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 1قسم االرشاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة الزقازيق
 2قسم االرشاد الزراعي -شعبة الدراسات االقتصادية -مركز بحوث الصحراء .

الملخص
استھدف ھذا البحث التعرف على الخصائص الشخصية والمھنية للزراع المبحوثين  ,وقياس درجة تطبيق مھارات االدارة المزرعية وقياس درجة قيام الجھاز
االرشادي الزراعي بالمھام المطلوبة منه في مجال االدارة المزرعية  ,والتعرف علي درجة الصحة المالية للمزارع محل الدراسة  ,وتحديد العالقة ودرجة إسھام
المتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين في درجة تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية  ,التعرف علي درجة تعرض الزراع عينة الدراسة لوسائل اإلعالم ومصادر
المعلومات والغرض من ذلك  ,تم إجراء ھذا البحث بمحافظة الشرقية علي عينة من الزراع حيث تم اختيار قريتين من قري مركز الزقازيق ھما بني عامر و كفر موسي
عمران  ,حيث تم اختيار العينة بطريقة النسبة وكانت حوالي  % 5من اجمالي الحائزين بالقريتين ليصبح حجم العينة  150حائزاً  ,وتم جمع بيانات ھذه الدراسة خالل
شھري يناير ،وفبراير لعام  ٢٠١8باستخدام أسلوب االستبيان بالمقابلة الشخصية للزراع المبحوثين  ,وتم استخدام التكرارات  ،والنسب المئوية ،والمدى ،والمتوسط
الحسابي ،واالنحراف المعياري و معامل ارتباط الرتب سبيرمان وتحليل االنحدار المتعدد كأدوات للتحليل اإلحصائي .وقد جاءت أھم النتائج التي توصل إليھا البحث فيما
يلى :أوالً :النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية والمھنية للزراع المبحوثين :أن ما يزيد عن ثلثي أفراد العينة بنسبة ) (%63.4جاءت أعمارھم تتراوح ما بين ) (80:43سنة
كما أشارت النتائج الي أن ما حوالي نصف المبحوثين أفراد العينة ) (%50.7عدد سنوات عملھم في الزراعة تتراوح ما بين ) ( 26 :5سنه  ,وأن أكثر من ثالثة أرباع
المبحوثين بنسبة ) (%76أوضحوا أن أنه ال يوجد لديھم أي سجالت خاصة بمزارعھم  ،وأن غالبية المبحوثين أوضحوا أن الجھاز اإلرشادي الزراعي ال يقوم بالمھام
الخاصة به في مجال اإلدارة المزرعية وذلك بنسبة )  ،(%82.7كما يتضح من نفس الجدول أيضا ً أن أكثر من ) (%90من المبحوثين أشاروا الي أن الصحة المالية
لمزارعھم تتراوح ما بين ضعيفة ومتوسطة  .ثانياً  :تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية  :أن حوالي  %82الزراع المبحوثين الدرجة اإلجمالية لتطبيق مھارات اإلدارة
المزرعية ما بين متوسطة ومرتفع  ,أن ھناك عالقة ارتباطية معنوية بين كالً من المتغيرات التالية ) السن  ,مستوي التعليم  ,وعدد سنوات العمل في الزراعة  ,والتفرغ
للعمل الزراعي  ,وجد سجالت خاصة بالمزرعة  ,ومھام االرشاد الزراعي في مجال اإلدارة المزرعية  ,الصحة المالية للمزرعة( والدرجة الكلية لتطبيق الزراع
المبحوثين لمھارات اإلدارة المزرعية وأن قيمة معامل االرتباط بلغت )  (0.163 , 0.229 ,0.177 , 0.270- , 0.310- , 0.336 ,0.321-وذلك علي الترتيب  ,أن
المتوسط العام ألجمالي متوسطات تطبيق اإلحدى عشر مھارة ھو ) (1.92وھو يقع في الفئة ذات مستوي التطبيق المتوسط  ,أن مھارة االستعداد لجمع المعلومات ھي
المھارة الوحيدة في االحد عشر مھارة التي تتعرض لھا الدراسة الذي جاءت في الفئة ذات متوسط التطبيق المرتفع بينما جاءت مھارات تخطيط أوقات العمل الزراعي
ومھارات مواءمة االنتاج مع اسعار السوق ومھارات استخدام السجالت وتحليل نتائج االعمال الزراعية في الفئة ذات متوسط التطبيق الضعيف  ,بينما جاءت باقي
المھارات وھي سبع مھارات في الفئة ذات التطبيق المتوسط  .وأن المتغيرات المستقلة مجتمعة ترتبط بدرجة تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية بمعامل ارتباط متعدد قدره
) , (0.574ومعامل تحديد ) , (0.329وقد بلغت قيمة  Fالمحسوبة ) , (8.66وھي قيمة معنوية عند مستوي معنوية  ,0.01وھذا يدل علي أن المتغيرات المستقلة
المدروسة مجتمعة تسھم إسھاماً معنوياً في تفسير حوالي  %33من التباين الكلي الحادث في درجة تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية .ثالثا ً  :الصحة المالية للمزرعة :
 - 1تحقيق االرباح  :وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات تحقق تلك المؤشرات ) (2.76وأن ترتيب ھذا المكون الرئيسي بالنسبة لباقي المكونات ھو الترتيب األول .
 - 2السيولـــــــــة الماليـــــــــة  - :وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات تحقق تلك المؤشرات ) (2.53وأن ترتيب ھذا المكون الرئيسي بالنسبة لباقي المكونات ھو
الترتيب الثالث  .القــــدرة على الســـــــــــداد - :بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات تحقق تلك المؤشرات )  (2.72وأن ترتيب ھذا المكون الرئيسي بالنسبة لباقي
المكونات ھو الترتيب الثاني  .التحليل المالي وحفظ السجالت  :بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات تحقق تلك المؤشرات ) (2.02وأن ترتيب ھذا المكون الرئيسي
بالنسبة لباقي المكونات ھو الترتيب الرابع واالخير  .رابعا ً  :التعرض لوسائل اإلعالم ومصادر المعلومات والغرض منه  :أن االعتماد علي مصدر االتصال بمحالت
المبيدات وشركات االسمدة  .جاء في الترتيب األول بنسبة  %68يليه في الترتيب االتصال باألھـــــل واألصدقاء والجيــــران بالقريــــــــة وذلك بنسبة  , %66بينما جاء
التعرض بأغراض غير فنية فقد جاء التعرض بغرض الحصول علي شھاده بالحيازة من عدمه في الترتيب االول .
الكلمات اإلسترشادية :تطبيق مھارات االدارة المزرعية  -مھام االرشاد الزراعي في مجال االدارة المزرعية – الصحة المالية للمزرعة  -ومصادر المعلومات
والغرض منه – مھارات جمع وإدارة المعلومات .

المقدمة
تعتبر الزراعة في مصر عصب االقتصاد القومي وركيزته
األساسية إذ تساھم بحوالي ثلث الدخل القومي  ,وخمس قيمة الصادرات ,
كما تعد مصدر الدخل الرئيسي ألكثر من نصف سكان مصر عالوة على
أنھا مسئولة عن إشباع االحتياجات الغذائية للسكان والوفاء بمتطلبات
القطاع الصناعي للمواد الخام للعديد من الصناعات الھامة )ربيع نقالً عن
أبومندور ,2010ص  , (247حيث يؤدي استخدام عناصر اإلنتاج دون
االستناد إلى المعايير االقتصادية والفنية إلى تدني اإلنتاجية من جھة و
ارتفاع التكاليف من جھة أخرى  ،وھذا يرجع إلى عدم االستغالل الكامل
واألمثل للموارد لذلك يجب على المھتمين بالقطاع الزراعي تركيز
اھتمامھم على الطرائق المؤدية إلى زيادة اإلنتاج وسيكون األسلوب
العلمي في ادارة المزارع الشرط األساسي والكافي لتحقيق ذلك )القيسي
& العزي  , 2010 ,ص (74
ويعزى ارتفاع اإلنتاجية على أي مستوى إلى عوامل متنوعة  ,منھا
تجھيزات راس المال أو تعلم مھارات جديدة في العمل ,وتتأثر االنتاجية ايضاً
بعوامل علي مستوي الفرد منه التعليم والخبرة وعوامل وعلي مستوي المنشأة
مثل اإلدارة والتجھيزات وعوامل علي مستوي الوطن مثل استراتيجيات النمو
االقتصادي ) مكتب العمل الدولي  , 2008 ,ص . (2
يساعد علم إدارة المزرعة على إعداد مدير ناجح للمزرعة من
خالل تحسين القرارات المتخذة في كافة الجوانب المادية والفنية واإلدارية

للمزرعة كاختيار نوع المحصول واختيار األرض والتقنيات الزراعية
المناسبة التي تحتاج الى مھارات مختلفة ) حسون  , 2015 ,ص .(612
يعتبر اإلرشاد الزراعي أحد األجھزة الھامه التي تقوم بالتفاعل
مع منتجي المحاصيل الزراعية من خالل تقديم ما توصل إلية الباحثين
والمھنيين االحترافيين في فروع الزراعة عامه والخاصة المرتبطة
بإنتاجھا وتداولھا وتسويقھا والتي ينتج عنھا تغير في معلومات وممارسات
الزراع لتحقيق ما وراءه من مستويات األھداف االقتصادية واالجتماعية
)فريد  .2001 ,ص (12
وقد أشار سرحان نقالً عن"  , 2016) " FAOص  (199ان
اإلدارة المزرعية في نظر الكثير من الزراع ترفا لكون محور اھتمامھم
مرتكز حول تطبيق توصيات وتكنولوجيا لھا ارتباط مباشر بزيادة اإلنتاج
وزيادة صافى العائد  ،إال أن في ظل التحديات والتغيرات التي تواجه
قطاع الزراعة المصري وخاصة في السنوات األخيرة أصبحت اإلدارة
المزرعية علم البد أن يطبق بشكل صحيح من خالل اإلرشاد الزراعي
حيث يساعد اإلرشاد المتعلق باإلدارة المزرعية الزراع على التخطيط
الجيد  ،واحتيار الممارسات الجيدة  ،لكي يكون الزراع في منافسة قوية
بمنتجاتھم مع الزراع اآلخرين وذلك من خالل تعليمھم مھارات اإلدارة
 Management Skillsوإدارة التسويق المزرعي Marketing farm
 managementمما يساعدھم في النھاية على اتخاذ القرار الصحيح
نحو اختيار  ،المحصول المناسب طبقا للمستويات المالية  ،والعمالة ،
واألرض  ،والمخاطر المتوقعة .
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اإلطار النظري واالستعراض المرجعي
أوالً  :تعريف اإلدارة المزرعية - :
تعرف اإلدارة المزرعية بانھا " الكيفية التي ينظم بھا المنتج
عوامل اإلنتاج في مزرعته ويوائم ممارساته مع بيئته ,ويوزع منتجاته
للحصول علي أعلي إنتاج  ,وھي علم اتخاذ القرار واالختيار بين البدائل
اإلنتاجية والتسويقية  ) .المنظمة العربية للتنمية الزراعية  ,2007 ,ص(4
وقد أشار سرحان)  ,2011ص  (290الي أن مفھوم اإلدارة
المزرعية بأنه " مدخل تطبيقي يتضمن مجموعة من العمليات المزرعية
التقليدية والحديثة لمقابلة متطلبات الزراعة المستدامة 0
وقد أشار الرويس نقالً عن ايفرسون ) بدون سنه  ,ص (10أن
اإلدارة المزرعية ھي العلم الذى يدرس ويختبر النظم والعمليات اإلنتاجية
في المزرعة من وجھة النظر الخاصة بالكفاءة اإلنتاجية واستمرار تدفق
األرباح على المنتج من مزرعته.
وقد عرفھا نصر )  ,2007ص" ( 15أنھا عملية اقتصادية
الختيار أنسب الطرق التي يحصل بھا المزارع على موارده وتنظيم ھذه
الموارد )األرض  ,رأس المال  ,العمل  ,الوقت  ,اإلدارة ("
ثانيا ً  :وظائف أخصائي اإلدارة المزرعية - :
وقد أوضح ) ( kahan , 2013, p 9أنه يمكن عرض وظائف
أخصائي اإلدارة المزرعية في النقاط التالية :
أ .تقديم الدعم اإلرشادي للمزارعين.
ب .التسھيل والمساعدة علي قيام روابط بين المزارعين وموردي
المدخالت الزراعية .
ج .مساعدة المزارعين وتوجيھھم لالستخدام األفضل لمواردھم .
د .تجميع وتحليل البيانات المتعلقة بالعمليات الزراعية ونشر تلك البيانات
حتي ينتفع بھا أكبر عدد من الزراع .
ه .تقديم المشورة الالزمة بشأن الفرص المتاحة للزراع .
و .توفير كافة المعلومات الخاصة بالعمليات التسويقية )تسھيل الروابطبين
المزارعين والمشترين( .
ز .تقديم المشورة بشأن المشاريع والبرامج الداعمة لألنشطة الزراعية
المختلفة .
ح .تسھيل عمليات االتصال بين الزراع وبين جمھور القطاع الزراعي
لتحسين التعاون والفھم المشترك .
ثالثا ً  :مشاكل ومعوقات تطوير أساليب اإلدارة المزرعية-:
وقد أوضحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن معوقات
تطوير أساليب اإلدارة الزراعية ) مرجع سابق  ,2007 ,ص ص (9-8
• مشاكل خاصة بالنظم المزرعية  – :سيادة النظم التقليدية لإلنتاج
النباتي والحيواني  - .تفتت الرقعة الزراعية  - .اعتماد بعض االراضي
علي ريھا بمياه اآلبار.
• مشاكل ومعوقات تمويلية - :محدودية الموارد المالية التي تحول دون
تطبيق أساليب اإلدارة الحديثة  - .ضعف التمويل ومصادرة وخاصة
لصغار الزراع - .عدم توافر مستلزمات اإلنتاج بصورة منتظمة - .
تدني أسعار المنتجات الزراعية خاصة في مواسم حصاد المحاصيل .
• مشاكل ومعوقات تسويقية – :ضعف العملية التسويقية برمتھا خاصة
لصغار الزراع  - .ضعف بنية نظم المعلومات واإلحصاءات الزراعية
-.غياب نظم السوق المحفزة وعدم وجود برامج اقراضية وسعرية
وائتمانية واضحه .
• مشاكل ومعوقات متنوعه  – :قلة وضعف الجھود المبذولة لتدريب
الزراع علي اساليب اإلدارة المزرعية  - .تدني الوعي لدي غالبية
الزراع بأھمية اإلدارة المزرعية واساليبھا  - .ندرة وعدم توافر كوادر
في المجاالت المرتبطة بالغدارة المزرعية  - .قلة التدريب في ھذا
المجال .
رابعا ً :تقسيمات وأنواع المزارع  -:أوضحت المؤسسة العامة للتعليم
الفني والتدريب المھني) ,2005ص  (45أن ھناك تقسيمات عديدة
ألنواع المزارع نوجز منھا في التالي  -:أ – من حيث طبيعة اإلنتاج
 - :مزارع اإلنتاج النباتي - .مزارع اإلنتاج الحيواني  - .مزارع
مختلطة لإلنتاج النباتي والحيواني.
ب – من حيث حجم اإلنتاج  - :مزارع تجارية  - .مزارع االكتفاء الذاتي.
ج – من حيث السعة  - :مزارع كبيرة السعة  - .مزارع صغيرة السعة .
النموذج التصوري لتطبيق مھارات اإلدارة المزرعية
تم استخالص ھذا النموذج المقترح للدراسة والذي يحتوي علي
مجموعة من المھارات الخاصة بعملية اإلدارة المزرعية وذلك من خالل

