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 خصلالم
  النباتي   باإلنتاجالریفیة باألنـشطة المزرعیة الخاـصة   األـسراـستھدف البحث تحدید درجة قیام  

بھذه االنشــــطة،   األســــر، وعالقة المتغیرات المســــتقلة المدروســــة بدرجة قیام  الحیوانيواالنتاج  
 ي یتا إبھذه االنشـــطة، وقد أجرى البحث بإحدى قرى مركز  األســـرقیام  المشـــكالت التي تحد من  و

زراعـیة ـبالقرـیة،    ألراضـــــيمبحوث من الـحائزین    222الـبارود مـحافـظة البحیرة على عیـنة بلـغت  
ســتخدما لذلك اســتمارة اســتبیان أعدت لھذا ، مالمبحوثین    عت البیانات بالمقابلة الشــخصــیة معوجم

، وبعد جمع البیانات تم تفریغھا وتحلیلھا احصــائیاً واســتخدم لذلك التكرار والنســب المئویة الغرض
 ومعامل االنحدار. ومعامل االرتباط البسیط لبیرسون،  والمتوسط المرجح،

 :التاليوجاءت أھم النتائج على النحو  
توى قیام أـسرھم 54.1ما یزید عن نصـف المبحوثین ( لخاصـة  المزرعیة ا  باألنـشطة%) مـس

 المزرعیة   باألنشـــطة%) مســـتوى قیام أســـرھم 69.4غالبیة المبحوثین (،  مرتفع  النباتي  باإلنتاج
تبین وجود عالـقة ارتـباطـیة طردـیة بین المتغیرات المســـــتقـلة  ،  مرتفع  الحیواني  ـباإلنـتاجالـخاصـــــة  

،  الزراعي بناء العاملین بالزراعة، سـنوات الخبرة بالعمل  األسـرة، عدد األالتالیة: السـن، عدد أفراد 
ة ـباألنشــــــطة المزرعـیة  األســـــرحجم الحـیازة الزراعـیة، حجم الحـیازة الحیوانـیة، وبین درـجة قـیام  

متغیرات   ست  وجود  الحیواني. تبین باإلنتاجواالنشطة المزرعیة الخاصة    ،النباتي باإلنتاجالخاصة  
ة  األسـرتفسـیر التباین الكلى بین المبحوثین من حیث درجة قیام   في% 45.6تسـھم مجتمعھ بنسـبة  

العاملین    ةأفراد األسر: حجم الحیازة الزراعیة، عدد  ھيالمزرعیة إجماالً وھذه المحددات    باألنشطة
 ة األسـر، حجم الحیازة الحیوانیة، السـن، عدد أفراد الزراعيبالزراعة، عدد سـنوات الخبرة بالعمل  

المزرعیة عدم توفر مســتلزمات االنتاج    باألنشــطةة األســرتؤثر على قیام   التيمن أھم المشــكالت  
لفائدة على ھا، وصــعوبة تســویق المحاصــیل الزراعیة، وارتفاع ســعر اأســعار، وارتفاع  الزراعي

 .البیطریین  القروض، وعدم توفر االطباء
 األسر الریفیة البحیرة،إیتاي البارود، محافظة مركز : الكلمات الدالة

 مقدمة ومشكلة الدراسة  
ة فالزوج  األســـــرتحـتل الزراعة مـكانة عالـیة في المجتمع الریفي، حـیث یـندمج فیـھا كل افراد  

وزوجتھ واألبناء یتقاســـمون یومیاً وموســـمیا القیام بكل األنشـــطة الزراعیة ســـواء منھا الخاصـــة  
ــویق المحصــول وتربیة ورعایة الحیوانات والدواجن والطیور،   بالحرث والزراعة والحصــاد وتس

 ). 17ص: 1980ابك بین األنشطة الزراعیة واألنشطة المنزلیة. (فھمي ویوجد تش
وم بھا الرجال مثل في الحقل یق  المزرعیةمعظم األنـشطة   ) أن245  :1991ـشكري (وترى 

الزوجة في بعض عملیات نقاوة الحـشائش وخف أعواد   وتـشاركوالري والحـصاد   الحرث والغرس

http://ajas.journals.ekb.eg/
mailto:ajas@aun.edu.eg
mailto:emanabdelsalam2009@gmail.com
https://dx.doi.org/10.21608/ajas.2022.136664.1137


 
 ...محددات قیام األسر الریفیة باألنشطة المزرعیة 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (210-226)  211 

ات وجني   لالنـب اصــــــی ة  ، بینالمـح ا یقع على الزوـج بءـم ة   الـع ات وتربـی ة الحیواـن اـی األكبر في رـع
 إلى األعمال المنزلیة.    إضافةالدواجن والطیور 

ان یمیز    ) أن131:  1974الخولي (  ذكرـیو ا ـك ذاتي  األســـــرأھم ـم اء اـل ة ھو االكتـف ة الریفـی
المادیة  الغذائیة و  احتیاجاتھمالجزء األكبر من  عضــــائھا  ألة الریفیة  األســــر توفرحیث    -النســــبي

 ة من غذاء من مصادره المختلفة. األسرتقوم بإنتاج كل ما یلزم وواالجتماعیة،  
 وآخرون  ) وخـضر4:  1989ت ()،  نـصر147:  2002أحمد (   وتجمع دراـسات عدة منھا 

د وزمالؤه (144:  2010( ة في األنشـــــ  )  63:  1999) وزاـی د دور المرأة الریفـی طـة  على تزاـی
ر البذور نثفي معظم العملیات الزراعیة من تحضـیر التقاوي و  الزراعیة سـواء من حیث مشـاركتھا 

ــائش وجني المحصــول ومقاومة   ــویق، وأ اآلفات والتخزینوالري ونقاوة الحش   56ن حوالي  والتس
ة، وأن  األســـــرفي حـقل    یعملنفي الزراـعة، وثـلث ھؤالء تقریـباً  یعملن   النســـــاء الـعامالت% من  

%) من اجمالي قوة 71.6(األنشــطة الخاصــة باإلنتاج الحیواني یتركز القیام بھا من جانب النســاء  
ــملت عملیات الحلب وتنظیف الحظائر، والتغذیة والعالفة،   ــائیة في قطاع الزراعة، وشـ العمل النسـ

وال    التطعیم وتســـــویق اللبن ومنتـجاـتھ، وتربـیة ورـعاـیة اـلدواجن والطیور، وجمع البیضج ووالعال
، بل یكون لألبناء دور فیھا یتحدد الزراعیةاألنشـطة  بیقتصـر األمر على الزوج والزوجة في القیام  

). أن 146  :  2005(ن ومرقص ) و اللبا 55:  1978یذكر عبد الفضل (  وفقا لنوعھم وسنھم حیث
ة الریفیة المصــریة على أنھم قوة عمل أســاســیة بدون أجر، فاألطفال  األســرد ینظر إلیھم في  األوال

مثل رعي الماشـیة ونقل السـماد   الخفیفةمن سـن الخامسـة حتى العاشـرة یوكل إلیھم بعض األعمال 
ـناث  أھمـیة، أـما اال  وأكثرالبـلدي إلى الحـقل، وكلـما تـقدم األوالد في الســـــن توـكل إلیھم عملـیات أكبر 

حول مـساعدة األم في األعمال المنزلیة من تجھیز الطعام وتریبة ورعایة الدواجن   نفیتركز نـشاطھ
السـماد، كما تعمل  شتكبیالمحصـول وجني  والطیور كما تشـارك في بعض األعمال المزرعة مثل  

ة، أو تجھیز نفسـھا األسـرمن أجل مسـاعدة  بأجر    الفقیرة لدى الغیر األسـرخاصـة في   اإلناثبعض 
 للزواج.  

ــرة الریفیة قد لحق بھ تغیرات كبیرة جداً ولم تعد  ــع التقلیدي لألسـ ــرإال أن ھذا الوضـ ة األسـ
الریفـیة ـقادرة على القـیام بـكل وـظائفـھا، وفـقدت الكثیر منـھا بســــــبب عواـمل التغیر الواســــــعة ومنـھا  

، وما صــاحبھا من حراك مھني التوســع في التعلیم والتحضــر ودخول الكھرباء والھجرة الخارجیة
ــع باالنتقال من العمل بالزراعة إلى أعمال وحرف  ــكن الریفي والذي ىخرأواس ، وتغیر حالة المس

ة ببعض األنشــطة خاصــة المرتبطة باإلنتاج الحیواني، ووجھة أصــابع  األســرلم یعد مناســب لقیام  
 االتھام إلى القریة على أنھا أصبحت مستھلكة ولیست منتجة.  

