
  
  ة الفیــومــامعج

  قسم االقتصاد الزراعي
  

  كلیة الزرعة

 

 دمحم أحمد سعید/ الدكتور - ملخصات البحوث 

  )مستخرج من رسالة ماجستیر – مشترك( البحث الثاني
محافظة الفیوممیدراسة  ة القطاع الزراعى  ة فى تنم ات الزراع ة لدور التعاون   دان

البى**، جمال السید دمحم *رجب محمود جمعة،  *دمحم احمد سعید    **، عالء ش
ة الزراعة - االقتصاد الزراعيقسم *  الفیوم**    جامعة الفیوم-ل حوث االقتصاد الزراعى    وحدة 

حوث والتنم الفیوم، جامعة الفیوم، المجلد مجلة الفیوم لل ة الزراعة  ل ة،    .٢٠١٠، العدد الثانى، یولیو ٢٤ة الزراع
  

ــة، إال أن اعتمادهــا الكبیــر  ــات الزراع الجهــاز  رغــم العدیــد مــن النجاحــات التــى حققتهــا التعاون اشــر  اطهــا الم وارت
ـة تعمـل وفـ األ ة طوع منظمــة شـعب مصـداقیتها  ثیـرًا  ـومى قـد أضـر  ـة، ، ومـن ثـم فقـد ظهــرت الح ــاد التعاون سـس والم

اســـة التحـــرر  ة واالعتمـــاد علـــى الـــذات مـــع تطبیـــ س فة األداء غیـــر قـــادرة علـــى االســـتقالل ـــة هزلـــة ضـــع ـــات الزراع التعاون
ل المؤسســـى األكثـــر قـــدرة  ارهـــا الشـــ اعت ـــة  ـــة فـــى الفتـــرة الحال ـــات الزراع ـــة التعاون االقتصـــاد وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أهم

ــــت مو  ــــة التــــى تخل عض األدوار الحیو ــــام بــــ ومــــة وتحقیــــ التــــوازن االقتصــــاد واالجتمــــاعى لصــــغار  عنهــــاالءمــــة للق الح
  .المزارعین

ـة ة واالجتماع ـة اإلقتصـاد ـة التنم ـة فـى عمل ـات الزراع ـة التعاون ـن أن تلع م ة الدور الـذ  ا مع أهم فـإن ، وتمش
ـةالدور هذه الدراسة تهدف الى الوقوف على  ـات الزراع ـة فـى مصـر  تعاون ـة الزراع والتعـرف علـى المالمـح الممیـزة فـى التنم

محافظة الفیوم  ة  ات الزراع ـة للوقوف علـى الـدور الـذ للوضع الراهن للتعاون ـاتتلـك تلع ومـد نجاحهـا فـى تحقیـ  التعاون
الت التـــى تواجـــه مـــا إســـتهدفت الدراســـة . أهـــدافها ـــات التعـــرف علـــى المشـــ ـــةالتعاون وتحـــد مـــن فاعلیتهـــا، ووضـــع  الزراع

اعهـا تفعیـل دور تلـك  ن بإت م ع أن تمـارس عملهـا وتحقـ أهـدافها فـى ظـل المقترحات التى  ـة حتـى تسـتط ـات الزراع التعاون
ة القائمة اسات الزراع   .الس

انــات لتحقیــ أهــدافها عــض أســالیب التحلیــل الوصــفى للب ا، إســتخدمت الدراســة  ة لمصــادر الب النســ نــات إعتمــدت و
ــة متعــددة االغــراضدراســة ال ــة محل ــات تعاون ــار أرعــون مــدیرا لجمع ــة  حیــث تــم اخت ة علــى البانــات األول ، صــفة اساســ

ــات مجلــس ادارة نفــس الجمع ــز إطســا  ٨٠، أرعــون عضــوا  ــات ، وتــم تــوزعهم علــى مر عضــوا مســاهما مــن نفــس الجمع
محافظــة الفیــوم وفقــًا للوســ الهند ــزنوالفیــوم  ــة للمر ــات والمــزارعین . ســي لعــدد األعضــاء والمســاحة الكل ــار الجمع وتــم اخت

اً  ع  .وأعضاء مجالس اإلدارة عشوائ ة مع مفـردات العینـةستمارات اإلإوقد تم تجم المقابلة الشخص ان  والتـى بلـغ عـددها  ستب
  .مفردة ١٦٠

ة ما یلى   :وأوضحت نتائج الدراسة المیدان
ة خالل فترة الدراسة تقدم مستلزمات االنتاج وقد أجمع على ذلك أوضحت الدراسة المید ات الزراع ة ان التعاون ان

الغ عددهم  ة ال ة العموم ات أو أعضاء مجالس اإلدارة أو أعضاء الجمع  ١٦٠اجمالى عینة الدراسة سواء مدیر الجمع
ة  ةأو توفیر اآلالت %.١٠٠عضوا بنس ات و في مجال تسو الحاصالت الزراع أشار أعضاء مجالس اإلدارة والجمع