األدبيات المحلية واإلقليمية والعالمية والتي تتعلق بھذا الموضوع والتي
أتيحت للباحثين ،وقد تم عرض ھذه المھارات والمؤشرات على عينة
مكونة من ) (10من الباحثين في مجال االقتصاد الزراعي واإلرشاد
الزراعي بكليات الزراعة ,وذلك للحكم عليھا وبيان مدى مطابقتھا لقياس
أھداف الدراسة  ،وأھمية اإللمام بھا من قبل المتدربين المبحوثين  ,وقد
أسفر ذلك عن دمج بعض المكونات وحذف بعضھا لعدم أھميتھا ومناسبتھا
للموضوع  ,وقد أسفر ذلك عن ھذا النموذج التصوري المقترح
 Conceptual Modelوذلك كما ھو موضح بالشكل رقم ) (3وسوف
يتم عرض النموذج من خالل اإلشارة الي النقاط الرئيسية التالية:
 النموذج المقترح:
 -1الفئة التي استھدفھا النموذج :تم تطبيق ھذا النموذج التصوري لتطبيق
مھارات اإلدارة المزرعية علي عينة من الزراعة بقريتين من قري
محافظة الشرقية .
 -2مكونات النموذج المقترح :يبين الشكل رقم ) (3مكونات النموذج
التصوري المقترح للعملية التدريبية كالتالي–:
أ -المدخالت وتتضمن ما يلي  :السن ,مستوي التعليم  ,الرضا عن العمل
الزراعي  ,عدد سنوات العمل في الزراعة  ,التفرغ للعمل الزراعي ,وجود
سجالت للمزرعة  ,التفرغ للعمل الزراعي ،ومصادر المعلومات .
ب -العمليات وتتضمن ما يلي :
 مھام اإلرشاد الزراعي وتحتوي علي ) (12مؤشراً ,
 اعتمدت الدراسة في قياس الصحة المالية للمزرعة علي صحيفة
النموذج الوارد في صحيفة الحقائق رقم ) (538والذ ي اخذه عنھا
)مرجع سابق  , 2016 ,ص  (205والذي تم تعديله وتطويره من قبل
الباحث بما يتناسب مع اھداف الدراسة  .وھو يحتوي علي ) (4مكونات
رئيسية  (10) ,مكونات فرعية  (38) ,مؤشراً .
ج -المخرجات وتتضمن ما يلي  :مھارات اإلدارة المزرعية والتي
تحتوي علي ) (11مھارة رئيسية تحتوي في مجملھا علي ) (77مھارة
فرعية موزعه كالتالي  :مھارة االستعداد الشخصي لجمع وإدارة
المعلومات ) (7مھارات  ,وإدارة العمل والعمالة المزرعية )(11
مھارة  ,وإدارة رأس المال ) (7مھارات  ,والتسويقية ) (6مھارات ,
وإدارة واستخدام المعدات واآلالت المزرعية ) (7مھارات  ,وتبسيط
الروتين اليومي في المزرعة ) (4مھارات  ,ومواءمة اإلنتاج مع
أسعار السوق ) (6مھارات  ,وشراء مھمات المزرعية ) (7مھارات ,
ومواجھة األخطار الزراعية ) (8مھارات  ,استخدام السجالت وتحليل
نتائج االعمال المزرعية ) (8مھارات.
 -3اختبار صحة النموذج:
تم االستعانة بعدد من األدوات والمقاييس اإلحصائية للتعرف علي
مدي صالحية النموذج المقترح لقياس درجة تطبيق مھارات اإلدارة
المزرعية وذلك كما ھو موضح في الطريقة البحثية  ,وعلي الرغم من أن
ھذا النموذج يمكن اإلضافة عليه في أي مكون أو مؤشر من مؤشراته ,إال
أن ھذا النموذج يعد كافيا ً في حدود ما أتيح للباحثين من مراجع علمية
ودراسات سابقة في مجال اإلدارة المزرعية والتي توصف بأنھا قليلة جداً
خاصة المرتبط منھا بمجال العمل اإلرشادي  ,ومن ثم يعد لحد ما قاعدة
للتعرف علي أھمية مھارات اإلدارة المزرعية للعمل المزرعي ودور
اإلرشاد الزراعي ومھامه في ھذا المجال.
مشكلة الدراسة  : study Problemتعد مشكلة الدراسة من أھم
المشكالت التي تواجه المزرعة ومديرھا والمتمثل في المزارع الذي ينظر
إلية علي أنه يدير عمله المزرعي بدون خطة مسبقة وبدون طريقة عمل
مقصودة  ,حيث أن عملية إدارة المزرعة والتي تشتمل علي إحدى عشر
مھارة إدارية مزرعية وفقا ً لما تراه الدراسة  ,يقع ترتيب تلك العملية في
مقدمة كافة العمليات المزرعية حتي أنھا تسيق في أھميتھا وترتيبھا
العمليات الفنية التي يقوم بھا المزارع نحو مزرعته وذلك من وجھة نظر
الدراسة  ,حيث أن مھارات ادارة المزرعة يقوم بھا المزارع بدون قصد
وھو غير مدرك لقيامه بھا لذلك قامت ھذه الدراسة للتعرف علي مدي
وواقع قيام المزارع بمھارات ادارة المزرعة  ,ومحاولة إلقاء الضوء ولفت
النظر الي مھارات اإلدارة المزرعية من وجھة النظر اإلرشادية ألنه
غالباً ما تقرن عملية اإلدارة المزرعية بالجوانب االقتصادية أكثر من
الجوانب اإلرشادية  ,وتقوم ھذه الدراسة لإلجابة علي تساؤل رئيسي ھو:
"كيف يسھم تطبيق النموذج المقترح لإلدارة المزرعية في تقديم
رؤية وتصور للنھوض بمستوي إدارة العمل المزرعي بمحافظة الشرقية
من وجھة النظر االرشادية ؟
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أھمية الدراسة :Study Importance
تتمثل أھمية الدراسة في كونھا تتطرق الي مجال مھم جداً تم إھماله من
جھة الجھاز اإلرشاد الزراعي وتم إھماله أيضاً من جھة الجھاز البحثي لإلرشاد
الزراعي في محافظة الشرقية  ,حيث أن ھناك ندرة في البحوث التي تمت
وربطت بين العمل اإلرشاد الزراعي وإدارة المزرعة  ,وأيضا ً اقتصرت الخدمة
اإلرشادية الزراعية علي تقديم المعلومات الفنية الخاصة بالحاصالت الزراعية
فقط دون التطرق الي جوانب اإلدارة المزرعية مع العلم أن ھذا المجال يقع في
صميم العمل االرشادي الزراعي ومن ثم الدراسة سوف تتعرض الي مھارات
االدارة المزرعية من حيث درجة تطبيق الزراع لھا في مزارعھم  ,كما أن
الدراسة تشمل على قطاع واسع ومتنوع من المبحوثين  ،مما يعطي مصداقية
أكبر للبيانات األولية  ،ومن ثم تسھم الدراسة بشكل واضح في التنمية المستقبلية
لمستوي الخدمة اإلرشادية في محافظة الشرقية .
أھداف الدراسة : Study Objective
يمكن صياغة أھداف ھذه الدراسة كالتالي:
 -1التعرف على الخصائص الشخصية والمھنية للزراع المبحوثين.
 -2قياس مستوي إداء الجھاز اإلرشادي الزراعي بالمھام المطلوبة منه في
مجال اإلدارة المزرعية .
 -3قياس مستوى تطبيق الزراع المبحوثين لمھارات اإلدارة المزرعية
اإلحدى عشر .
 -4قياس درجة الصحة المالية للمزارع عينة الدراسة .
 -5تحديد العالقة ودرجة إسھام المتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير
التباين في تطبيق الزراع المبحوثين لمھارات اإلدارة المزرعية .
 -6التعرف علي مصادر ودرجة تعرض الزراع المبحوثين عينة الدراسة
لمصادر المعلومات الزراعية .

الطريقة البحثية
يتضمن ھذا الجزء عرضا ً للطريقة البحثية للدراسة الراھن ,وذلك من
خالل تناول التعريفات اإلجرائية الخاصة بالبحث ,مجال البحث الميداني
)البشري – الزمني – الجغرافي ( ,أدوات جمع البيانات الميدانية ,المعالجة
الكمية للبيانات ,أدوات التحليل اإلحصائي ,الفروض النظرية للبحث.