  ة الریفیة باألنشطة الزراعیة منھا مشكلة األسرالعدید من المشكالت التي تحد من قیام   وھناك
مســتلزمات اإلنتاج الزراعي خاصــة في ظل تطبیق ســیاســیة اإلصــالح االقتصــادي   أســعارارتفاع  

ورفع الدعم عن مســتلزمات اإلنتاج الزراعي، كذلك مشــكلة تفتت األرض الزراعیة والتعدي علیھا 
إلى تبویرھا وبیعھا للبناء    التوجھوالتبویر، فلم تعد الحیاة الزراعیة مجدیة اقتـصادیا، وأـصبح    بالبناء
أفضـل من زراعتھا، إضـافة إلى مشـكالت التمویل حیث أصـبح دور بنك التنمیة السـعي إلى علیھا 

تحقیق األرباح كغیرة من البنوك التجاریة واالسـتثماریة دون مراعاة للزراعة وخصـوصـیتھا وأنھا 
) ، أبو زید 101:  1991) ، عایدة عبد الفتاح (41:  2011بكري (أحد ضــــمانات األمن القومي 

)2002 :199(. 
منھا أثرھا    یعاني التي، والمشـــكالت  المصـــريشـــھدھا الریف  التيوقد كان لھذه التغیرات  

ــلبي ــرعلى قیام   الس ــطة المزرعیة، فھل ال زالت  یفیالر األس ــرة باألنش الریفیة حریصــة على  األس
ــرالقیام بھذه االنشــــطة المزرعیة، وما ھى العوامل األكثر تأثیرا على قیام  بھذه االنشــــطة    األســ
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من خالل فحص نـماذج من البحوث واـلدراســـــات االجتـماعـیة الســـــابـقة التي اھتـمت بقـیام و
 االتي:فقد تبین   المزرعیة،األسرة الریفیة باألنشطة  
ـسرة الریفیة بالواحات  ألعلى الـسمات الـشخـصیة ل ) التعرف2022ـشعبان ،اوـضحت دراـسة (

وتـحدـید درـجة قـیام األســـــر ـباألنشــــــطة المزرعـیة المنزلـیة من وجـھة نظر أرـباب أســـــر   البحرـیة،
  األنشــطة،   بھذهقیامھا    فيتواجھ األســرة الریفیة   التيت  الوتحدید المشــك  البحث،المبحوثین بمنطقة  

وقد أجر ى البحث بمحافظة الجیزة   .تواجھھم  التيت الالتوصل لحلول مقترحة للتغلب على المشكو
ة)الواـحات    - ب المبحوثی  البحرـی ائج: أغـل ام المرتفع   فيیقعوا    نوـجاءت أھم النـت ة مســـــتوى القـی فـئ

ــطة المزرعیة المنزلیة الخاصـــة   ــبتھم على الترتیب   وبلغت.  والحیواني  النباتي  باإلنتاجباألنشـ نسـ
69، %89%  

أن للنـساء في بنجالدش مـشاركة في األنـشطة المزرعیة   ) ,2008Hoque( دراـسةینت بوقد 
 المختلفة ، حیث تقوم بزراعة الحدائق ، وإدارة الدواجن ، وتربیة الماعز والماشیة.  

أفریقـیا مســـــؤوـلة عن كثیر   فأن المرأة الریفـیة في مـناطق ری )Burkey,1993وذكر (    
   من األنشطة االنتاجیة لألسر الریفیة.

  والحیوانـیة األنشــــــطة المزرعـیة النـباتـیة  تـحدید مجموعة من   الدراســـــات یتضـــــح  ھذهومن  
وھو ما سـوف یسـاعد الباحثة في اختیار    األنشـطة،األسـر عند قیامھا بھذه    تواجھالتي   والمشـكالت

 الدراسة.والتحقق من مدى وجودھا بقریة   والمشكالت األنشطة ھذه
 مشكلة البحث
ــركانت   ــبھ ب لدیھا وإلى وقت قریالریفیة   األس ذاتي من كل ما تحتاجھ من منتجات    اكتفاء  ش

ــطة  غذائ ــبب قیامھا باألنش ــنیع  المزرعیةیة وذلك بس ــواء منھا النباتیة أو الحیوانیة أو حتى التص س
ـشھدھا المجتمع  الكبیرة التي  الغذائي الذي یـضمن لھا األمن الغذائي من إنتاجھا، ولكن مع التغیرات  

المـصري عامة والریفي منھ خاـصة بعد تزاید تیارات الھجرة الخارجیة للعمالة الریفیة، إـضافة إلى 
حیث   عیةمزرالریفیة ببعض األنشـــطة ال األســـرم  ل كبیر في قیا عوامل التغیر األخرى حدث تحو

ــر. حتى قامت بعض ىخرأزاد الحراك المھني من الزراعة إلى العمل بأعمال   ببیع األرض  األســ
ــة ھذه ــتثمار في مجاالت أخرى، األمر الذي یتطلب دراســ   وحتى یمكن  الظاھرة،  الزراعیة واالســ

ت منتجة كما كانت من قبل، ولھذا جاءت   دحض تھلكة ولیـس فكرة أن القریة المصـریة أصـبحت مـس
 ھذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالیة:  فكرة 

 النباتي؟الخاصة باإلنتاج    عیةمزرالریفیة باألنشطة ال األسرام  ما ھي درجة قی -1
 اإلنتاج الحیواني؟قیام األسر الریفیة باألنشطة المزرعیة الخاصة ب  ما ھي درجة -2
ــطة   -3 ــر باألنش ــة وبین درجة قیام األس ــائص المبحوثین المدروس ماھي طبیعة العالقة بین خص

   النباتي؟المزرعیة الخاصة باإلنتاج  
ــطة   -4 ــر باألنش ــة وبین درجة قیام األس ــائص المبحوثین المدروس ماھي طبیعة العالقة بین خص

   الحیواني؟المزرعیة الخاصة باإلنتاج  
المتغیرات المسـتقلة التي تسـھم اسـھام نسـبي في تفسـیر التباین الكلي بین المبحوثین من  ماھي   -5

 حیث درجة قیام أسرھم باألنشطة المزرعیة إجماالً؟
ودرجة   إجماالً  باألنشــــطة المزرعیة  الریفیة التي تحد من قیام األســــر أھم المشــــكالتماھي   -6

 تأثیرھا؟
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 أھداف البحث
  :تحددت أھدافھ فیما یلي في ضوء مشكلة البحث 

 النباتي.تحدید درجة قیام األسرة الریفیة باألنشطة المزرعیة الخاصة باإلنتاج   -1
 .قیام األسرة الریفیة باألنشطة المزرعیة الخاصة باإلنتاج الحیواني  تحدید درجة -2
التعرف على طبیـعة العالـقة بین خصـــــائص المبحوثین الـمدروســـــة وبین درـجة قـیام األســـــر  -3

 النباتي.المزرعیة الخاصة باإلنتاج    باألنشطة
التعرف على طبیـعة العالـقة بین خصـــــائص المبحوثین الـمدروســـــة وبین درـجة قـیام األســـــر  -4

 الحیواني.باألنشطة المزرعیة الخاصة باإلنتاج  
تفســیر التباین الكلي بین المبحوثین من  في  المســتقلة التي تســھم اســھام نســبي  تحدید المتغیرات -5

 قیام أسرھم باألنشطة المزرعیة إجماالً.حیث درجة  
ودرجة   إجماالً   باألنـشطة المزرعیة  الریفیة التي تحد من قیام األـسر أھم المـشكالتالتعرف على  -6

 .تأثیرھا 
 أھمیة البحث

ــة بكل من األالتعرف على  ــطة المزرعیة الخاصـ   التي   الحیواني  واالنتاج  النباتي،نتاج االنشـ
ضــوء ما یحدث   في  اســتمراریتھا تضــمن لھا البقاء والمحافظة على   التيالریفیة و األســرةتقوم بھا 

األسرة الریفیة بصفة  ویتعرض لھا المجتمع بصفة عامة    التيجتماعیة واالقتصادیة االمن التغیرات 
 خاصة

ــل علیھا من البحث    ویمكن     إمكانیة التعرف على أھم المتغیرات   فيان تفید النتائج المتحصــ
القیام بھذه  التي تحد من   المشــــكالت المزرعیة، وكذلك باألنشــــطةالریفیة    األســــرةطة بقیام المرتب

 في ـسرة الریفیة  األدعم دور    خاللھا یمكن من   التوـصیات التيیمكن وـضع بعض   وبالتالي  األنـشطة،
 .الریفيوبما یؤثر إیجابا على تنمیة المجتمع  األنشطة  ھذهبمثل القیام  

 الطریقة البحثیة
 :مجال الدراسة وطریقة اختیار العینة -1

ــة، حیث أجریت وفق ثالث   ــد بمجال البحث اإلطار الذي أجریت فیھ الدراسـ   مجاالت: یقصـ
 المجال الجغرافي والمجال البشري والمجال الزمني.

