية  :و لانت أرم المتدلىات التةي يرؼةب المىحوضةو فةي أ تقةدم للجمعيةة التعاونيةة الزراعيةة
لمرىى النحم م الجهات التالية ري :
 -1الحكومة  :جامت الحلومةة فةي مقدمةة الجهةات التةي يرؼةب المىحوضةو فةي أ تةوفر للجمعيةة مجموعةة مة
المتدلىات التي لانت علةى النحةو التةالي  :تحديةد سةعر موحةد لعسةم النحةم وفقةا لملوناتةه وتةوفير ح ةص
سلر للنحالة وتفديد الرقاىة على القداع الخاص لمنع استيراد مستلزمات إنتا مؽفوفة أو مضةرج ىالنحةم
وتفديد الرقاىة على محوت ىيع عسم النحم وإنفام معامم لشرز عسم النحم علةى مسةتوى الجمهوريةة
واسةةتيراد األدويةةة الخا ةةة ىالنحةةم واسةةتيراد مللةةات نحةةم ملقحةةة م ة الخةةار لتحسةةي السةةولة وتةةوفير
سوالت جديدج و رؾ القروض م خوم الجمعية و إ تعار الا فيجب إعدام القرض لمستحقيه .
 -2القطاع الخاص  :جام في المرتىة الضانية م حيث أولوية المتدلىات التي يجب أ يقةدمها لةدعم دور الجمعيةة
فةةي التنميةةة الزراعيةةة حيةةث اتشةةق جميةةع المىحوضةةو علةةى أ أرةةم المتدلىةةات التةةي يرؼىةةو فةةي أ يقةةدمها
القداع الخاص رو الىعد ع استيراد مستلزمات اإلنتا األقم جودج .
 -3البحوث  :جامت في المرتىة الضالضة م حيث أولوية المتدلىات التةي يجةب أ يقةدمها لةدعم دور الجمعيةة فةي
التنمية الزراعية وقد أجمع المىحوضةو علةى أ أرةم المتدلىةات التةي يرؼىةو فةي أ تقةدمها الجهةات الىحضيةة
للجمعية ري لالتالي :نفر اإلرفادات و عمم محاضرات في جمعيات مرىى النحم علةى مسةتوى الجمهوريةة
ي .
وإجرام المزيد م الدراسات ع دور وت ضير المنفدات وتوفير لقامات مع الىاحضي و المتخ
 -4اإلرشدداد الزراعددي  :جةةام فةةي المرتىةةة الراىعةةة مة حيةةث أولويةةة المتدلىةةات التةةي يجةةب أ يقةةدمها لةةدعم دور
الجمعيةةة فةةي التنميةةة الزراعيةةة وقةةد لانةةت أرةةم متدلىةةات المىحةةوضي لالتةةالي :نفةةر الةةوعي االرفةةادى ىةةي
النحالي ونقم مفالم النحالة لجهاز جمعية مرىى النحم وتنكةيم دورات تدريىيةة للنحالةة وتةوفير إرفةاد
متخ ص لمرىى النحم .
اإلستنتاجا الرئيسية والتوصيا
يتيح لنا اإلستعرا السابق للنتائا البحثية الخروج بعدد من التوصيا منها :
-0أرمية إنفام وتلوي رواىد وفىلات ومنكمات نوعيةة للةزراع خا ةة ال ةؽار مةنهم لتحسةي فر ةهم فةى
التسويق المحلى والخارجى م ناحية وتنمية مواردرم الىفرية ورفع مسةتوارم اإلجتمةاعى واإلقت ةادى
م ناحية أخرى والا لما أكهرتةه نتةائج الدراسةة مة فعاليةة الجمعيةة التعاونيةة لمرىةى النحةم فةى تقةديم
خدماتها المختلشة ألعضائها.
-4ضرورج دعم الدولة ألنفدة تسويق الجمعية التعاونية لمرىةى النحةم مة خةوم تيسةير الح ةوم علةى منافةا
تسويقية فى امال متعةددج وفةى نشةا الوقةت يجةب علةى أعضةام مجلةا ادارج الجمعيةة القيةام ىةدور ألضةر
نفادا فى الترويج لمنتجات الجمعية عىر وسائد االت ام المختلشة .
-5دعةةم العوقةةة ىةةي الجهةةاز االرفةةادى والىحضةةى والجمعيةةة التعاونيةةة لمرىةةى النحةةم مة خةةوم تنكةةيم الىةةرامج
التدريىية لتقديم الدعم الوزم خا ة لما أكهرته نتائج الدراسة م احتيا المىحوضي لمضم تلةا الىةرامج
وتمفيا مع سياسات وزارج الزراعة فى المرحلة الحالية فى تملي منكمات الزراع .
-6أ تقوم اإلدارج المرلزية لإلرفاد الزراعى ىانفام إدارج جديدج تحت مسمى مدعم منكمةات الةزراعم والتةى
قد يلو لها دورا حيويا لرعاية ودعم راا اإلتجاه اإلرفادى المستقىلى فةى تفةليم رواىةد وليانةات جديةدج
وفى نشا الوقت تقوم ىتدريب الجهاز االرفادى على ليشية تفليم ودعم منكمةات للةزراع خا ةة لمةا
أكهرته نتائج الدراسة م إنخشاض تعاو الجمعية مع الجهاز اإلرفادى فى الخدمات التعليمية .
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ABSTRACT
The current study aimed mainly to identify the role of Bee farmers'
cooperative association for agricultural service provision in Kafrel-sheikh
governorate. Focus group discussion was used to collect data from the board
members of the association during April 2014. Frequencies, percentages,
and arithmetic mean were used to analyze data statistically.
The main findings of the study indicated that:
1- The Bee farmers highly used office visits and telephone calls in their
contact with the association; on the other hand both of exhibitions and
posters were lowly used in communication with members.
2- Forty four percent of the board members of the association agreed on that
marketing activities provided were moderate and still need to be more
viable.
1- The main reasons for joining the association from the board member
point of view were: The association provides high quality inputs and
the association contract with the specialists in solving farmers'
problems.
2- Fourteen dimension of the effectiveness index of the association with
the percentage of 93.3% of the total dimensions came at high levels.
3- The main problems facing the Bee farmers' association were: weak
relations with research centers, weak extension and training services,
shortage of marketing, non-adequacy of financial resources and
absence of inspection on input supplies companies for Bee products.
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