أوالً  :التعريفات االجرائية :
 -1درجة تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية  :ويقصد بھا في ھذه
الدراسات مجموعة من المؤشرات عددھا ) (77مؤشراً تعكس مدي
قيام الزراع من عدمه بتطبيق مھارات اإلدارة المزرعية التي عددھا
) (11مھارة من علما ً بان ھذه المؤشرات موزعه علي تلك المھارات
كالً علي حسب األدوار المطلوبة منه وذلك من وجھة نظر الدراسة.
 -2مھارة االستعداد الشخصي لجمع وإدارة المعلومات  :ويقصد به مدي
قيام الزراع من عدمه بجمع المعلومات عن األصناف وأسعار
المحاصيل وأسعار الشتالت وأماكن التسويق وكميات االسمدة وأنواع
المبيدات وعن المحاصيل التصديرية .
 -3مھارات إدارة العمل والعمالة المزرعية  :ويقصد به مدي قيام الزراع
من عدمه باختيار ال عمالة المناسبة وتدريب العمالة األسرية وتوزيعھا
ومعرفة الوقت الذي يستغرقه كل عمل زراعي واستعانته بالعمالة
االسرية في مواسم العمل وإعطائه لبعض األعمال كمقاولة ووضع
خطة مسبقة للعمل وتحقيق عالقة طيبة مع العمال وإعطائھم وقت
للراحة وإعطائھم تعليمات واضحه وإظھار األخطاء التي يرتكبونھا .
 -4مھارات إدارة رأس المال  :ويقصد به مدي قيام الزراع من عدمه
باختيار المحصول المناسب لرأس المال وتوظيف القروض واالحتفاظ
بمبلغ من المال ألول الموسم وتخزين مستلزمات اإلنتاج وحساب
صافي دخل األرض واحتساب قيمة العمل االسري وتماشي اجور
العمالة مع عنده مع أجورھم في المزارع األخرى .
 -5المھارات التسويقية :ويقصد به مدي قيام الزراع من عدمه تحديد
حجم إحتياج السوق والموعد المناسب للجني ووضع التسويق في
االعتبار قبل الزراعة وتفاوت االسعار في االسواق ومتابعة نشرات
التنبؤ باألسعار وزراعة العروات الثالثة لالنتفاع بفترات ارتفاع
االسعار .
 -6مھارات تخطيط أوقات العمل المزرعي  :ويقصد به مدي قيام الزراع
من عدمه توزيع الوقت لتفادي التضارب ترتيب اولويات العمل
المزرعي االستفادة من أوقات قلة العمل وتفادي أوقات ازدحام العمل
تجميع بعض األنشطة لتوفير الوقت .
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 -7مھارات إدارة اآلالت والمعدات المزرعية  :ويقصد به مدي قيام
الزراع من عدمه بفحص اآلالت المزرعية وإصالحھا وشراء بعض
اآلالت المستعملة وتأجير بعض اآلالت لرفع الكفاءة التشغيلية وعدم
شراء أي آلة إال لحاجه ملحة لھا وتبادل بعض اآلالت والمعدات مع
الجيران والتأكد من أن العمل اآللي يوفر التكلفة ومدي مالئمة اآللة
للمھمة المطلوبة .
 -8مھارات تبسيط الروتين اليومي في المزرعة  :ويقصد به مدي قيام
بتخزين مستلزمات االنتاج بمكان قريب من
الزراع من عدمه
المزرعه والتقليل من التنقل داخل المزرعة بالقيام بعمل أثناء الذھب
وعمل اثناء العودة واستخدم أدوات وعربات لنقل مستلزمات االنتاج
بدالً من حملھا علي الكتف وتوافر عدد مناسب من االدوات الصغيرة
في متناول العمال مثل ادوات توزيع االسمدة وادوات الجمع .
-9مھارة مواءمة اإلنتاج مع أسعار السوق :ويقصد به مدي قيام الزراع
من عدمه سحب سلف من البنك في حال انخفاض االسعار وتقليل
العمليات الزراعية وتأخير مواعيد الحصاد وتقليل تكاليف المعيشة
وتخفيض تكاليف شراء المعدات وتخفيض اجور العمالة عند انخفاض
االسعار .
 -10مھارات شراء مھمات المزرعة  :ويقصد به مدي قيام الزراع من
عدمه االلمام بأسعار أدوات االنتاج والمساومة عند شراء أي شيء
للمزرعة التمييز بين المشتريات الكبيرة والصغيرة التعرف علي
االسعار من الجيران وأن ھناك اسعارھا ثابته واالتصال بعدد من
البائعين وحضور المزادات للتعرف علي االسعار .
 -11مھارات مواجھة األخطار الزراعية  :ويقصد به مدي قيام الزراع
من عدمه تجنب المخاطرة ومدي سماح الوضع المالي له للدخول في
مخاطرة والتنوع في المحاصيل ومدي توافر احتياطي مالي واختيار
المحصول الذي به مخاطرة أقل والتخلص من المحصول في حالة
إنخفاض األسعار والتغيرات المناخية .
 -12مھارات استخدام السجالت وتحليل نتائج األعمال المزرعية :
ويقصد به مدي قيام الزراع من عدمه باستخدام الدخل الصافي
ومدي توافر سجالت خاصة بالمساحة وسجالت للتخطيط وسجالت
لألسمدة والمبيعات ومستلزمات االنتاج وتقدير االيرادات المزرعية
المختلفة .
 -13مھام االرشاد الزراعي  :ويقصد بھا في ھذه الدراسة مجموعة من
االدوار والوظائف التي يقوم بھا المرشد الزراعي نيابة عن الجھاز
االرشادي الزراعي عددھا ) (12مھمه تعكس الدور الذي يقوم به
االرشاد الزراعي في مجال إدارة العمل الزراعي وذلك من وجھة
نظر الدراسة .
 -14الصحة المالية للمزرعة  :ويقصد به في ھذه الدراسة درجة تحقق
عناصر االدارة المالية للمزرعة والمتمثلة في تحقق االرباح ,
والسيولة المالية  ,والقدرة علي السداد  ,والتحليل المالي وحفظ
السجالت وذلك من خالل ) (38مؤشر تعكس في مجملھا الصحة
المالية أو الحيوية المالية للمزرعة .
ثانياً  :المجال الميداني للدراسة :
ويقصد به ذلك اإلطار الذي يجري فيه البحث الميداني يشمل
ثالثة أبعاد ھي) جغرافي – بشري – زمني ( يمكن عرضھا كالتالي :
 -1المجال الجغرافي :ويقصد به المجتمع أو المنطقة التي تم إجراء البحث
فيھا  ,حيث تم إجراء ھذه البحث في محافظة الشرقية علي المبحوثين
من قريتي )بني عامر – كفر موسي عمران( .
 -2المجال البشري :ويقصد به في ھذا البحث األفراد الذين تم تطبيق
البحث الميداني عليھم حيث كانت العينة كالتالي  :تم إختيار قريتين من
قري مركز الزقازيق االولي ھي قرية بني عامر لتمثل القري ذات
أعداد الحائزين الكبير بإجمالي عدد حائزين  2000حائزاً والثانية
ھي قرية كفر موسي عمران تمثل القري ذات أعداد الحائزين الصغير
بإجمالي عدد حائزين  1000حائزاً  ,حيث تم إختيار العينة بطريقة
النسبة وكانت حوالي  % 5من اجمالي الحائزين بالقريتين ليصبح
حجم العينة ھو  150حائزاً موزعين علي القريتين  100حائزاً من
قرية بني عامر و  50حائزاً من قرية كفر موسي عمرن .
 -3المجال الزمني :تم جمع بيانات ھذه الدراسة خالل شھري فبراير،
ومارس لعام  2018باستخدام أسلوب االستبيان بالمقابلة الشخصية
للزراع المبحوثين أفراد العينة الحائزين بالقريتين .

ثالثاُ  :أدوات جمع البيانات الميدانية للبحث  :للحصول علي بيانات ھذه
البحث تم تصميم استمارة إستبيان لجمع البيانات من المبحوثين
والتي تتناسب بنودھا مع تحقيق أھداف البحث.
رابعا ً  :االختبار المبدئي ألداة جمع البيانات :Pre-Test
تم إجراء اختبار مبدئي ألداة جمع البيانات على عينة مكونة من
) (20من الزراع الحائزين بزمام جمعيتي بني عامر وكفر موسي  ,وقد
أسفر ذلك عن تعديل بعض األسئلة بما يتالءم مع النتائج والمالحظات التي
ظھرت من االختبار ،وبناء على ذلك تم وضع االستمارة في صورتھا
النھائية حتى أصبحت صالحة كأداة لجمع البيانات الميدانية بما يتناسب
وتحقيق األھداف البحثية محل الدراسة.
خامسا ً :المعالجة الكمية لبيانات الدراسة -:تمت معالجة بعض استجابات
المبحوثين بما يالئم تحليلھا إحصائيا واستخالص النتائج الالزمة
لتحقيق أھداف الدراسة كما ھو موضح بالجدول رقم ) ، (1وذلك
على النحو التالي:
 -1السن  :تم تحديد السن من خالل الرقم الخام الذي ذكره المبحوث .
 -2مستوي التعليم  :تم قياسه من خالل إعطاء أمي )درجة واحدة(  ,يقرأ
ويكتب )درجتين(  ,دبلوم فني  3سنوات )ثالث درجات(  ,دبلوم فني 5
سنوات ) أربع درجات (  ,بكالوريوس )خمسة درجات( .
 -3الرضا عن العمل الزراعة بصفه عامه  :تم قياسه من خالل إعطاء راضي )
 ،(3راضي لحد مــــا ) ،(2غير راضي ).(1
-4عدد سنوات العمل في مجال الزراعة :تم قياسه من خالل الرقم الخام الذي ذكره
المبحوث وتم تقسيم االستجابات إلي ثالثة فئات على أساس عدد السنوات .
 -5التفرغ للعمل الزراعي  :تم قياسه من خالل إعطاء متفرغ تماماً ) (2متفرغ
لبعض الوقت ). (1
 -6وجود سجالت زراعية بالمزرعة  :تم قياسه من خالل إعطاء يوجد ) , (1ال
يوجد ). (0
 -7مھام االرشاد الزراعي في مجال اإلدارة المزرعية  :تم تحديد كل مبحوث
لدرجة تحقق المھام التي تعرضت لھا الدراسة وذلك لعدد ) (12مھامه,
حيث تضمنت كل مھامه ثالث اختيارات  ,يحدث) ثالث درجات( يحدث
لحد ما ) درجتين ( ال يحدث )درجة واحدة ( وتم تجميع الدرجات الكلية
لكل مبحوث حيث كانت تتراوح ما بين ) (36 -12درجة تعبر عن درجة
تحقق المھام ,وتم تقسيم االستجابات إلي ثالثة فئات تحقق منخفض )-12
 (19درجة ,تحقق متوسط ) (28 -20درجة ,تحقق مرتفع )(36 -98
درجة.
 -8درجة الصحة المالية للمزرعة :تم تحديد كل مبحوث لمستوي الحيوية المالية
لمزرعته من خالل )(38مؤشراً مصنفة تحت ) (10بنود فرعية  ,مصنفه
تحت ) (4بنود رئيسية  ,حيث تم تقسيم االستجابات الي ثالثة فئات ھي
منخفضة ) ( درجة متوسطة ) ( درجة  ,مرتفعة ) ( درجة .
 -9الدرجة الكلية لتطبيق مھارات االدارة المزرعية  :تم تحديد كل مبحوث
لمستوي تطبيق مھارات االدارة المزرعية التي تعرضت لھا الدراسة وذلك
لعدد ) (77ممارسة مصنفة تحت ) (11مھارة فرعية  ,حيث تضمن كل
سؤال ثالث اختيارات  ,نعم ) ثالث درجات ( في بعض االحيان ) درجتين (
ال )درجة واحدة ( وتم تجميع الدرجة الكلية لكل مبحوث بعد معايرتھا حيث
كانت تتراوح ما بين ) ( 231 -77درجة تعبر عن درجة تطبيق تلك
الممارسات  ,وتم تقسيم االستجابات إلي ثالثة فئات تطبيق منخفض ) -115
 (145درجة ,تطبيق متوسط )  (176 -146درجة ,تطبيق مرتفع ) -177
 (207درجة .وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل
ممارسة مدروسة ,وتم تقسيم مستوي تطبيق مھارات االدارة المزرعية
للزراع المبحوثين الي ثالثة فئات ھي :ضعيف ) , (1.66-1متوسط )1.67
–  , (2.34مرتفع ) . (3 -2.35
 -10مصادر المعلومات ودرجة التعرض لھا  :تم قياسه من خالل
إعطاء ال )صفر(  ,نعم مرة كل اسبوع ) . (1نعم مرة كل  15يوم
) . (2نعم مره كل  30يوم ) . (3نعم مرة كل  3اشھر ), (4
واعطي كل غرض درجة واحدة بحد اقصي اربعة درجات في حالة
وصول عدد االغراض من التواصل اربعة اغراض .
سادسا ً :أدوات التحليل اإلحصائي :تم استخدام التكرارات  ،والنسب
المئوية ،والمدى ،والمتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري و
معامل ارتباط الرتب سبيرمان وتحليل االنحدار المتعدد كأدوات
للتحليل اإلحصائي واستخالص نتائج الدراسة.
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جدول  .1المعالجة الكمية للبيانات المتعلقة بالخصائص الشخصية والمھنية للمتدربين المبحوثين أفراد العينة
االستجابة الوزن الرقمي
المتغير
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3
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النتائج والمناقشات
ً
أوال  :البيانات الشخصية والمھنية للمتدربين المبحوثين أفراد العينة:
يعرض ھذا الجزء ألھم النتائج التي أمكن التوصل إليھا من خالل
الدراسة الميدانية كما يلى:
توضح النتائج الواردة في جدول ) :(2أن ما يزيد عن ثلثي أفراد
العينة بنسبة ) (%63.4جاءت أعمارھم تتراوح ما بين ) (80:43سنة،
وأن ما يقرب من ثلث أفراد العينة بنسبة ) (% 31,3مستواھم التعليمي
أمي  ،كما يتضح من نفس الجدول أن ما يقرب من ثلث أفراد العينة بنسبة
) (% 32راضي عن العمل الزراعي  ،كما أشارت النتائج الي أن حوالي