حـد أھم المحـافظـات  ھـا أصـــــفأجرى البحـث في محـافظـة البحیرة بو:  الجغرافي المجـال  -أ
ــ ــر مركزالزراعیة في مص ــم أربعة عش ً  اً ر، وھي تض ــوائي منھا ت  إداریا كان فم اختیار مركز عش

 .القرى األم فكانت قریة دمسنا  البارود، ومن ھذا المركز تم اختیار قریة عشوائیا من ايمركز إتی
 وقدالشـاملة،  تیارھا من ھذه  ختم ا  التي  والعینة: یقصـد بھ شـاملة البحث  المجال البشـرى -ب

% 20عینة منھم بنســبة   اختیارتم و الدراســة)شــاملة  (حائز    1109  القریة ذهھین ببلغ عدد الحائز
من كشــوف الحیازة    اختیارھمتم   حائز،  222فكان عددھا نســبة مقبولة لتمثیل شــاملة البحث   وھي

 الزراعیة بطریقة عشوائیة غیر منتظمة.
ینایر وفبرایر   شـــــھريتم جمع البیانات المیدانیة من قریة البحث خالل   الزمني:المجال   -ج 
  .2022 من عام

 المستخدم:نوع البحث والمنھج  -2
ـبالعیـنة لتحقیق أـھداـفھ، كـما أســـــتـخدم البـحث    االجتـماعياعتـمد البـحث على منھج المســـــح   

  .Descriptive Method  الوصفياألسلوب 
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 أدوات جمع البیانات:  - 3
  اســـــتـمارة البـیاـنات من خالل المـقابـلة الشـــــخصــــــیة مع المبحوثین وذـلك من خالل    تم جمع

 أقسام:على عدة  اشتملت  التيو االستبیان
 المتغیرات المستقلة: 

افراد    األسـرة، عددعدد أفراد   ،السـن:  المبحوثین وأسـرھم من حیث  خصـائص علىوتشـمل 
ــر ــنواتة العاملین  األســ ــنوات   المزرعي، عددالخبرة بالعمل   بالزراعة، ســ ،  التعلیم، التجدیدیة ســ

  الحیوانـیة، حجم الحـیازة    الزراعـیة، حجمالحـیازة    الثـقافي، حجم  المنظـمات، االنفـتاحالعضـــــوـیة في  
 .الشھري لألسرة  االلیة، الدخلالحیازة  

  :قیاس متغیرات الدراسة
ھا باسـتقصـاء رأي المبحوثین على سـت عبارات تدور حول اسـتعداد  سـتم قیا  التجدیدیة: -1

د في مجـال الزراعـة وغیرھـا من مجـاالت   كالمبحوث لتبني كـل جـدـی اة وذـل  على   الحـی
إلى حد ما، غیر موافق، وأعطیت الدرجات    مستویات ھي موافق،  ثالثمقیاس مكون من  

 دیدیة المبحوث.  جوجمعت الدرجة الكلیة لتعبر عن درجة ت  على الترتیب ،1، 2، 3
ــت عبارات تدو :الطموح  -2 ــاء رأي المبحوثین على س ــتقص ــھ من خالل اس حول  رتم قیاس

من   مكونمقیاس  اعھ اقتـصادیا واجتماعیا وثقافیا وذلك على المبحوث لتحـسین أوـض  تطلع
على 1، 2، 3أعطیت الدرجات  وموافق،    ما، وغیرحد   موافق، إلىثالث مســتویات ھي  

  وث. بحبر عن مستوى طموح المعوجمعت الدرجة الكلیة لت  الترتیب
تم قیاـسھا باـستقصـاء رأي المبحوث إذا كان عضـوا في عدد من    العـضویة في المنظمات: -3

المنظـمات االجتـماعـیة الموجودة في القرـیة، وأعطـیت درـجة عن ـكل منظـمة یشـــــترك في  
 عضویتھا، وجمعت الدرجة الكلیة لتعبر عن عضویة المبحوث في المنظمات.  

ــھتم قی  الحیازة الزراعیة: -4 ــاحة أرض ــؤال المبحوث عن مس ــھا بس یة التي یقوم الزراع  اس
 بزراعتھا. 

ازة الحیوانـیة -5 ا من    :الحـی ات التي یربیـھ ا بســـــؤال المبحوث عن ـعدد الحیواـن اســــــھ تم قـی
الـجاموس واالبـقار واالغـنام والـماعز، واســـــتـخدـمت اـلدرـجات المعـیارـیة من مقـیاس معـھد  

ة  البحوث اإلنتاج الحیواني لتحویل الحیوانات المختلفة إلى درجة معیاریة تعبر عن الحیاز 
 الحیوانیة لدى المبحوث. 

المبحوث عن عدد اآلالت الزراعیة التي یمتلكھا ومثلت  تم قیاسـھا بسـؤال الحیازة األلیة: -6
دى المبحوث بغض  ة ـل ازة االلـی ة لتعبر عن الحـی ة الكلـی درـج ت اـل ة، وجمـع درـج ة ـب ل آـل ـك

 النظر عن نوع اآلالت. 
 المتغیرات التابعة:

الخاـصة باإلنتاج النباتي، تم قیاـسھا باـستقـصاء  المزرعیة  باألنـشطة   قیام األـسر الریفیة  درجة  
ة بكل نشـاط من الثالثة عشـر نشـاطا الخاصـة باإلنتاج النباتي  األسـررأي المبحوثین عن مدى قیام  

، وذلك على وتخزینھبدایة من خدمة األرض وأعداد التقاوي والري والتســـمید وجني المحصـــول  
اً، ـنادراً، ال ، وأعطـیت اـلدرـجات  مقـیاس   اـن ، 1،  2،  3مكون من أربع مســـــتوـیات ھي: دائـما، أحـی

الخاصــة  المزرعیة صــفر على الترتیب، وجمعت الدرجة الكلیة لتعبر عن قیام المبحوث باألنشــطة  
اج   اإلنـت دـب اتي وـق دى    النـب د ادنى و  13بین     الفعليتراوح الـم د اعلى وتم توزیع   52كـح ة كـح درـج

  39(،ومرتفع    )38-26  (ومتوســـــط    )25-  13(منخفض    ھيالمبحوثین الى ثالث مســـــتوـیات  
 . فأكثر)



 
 ...محددات قیام األسر الریفیة باألنشطة المزرعیة 

Assiut J. Agric. Sci., 53 (3) 2022 (210-226)  215 

  باستقصاء الخاصة باإلنتاج الحیواني: تم قیاسھا  المزرعیة  باألنشطة    قیام األسر الریفیةدرجة  
الخاصة باإلنتاج الحیواني  ة بكل نشاط من الخمسة عشر نشاطا  األسررأي المبحوثین عن مدى قیام 

ة، وتنظیف  ذـی ات التـغ ام بعملـی دواجن، والقـی ة الطیور واـل ات، وتربـی ة الحیواـن اـی ة ورـع داـیة من تربـی ـب
الحظائر، وجمع البیض، وحلب الماشــیة، وتصــنیع المنتجات اللبنیة، وتســویق المنتجات الحیوانیة،  

، 2، 3را، ال، وأعطـیت اـلدرـجات  : دائـما، أحـیاـنا، ـنادمســـــتوـیاتوذـلك على مقـیاس مكون من أربع  
الخاـصة  المزرعیة  ة باألنـشطة  األـسر، ـصفر على الترتیب، وجمعت الدرجة الكلیة لتعبر عن قیام  1

درـجة كـحد اعلى ،وتم   60درـجة كـحد ادنى ،  15بین    الفعليتراوح الـمدى    دوـق  ،الحیوانيـباإلنـتاج  
 درـجة،   )44-30(،ومتوســـــط من    )29  -15(منخفض من    ھيتوزیع المبحوثین الى ثالث فـئات  

  درجة. )60-45(ومرتفع من 
ــكالت التي تحد من قیام   ــرالمشـ ــطةاألسـ ــھا  : المزرعیة  ة باألنشـ ــاءتم قیاسـ ــتقصـ رأي   باسـ
 الفرعیة تحت كل مشــكلة من المشــكالت الرئیســیة المدروســة المبحوثین على عدد من المشــكالت  

عار،مـشكالت ارتفاع    الزراعیة، (المـشكالتوھي  ویقیة،المـشكالت   األـس   التمویلیة، المـشكالت   التـس
  ھذهرأي المبحوثین في   ، وأســــتخدم التكرارات والنســــب المئویة لوصــــفالمشــــكالت البیطریة)

 كالت الفرعیة.المش
قیام األسرة  ىالفرعیة عل  شكالتالم  ھذه وتم أیضاً استقصاء رأي المبحوثین عن درجة تأثیر

االَ   ة إجـم ادراً)   3وذـلك على مقـیاس مكون من  ـباألنشــــــطة المزرعـی اً، ـن اـن اً، أحـی مســـــتوـیات (دائـم
  18،  أدنيدرـجة كـحد    6وـقد تراوح الـمدى الفعلي بین    على الترتـیب،  1،2،3عطـیت اـلدرـجات  وأ

-6منخفض من ( ھيوتم توزیع المبحوثین الى ثالث فئات    درجة كحد اعلى للمشــكالت الزراعیة،
األســعار تم  ارتفاعمشــكلة  درجة. أما ) 18-14من ( درجة، ومرتفع)  13-10من (  )، ومتوســط 9