ة او توفر اآلالت حیث أجمع  عینة الدراسة ال تقوم بتسو الحاصالت الزراع ات االئتمان  ة الى أن جمع % ١٠٠العموم
  .من اجمالى العینة على ذلك
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ات المشاكل التى تعوق نشا التعاون ما یختص  ة أن هناك أرعة مشا:وف ة أوضحت الدراسة المیدان س كل رئ
ات ة من وجهة نظر مدیر الجمع ة تواجه % ٦٠حیث أكد ، واخر فرع أن الجمع ات  من اجمالى عدد مدیر الجمع

ة ة قدرها ، مشاكل مال ة بنس ة الثان ات% ١٢.٥وتأتى المشاكل االدارة فى المرت ة الثالثة ، من مدیر الجمع وفى المرت
ة التى اكد علی ق ات% ٥ها حوالى تأتى المشاكل التسو ة قدرها ، من اجمالى عدد مدیر الجمع عة بنس ة الرا وفى المرت

عرقل حرة العمل% ٢.٥ ة المتلخصة فى الروتین الذ  م ات تاتى المشاكل التنظ بینما ، من اجمالى عدد مدیر الجمع
ات على االراضى ا ات والتعد الجمع ازات  ه بین صغر حجم الح اه وأقر تعددت المشاكل الفرع ة ومشاكل نقص الم لزراع

  .من عدد العینة بهذه المشاكل% ١٧.٥حوالى 
ة یتعرض لها المزارعین  س الت من وجهة نظر اعضاء مجالس اإلدارة فإن هناك خمسة مشاكل رئ أما عن المش

ة متعلقة من أعضاء مجالس اإلدارة الى أن هناك مشاكل % ٤٥حیث أفاد حوالى ، عند حصولهم على خدمات الجمع
انخفاض جودة الخدمات% ١٧.٥بینما افاد حوالى ، ارتفاع اسعار الخدمات أما عن المشاكل ، أن هناك مشاكل متعلقة 

عدم توفیر الخدمات فى الوقت المناسب فقد افاد حوالى  أن المستلزمات قد ال % ٢٥المتعلقة  من أعضاء مجالس اإلدارة 
اجهم الیها ات الى أن الخدمات ال تتوفر فى % ١٠والى وأفاد ح، تتوفر فى وقت احت الجمع من أعضاء مجالس اإلدارة 

ة  ات االدارة فقد أفاد حوالى ، مقر الجمع ء العمل ما یخص  أن % ١٢.٥وف ات  من أعضاء مجالس اإلدارة للتعاون
اجاته عض المزارعین على احت حصل  ازة غیر منظمة وال  قا للح ة توزع المستلزمات ط   .معمل

الت التى یواجهها المزارعین  ة (وعن المش ات العموم عند الحصول على الخدمات فقد أجمع ) أعضاء الجمع
الغ عددهم % ٧٠حوالى  ارتفاع أسعار  ٨٠من اجمالى عدد االعضاء ال عضوًا على أنهم یواجهون مشاكل متعلقة 

ات أملونه من الجمع س ما  ما، الخدمات عن االسواق وهذا على ع عدم % ٤٦أفاد حوالى  ف أن هناك مشاكل متعلقة 
ات االدارة للخدمات% ١٩بینما أوضح ، توفیر الخدمات فى الوقت المناسب ء العمل بینما ، أن هناك مشاكل متعلقة ب

ة % ٥أشار  عدم توفیر الخدمات فى مقر الجمع ومشاكل اخر متعلقة ، من االعضاء الى أن هناك مشاكل متعلقة 
  .ودة الخدماتانخفاض ج

ة ات الزراع ر التعاون ة لمقترحات تطو النس عض المقترحات :و عینة الدراسة  فقد إقترح اعضاء مجالس اإلدارة 
األجل وأید ذلك  ع  قع على رأسها خفض أسعار المستلزمات والب ة بدور أفضل من الدور الحالى  ام الجمع من % ٦٢.٥لق

حوثین ه  توفیر ، اجمالى عدد الم سعر مرتفع واید ذلك یل ة لشراء المحاصیل  ل الالزم للجمع من % ٥٧.٥التمو
حوثین ة فى الوقت المناسب و % ٥٠ثم أشار حوالى ، الم ة على حسب ما تراه الجمع ل جمع الى توفیر مستلزمات 

صفة مستمرة ة من مستلزمات  عینة . االعالن عن ما توفره الجمع ام وعن مقترحات األعضاء المساهمین  الدراسة لق
األجل ، وأید ذلك  ع  ساعد على الب عة على رأس هذه المقترحات ل ل الالزم للجم أتي توفیر التمو ة بدور أفضل  الجمع

سعر مرتفع واید ذلك ، من اجمالى عدد األعضاء المساهمین% ٣٤ لى ذلك خفض أسعار المستلزمات وشراء المحاصیل  و
حوثین% ٢٥ ل مستلزمات االنتاج % ١٧.٥ ثم أشار حوالى، من الم ع االوقات الى ضرورة توفیر  ة وفى جم  .بجودة عال

  
  

  
  
  