ال

 -21مصادر
المعلومات

نعم
كل7
ايام
نعم
كل15
يوم
نعم
كل30
يوم
نعم
كل 3
شھور

0
1
2
3
4

حسب
العدد
الغرض بحد
اقصي
4

نصف المبحوثين أفراد العينة ) (%50.7عدد سنوات عملھم في الزراعة
تتراوح ما بين ) (26 :5سنه  ،كما أظھرت النتائج أيضاً الي أن حوالي
ثلثين المبحوثين يمارسون عمالً أخر بجانب مھنة الزراعة وذلك بنسبة
) ، (%63.3وأن أكثر من ثالثة أرباع المبحوثين بنسبة ) (%76أوضحوا
أنه ال يوجد لديھم أي سجالت خاصة بمزارعھم  ،وأن غالبية المبحوثين
أوضحوا أن الجھاز اإلرشادي الزراعي يقوم بالمھام الخاصة به في مجال
اإلدارة المزرعية بدرجة منخفضة وذلك بنسبة ) ،(%82.7كما يتضح من
نفس الجدول أيضا ً أن أكثر من ) (%90من المبحوثين أشاروا الي أن
الصحة المالية لمزارعھم تتراوح ما بين ضعيفة ومتوسطة.
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جدول  .2توزيع المبحوثين أفراد العينة وفقا ً لبعض الخصائص الشخصية والمھنية المدروسة.
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ثانيا ً  :تحديد العالقة بين الدرجة الكلية لتطبيق مھارات اإلدارة المزرعية
والمتغيرات المستقلة أوضحت النتائج ما يلي -:
أ .درجة تطبيق المبحوثين لمھارات اإلدارة المزرعية :
يتضح من الجدول رقم ) (3أن نسبة الزراع المبحوثين الذين
كانت درجة تطبيقھم لمھارات اإلدارة المزرعية منخفضة بلغ حوالي
) ,(%18بينما كانت نسبة الزراع المبحوثين الذين كانت درجة تطبيقھم
لمھارات اإلدارة المزرعية متوسطة بلغ حوالي ) , (%54بينما كانت نسبة
الزراع المبحوثين اللذين كانت درجة تطبيقھم لمھارات اإلدارة المزرعية
مرتفع بلغ حوالي)  , (%28حيث يتضح من العرض السابق أن حوالي
 %82من الزراع المبحوثين الدرجة اإلجمالية لتطبيق مھارات اإلدارة
المزرعية ما بين متوسطة ومرتفعة .
جدول . 3توزيع الزراع المبحوثين وفقا ً للدرجة الكلية لتطبيق مھارات
اإلدارة المزرعية
عدد %
الدرجة الكلية لتطبيق مھارات اإلدارة المزرعية
18.0 27
تطبيق منخفض ) (145-155درجة
54.0 81
تطبيق متوسط ) (176 -146درجة
28.0 42
تطبيق مرتفع ) (207 -177درجة
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية في محافظة الشرقية.2018 ،

ب -العالقة بين الدرجة الكلية لتطبيق مھارات اإلدارة المزرعية والمتغيرات
المستقلة:
يتضح من جدول رقم )  ( 4وجود عالقة ارتباطية معنوية بين كالً من
المتغيرات التالية ) السن  ,مستوي التعليم  ,وعدد سنوات العمل في مجال
الزراعة  ,والتفرغ للعمل الزراعي  ,وجود سجالت خاصة بالمزرعة  ,ومھام
االرشاد الزراعي في مجال اإلدارة المزرعية  ,الصحة المالية للمزرعة(
والدرجة الكلية لتطبيق الزراع المبحوثين لمھارات اإلدارة المزرعية وأن قيمة
معامل االرتباط بلغت ),0.177 , 0.270- , 0.310- , 0.336 ,0.321-
 (0.163 , 0.229وذلك علي الترتيب  ,حيث أن )السن  ,وعدد سنوات العمل في
مجال الزراعة  ,والتفرغ للعمل الزراعي ( درجة االرتباط معنوية إحصائياً
سالبة عند مستوي معنوية  0.01وقد يرجع ذلك الي ارتباط المتغيرات الثالثة
بعالقة مادية معنوية مع بعضھم البعض االمر الذي ترتب علية تقارب عالقة كل
منھم بالمتغير التابع الرئيسي للدراسة  ,حيث أنه كلما زاد سن المزارع زادت معه
عدد سنوات العمل في الزراعة وقلت اھتماماته بالقيام بأعمال أخري غير
زراعية ومن ثم قدرته ورغبته في تحسين العمل المزرعي بعد كل ھذا العمر
تضعف وتتالشي مع التقدم في السن وبالتالي ظھرت تلك العالقة االرتباطية
العكسية بين المتغيرات الثالثة والدرجة الكلية لتطبيق مھارات اإلدارة المزرعية .
أما بالنسبة ل )مستوي التعليم  ,ومھام االرشاد الزراعي في مجال اإلدارة
المزرعية ( درجة االرتباط معنوية وموجبة إحصائيا ً عند مستوي معنوية ,0.01
وبالنسبة ل )وجود سجالت خاصة بالمزرعة  ,الصحة المالية للمزرعة( درجة

االرتباط معنوية وموجبة إحصائياً عند مستوي معنوية  , 0.05وبالنسبة للرضا
عن العمل الزراعي فقد كانت العالقة غير معنوية.
جدول  .4نتائج اختبار معامل االرتباط البسيط سبيرمان بين الدرجة
الكلية لتطبيق مھارات اإلدارة المزرعية وبين المتغيرات
المستقلة المدروسة .
م المتغيرات المستقلة

 1السن .
 2مستوي التعليم .
 3الرضا عن العمل الزراعي .
 4عدد سنوات العمل في مجال الزراعة.
 5التفرغ للعمل الزراعي .
 6وجود سجالت خاصة بالمزرعة .
 7مھام االرشاد الزراعي في مجال اإلدارة المزرعية.
 8الصحة المالية للمزرعة .

قيمة معامل االرتباط للدرجة
الكلية لتطبيق مھارات اإلدارة
المزرعية .

**0.321**0.366
0.053
**0.310**0.270*0.177
**0.229
*0.163
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ثالثاً  :قياس مستوي تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية للزراع المبحوثين
أفراد العينة -:
تشير النتائج الواردة في جدول رقم ) (5الي ما يلي:
-1النتائج المتعلقة بمھارة االستعداد الشخصي لجمع وإدارة المعلومات :
يتضح من جدول ) (5أن عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (7وقد بلغ
المتوسط العام ألجمالي متوسطات ممارسات ھذه المھارة )  (2.85وھو يقع
في الفئة ذات مستوي التطبيق المرتفع  ,حيث جاءت ممارساته في جمع
معلومات عن الصنف الذي يعطي اإلنتاجية العالية من المحاصيل المختلفة
وممارساته في توفير معلومات عن المحاصيل التصديرية في الترتيب األول
واألخير بمتوسط ) (1.65 , 2.76وذلك علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل
لتطبيق ھذه المھارة بالنسبة لباقي مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة ھو
الترتيب األول وھذا والترتيب الطبيعي لھذه المھارة بالنسبة لباقي مھارات
اإلدارة المزرعية حيث أن أي عمل في المزرعة يبدأ بتجميع معلومات عنه .
-2النتائج المتعلقة بمھارة إدارة العمل والعمالة المزرعية  :يتضح ايضاً من
نفس الجدول أن عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (11ممارسة في مجال
اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام إلجمالي متوسطات ممارسات ھذه
المھارة )  (2.07وھو يقع في الفئة ذات مستوي التطبيق المتوسط  ,حيث
جاءت ممارساتھم في االستعانة بعمالة من أسرتھم خاصة في مواسم العمل
الزراعي ) نظراً لموسمية العمل المزرعي (  ,وممارساته في وضع خطة
مسبقة للعمل المزرعي حتي يتم إنجاز بعض األعمال ذات االھمية
للمحاصيل الزراعية في الترتيب األول واألخير بمتوسط ) (1.65 -2.59
وذلك علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل لتطبيق ھذه المھارة بالنسبة لباقي
مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة ھو الترتيب الخامس .
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جدول  .5توزيع الزراع المبحوثين أفراد العينة وفقا ً لدرجة تطبيقھم لمھارات االدارة المزرعية .
العبارات
أوالً  :مھارة االستعداد الشخصي لجمع وإدارة المعلومات -:
 -1جمع معلومات عن الصنف الذي يعطي اإلنتاجية العالية من المحاصيل المختلفة .
 -2جمع معلومات عن أسعار المحاصيل الزراعية في المستقبل )عند الحصاد (
 -3توفير معلومات عن أسعار الشتالت وأماكن الشراء .
 -4جمع معلومات عن أماكن تسويق المنتجات الزراعية .
 -5توفير معلومات عن كميات السماد الالزمة للحصول علي إنتاجية مناسبة .
 -6توفير معلومات عن أنواع المبيدات الالزمة لمكافحة أمرض المحاصيل المختلفة .
 -7توفير معلومات عن المحاصيل التصديرية.
االجمالي
المتوسط
ثانيا  :مھارات إدارة العمل والعمالة المزرعية-:
-1اختيار العمالة المناسبة للعمل في زراعة المحاصيل المختلفة .
-2تدريب وتأھيل العمالة األسرية لتقوم بأعمالھا المزرعية بشكل مناسب.
-3توزيع العمالة األسرية والمستأجرة في الحقل بما يتناسب مع حاجة العمل.
 -4معرفة الوقت الذي تستغرقه كل األعمال التي تقوم بھا العمالة المزرعية .
-5استعين بعمالة من أسرتي خاصة في مواسم العمل الزراعي ) نظراً لموسمية العمل المزرعي ( .
-6أعطي بعض األعمال المزرعية )كالمقاولة( لبعض العمال إلنجاز العمل .
 -7وضع خطة مسبقة للعمل المزرعي حتي يتم إنجاز بعض األعمال ذات االھمية للمحاصيل الزراعية
-8أحاول ان تكون بيني وبين العمالة في المزرعة عالقة شخصية قوية
-9إعطاء العملة المزرعية وقت للراحة داخل يوم العمل وداخل األسبوع .

درجة التطبيق مھارات اإلدارة المزرعية
المتوسط االنحراف الترتيب مستوي
المعياري
التطبيق
2.76
2.61
2.59
2.49
2.51
2.49
1.65
17.11
2.85

0.47
0.52
0.67
0.69
0.58
0.58
0.79
2.37

2.07
1.75
1.90
2.27
2.59
1.87
1.65
2.09
2.05
2.19
2.34
22.8
2.07

0.92
0.81
0.83
0.85
0.68
0.80
0.87
0.90
0.90
0.85
0.71

1.69
1.59
1.85
1.75
1.79
1.67
1.71
12.06
1.72

0.91
0.84
0.87
0.86
0.86
0.78
0.85

مرتفع
1
متوسط
2
مرتفع
3
مرتفع
5
مرتفع
4
 5مكرر مرتفع
ضعيف
6
االول

مرتفع

6
9
10
3
1
8
11
5
7
4
2

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
ضعيف
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الخامس