 درـجة، ومرتفع ) 9-7من (  )، ومتوســـــط 6-4منخفض من (  ھيتوزیع المبحوثین الى ثالث فـئات  
ات  12-10من ( ا الى ثالث فـئ ة تم توزیع المبحوثین فیـھ ة، ثم المشـــــكالت التســـــویقـی  ھي ) درـج

) درجة، ثم المشــــكالت 12-10من ( درجة، ومرتفع)  9-7من ( )، ومتوســــط 6-4منخفض من (
ــط )، ومت4-3منخفض من ( ھيتوزیع المبحوثین فیھا الى ثالث فئات   تم  التمویلیة )  6-5من ( وســ

المشــكالت البیطریة تم توزیع المبحوثین فیھا الى ثالث  درجة وأخیرا)  10-7من ( درجة، ومرتفع
 ).10-7من ( درجة، ومرتفع) 6-5من ( )، ومتوسط 4-3منخفض من ( ھيفئات  

 فروض البحث -4
 تم صیاغة الفروض البحثیة التالیة.   5، 4، 3لتحقیق األھداف 

ــر الریفیة    -1 ــة وبین درجة قیام األسـ ــتقلة المدروسـ توجد عالقة معنویة بین المتغیرات المسـ
 باألنشطة المزرعیة الخاصة باإلنتاج النباتي.  

توجد عالقة معنویة بین المتغیرات المســـتقلة المدروســـة وبین درجة قیام األســـر الریفیة   -2
 باألنشطة المزرعیة الخاصة باإلنتاج الحیواني.  

ھم یتغیرات المـستقلة المدروـسة في تفـسیر التباین الكلي بین المبحوثین من حیث رأتـسھم الم -3
 .  والحیوانيدرجة قیام األسر باألنشطة المزرعیة إجماال الخاصة باإلنتاج النباتي    في

 والختبار صحة ھذه الفروض ثم وضعھا في صورتھا الصفریة
 ومناقشتھا نتائج البحث -5

 البحثوصف عینة أوالً: 
ائج ـجدول ( في فـئة یقعون  %)  49.5) أن ـما یقرب من نصـــــف المبحوثین (1تبین من النـت

، وما یزید  إبن  4-1% لدیھم من 54.1سـنة) وما یزید عن نصـفھم    59-42السـن المتوسـط من (
اســـــھم ( ة أخـم دی61.3على ثالـث ة  فرد  2-1ھم%) ـل البـی ة، وـغ الزراـع ل ـب %)  81المبحوثین (  یعـم
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ــنوات   %) یقرأ ویكتب، 33.3ســــنة، وأن الثلث منھم (  25ل الزراعي تزید عن  بالعم خبرتھمســ
التجدیدیة لدیھم  %) مسـتوى49.5%) امیون، وما یقرب من نصـف المبحوثین (20.7وخمسـھم (

، وما یقرب منظمة)  3  -1%) عـضویتھم بالمنظمات االجتماعیة منخفض (86متوـسط، وغالبیتھم (
ــھم ( ــط   طموحھم%)  79.7بین أربع أخماســ ــبة المبحوثین في فئتي الحیازة  متوســ ، وتقاربت نســ

ــطة (فدان   ــغیرة (أقل من فدان) والمتوسـ % ، 43.2فدان) وبلغت على الترتیب   3أقل من   –الصـ
ا  41 ة، وخمســـــ48.2قرب من نصـــــفھم (ی%، وـم ة متوســــــط ازتھم الحیوانـی ا ی%) حـی ھم تقریـب

 آلة زراعیة.  2-1من %) یمتلك 40.5(
 المزارعین  خصــــائص معظم معتتماثل بدرجة كبیرة  ةوعلیھ یتضــــح أن خصــــائص العین

 زة الزراعیة والحیوانیة واآللیة.المصریین سواء من حیث الحالة التعلیمیة أو الحیا 
 لم�حوثین وفقا لخصائصهم المدروسةل  والنسبي  العدديتوز�ع  ال  .1جدول  

 % عدد  الخصائص % عدد  الخصائص
   العضویة في المنظمات -7   السن -1

 86.0 191 ) 3-1(منخفضة  28.4 36 سنة 41 – 24
 12.6 28 ) 7-4(متوسط  49.5 110 سنة 59 – 42
 1.4 3 ) 12-8(مرتفع  22.1 49 سنة 60-76
   الطموح -8   عدد افراد األسرة -2
 14.0 31 ) 9-6منخفض ( 54.1 120 1-4
 79.7 177 )13-10متوسط ( 41.4 92 5-8
 6.3 14 ) 18-14(مرتفع  4.5 10 9-12
   الحیازة الزراعیة  -9   عدد افراد األسرة العاملین بالزراعة  -3

 43.2 96 اقل من فدان  14.4 32 ال یوجد 
 41.0 91 فدان  3اقل من -فدان 61.3 136 1-2
 15.8 35 فدران فأكثر 3 20.7 46 3-4
   الحیازة الحیوانیة  -10 3.6 8 5-7
 27.9 62 ة ) وحد 1.99-.8( منخفضة   سنوات الخبرة بالعمل الزراعي -4

 48.2 107 )3.99-2.0متوسطة ( 7.7 17 سنوات 10اقل من 
 23.9 53 وحدات فأكثر  4كبیرة  11.3 25 سنة 10-24
   الحیازة االلیة -11 81.0 180 سنة فأكثر  25
 14.9 33 ال یوجد    الحالة التعلیمیة-5

 40.5 90 آلة 2-1 20.7 46 أمي
 31.5 70 آلة4-3 33.3 74 یقرأ ویكتب 

 13.1 29 آالت فأكثر  5 9.0 20 ابتدائي
   الدخل -12 12.2 27 اعدادي 
 27.9 62 ج ) 1000منخفض (أقل من  22.1 49 ثانوي

 66.7 148 ج 2999-1000متوسط  2.7 6 جامعي 
 5.4 12 فأكثر3000مرتفع    مستوي التجدیدیة  - 6

 31.1 69 ) 9-6(منخفضة 
 49.5 110 )13-10(متوسط 
 19.4 43 ) 18-14(مرتفع 

 جمعت وحسبت من استمارة االستب�ان المصدر:  
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 ثانیاً: مناقشة النتائج 
 زرعیة الخاصة باإلنتاج النباتي مباألنشطة ال المدروسة األسردرجة قیام  -1

ي تقوم بھا التوالخاصـة باإلنتاج النباتي  المزرعیة  ) إلى تعدد األنشـطة  2نتائج جدول (تشـیر 
ــر ــة األسـ ــطة    الریفیة المدروسـ تنازلیا على النحو التالي وفقاً للمتوســـط    مرتبةوجاءت ھذه األنشـ

درجة  2.4مرجح بمتوـسط    خدمة األرض واعدادھا للزراعةنـشاط   جاء في مقدمتھا المرجح، حیث  
لحقل إلى ادرجة، ونقل المحصــــول من    2.33ر التقاوي وتجھیزھا تحضــــیمن ثالث درجات، ثم 

ثم نثر البذور وزراعتھا ، و ري المحاصـیل ولھما نفس المتوسـط   ،درجة  2.22المنزل أو السـوق  
 التي   النباتیة المزرعیةدرجة، وكانت أقل األنشطة    2.19  ثم نقاوة الحشائش ،درجة  2.16المرجح 
  1.58تجھیز المخزن لتخزین المحصــــول  و  درجة  1.90مكافحة اآلفات    الریفیة األســــرتقوم بھا 

 درجة.
 لدرجة قیام األسر الریفیة المدروسة باألنشطة المزرعیة الخاصة باإلنتاج النباتي   استجا�ات الم�حوثین   . 2جدول  

 العبارات
المتوسط  ال نادر أحیانا  دائما 

 الترتیب  المرجح
 % عدد % عدد % عدد % عدد

خدمة األرض واعدادھا   -1
7.66 148 للزراعة   41 18.5 14 3.6  19 8.6 2.4 1 

تحضیر التقاوي   -2
2.66 147 وتجھیزھا   37 7.16  14 3.6  24 8.10  2.38 2 

2.57 134 نثر البذور وزراعتھا -3  36 2.16  18 1.8  34 3.15  2.21 4 

5.45 127 ري المحاصیل -4  15 6.21  15 8.6  32 4.14  مكرر  4 2.21 

8.42 95 تسمید المحاصیل  -5  35 6.26  30 5.13  38 1.17  1.95 8 
مكافحة اآلفات   -6

5.45 101 والدواجن   35 4.23  17 7.7  52 4.23  1.90 9 

0.50 111 نقاوة الحشائش  -7  28 6.21  10 4.5 53 9.23  2.19 5 
شراء مستلزمات اإلنتاج   -8

7.47 106 الزراعي   15 4.28  20 0.9  33 9.14  2.09 6 

0.50 111 المحصول حصاد  -9  20 0.32  13 9.5  27 2.12  مكرر  5 2.19 
نقل المحصول من الحقل   -10