متوسط

5
7
1
3
2
6
4

متوسط
ضعيف
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

الثامن

متوسط

1.47
1.63
1.71
2.24
1.69

0.75
0.85
0.83
0.78
0.75

6
5
3
1
4

ضعيف
ضعيف
متوسط
متوسط
متوسط

 - 6زراعة العروات الثالثة من
االسعار .بعض المحاصيل وأقلل من المساحات المنزرعة لضمان التسويق علي مدار العام 1.95
لالنتفاع بفترات ارتفاع
10.69
االجمالي
1.78
المتوسط
خامسا  :مھارات تخطيط أوقات العمل المزرعي-:
1.21
 -1اقوم بتوزيع الوقت بشكل يمنع من تضارب بعض العمليات المزرعية الخاصة بالمزرعة.
1.29
 -2قبل القيام بأي عملية مزرعيه أقوم بالتفكير فيما إذا كان ھناك عمل آخر يستحق األولوية .
 -3أقوم بتأجيل واختيار أوقات )التلقيح الصناعي – وبناء وإصالح مباني المزرعة –
السماد
ورفع
1.62
البلدي( بحيث ال تتعارض مع مواسم ضغط العمل الخاصة بالمحاصيل المزرعية.
1.41
 -4ال يتم تأجيل أي عمل يمكن أن أقوم به في فترات قلة العمل المزرعي .
1.31
 -5ال أقوم بأداء عمل يمكن بتأجيله في فترات ازدحام العمل المزرعي .
1.40
 -6اقوم بتجميع بعض االنشطة المزرعية مع بعضھا البعض لتوفير الوقت .
8.31
االجمالي
1.38
المتوسط
سادسا  :مھارات إدارة وإستخدام اآلالت والمعدات المزرعية -:
2.35
 - 1أقوم بفحص اآلالت المزرعية مبكراً وأعمل اإلصالحات الالزمة بدالً من االنتظار حتي موعد استخدامھا .
1.97
-2أقوم بشراء بعض اآلالت والمعدات المستعملة لخفض التكاليف.
2.47
-3ألجأ الي تأجير بعض اآلالت الخاصة بالمزرعة لرفع الكفاءة التشغيلية لھا
-4ال أقدم علي شراء أي آلة زراعية إال إذا توافره حاجة ملحه اليھا وتوافر مصدر من المال استثماره في
2.60
شراء اآللة أفضل من أي مجال زراعي آخر.
2.10
-5أتشارك وأستأجر وأتبادل بعض اآلالت لخفض التكاليف اآللية.
1.91
-6أتأكد من في حالة تأدية ھذا العمل يدويا ً وليس باآللة يوفر المجھود والتكلفة.
2.37
-7أتأكد بأن اآلالت والمعدات المزرعية المستخدمة مالئمة للعمل المطلوب القيام به.
15.73
االجمالي
2.25
المتوسط

0.74

2

متوسط

السابع

متوسط

0.57
0.68
0.83

6
5
1

ضعيف
ضعيف
ضعيف

0.72
0.67
0.76

2
4
3

ضعيف
ضعيف
ضعيف

العاشر

ضعيف

0.79
0.89
0.81

4
6
2

مرتفع
متوسط
مرتفع

0.71
0.80
0.83
0.75

1
5

مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع

الثاني

متوسط

 - 10إعطاء العمالة المزرعية تعليمات واضحة بالمطلوب منھم قبل بدأ العمل والكيفية التي أرغب بھا تأدية ھذا العمل .

 -11أقوم بإظھار األخطاء التي يرتكبھا العامل وأشجعه أيضا ً عندما يؤدي العمل علي ما يرام .
االجمالي
المتوسط
ثالثا  :مھارات إدارة رأس المال.
 -1إختيار نوع المحصول المناسب لرأس المال المتاح .
 -2االستفادة القصوى وتوظيف القروض من البنك االئتماني .

 - 3االحتفاظ بمبلغ من المال في بداية الموسم الزراعي للمحاصيل الزراعية يمكن السحب منه وشراء مستلزمات اإلنتاج .

 -4تخزين معظم مستلزمات اإلنتاج الالزمة للموسم الزراعي في بداية الموسم .
 -5أحسب صافي دخل االرض بحيث أقدر القيمة اإليجارية لھا .
 -6حساب الدخل الصافي بحيث أقدر قيمة عمل األسرة خالل فترة الموسم الزراعي .
 -7أن تتماشي االجور للعمالة مع األجور التي تدفع لھم في المزارع األخرى .
االجمالي
المتوسط
رابعا  :المھارات التسويقية:
 -1تحديد حجم احتياج السوق من المبيعات للمحاصيل الزراعية .
 -2تحديد الموعد المناسب لجني المحصول بما يتناسب مع حاجات السوق .
 -3وضع عملية تسويق المحاصيل الزراعية في االعتبار قبل عملية الزراعة .
 -4التعرف علي درجة التفاوت في أسعار المحاصيل الزراعية بين االسواق المختلفة
 -5متابعة نشرات تنبؤ االسعار بدالً من التخمين في تحديد اسعار المحاصيل الزراعية في المستقبل .
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تابع جدول  .5توزيع الزراع المبحوثين أفراد العينة وفقا ً لدرجة تطبيقھم لمھارات االدارة المزرعية .
سابعا  :مھارات تبسيط الروتين اليومي في المزرعة-:
 -1أقوم بتخزين مستلزمات اإلنتاج بحيث تكون قريبة من المزرعة.
 -2غالبا ً ما أقلل من تنقلي بحيث أقوم بعمل أثناء الذھاب وعمل آخر أثناء العودة داخل المزرعة.
 -3أقوم بتوفير أدوات وعربات اليد ذات العجلة الواحدة بدالً من نقل مستلزمات االنتاج علي الكتف او باليد
 -4أقوم بتوفير عدد مناسب من األدوات الصغيرة وتوضع في أمكان تكون في متناول العمال ) السوالر-
أدوات توزيع األسمدة – أدوات الري – أدوات الجمع( .
االجمالي
المتوسط
ثامنا ً :مھارة مواءمة اإلنتاج مع أسعار السوق-:
-1ال الجأ إلي السلف من بنك االئتمان عند توقع ھبوط أسعار الحاصالت الزراعية .
-2أقلل من مجموع العمليات الزراعية عند انخفاض األسعار.
-3اقوم بتأخير مواعيد الحصاد بعض الشيء عند انخفاض اسعارھا .
-4اقوم بتقليل تكاليف المعيشة في حالة انخفاض أسعار الحاصالت الزراعية .
-5أقوم بالتقليل والتخفيض قدر اإلمكان من شراء المعدات الزراعية وبعض مستلزمات اإلنتاج غير
الضرورية عند انخفاض األسعار .
-6أقوم بتخفيض أجور العمالة المزرعية أو زيادة عدد ساعات العمل في حالة انخفاض االسعار .
االجمالي
المتوسط
تاسعا ً  :مھارات شراء مھمات المزرعة -:
 -1أكون ملما ً أوالً بأول بأسعار مھمات المزرعة ) مستلزمات اإلنتاج وأدواته(.
 -2أستطيع المساومة عند شراء أي شيء إلي المزرعة.
 -3أستطيع ان أميز بين المشتريات الكبيرة والصغيرة .
 -4استطيع التعرف علي اسعار المھام المزرعية من خالل الجيران الذين اشتروا أشياء مشابھة .
 -5أعرف أن ھناك مھمات زراعية أسعارھا ثابتة وأخري حسب ظروف االسواق .
 -6أتصل بعدد من البائعين وأتجول في االسواق للمقارنة بين أسعار المھمات الزراعية .
 -7أحضر بعض مزادات البيع للتعرف علي أحدث األسعار .
االجمالي
المتوسط
عاشراً :مھارات مواجھة األخطار الزراعية  :ھل لديك القدرة على:
 -1تجنب بعض الفرص المربحة والتي تحوي بعض خطر الخسارة ) عصفور في أيدك وال عشرة علي الشجر (
 -2الوضع المالي ال يسمح لي بالدخول في أي مغامرة ولو حتي كانت نسبة االرباح فيھا مرتفعة .
 -3التنوع في محاصيل المزرعة المختلفة بدالً من االعتماد علي محصول واحد
 -4لدي احتياطي من المال أحافظ علية قدر اإلمكان .
 -5اختيار نوع المحصول الذي به مخاطر أقل .
 -6التخلص بسرعة من االنتاج الموجود عندما أعرف ان ھناك ھبوط وشيك في االسعار
 -7أقرر ما يجب ان تفعله في حالة حدوث أي تغيرات في الظروف المحيط بالمزرعة
 -8أحاول التغلب علي اآلثار السلبية للتغيرات المناخية علي محاصيل المزرعة .
االجمالي
المتوسط
حادي عشر  :مھارات استخدام السجالت وتحليل نتائج األعمال المزرعية-:
 -1استخدام مبدأ الدخل الصافي كمقياس لتقدير اإلنتاج النھائي للمزرعة ومدي مناسبة العائد المالئم علي رأس المال .
 -2سجالت بھا المساحة المنزرعة بالمحاصيل المختلفة كل سنه للمقارنة فيما بينھا .
 -3من خالل تلك السجالت أخطط البرنامج الزراعي للحقل.
 -4سجالت مدون بھا كل العمليات الزراعية التي تمت للمحاصيل المختلفة بالتواريخ.
 -5سجالت مدون فيھا كميات المبيعات من االنتاج خالل السنة .
 -6سجالت مدون فيھا كميات مستلزمات اإلنتاج ) التقاوي – المبيدات – االسمدة ( المستخدمة في األرض خالل السنة .

 -7سجالت مدون فيھا حجم العمالة المزرعية الخاصة بھذا العام .
 -8أقدر اإليرادات المزرعية المختلفة لقياس مدي النجاح المالي للمزرعة .
االجمالي
المتوسط
المتوسط الكلي

1.63
1.66
2.01

0.83
0.78
0.91

4
3
2

ضعيف
ضعيف
متوسط

2.04
7.38
1.85

0.93

1

متوسط

السادس

متوسط

1.08
1.42
1.29
1.45
1.29

0.39
0.71
0.65
0.75
0.65

ضعيف
5
ضعيف
2
 3مكرر ضعيف
ضعيف
1
ضعيف
4

1.30
7.91
1.32

0.63

ضعيف

2.70
2.48
2.23
2.45
2.36
1.94
1.40
15.51
2.22

0.59
0.64
0.85
0.73
0.83
0.82
0.67

2.41
2.09
2.21
2.15
2.87
2.17
1.81
1.77
17.57
2.20

0.84
0.90
0.86
0.86
0.38
0.87
0.92
0.86

1.65
1.35
1.37
1.34
1.72
1.53
1.34
1.31
11.56
1.45
1.92

0.85
0.68
0.70
0.67
0.88
0.77
0.64
0.60

3

الحادي عشر ضعيف

الثالث

مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
متوسط
ضعيف
ضعيف
متوسط

1
2
5
3
4
6
7

2
6
3
4
1
5
7
8

مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
متوسط
متوسط

الرابع

متوسط

ضعيف
2
ضعيف
5
ضعيف
4
 6مكرر ضعيف
متوسط
1
ضعيف
3
ضعيف
6
ضعيف
7
التاسع
متوسط

ضعيف
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 -3النتائج المتعلقة بمھارات إدارة رأس المال  :يتضح أيضا ً من نفس
الجدول أن عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (7ممارسات في مجال
اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات ممارسات
ھذه المھارة )  ( 1.72وھو يقع في الفئة ذات مستوي التطبيق المتوسطة
 ,حيث جاءت ممارساتھم في االحتفاظ بمبلغ من المال في بداية الموسم
الزراعي للمحاصيل الزراعية يمكن السحب منه وشراء مستلزمات
اإلنتاج وممارساتھم في االستفادة القصوى وتوظيف القروض من البنك
االئتماني .في الترتيب األول واألخير بمتوسط )  (1.59 – 1.85وذلك
علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل لتطبيق ھذه المھارة بالنسبة لباقي
مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة ھو الترتيب الثامن .
 -4النتائج المتعلقة بالمھارات التسويقية :يتضح أيضاً من نفس الجدول أن
عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (6ممارسات في مجال اإلدارة المزرعية
وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات ممارسات ھذه المھارة )(1.78
وھو يقع في الفئة ذات مستوي التطبيق المتوسط  ,حيث جاءت ممارساتھم

في التعرف علي درجة التفاوت في أسعار المحاصيل الزراعية بين
االسواق المختلفة وممارساتھم في تحديد حجم احتياج السوق من المبيعات
للمحاصيل الزراعية في الترتيب األول واألخير بمتوسط )(1.47 – 2.24
وذلك علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل تطبيق ھذه المھارة بالنسبة لباقي
مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة ھو الترتيب السابع .
 -5النتائج المتعلقة بمھارات تخطيط أوقات العمل المزرعي :يتضح أيضاً
من نفس الجدول أن عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (6ممارسات في
مجال اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات
تطبيق ممارسات ھذه المھارة ) (1.38وھو يقع في الفئة ذات مستوي
التطبيق الضعيف  ,حيث جاءت ممارساتھم في تأجيل واختيار أوقات
) التلقيح الصناعي – وبناء وإصالح مباني المزرعة – ورفع السماد
البلدي ( بحيث ال تتعارض مع مواسم ضغط العمل الخاصة بالمحاصيل
المزرعية .وممارساتھم في القيام بتوزيع الوقت بشكل يمنع من تضارب
بعض العمليات المزرعية الخاصة بالمزرعة في الترتيب األول واألخير
بمتوسط ) (1.21 – 1.62وذلك علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل
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تطبيق ھذه المھارة بالنسبة لباقي مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة
ھو الترتيب العاشر .
 -6النتائج المتعلقة بمھارات إدارة واستخدام اآلالت والمعدات المزرعية:
يتضح أيضاً من نفس الجدول أن عدد الممارسات في ھذه المھارة )(7
ممارسات في مجال اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي
متوسطات تطبيق ممارسات ھذه المھارة ) (2.25وھو يقع في الفئة ذات
مستوي التطبيق المتوسط  ,حيث جاءت ممارساتھم في تطبيق مھارة عدم
اإلقدام علي شراء أي آلة زراعية إال إذا توافرت حاجة ملحه اليھا وتوافر
مصدر من المال استثماره في شراء اآللة أفضل من أي مجال زراعي آخر.
وممارساتھم في تطبيق مھارة القيام بشراء بعض اآلالت والمعدات
المستعملة لخفض التكاليف .في الترتيب األول واألخير بمتوسط )– 2.60
 (1.97وذلك علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل لتطبيق ھذه المھارة
بالنسبة لباقي مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة ھو الترتيب الثاني .
 -7النتائج المتعلقة مھارات تبسيط الروتين اليومي في المزرعة :يتضح
أيضا ً من نفس الجدول أن عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (7ممارسات
في مجال اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات
تطبيق ممارسات ھذه المھارة ) (1.85وھو يقع في الفئة ذات مستوي
التطبيق المتوسط  ,حيث جاءت ممارساتھم في تطبيق مھارة أقوم بتوفير
عدد مناسب من األدوات الصغيرة وتوضع في أمكان تكون في متناول
العمال ) السوالر -أدوات توزيع األسمدة – أدوات الري – أدوات الجمع( .
وممارساتھم في تطبيق مھارة القيام أقوم بتخزين مستلزمات اإلنتاج بحيث
تكون قريبة من المزرعة .في الترتيب األول واألخير بمتوسط )– 2.04
 (1.63وذلك علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل تطبيق ھذه المھارة
بالنسبة لباقي مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة ھو الترتيب السادس .
 -8النتائج المتعلقة بمھارة مواءمة اإلنتاج مع أسعار السوق :يتضح أيضاً
من نفس الجدول أن عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (6ممارسات في
مجال اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات
تطبيق ممارسات ھذه المھارة ) (1.32وھو يقع في الفئة ذات مستوي
التطبيق الضعيف  ,حيث جاءت ممارساتھم في تطبيق مھارة القيام بتقليل
تكاليف المعيشة في حالة انخفاض أسعار الحاصالت الزراعية .
وممارساتھم في تطبيق مھارة عدم أخذ السلف من بنوك االئتمان عند
توقع ھبوط أسعار الحاصالت الزراعية  .في الترتيب األول واألخير
بمتوسط ) (1.08 – 1.45وذلك علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل
تطبيق ھذه المھارة بالنسبة لباقي مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة
ھو الترتيب الحادي عشر واالخير.
 -9النتائج المتعلقة بمھارة شراء مھمات المزرعة :يتضح أيضا ً من نفس
الجدول أن عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (7ممارسات في مجال
اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات تطبيق
ممارسات ھذه المھارة ) (2.22وھو يقع في الفئة ذات مستوي التطبيق
المتوسط  ,حيث جاءت ممارساتھم في تطبيق مھارة االلمام أوالً بأول
بأسعار مھمات المزرعة ) مستلزمات اإلنتاج وأدواته( .وممارساتھم في
تطبيق مھارة حضور بعض مزادات البيع للتعرف علي أحدث األسعار
 ,في الترتيب األول واألخير بمتوسط ) (1.40 – 2.70وذلك علي
الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل تطبيق ھذه المھارة بالنسبة لباقي مھارات
اإلدارة المزرعية المدروسة ھو الترتيب الثالث .
 -10النتائج المتعلقة بمھارة شراء مھمات المزرعة :يتضح أيضا ً من نفس
الجدول أن عدد الممارسات في ھذه المھارة ) (8ممارسات في مجال
اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات تطبيق
ممارسات ھذه المھارة ) (2.20وھو يقع في الفئة ذات مستوي التطبيق
المتوسط  ,حيث جاءت ممارساتھم في تطبيق مھارة اختيار نوع
المحصول الذي به مخاطر أقل  ,وممارساتھم في تطبيق مھارة التغلب
علي اآلثار السلبية للتغيرات المناخية علي محاصيل المزرعة  ,في
الترتيب األول واألخير بمتوسط ) (1.77 – 2.87وذلك علي الترتيب ,
وأن الترتيب المجمل تطبيق ھذه المھارة بالنسبة لباقي مھارات اإلدارة
المزرعية المدروسة ھو الترتيب الرابع .
 -11النتائج المتعلقة بمھارة استخدام السجالت وتحليل نتائج األعمال
المزرعية  :يتضح أيضاً من نفس الجدول أن عدد الممارسات في ھذه
المھارة ) (8ممارسات في مجال اإلدارة المزرعية وقد بلغ المتوسط العام
ألجمالي متوسطات تطبيق ممارسات ھذه المھارة ) (1.45وھو يقع في
الفئة ذات مستوي التطبيق الضعيف  ,حيث جاءت ممارساتھم في تطبيق

مھارة وجود سجالت مدون فيھا كميات المبيعات من االنتاج خالل السنة,
وممارساتھم في تطبيق مھارة تقدير اإليرادات المزرعية المختلفة لقياس
مدي النجاح المالي للمزرعة  ,في الترتيب األول واألخير بمتوسط )1.72
–  (1.31وذلك علي الترتيب  ,وأن الترتيب المجمل تطبيق ھذه المھارة
بالنسبة لباقي مھارات اإلدارة المزرعية المدروسة ھو الترتيب التاسع .
 -12الدرجة الكلية لتطبيق مھارات اإلدارة المزرعية  :أن المتوسط العام
ألجمالي متوسطات تطبيق اإلحدى عشر مھارة ھو ) (1.92وھو يقع في
الفئة ذات مستوي التطبيق المتوسط  ,أي أن الدرجة الكلية لتطبيق الزراع
عينة الدراسة لمھارات اإلدارة المزرعية ھو تطبيق متوسط  ,يتضح لنا
أيضاً ومما ورد في الجدول رقم ) (5أن مھارة االستعداد لجمع المعلومات
ھي المھارة الوحيدة في االحد عشر مھارة التي تتعرض لھا الدراسة الذي
جاءت في الفئة ذات متوسط التطبيق المرتفع بينما جاءت مھارات تخطيط
أوقات العمل الزراعي ومھارات مواءمة االنتاج مع اسعار السوق
ومھارات استخدام السجالت وتحليل نتائج االعمال الزراعية في الفئة ذات
متوسط التطبيق الضعيف وقد يرجع ذلك الي أن المھارات الثالثة تحتاج
الي بعض القدرات والتي قد ال تتوافر لدي كثير من الزراع مثل تنظيم
السجالت وآليات الكتابة فيھا وكيفية احتساب صافي العمل في المزرعة
بشكل دقيق وكيفية وآليات الربط بين اسعار بيع الحاصالت في االسواق
واالنتاج وكمياته ,ونجد ايضاً من السمات السيكولوجية للمزارع المصري
سوء تقدير قيمة الوقت االمر الذي يجعله ال يستفيد االستفادة الكاملة من
الوقت المتاح لدية ويسئ استخدامه  .بينما جاءت باقي المھارات وھي سبع
مھارات في الفئة ذات التطبيق المتوسط .
رابعاً  :الصحة المالية للمزرعة  -:يتضح من جدول رقم ) (6أن ترتيب عناصر
الصحة المالية كالتالي :
 تحقيق االرباح  :أن ھذا المكون يحتوي علي ) (3مكونات فرعية تحتوي تلك
المكونات علي ) (12مؤشر بكل مكون فرعي اربع مؤشرات  ,وقد بلغ
المتوسط العام ألجمالي متوسطات تحقق تلك المؤشرات ) (2.76وأن ترتيب
ھذا المكون الرئيسي بالنسبة لباقي المكونات االربعة الرئيسية المدروسة ھو
الترتيب األول  .يمكن التعرض للمكونات الفرعية لھذا المكون الرئيس كما يلي:
-1تحقق أرباح العمل الزراعي في السنوات الخمسة الماضية  :جاء مؤشر تحقق
أرباح في بعض السنوات وخسارة في االخرى في الترتيب األول بعدد
استجابات ) (95وبنسبة مئوية . %63.3
-2االرباح بالنسبة لعملك الزراعي مقارنة باألعمال األخرى  :جاء مؤشر أقل
من عملي في عمل آخر غير زراعي في الترتيب األول بعدد استجابات
) (83وبنسبة مئوية . %55.3
-3استثمار أموالى في المزرعة يمكنني من الحصول على  :جاء مؤشر العائد
من استثمارتھا في الزراعة اقل في الترتيب األول بعدد استجابات )(75
وبنسبة مئوية . %50
ويتضح ايضاً عند مقارنة متوسطات المكونات الفرعي الثالثة أن مكون
تحقق أرباح العمل الزراعي في السنوات الخمسة الماضية جاء في الترتيب األول
بالنسبة للمكونات الفرعية الثالثة وذلك بمتوسط قدرة ). (3.11
 السيولــة الماليــة  -:يتضح أيضاً من نفس الجدول أن ھذا المكون يحتوي
علي ) (3مكونات فرعية تحتوي تلك المكونات علي ) (11مؤشر بكل مكون
فرعي ثالثة في المكون االول واربعة مؤشرات كل مكون من المكونين
اآلخرين وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات تحقق تلك المؤشرات
) (2.53وأن ترتيب ھذا المكون الرئيسي بالنسبة لباقي المكونات االربعة
الرئيسية المدروسة ھو الترتيب الثالث  .بالنسبة للمكونات الفرعية لھذا
المكون الرئيس كما يلي :
-4يمكنك إعداد وتجھيز كشف حساب للسيولة النقدية ألعمالك المزرعية :جاء
مؤشر تقريباً في الترتيب األول بعدد استجابات ) (68استجابة وبنسبة مئوية
.%45.3
-5السيولة المدخرة والمتوفرة لديك من العمل الزراعي تكون كافية لفترات نقص
السيولة؟ جاء مؤشر تكون غير كافية في الترتيب األول بعدد استجابات )(60
استجابة وبنسبة مئوية .%40
-6عالقة مستوى تشغيلك لألموال في مجال الزراعة مع حجم العمليات؟ جاء
مؤشر ال أعــــــرف في الترتيب األول بعدد استجابات ) (53استجابة وبنسبة
مئوية .%35.3
ويتضح ايضا ً أن المكون الفرعي ھل السيولة المدخرة والمتوفرة لديك
من العمل الزراعي تكون كافية لفترات نقص السيولة جاء في الترتيب األول
بالنسبة للمكونات الفرعية الثالثة وذلك بمتوسط قدرة ). (2.62
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جدول  6.توزيع الزراع المبحوثين أفراد العينة وفقا ً لدرجة الصحة المالية لمزارعھم .
عناصر الصحة المالية
للمزرعة
• تحقيـــق األربــــاح

العمل
ألرباح
) (1بالنسبة
الزراعي في السنوات
الخمسة الماضية .
) -(2االرباح بالنسبة للعمل
الزراعي مقارنة باألعمال
األخرى.
) -(3استثمار أموالى في المزرعة
يمكنني من الحصول على ؟
• السيولـــــــــة الماليـــــــــة :
) -(4إعداد وتجھيز كشف حساب
للسيولة النقدية ألعمالك المزرعية.
)شراء مستلزمات إنتاج – عمالة –
عمليات زراعية – تسويق (
) -(5السيولة المدخرة والمتوفرة
لديك من العمل الزراعي ؟
) -(6عالقة مستوى تشغيلك
لألموال في مجال الزراعة
مع حجم العمليات:
)مساحات – عمليات زراعية –
تسويق ( خالل 3سنوات الماضية.
• القــــدرة على الســـــــــــداد :
) -(7قيمة صافى ارباحك من
الزراعة الموجودة لديك تمكنك
من القدرة على السداد
) -(8كل الديون التي عليك او
كانت عليك مثل
)إيجار ارض– مستلزمات انتاج –
– قروض(.
• التحليل المالي وحفظ السجالت:

المؤشـــــــــــــــرات
أ -ارباح في معظم السنــــــوات .
ب -ارباح في بعض السنوات وخسارة في
االخرى .
جـ -خسارة في معظم السنـــــــوات .
د -ال اعــــــرف.
أ -أكبر من عملي في عمل آخر غير زراعي .
ب -تقريبا نفس االرباح .
جـ -اقل من عملي في عمل اخر غير زراعي .
د -ال أعــــــرف.
أ -العائد من استثمرتھا في مجال الزراعة اكبر .
ب -تقريبا ً نفس العائد .
جـ -العائد من استثمرتھا في مجال الزراعة أقل .
د -ال أعــــــرف.
أ -بالتفصيـــــــل .
ب -تقريبـــــــــا .
جـ -ال أعــــرف.
أ -تكون كافية لتغطية فترات نقص السيولة.
ب -تكون أحيانا كافية.
جـ -تكون غير كافية.
د -ال اعــــــرف.
أ -حجم أعمالي أقل في عالقته بحجم العمليات
في الثــــالث سنوات الماضيـــة.
ب -حجم أعمالي يتناسب مع حجم العمليات
فى الثالث سنــــوات الماضيــــــة.
جـ  -حجم أعمالي يزداد بسرعة مع حجم
العمليات فى الثالث سنوات الماضية .
د -ال اعــــــرف.
أ -اكثر من ) (5السنوات الماضيــــــــــــــــة .
ب -نفسھا تقريبا من ) (5السنوات الماضية.
جـ -اقل من ) (5السنوات الماضيـــــــــــــــة .
د -ال اعــــــرف.
أ -اقل من نصف كل األصول الموجــــودة لدى .
ب -تقريبا نصف كل األصــول الموجــودة لدى .
جـ -اكثر من نصف كل األصول الموجودة لدى .
د -ال اعــــــرف.