9.50 113 للمنزل أو السوق   12 6.30  22 9.9  19 6.8  2.23 3 
تجھیز المخزن لتخزین   -11

7.34 77 المحصول   23 0.18  40 0.18  65 3.29  1.58 10 

2.43 96 تخزین الحبوب  -12  26 6.35  19 6.8  28 6.12  مكرر  6 2.09 
تسویق الفائض من  -13

9.41 93 المحصول   43 9.32  15 8.6  41 5.18  1.98 7 

 جمعت وحسبت من استمارة االستب�ان المصدر:  
ــروبتوزیع المبحوثین وفقا لرأیھم في درجة قیام   ــطة   األس ــة  المزرعیة الریفیة باألنش الخاص

اتي   اج النـب اإلنـت ائج جـدول (إجمـاالً  ـب ات، تبین من نـت د عن نصـــــف ) أن  3على ثالث فـئ مـا یزـی
، وأن أقل مرتفع  نتاج النباتيالخاـصة باإلالمزرعیة باألنـشطة   قیامھم%) مـستوى  54.1( المبحوثین

 %) تقع في فئة مستوى القیام المنخفض.  16.2نسبة (
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المزرعیة  الریفیة الزالت حریصــة على القیام باألنشــطة   األســرمن ھذه النتائج أن  ویتضــح
ا ـحدث من تغیر في   اتي، مھـم اج النـب ــة ـباإلنـت یـمة قیـظل العـمل الزراعي  والریفي    المجتمعالـخاصـــ

 . یوفر لھا مصدر رزق ودخل  ألنھ الریفیة وتحرص علیھ األسرالكثیر من أساسیة لدى 
 النباتیة والحیوانیة   زرعیةمم باألنشــطة التوزیع المبحوثین وفقا لمســتوى قیام أســرھ .3جدول 

 المزرعیة على القیام باألنشطة تأثیر المشكالت ودرجة
 مرتفع  متوسط منخفض  
 % عدد % عدد % عدد 

 54.1 120 29.7 66 16.2 36 أنشطة اإلنتاج النباتي 
 69.4 154 25.2 56 5.4 12 أنشطة اإلنتاج الحیواني  

 35.6 79 43.2 96 21.2 47 الزراعیةدرجة تأثیر المشكالت 
 64.4 143 29.7 66 5.9 13 درجة تأثیر المشكالت ارتفاع األسعار

 52.7 117 24.3 54 23 51 تأثیر مشكالت التسویقدرجة 
 20.7 46 53.6 119 25.7 57 درجة تأثیر مشكالت التمویل 

 37.8 84 44.6 99 17.6 39 تأثیر المشكالت البیطریة درجة
  جمعت وحسبت من استمارة االستبیان.المصدر: 

 عیة الخاصة باإلنتاج الحیواني مزرباألنشطة الالمدروسة الریفیة  األسردرجة قیام  -2
یر النتائج جدول ( طة ال4تـش عیة الخاصـة باإلنتاج الحیواني والتي تقوم  مزر) إلى تعدد األنـش

ة، وجاءت ھذه األنشطة مرتبة تنازلیا وفقا للمتوسط المرجح على النحو  وـسالریفیة المدر األـسربھا 
اط تغذیة ورعایة الطیور بمتوـسط مرجح   حیث جاءالتالي:   درجة من   2.92في مقدمتھا القیام بنـش

ــاط تربیة الطیور والدواجن بالمنزل   ــ  2.9ثالث درجات، ثم نشــ الطیور   شدرجة، وتنظیف عشــ
التي تقوم بھا المزرعیة  درجة وكانت أقل األنشـــطة    2.79ي  درجة، وعملیة حلب المواشـــ  2.87
  درجة.1.73الریفیة المدروسة بیع وشراء الحیوانات   األسر
 لدرجة قیام األسر الریفیة المدروسة باألنشطة المزرعیة الخاصة باإلنتاج الحیواني   استجابات المبحوثین   . 4جدول  

المتوسط  ال نادر أحیانا  دائما  العبارات
 % عدد % عدد % عدد % عدد الترتیب  المرجح

 7 2.64 3.6 8 4.1 9 13.5 30 78.8 175 تربیة ورعایة الحیوانات  -1
 15 1.73 21.2 47 14.4 32 29.3 65 35.1 78 بیع وشراء الحیوانات -2
 9 2.49 4.5 10 3.2 7 32.0 71 60.4 134 االھتمام بتوالد وتكاثر الحیوانات  -3
 1 2.92 0.5 1 - - 6.8 15 92.8 206 تغذیة ورعایة الطیور -4
 10 2.45 10.8 24 1.8 4 15.8 35 71.6 159 تغذیة المواشي بالحقل -5
 8 2.57 7.2 16 1.8 4 15.8 35 75.2 167 تنظیف المواشي -6
 5 2.69 2.7 6 4.1 9 12.6 28 80.6 179 تنظیف حظیرة المواشي -7
 3 2.87 1.4 3 0.9 2 6.8 15 91.0 202 تنظیف عشش الطیور -8
 11 2.27 17.1 38 4.5 10 9.0 20 69.4 154 تغذیة ورعایة األغنام والماعز -9

 2 2.90 1.8 4 - - 5.4 12 92.8 206 تربیة الطیور والدواجن بالمنزل  -10
 4 2.72 5.4 12 0.9 2 10.4 23 83.3 185 عملیة حلب المواشي -11
 12 2.10 16.2 36 11.3 25 11.7 26 60.8 135 ت الحیواناسقایة  -12
 6 2.65 2.3 5 3.2 7 19.4 43 75.2 167 علف الماشیة -13
 14 1.79 25.7 57 7.2 16 23.0 51 44.1 98 عالج الحیوانات بالوحدة البیطریة  -14
 13 2.04 24.3 54 3.6 8 9.5 21 62.6 139 األغنام والماعز في الحقلرعي  -15

 جمعت وحسبت من استمارة االستبیان. المصدر: 
طة المزرعیة   فيوبتوزیع المبحوثین وفقا لرأیھم  ة باألنـش ر الریفیة المدروـس  درجة قیام األـس

) أن غالبیة المبحوثین  3الخاصــة باإلنتاج الحیواني إجماالً على ثالث فئات تبین من نتائج جدول (
%)  5.4%) تقع أـسرھم في فئة مـستوى القیام المرتفع بھذه األنـشطة، وأن أقل نـسبة منھم (69.4(

زرعیة  تقع في فئة مســـتوى القیام المنخفض، وھو ما یؤكد على قیام األســـر الریفیة باألنشـــطة الم
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الخاصـــة باإلنتاج الحیواني، وذلك لتوفیر حاجات األســـرة من اللحوم خاصـــة الطیور والدواجن  
ــتخدام المخلفات الغذائیة والمنزلیة   ــیة، واس تغذیة الدواجن   فيوالبیض، ومنتجات األلبان من الماش

 والطیور.
خاصة باإلنتاج  ال  المزرعیةباألنشطة    األسرالعالقة بین خصائص المبحوثین وبین درجة قیام   -3

 النباتي 
المســـــتقلة    معنویة بین المتغیراتینص الفرض اإلحصـــــائي األول على أنھ ال توجد عالقة  

ــن،  التالیة: ــرة،عدد أفراد  السـ ــنوات الخبرة في العمل  األسـ عدد األبناء العاملین بالزراعة، عدد سـ
، العضــــویة في المنظمات االجتماعیة،  الطموحالزراعي، عدد ســــنوات التعلیم، درجة التجریدیة،  

  لألســرة وبینازة الحیوانیة، حجم الحیازة األلیة، الدخل الشــھري حجم الحیازة الزراعیة، حجم الحی
 النباتي"  باإلنتاجة المزرعیة الخاصة  ة باألنشط األسردرجة قیام 

وجاءت النتائج   لبیرســون،تم اســتخدام معامل االرتباط البســیط    ھذا الفرضوالختبار صــحة  
 )5على النحو التالي جدول (

،  مبحوثین ن البین متغیرات س0.01 معنویةتبین وجود عالقة ارتباطیة طردیة عند مستوى   -
املین   اء الـع دد األبـن دد ســـــنوات الـع الزراـعة، ـع دـب ة التـج ل الزراعي، درـج العـم ة، حجم  خبرة ـب دـی ـی

باألنشـــطة    األســـرالحیازة الزراعیة، حجم الحیازة الحیوانیة، حجم الحیازة اآللیة، وبین درجة قیام 
النباتي، وبلغت قیم معامل االرتباط البســــیطة المحســــوبة بالترتیب    باإلنتاجالمزرعیة الخاصــــة  

0.348، 0.407، 0.298، 0.217، 0.335، 0.198. 
ــنوات التعلیم، االن  ارتباطیةعدم وجود عالقة   - الثقافي، العضــویة    فتاحبین متغیرات: عدد س