أ -انا احتفظ بسجالت )كاملة ( للعمليات الزراعية.
) -(9إمساك وحفظ السجالت
ب-انا احتفظ بسجالت ) جزئيا( للعمليات الزراعية.
المالية.
جـ -انا ال احتفظ بسجالت .
انا استطيع تقدير ظروفي المالية ،
أ-
وباستمرار احاول تحسين وضعي المالي .
انا استطيع تقدير ظروفي المالية ثابتة
ب-
 ،واضع خطط لتحسين وضعي المالي .
) -(10التحليـــــــــــل المالي.
جـ -انا استطيع تقدير ظروفي المالية  ،ولدى
طرق لجعلي بعيدا عن السقوط في الخسارة.
د -انا ال استطيع تقدير ظروفي المالية ،
واستمر في عملي في الزراعة بغض
النظر عن الخسارة أو المكسب.
االجمالي

درجة الصحة المالية للمزرعة
العدد
االنحراف
الترتيب
%
المتوسط
المعياري االستجابات
االول
0.77
2.76
2
24.7
37
3.11

0.63

2.55

0.81

2.62

0.87

2.53

0.88

2.39

0.72

2.62

0.82

2.59

1.10

2.72

1.09

2.19

0.96

3.35

1.22

2.02

0.93

1.36

0.68

2.29

2.51

1.18

95

63.3

1

16
2
25
37
83
5
32
36
75
7

10.7
1.3
16.7
24.7
55.3
3.3
21.3
24.0
50.0
4.7

65
68

43.3
45.3

3
4
3
2
1
4
3
2
1
4
الثالث
1
2

17

11.3

3

22
59
60
9

14.7
39.3
40.0
6.0

3
2
1
1

29

19.3

1

33

22.0

3

35

23.3

2

53

35.3

22
19
74
35
104
9
7
30

14.7
12.7
49.3
23.3
69.3
6.0
4.7
20.0

13
26
111

8.7
17.3
74.0

1
الثاني
3
4
1
2
1
3
4
2
الرابع
3
2
1

54

36.0

1

28

18.7

4

35

23.3

2

33

22.0

3
متوسط

المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية في محافظة الشرقية.2018 ،

 القـدرة على الســـداد -:يتضح أيضا ً من نفس الجدول أن ھذا المكون
يحتوي علي مكونين فرعيين يحتوي ھاذين المكونين علي )(8
مؤشرات بكل مكون فرعي اربعة مؤشرات وقد بلغ المتوسط العام
ألجمالي متوسطات تحقق تلك المؤشرات )  (2.72وأن ترتيب ھذا
المكون الرئيسي بالنسبة لباقي المكونات االربعة الرئيسية المدروسة ھو

الترتيب الثاني  .بالنسبة للمكونات الفرعية لھذا المكون الرئيس كما
يلي:
 -7ھل قيمة صافى ارباحك من الزراعة الموجودة لديك تمكنك من القدرة على
السداد؟ جاء مؤشر اقل من ) (5السنوات الماضيـــــــــــــــة في الترتيب
األول بعدد استجابات ) (74استجابة وبنسبة مئوية .%49.3
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-8كل الديون التي عليك او كانت عليك :جاء مؤشر اقل من نصف كل األصول
الموجــــودة لدى .جاءت في الترتيب األول بعدد استجابات ) (104استجابة ,
وبنسبة مئوية .%69.3
ويتضح ايضا ً أن المكون الفرعي كل الديون التي عليك او كانت عليك
احتل مرتبة تسبق مكون ھل قيمة صافى ارباحك من الزراعة الموجودة لديك
تمكنك من القدرة على السداد وذلك بمتوسط قدرة ).(3.35
 التحليل المالي وحفظ السجالت-:
يتضح أيضاً من نفس الجدول أن ھذا المكون يحتوي علي مكونين
فرعيين يحتوي ھاذين المكونين علي ) (7مؤشرات بكل المكون االول به ثالثة
والثاني اربعة وقد بلغ المتوسط العام ألجمالي متوسطات تحقق تلك المؤشرات
) (2.02وأن ترتيب ھذا المكون الرئيسي بالنسبة لباقي المكونات االربعة
الرئيسية المدروسة ھو الترتيب الرابع واالخير  .بالنسبة للمكونات الفرعية لھذا
المكون الرئيس كما يلي :
 -9إمساك وحفظ السجالت المالية  :جاء مؤشر انا ال احتفظ بسجالت في
الترتيب األول بعدد استجابات ) (111استجابة وبنسبة مئوية .%74
 -10التحليــل المالي :جاء مؤشر انا استطيع تقدير ظروفي المالية وباستمرار
وأحاول تحسين وضعي المالي في الترتيب األول بعدد استجابات ) (54
استجابة وبنسبة مئوية  .%36ويتضح ايضاً أن المكون الفرعي التحليل
المالي احتل مرتبة تسبق مكون امساك وحفظ السجالت وذلك بمتوسط
قدرة) . (2.29
يتضح بصفة عامة للدرجة الكلية لتحقق الصحة المالية للمزرعة ھو
تحقق متوسط وذلك بمتوسط حسابي قدرة ). (2.51
يتضح من العرض السابق أن أھم ما يشغل بال المزارع فيما يتعلق
بالصحة المالية للمزرعة ھو تحقيق االرباح  ,وأن فرص المكسب والخسارة
متساوية وأن استثماره في مجال آخر غير زراعي أفضل  ,وأن أرباحه من العمل
الزراعي أقل من أرباحه من عملة في أي قطاع آخر.
وأنه ال تتوافر لدية سيولة مالية بسھولة وال بقدر كافي وقد يرجع ذلك
الي ارتفاع اسعار مستلزمات اإلنتاج خاصة في الفترة االخيرة  ,وعدم احتفاظه
بالسيولة لفترات كبيرة حيث أنه غالبا ً ما يحولھا الي اشياء عينية ,

وأن رغبته في االستدانة من الغير ضعيفه وأن قدرته علي السداد اقل
من االعوام الماضية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة  ,وأن نسبة الديون التي علية
مقارنة باألصول الموجودة عنده اقل من النصف غالباً وھذا دليل علي انه ال
يرغب في االستدانة من الغير ليس من وجھة النظر االقتصادية ولكن كسمه
نفسية سيكولوجية للمزارع .
وأنه ال يحتفظ بسجالت لمزرعته وعلي الرغم من ذلك يستطيع أن
يحسب صافي االعمال للمزرعة ولكن ليس بالشكل الدقيق الذي ھو في حالة
توافر سجالت وقد يرجع ذلك الي عدم رغبته في شعورة بانه قد حقق خسارة
من العمل الزراعي واعتباره العمل الزراعي جميعه تدفع في اول الموسم
الزراعي وتقبض في آخره .
خامسا ً  :درجة إسھام المتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين
في تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية -:
تم استخدام االنحدار المتعدد لتحديد إسھام المتغيرات المستقلة
المدروسة سالفة الذكر في تفسير التباين في درجة تطبيق مھارات اإلدارة
المزرعية من وجھة نظر الزراع المبحوثين عينة الدراسة وذلك كما ھو
موضح بالجدول رقم ) (7وذلك كما ما يلي :أن المتغيرات المستقلة
مجتمعة ترتبط بدرجة تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية بمعامل ارتباط
متعدد قدره ) , (0.574ومعامل تحديد ) , (0.329وقد بلغت قيمة F
المحسوبة ) ,(8.66وھي قيمة معنوية عند مستوي معنوية  ,0.01وھذا
يدل علي أن المتغيرات المستقلة المدروسة مجتمعة تسھم إسھاما ً معنوياً
في تفسير حوالي  %33من التباين الكلي الحادث في درجة تطبيق
مھارا ت اإلدارة المزرعية  ,وأما الباقي فيرجع الي متغيرات أخري لم يتم
دراستھا.
تشير قيم معامل االنحدار الجزئي المعياري إلي وجود أربع
متغيرات فقط من بين المتغيرات المدروسة ھي التي تسھم إسھاما ً معنوياً
في تفسير التباين في درجة تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية  ,حيث
جاءت قيمة ) (tمعنوية عند مستوى معنوية  0.05بالنسبة لمتغير السن
بينما جاءت قيمة ) (tمعنوية عند مستوي معنوية  0.01بالنسبة لمتغيرات
)مستوي التعليم  ,ومھام االرشاد الزراعي في مجال اإلدارة المزرعية ,
والصحة المالية للمزرعة (.

جدول  .7نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد للعالقات بين المتغيرات المستقلة المدروسة درجة تطبيق مھارات اإلدارة المزرعية :
قيمة
معامل اإلنحدار
الخطأ
معامل اإلنحدار غير
المتغيرات المستقلة
)(t
المعياري الجزئي المعياري p
المعياري B
1.920.1890.408
0.180-1السن .
3.001
0.237
0.099
0.142
 -2مستوي التعليم .
0.601
0.045
0.047
0.039
-3الرضا عن العمل الزراعي .
0.8290.0880.064
0.085-4عدد سنوات العمل في مجال الزراعة.
0.6870.054
0.103
0.075 -5التفرغ للعمل الزراعي .
1.430
0.106
0.109
0.166
 -6وجد سجالت خاصة بالمزرعة .
3.856
0.273
0.116
0.433
 -7مھام االرشاد الزراعي في مجال اإلدارة المزرعية.
2.995
0.264
0.112
0.270
 -8الصحة المالية للمزرعة .

مستوي
المعنوية
0.051
0.003
0.549
0.409
0.493
0.155
0.000
0.003

معامل االرتباط المتعدد  0,574 = Rمعامل التحديد  0,329 = R2قيمة Fالمحسوبة = **8.661
* معنوية عند مستوي معنوية)(0.05
** معنوية عند مستوي معنوية )(0.01
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية في محافظة الشرقية.2018 ،

سادسا ً  :التعرض لوسائل اإلعالم ومصادر المعلومات بغرض الحصول
على معلومات وأدوات ومستلزمات للمحاصيل الزراعية -:
تم أخذ رأي المبحوثين في  12مصدر بغرض الحصول على
معلومات وأدوات ومستلزمات للمحاصيل الزراعية  ,ويري الباحث أنه
من الممكن أن يتم تقسيم ھذه المصادر إلي نوعين من المصادر يمكن
عرضھا كالتالي  :أ .مصادر مرتبطة بطرق االتصال الجماھيري لإلرشاد
الزراعي ب .مصادر مرتبطة بطرق االتصال الفردي واالتصال
بالمجموعات لإلرشاد الزراعي حيث جاءت النتائج كما ھو مبين
بالجدول )  ( 8علي النحو التالي :
-1المصادر المرتبطة بطرق االتصال الجماھيري لإلرشاد الزراعي :
يتضح من الجدول أن االعتماد علي مصدر مشاھدة قناة مصر
الزراعية وبرامج زراعية أخري في التليفزيـــــــون المصري .جاء في
الترتيب األول بنسبة  %46يليه في الترتيب استخدام مواقع بھا
معلومات زراعية علي اإلنترنـــت .وذلك بنسبة  , %33.3بالنسبة
للغرض من التعرض فان التعرض بغرض فني فقد جاء التعرض

بغرض مكافحة االمراض واآلفات في الترتيب االول بمجموع نسب
قدرة  % 51.3يليه في الترتيب التعرض بغرض العمليات الزراعية
بمجموع نسب قدرة  . %32.7بينما لم يتعرض أي مزارع من افراد
العينة الي تلك المصادر الخمسة بغرض غير فني.
-2المصادر المرتبطة بطرق االتصال الفردي واالتصال بالمجموعات :
يتضح من الجدول أن االعتماد علي مصدر االتصال بمحالت المبيدات
وشركات االسمدة  .جاء في الترتيب األول بنسبة  %68يليه في
الترتيب االتصال باألھـــــل واألصدقاء والجيــــران بالقريــــــــة ,
وذلك بنسبة  , %66بالنسبة للغرض من التعرض فان التعرض
بغرض فني فقد جاء التعرض بغرض التعرف علي العمليات الزراعية
في الترتيب االول بمجموع نسب قدرة  % 64يليه في الترتيب التعرض
بغرض التعرف علي االصناف الجديدة من التقاوي بمجموع نسب قدرة
 . %63.3بينما جاء التعرض بأغراض غير فنية فقد جاء التعرض
بغرض الحصول علي شھاده بالحيازة من عدمه في الترتيب االول
.%27.3
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جدول  .8توزيع الزراع المبحوثين أفراد العينة وفقا ً لمصادر االعالم والمعلومات المدروسة ودرجة التعرض لھا:
مصادر المعلومات

نعم
مرة
ال
مرة كل
كل
30
أسبوع يوم

أغراض غير فنية  %ن=150
اغراض فنية  %ن=150
شھادة
التعرف علي
مكافحة
بالحيازة نقل
محاضر
االصناف
العمليات
مكافحة
االمراض
من
الحيازة البناء
الزراعية الجديدة من الحشائش
واآلفات
عدمه
التقاوي

 %ن=150
مرة
كل
كل
3
موسم
شھور زراعي

أوالً  :مصادر مرتبطة بطرق االتصال الجماھيري لإلرشاد الزراعي :
 - 1مشاھدة قناة مصر الزراعية وبرامج زراعية
أخري في التليفزيـــــــون المصري.