ــرقیام    درجة  المنظمات، الدخل وبین  في ــطة المز األسـ ــة باألنشـ ــة  رالمدروسـ   باإلنتاج عیة الخاصـ
 النباتي،
ابق كن من رفض الفرص  وبناء على ھذه النتائج فإنھ لم نتم - ، بل یمكن    كلیة  االحصـائي الـس

باألنشـــطة المزرعیة الخاصـــة    األســـررفضـــھ بالنســـبة للمتغیرات التي ثبت معنویة عالقتھا بقیام 
ة، عدد األبناء العاملین بالزراعة، سـنوات األسـرالسـن، عدد أفراد    :  متغیراتوھى النباتي    باإلنتاج
دـیة،  دالتـجدرـجة  العـمل الزراعي،  ـبالخبرة   ة،  حجم  ـی ازة الزراعـی ا حجم  الحـی ة،  الحـی حجم  زة الحیوانـی

ــبة لھذه الحیازة اآللیة ــیر   نویمك  ،المتغیرات، وإمكانیة قبول الفرض البحثي البدیل بالنســ   ھذهتفســ
باألنشـــطة المزرعیة  كلما زاد الســـن زادت درجة قیام األســـر أنھالنتائج كاالتي : بالنســـبة للســـن 

ــة   ــبح لدیة خبرة ودرایة أكثر المبحوث  الســـن یزداد وعي  النباتي ألن بزیادة  باإلنتاجالخاصـ ویصـ
دد األبناء العاملین  عل  وبالنـسبة،  علیة وعلى أـسرتھ  تعوده بالنفع  وما  االنـشطة وممارـستھا   ھذهبأھمیة  

في الزراعة من المنطقي كلما زاد عددھم كلما زاد قیامھم بأنشـطة االنتاج النباتي وذلك لتوفر العدد  
فھم یمثلون لألـسرة قوة عاملة    الحقل  ـسواء في الحقل أو في المنزل  األنـشطة ھذهام بیالذي یـسمح للق

االنتاج النباتي بزیادة  التجدیدیة ألنھا تتیح للمبحوث    بأنشـــطةوتزداد أیضـــاً درجة القیام    ،بدن أجر
بمـثل    على القـیام  إـقداـمھتبني ـكل ـجدـید في مـجال الزراـعة وغیرـھا من مـجاالت الحـیاة وـبالـتالي یزداد 

، وأیضــاَ كلما زادت حجم  والخوض في تجارب جدیدة قد تســھم في زیادة محصــولھ  األنشــطة  ھذه
ــھل من    ھا ألنالنباتیة  اآللیة زادت معھا درجة القیام باألنشــطة    والحیوانیة،   والحیازة الزراعیة،   تس

ــطة ھذهعملیة القیام ب ــافة، وتوفر الوقت    األنشـ ــاحات الزراعیة والحیوانات   ةزیاد  إلى  باإلضـ المسـ
ســتلزمات ونقل تحضــیر التقاوي وشــراء المویحتاج للقیام  بالمزید من األنشــطة من خدمة األرض 

 المحصول وریة وتسمیده ومتابعتھا.  
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ــائص المبحوثی  لعالقةا -4 ــرن وبین رأیھم في درجة قیام بین خصــ ــطة المزرعیة األســ   باألنشــ
 الحیواني  باإلنتاج الخاصة 

ینص الفرض اإلحصــــائي الثاني على أنھ ال توجد عالقة معنویة بین المتغیرات المســــتقلة  
 الحیواني،  باإلنتاجاألنشطة المزرعیة الخاصة  ب  الریفیة األسرالمدروسة وبین درجة قیام  

وجاءت النتائج   لبیرســون،لبســیط  اوالختبار صــحة ھذا الفرض تم اســتخدام معامل االرتباط  
 .)5جدول (على النحو التالي  

ة طر - اطـی ة ارتـب ة  دتبین وجود عالـق د مســـــتوى معنوـی ة عـن ســـــن   :بین متغیرات  0.01ـی
ــرالمبحوثین، عدد أفراد  ــرة، عدد أفراد  األس ــنوات الخبرة بالعمل األس ة العاملین بالزراعة، عدد س

ةالزراعي،   ازة الحیوانـی ة، حجم الحـی ازة الزراعـی ام    حجم الحـی األنشــــــطة    األســـــروبین درـجة قـی ـب
بة على الترتیب  ســومعامل االرتباط البســیط المح قیم ، وبلغتالحیواني  باإلنتاجالمزرعیة الخاصــة  

0.411، 0.267، 0.354، 0.305، 0.405، 0.419. 
ة وبین درجة ق  ارتباطیةعدم وجود عالقة   - تقلة المدروـس  األـسر  یامبین باقي المتغیرات المـس

 .الحیواني  باإلنتاجباألنشطة المزرعیة الخاصة  
ابق   بل یمكن رفضـھ   كلیة،وبناء على ھذه النتائج فإنھ ال یمكن رفض الفرض االحصـائي الـس

عدد أفراد   األســرة،عدد أفراد   ســن المبحوثین، وھي،بالنســبة للمتغیرات التي ثبت معنویة عالقتھا  
ــر ــنوات الخبرة  بالزراعة،ة العاملین  األســ حجم    الزراعیة،حجم الحیازة    الزراعي،بالعمل   عدد ســ
  ھذهویمكن تفسـیر   ي البدیل بالنسـبة لھذه المتغیرات.وإمكانیة قبول الفرض البحث  الحیوانیة،الحیازة  

   ھمعدد  كلما زاد  النتائج كاالتي : بالنـسبة لعدد أفراد األـسرة ، وعدد أفراد األـسرة العاملین بالزراعة
ــة   ــر باألنشــــطة المزرعیة الخاصــ الحیواني ألن بزیادة عدد أفراد   باإلنتاجزادت درجة قیام األســ

فیما یخص منھا المنزل أو اســتخدام   األنشــطة ھذهاألســرة یزداد فرصــة توفیر خدمات أكثر للقیام ب
وم  وأیضــــاً زیادة عدد األفراد الذین یعملون بالزراعة یتوفر من یق  الحقلفي الصــــغار للمســــاعدة 

بتـغذـیة المواشـــــي ، ورـعاـیة االغـنام والـماعز ـبالحـقل، وعالج الحیواـنات ـبالوـحدة البیطرـیة ، وكلـما 
ــنوات الخبرة بالعمل الزراعي ــطة المزرعیة الخاصـــة   زاد عدد سـ ــر باألنشـ زاد درجة قیام األسـ

ــرة من اللحوم والبیض، ومنتجات األ ألنھالحیواني    باإلنتاج لبان ، یزداد لدیھم الوعي بحاجات األس
 الحیواني.  باإلنتاجاألنشطة الخاصة   ھذهوبالتالي یقومون بمزید من 

ة األســــروبین درجة قیام المتغیرات المســــتقلة المدروســــة  البســــیط بینقیم معامل االرتباط   .5  جدول
 باألنشطة المزرعیة

 درجة القیام المتغیرات المستقلة م
 النباتي االنتاج بأنشطة 

 درجة القیام
 االنتاج الحیواني أنشطة 

 **0.411 **0.348 السن 1
 **0.267 **0.218 ةاألسر عدد أفراد  2
 **0.354 **0.407 عدد األبناء العاملین بالزراعة 3
 **0.305 **0.298 المزرعيالعمل الخبرة ب سنوات  4
 0.089 0.101 عدد سنوات التعلیم 5
 0.063 **0.217 درجة التجریدیة  6
 0.081 0.079 االنفتاح الثقافي  7
 0.033 0.046 العضویة والمنظمات 8
 **0.405 **0.335 حجم الحیازة الزراعیة 9

 **0.419 **0.227 حجم الحیازة الحیوانیة  10
 0.112 **0.198 حجم الحیازة اآللیة 11
 0.074 0.085 الدخل 12

 جمعت وحسبت من استمارة االستبیان. المصدر: 
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سـیر التباین الكلي بین المبحوثین    في تف  لة التي تسـھم اسـھام نسـبي قالمتغیرات المسـتتحدید   -5
       من حیث درجة قیام أسرھم باألنشطة المزرعیة إجماالً 

ــیر النتائج جدول ( ــیر التباین  6تش ــھاماً معنویاً في تفس ــھم اس ــت متغیرات تس ) إلى وجود س
ــرقیام  درجة في  الكلي بین المبحوثین من حیث رأیھم  الً،  ة الریفیة باألنشــــطة المزرعیة إجما األســ

ھم مجتمعة ب بةنوھذه المتغیرات تـس ھام كل متغیر منھا 45.6 ـس یر ھذا التباین، وجاء اـس % في تفـس
، ثم  %17.3بنســبة  همقدمتھا حجم الحیازة الزراعیة ویســھم وحدفي  على النحو التالي، حیث جاء  

ــرعدد أفراد   ــبة بالزراعةین  ة العاملاألس ــھم بنس ــنوات الخبرة في العمل %11.5، ویس ، ثم عدد س
%، وســن المبحوثین 4.2یســھم بنســبة   ، وحجم الحیازة الحیوانیة 8.4الزراعي ویســھم بنســبة  

متغیرات معنوـیاً عـند  ، وـقد ـكان اســــــھام جمیع ـھذه ال%1.5ة  األســـــرـعدد أفراد  ، وأخیراً  2.7%
وجمیعـھا أكبر من    13.6،    7.8االســــــھام بین    حـیث تراوـحت قیم "ف" معنوـیة  0.01مســـــتوى  

ــیة لقیام  ــاسـ ــرنظیرتھا الجدولیة وعلیھ تعتبر ھذه المتغیرات محددات أسـ ــطة    األسـ الریفیة باألنشـ
   النباتي أو االنتاج الحیواني.  باإلنتاجالمزرعیة سواء منھا الخاصة  

التباین الكلي بین المبحوثین من  االســھام النســبي للمتغیرات المســتقلة المدروســة في تفســیر  .6جدول  
 جة قیام أسرھم باألنشطة المزرعیة إجماالً حیث در

 المتغیرات  م
معامل 

االرتباط 
 المتعدد

معامل 
االنحدار 
 الجزئي

% التباین  
في المتغیر  

 التابع
 Fقیمة 

 13.6 17.3 17.3 0.211 حجم الحیازة الزراعیة 1
 12.1 28.8 11.5 0.253 بالزراعة ة العاملین األسر عدد أفراد  2
 10.4 37.2 8.4 0.289 العمل الزراعي فيعدد سنوات الخبرة  3
 9.7 41.4 4.2 0.305 حجم الحیازة الحیوانیة  4
 7.8 44.1 2.7 0.367 السن 5
 8.4 45.6 1.5 0.411 ةاألسر عدد أفراد  6

 جمعت وحسبت من استمارة االستبیان. المصدر: 
تأثیرھا على  التي تحد من قیام األســـر باألنشـــطة المزرعیة ودرجة أھم المشـــكالتالتعرف على  -6

 باألنشطة المزرعیة إجماالً  األسرقیام 
جاء    ودرجة تأثیرھا   المشــكالت المدروســة أھمإلى أن   )8و (  )7تشــیر النتائج بجدول رقم (

 على النحو التالي.
مرتبة   وجاءت  فرعیة ـست مـشكالت  فيتحددت المـشكالت الزراعیة    :المـشكالت الزراعیة -

كانت اعالھا تفتـیت وصـــــغر حجم الحـیازة   ترتیـباً تـنازلـیاً وفـقاً للنســـــب المئویة على النحو الـتالي :
بة   بة % من المبحوثین، وأدناھا  90.5الزراعیة بنـس كلة تبویر االرض الزراعیة بنـس %،  57.2مـش

جاء في المرتبة األولى وفقاً  المزرعیة   باألنشطةة  األسرتأثیر المشكالت على قیام    درجة ومن حیث
ــط المرجح ــط مرجح   للمتوسـ ــتلزمات االنتاج الزراعیة بمتوسـ درجة من ثالث   2.3عدم توفر مسـ

وذلك درجة  2.1) بمتوســـط مرجح   الثانیةثم التعدي على األراضـــي الزراعیة (المرتبة    درجات،
  ھذهیؤثر بشـكل مباشـر على قیامھم ب  باإلزالةألراضـي الزراعیة سـواء بالبناء أو ألن التعدي على ا

ــطة   ــط مرجح   عدم توفر خدمات األرض الزراعیةوأقل تأثیر ،األنشـ وبتوزیع    .درجة  1.1بمتوسـ
ــة باألنشـــطة   فيالمبحوثین وفقا لرأیھم   ــر الریفیة المدروسـ درجة تأثیر المشـــكالت على قیام األسـ

%) تقع 43.2) أن ـغالبـیة المبحوثین (3المزرعـیة إجـماالً على ثالث فـئات تبین من نـتائج ـجدول (
رھم في فئة   ط أـس بة منھم ( التأثیر المتوـس اكل، وأن أقل نـس توى  21.2بھذه المـش %) تقع في فئة مـس

   التأثیر المنخفض.
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ــكال - ــعار:  ت ارتفاع األمش ــكالت ارتفاع األس ــعارتحددت مش ــكالت   في س فرعیة أربع مش
% وأدناھا مشــكلة 94.6مســتلزمات االنتاج الزراعیة بنســبة   أســعاراعالھا مشــكلة زیادة   توكان

ــبة  ــط المرجح   درجة التأثیر %، ومن حیث78.8ارتفاع أجور العمالة الزراعیة بنسـ وفقا ً للمتوسـ
مـستلزمات    أـسعارالمزرعیة مـشكلة ارتفاع    باألنـشطةة األـسرقیام  أثیراً على كانت أعلى المـشكالت ت

ارتفاع األســـعار یعیق من قیامھم   ألنوذلك منطقي    درجة  2.2بمتوســـط مرجح   الزراعياالنتاج  
توفیر تقاوي وتسـمید االرض  ألنالنباتي أو الحیواني    باإلنتاجباألنشـطة المزرعیة سـواء الخاصـة  

وھذا    جرارات واالت وعلف وغیره توفیر  إلى  جوتغذیتھا تحتا مواشــي  لونقل المحصــول ورعایة ا
 بمتوسـط مرجح  فاألعال أسـعار، وأقلھا من حیث التأثیر مشـكلة ارتفاع   توفیر مالكلھ یحتاج إلى  

ــعار على قیام  فيوبتوزیع المبحوثین وفقا لرأیھم   .درجة    2.2 ــكالت ارتفاع األسـ درجة تأثیر مشـ
طة المزرعیة إجماالً على ثالث فئات تبین من نتائج جدول ( ة باألنـش ر الریفیة المدروـس ) أن 3األـس

رھم في فئة  64.4غالبیة المبحوثین ( بة منھم    التأثیر المرتفع%) تقع أـس اكل، وأن أقل نـس بھذه المـش
 .التأثیر المنخفض%) تقع في فئة مستوى 5.9(

 وفقاً للنـسب المئویة   وكانت اعالھا فرعیة  أربع مـشكالت   فيتحددت  المـشكالت التـسویقیة: -
اكن لتخزین أم%، وأدناھا مشــكلة عدم توفر 76.1بنســبة   صــعوبة تســویق الحاصــالت الزراعیة

 األســـــر ـتأثیر المشـــــكالت التســـــویقـیة على قـیام  درـجة  %، ومن حـیث  66.7المنتـجات الزراعـیة  
المرتبة االولى   فيصـعوبة تسـویق الحاصـالت الزراعیة   المزرعیة جاءت تأثیر مشـكلة   باألنشـطة

وھذا یؤثر على قیام األســـر باألنشـــطة المزرعیة ویؤثر بالتبعیة على   درجة  1.9بمتوســـط مرجح 
ــواء النباتیة أو الحیوانیة   ــكلة عدم توفر االنتاجیة س ــویق  ، وفى المرتبة االخیرة جاءت مش منافذ تس

  الوجھ منھا على  ةاالســتفادوذلك قد یؤدي إلى عدم    درجة  1.0توســط مرجح بم  للمنتجات الزراعیة
ــلیم   ــر   فيالمبحوثین وفقا لرأیھم وبتوزیع   .السـ ــویقیة على قیام األسـ ــكالت التسـ درجة تأثیر المشـ

) أن غالبیة 3الریفیة المدروسـة باألنشـطة المزرعیة إجماالً على ثالث فئات تبین من نتائج جدول (
وأن أـقل نســــــبة منھم    بـھذه المشـــــاـكل  الـتأثیر المرتفع%) تقع أســـــرھم في فـئة  52.7المبحوثین (

 .التأثیر المنخفض%) تقع في فئة مستوى 23(
ــكالت التم - ــكالت التم:  ویلیةالمشــ ــ فيویلیة  تحددت المشــ ، وكانت فرعیة التكثالث مشــ

%  86.3مشــكلة ارتفاع ســعر الفائدة على القروض الزراعیة بنســبة  للنســب المئویة أعالھا وفقا 
كلة عدم وجود فرع لبنك القریة   بة   فيوأقلھا مـش كان   التأثیر%، ومن حیث 73كثیر من القرى بنـس

ــكلة  ــط مرجح بلغ    صــعوبة الحصــولأعالھا مش أھم من   وتعتبر درجة  2.04على قروض بمتوس
ــاكل ــتثمارتراجع المزارع  إلى قد یؤدي ذلك  ألنھالتي لھا تأثیر  المشــ وأدناھا تأثیر في حقلة   لالســ

وبتوزیع المبحوثین  درجة.  1.6بمتوـسط مرجح كثیر من القرى   فيمـشكلة عدم وجود فروع البنك  
درجة تأثیر مشكالت التمویل على قیام األسر الریفیة المدروسة باألنشطة المزرعیة   فيوفقا لرأیھم  