1.3

19.3

2.0

6.7

18.0

0.0

0.0

0.0

9.3 10.7 24.7 54.0

0.0
0.0
3.3

0.0
6.7
6.0

3.3
0.0
2.7

0.7
2.0
2.0

2.7
0.7
10.7

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

19.3

0.0

0.0

0.0

51.3

0.0

0.0

0.0

2.0

27.3

12.7

6.0

10.7
37.3
0.7

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

8.0 8.0 48.7 34.0

1.3

41.3

22.7

15.3

4.7

0.0

2.7

0.0

4.0 4.7 10.0 78.0

3.3

8.0

10.0

1.3

2.7

0.0

0.0

0.0

1.3
-

0.0
64.0

7.3
63.3

0.0
46.0

0.7
58.7

0.0
27.3

0.0
15.3

0.0
6.0

2.0 1.3 3.3 93.3
 -2االطالع علي الصحف اليومية .
 - 3االطالع علي المجالت الزراعية الدورية 4.0 2.7 2.7 90.7
 - 4النشرات اإلرشادية والمطبوعات الزراعية8.0 6.0 4.0 78.7 .
 -5استخدام مواقع بھا معلومات زراعية
1.3
12.0
0.7
2.0 3.3 6.0 22.0 66.7
علي اإلنترنـــت.
12.7
20.0
32.7
االجمالي
ثانيا ً  :مصادر مرتبطة بطرق االتصال الفردي واالتصال بالمجموعات -:
 -1االتصال بالمرشدين الزراعيين
4.7
5.3
2.7
18.7 24.0 10.7 7.3 39.3
بالجمعيـــــــات الزراعية
9.3
8.0
6.0
 - 2اتصال المرشدين الزراعيين بك في الحقل2.0 13.3 7.3 11.3 66.0 .
14.7
10.0
6.0
 - 3االتصال بمحالت المبيدات وشركات االسمدة 6.7 14.7 32.0 14.7 32.0 .
 -4االتصال بكلية الزراعة .
0.7
0.0
0.0
0.7 0.7 0.0 0.0 98.7
 - 5االتصال باألھـــــل واألصدقاء والجيــــران
بالقريــــــــة.

 -6الحقول اإلرشادية الموجودة في القرية
والقري المجاورة
 -7اإلدارة الزراعية ومديرية الزراعة 3.3 0.7 2.7 92.0 .
االجمالي
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث الميدانية في محافظة الشرقية.2018 ،

االستنتاجات الرئيسية والتوصيات
بناء علي العرض السابق لنتائج الدراسة أمكن الوصول الي عدد
من االستنتاجات الرئيسية بناء عليھا يمكن للدراسة أن تقترح عدد من
التوصيات في مجال إدارة االعمال المزرعية ودور الجھاز االرشادي
الزراعي في ھذا المجال وذلك في محافظة الشرقية بصفة خاصة:
-1يتضح من جدول رقم ) (2عدم قيام الجھاز االرشادي بالمھام المطلوبة
منه في مجال تقديم خدمات إرشادية في مجال إدارة االعمال المزرعية
حيث كان دورة ضعيف وذلك بنسبة  %82.7من الزراع المبحوثين ,
حيث ان دورة كان مقتصراً علي توفير معلومات عن االسمدة وبعض
أنوع التقاوي وأبدي الزراع أن الھدف من النشاط االخير ليس ارشادي
بالدرجة الكاملة ولكن ھدفة تجاري في المقام االول  ,لذلك توصي
الدراسة بإعادة ترتيب أولويات العمل االرشادي في محافظة الشرقية
بحيث تقدم الخدمات االرشادية في مجال االدارة المزرعية عن
الخدمات في المجاالت الفنية وذلك من وجھة نظر الدراسة  ,وتوصي
الدراسة أيضا ً بتنفيذ برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين في مجال
اإلدارة المزرعية تتم بالتوازي مع التدريب في المجاالت الفنية .
 -2يتضح من جدول رقم ) (6أن تحقيق االرباح من العمل الزراعي
يتساوى مع تحقيق الخسائر أي أن الزراعة توصف بانھا زراعة
الكفاف  ,والسيولة المالية لدي الزراع ضعيفة بسبب انھم غالباً ما يتم
تحويلھا الي اتجاه سداد الديون مثل اجور اآلالت التي تم استخدمھا في
العملية الزراعية أو سداد قيمة اسعار مستلزمات االنتاج الي اصحبھا
والسيولة المتبقية غالبا ً تدخل في تجھيز األرض الزراعية للموسم
الجديد  ,وما تبقي ربما يتم تحويلة الي أشياء عينية  ,وأن القدرة علي
السداد اقل من السنوات الخمسة الماضية وقد يرجع ذلك الي ارتفاع
اسعار مستلزمات االنتاج الي ثالثة اضعاف وأربعة اضعاف  ,وأن
الديون الموجودة علية اقل من قيمة نصف االصول  ,وانه ال يحتفظ
بسجالت وعلي الرغم من ذلك يستطيع تقدير الظروف المالية الخاصة
به  .لذلك توصي الدراسة بتوفير دعم غير تقليدي للزراع يساعد في
توفير مستلزمات االنتاج بسعر مناسب من خالل توفيرھا بسعر الجملة
مثالً لعدد كبير من الزراع  ,وان يتناسب سعر بيع الحاصالت الزراعية
مع االرتفاع الحادث في اسعار مستلزمات االنتاج  ,وتوصي الدراسة
ايضا ً بتنفيذ عدد من الندوات االرشادية في مجال استخدام السجالت
المزرعية .

 -3يتضح من جدول رقم ) (5ان الدرجة الكلية لتطبيق مھارات االدارة
المزرعية متوسطة بمتوسط قدرة ) , (2.92وأن مھارات جمع
المعلومات الزراعية جاءت في الترتيب االول بمتوسط قدرة ) (2.85
وأن مھارات مواءمة االنتاج مع حاجات السوق جاءت في الترتيب
االخير بمتوسط قدرة ) . (1.32لذلك توصي الدراسة برفع قدرات
الجھاز االرشادي الزراعي في القيام بالمھام المطلوبة منه في مجال
االدارة المزرعية مع الزراع  ,الن المستوي المتوسط لتطبيق مھارات
االدارة المزرعية ال يرجع الي دور الجھاز االرشادي الزراعي انما
يرجع الي الخبرات المتراكمة والموروثة لدي الزراع  ,وتوصي
الدراسة ايضاً بقيام الدولة بتقديم بعض برامج التنموية لتحسين الوضع
المالي للمزارع الن امتالك المھارة ال يفيد في حالة عدم توافر الدعم
المالي الالزم في تكلفة التنفيذ  ,لذلك قيام االرشاد الزراعي بالدور
المطلوب منه في مجال االدارة المزرعية وتحسن الوضع المالي
للمزارع يساعد بدرجة كبيرة في نقل درجة تطبيق مھارات االدارة
المزرعية من الدرجة المتوسطة الي الدرجة المرتفعة .
-4توصي بالدراسة بمزيد من االبحاث في مجال االدارة المزرعية من
وجھة النظر االرشادية الزراعية وذلك لقلت وندرة االبحاث في ھذا
المجال علي الرغم من اھميته  ,بحيث تتعرض لمتغيرات اخري غير
التي تعرضت لھا الدراسة .
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ABSTRACT
This research aimed at identifying the personal and professional characteristics of the farmers concerned and measuring
the degree of application of agricultural management skills,And to determine the degree to which the agricultural extension
system has the required tasks in the field of farm management, and to identify the financial health of the farms in question, And
determining the relationship and degree of contribution of independent variables studied in the interpretation of variation in the
degree of application of farm management skills, Identify the degree of exposure of farmers to the study sample for the media
and sources of information and the purpose thereof, This research was conducted in Sharkia governorate on a sample of farmers.
Two villages were selected from the villages of Zagazig center, Bani Amer and Kafr Mousa Omran, The sample was selected in a
proportionate manner, and about 5% of the total holders of the two villages had a sample size of 150, The data for this study were
collected during the months of January and February of 2018 using the questionnaire method of interviewing the farmers
concerned, Frequency, percentage, range, mean, standard deviation, Spearman correlation coefficient and multiple regression
analysis were used as tools for statistical analysis, The main findings of the research were as follows: First: Results related to
personal and professional data of farmers interviewed: More than two-thirds of the respondents (63.4%) were aged between
(80:43) years, The results also indicated that about half of the respondents (50.7%) of the sample, The number of years of work in
agriculture ranges between (5 : 26) years, And that more than three-quarters of the respondents (76%) explained that they do not
have any records of their farms, And the majority of respondents explained that the agricultural extension system does not
perform its tasks in the field of agricultural management by (82.7%), The same table shows that more than 90% of the
respondents indicated that the financial health of their farms ranged from weak to medium. Second: Application of agricultural
management skills:That about 82% of the farmers surveyed the overall degree to apply the skills of agricultural management
between medium and high, There is a significant correlation between each of the following variables (age, level of education,
number of years of work in agriculture, full time for agricultural work, farm records, agricultural extension tasks in farm
management, farm financial health) and the total degree of applied farmers And the correlation coefficient value was (-0.321,
0.336, -0.310, -0.270, 0.177, 0.229, 0.163) respectively, The overall average of the total averages of the 11 skill application is
(1.92). It is in the intermediate application category. The skill of preparing for information collection is the only skill in the 11
skills studied in the high application category. Agricultural working hours and skills of harmonizing production with market
prices, skills of using records and analyzing the results of agricultural work in the category of weak average implementation,
while the rest of the skills are seven skills in the category of medium application, And the independent variables combined were
related to the degree of application of agricultural management skills with a multiple correlation coefficient of (0.574) and a
coefficient of determination (0.329). The calculated value of F (8.66) was a significant value at a significant level of 0.01,
indicating that the independent variables studied together contribute A significant contribution to the interpretation of about 33%
of the total variation in the degree of application of agricultural management skills. Third: Financial health of the farm:1 Profitability: The average of the overall averages of these indicators (2.76) and the ranking of this main component for the rest of
the components is the first order. 2. Financial Liquidity: The overall average of the average of these indicators was 2.53 and the
ranking of this main component for the other components is the third. 3 - Ability to pay: - The average of the overall averages of
the achievement of these indicators (2.72) and that the arrangement of this component for the other components is the second
order. 4. Financial analysis and record-keeping: The overall average of the total averages of those indicators (2.02) and the
ranking of this major component for the other components was the fourth and final ranking. Fourth: Exposure to the media and
sources of information and its purpose: Dependence on the source of contact with the shops of pesticides and fertilizer
companies. 68%, followed by contact with family, friends and neighbors in the village by 66%, while the exposure came for nontechnical purposes, the exposure came in order to obtain a certificate of possession or not in the first order.
Keywords: Application of farm management skills- Agricultural extension tasks in the field of agricultural management Financial health of the farm - Information sources and purpose -
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