ــرھم في 53.6) أن غالبیة المبحوثین (3إجماالً على ثالث فئات تبین من نتائج جدول ( %) تقع أس
ــاكل. وأن أ التأثیر المتوســـط فئة   ــبة منھم (بھذه المشـ ــتوى  25.7قل نسـ التأثیر  %) تقع في فئة مسـ

 .المنخفض
أعالھا وجاءت    فرعیة  ثالث مشكالت فيتحددت المشكالت البیطریة   المشكالت البیطریة: -

بة   الوحدات فيعدم توفر العالجات البیطریة    للنـسب المئویة  ا وفق عدم  % وأدناھا مـشكلة  82.4بنـس
تأثیر ھذه المشــكالت  درجة    %، ومن حیث76.1الوحدات بنســبة   في تأمین على المواشــيوجود 

البیطریة  العالجات في الوحدات  المزرعیة جاء تأثیر مشـكلة عدم توفر   باألنشـطةة  األسـرعلى قیام  
ــط مرجح   في ــیر ذلك بأن  درجة 2.0المقدمة وبمتوس ــالمة  العالجویمكن تفس ــمن س ھو الذي یض

بینما المادیة والمعنویة،    وخســــارتھى انتاجیة المزارع المواشــــي ألن مرضــــھا أو موتھا یؤثر عل
 درجة.   1.4المرتبة االخیرة بمتوســـط مرجح   فيجاءت مشـــكلة عدم وجود تأمین على الماشـــیة  

ا لرأیھم   ة    فيوبتوزیع المبحوثین وفـق ام األســـــر الریفـی ة على قـی أثیر المشـــــكالت البیطرـی درـجة ـت
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ــة ـباألنشــــــطة المزرعـیة إجـماالً على ثال ائج ـجدول (الـمدروســـ ) أن ـغالبـیة  3ث فـئات تبین من نـت
ــرھم في فئة  44.6المبحوثین ( ــط %) تقع أسـ ــبة منھم   التأثیر المتوسـ ــاكل. وأن أقل نسـ بھذه المشـ

 .التأثیر المنخفض%) تقع في فئة مستوى 17.6(
ــكالت  ــح تعدد وتنوع المشــ ــرتواجھ    التيوعلیھ یتضــ ــطة الریفیة عن قیامھا   األســ   باألنشــ

ـتأثیر ـھذه  درـجة  ، كـما أن  الحیوانيأو    النـباتي  ـباإلنـتاجالمزرعـیة المختلـفة ســـــواء منـھا الـخاصـــــة  
 األســـــر وھو ـما یمـثل ـعائق یحول دون قـیام  والمتوســـــط  مرتفع  تتراوح بین الـتأثیر الالمشـــــكالت  

 ووضــع لھذه المشــكالت   للتصــديیدعو الى تضــافر كافة الجھود   الذيیة، االمر المزرع  باألنشــطة
ة، وی ذائـی ا الـغ اتـھ ل من متطلـب اً على االـق ة ذاتـی ة مكتفـی ا حتى ترجع األســـــرة الریفـی تفع رالحلول لـھ

 الحیاة الكریمة والمأمولة لھا. شیعمستوى معیشتھا وت
  التي تحد من قیام األسرة باألنشطة المشكالت ھمأوفقاً لرأیھم في    نالمبحوثیتوزیع  .7جدول 

  % عدد   المشكالت م
 المشكالت الزراعیة

 77.02 171 التعدي على األرض الزراعیة بالبناء 1
 87.4 194 عدم توفر مستلزمات االنتاج الزراعي 2
 90.5 201 الزراعیةتفتت حجم الحیازات  3
 57.2 127 تبویر األرض الزراعیة 4
 64.4 143 المیكنة الزراعیةعدم توفر  5
 70.7 157 عدم توفر خدمات األرض الزراعیة 6

 مشكالت ارتفاع األسعار
 94.6 210 زیادة أسعار مستلزمات االنتاج الزراعي 1
 88.3 196 ارتفاع أسعار األعالف  2
 84.2 187 ارتفاع أسعار األدویة والعالجات البیطریة 3
 78.8 175 الزراعیةارتفاع أجور العمالة  4

 المشكالت التسویقیة
 76.1 169 صعوبة تسویق الحاصالت الزراعیة  1
 66.7 148 عدم توفر أماكن تخزین المنتجات الزراعیة 2
 70.3 156 عدم وجود منافذ تسویق المنتجات الزراعیة 3

 المشكالت التمویلیة
 86.3 191 ارتفاع سعر الفائدة على القروض  1
 83.3 185 صعوبة الحصول على القروض  2
 73.0 162 المجاورة  بنك القریة في كثیر من القرىلعدم وجود فروع  3

 المشكالت البیطریة
 79.7 177 عدم توفر األطباء البیطرین 1
 82.4 183 عدم توفر العالجات البیطریة في الوحدات 2
 76.1 169  الماشیةعدم وجود تأمین على  3

 جمعت وحسبت من استمارة االستبیان. 
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 المشكالت على قیام األسر باألنشطة المزرعیة إجماالً  ھذهدرجة تأثیر   .8جدول 

المتوسط  صغیر متوسط كبیر العبارات
 % عدد  % عدد  % عدد  المشكالت الزراعیة المرجح 

 2.1 17.1 38 32.9 73 41.9 93 التعدي على األرض الزراعیة بالبناء -1
 2.3 4.1 9 28.8 64 56.0 131 توفر مستلزمات االنتاج الزراعيعدم  -2
 1.4 27.5 61 17.6 39 26.6 59 الحیازات الزراعیة تفتت حجم  -3
 1.3 28.4 63 13.1 29 28.4 63 تبویر األرض الزراعیة -4
 1.6 29.7 66 23.4 52 27.5 61 عدم توفر المیكنة الزراعیة -5
 1.1 23.4 52 5.4 12 26.6 59 عدم توفر خدمات األرض الزراعیة -6

        مشكالت ارتفاع األسعار 
 2.6 1.8 4 20.3 45 73.4 163 زیادة أسعار مستلزمات االنتاج الزراعي -1
 2.2 17.6 39 31.1 69 46.8 104 ارتفاع أسعار األعالف -2
 2.5 6.8 15 21.6 48 66.7 148 ارتفاع أسعار األدویة والعالجات البیطریة -3
 2.54 4.1 9 22.1 49 68.9 153 العمالة الزراعیة ارتفاع أجور  -4

        المشكالت التسویقیة
 1.9 16.7 37 41.9 93 30.6 68 صعوبة تسویق الحاصالت الزراعیة -1
 1.01 10.3 34 14.0 31 19.4 43 عدم توفر أماكن تخزین المنتجات الزراعیة -2
 1.0 15.8 35 12.2 27 20.3 45 عدم وجود منافذ تسویق المنتجات الزراعیة  -3

        المشكالت التمویلیة
 1.9 14.4 32 27.9 62 40.1 89 ارتفاع سعر الفائدة على القروض  -1
 2.04 15.8 35 20.7 46 49.1 109 صعوبة الحصول على القروض  -2
القرى   -3 من  كثیر  في  القریة  لبنك  فروع  وجود  عدم 

 1.6 15.3 34 28.4 63 31.1 69 المجاورة 

البیطریةالمشكالت          
 1.9 10.4 23 22.5 50 45.5 101 عدم توفر األطباء البیطرین -1
 2.0 12.2 27 31.5 70 42.3 94 عدم توفر العالجات البیطریة في الوحدات -2
 1.4 45.0 100 25.7 57 17.6 39 عدم وجود تأمین على الماشیة  -3

 جمعت وحسبت من استمارة االستبیان.المصدر: 

 توصیات البحث 
العمل على إزالة المعوقات والصــعوبات التي تواجھ الزراع مع تیســیر االجراءات للقیام    -1

المزرعیة المختلفة، حیث أوضــحت نتائج الدراســة أن من أھم المشــكالت التي تحدمن    باألنشــطة
 .والبیطریة  ،ةوالمشكالت التسویقیة، والتمویلی  األسعار،المزرعیة مشكالت ارتفاع    باألنشطةالقیام  

ـسات حكومیة،    -2 اء منافذ بیع وتـسویق المنتجات الزراعیة من خالل مؤـس اعدة في إنـش المـس
ــحت نتائج البحث أن  ــالت   % من المبحوثین وجدوا70حیث أوضـ ــویق الحاصـ ــعوبة في تسـ صـ

وـھذا یؤثر على قـیام األســـــر ـباألنشــــــطة المزرعـیة ویؤثر ـبالتبعـیة على   بھم،الـخاصـــــة    الزراعـیة
 االنتاجیة سواء النباتیة أو الحیوانیة.

 لعمل بعضالنباتي أو الحیواني    باإلنتاجاألنـشطة ـسواء الخاـصة   ھذهاالـستفادة من بعض   -3
 .لزیادة دخلھم ورفع مستوى معیشتھموالمتناھیة الصغر  المشروعات الصغیرة  
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Abstract 

The research aimed to determine the degree to which rural families 
carry out agricultural activities related to plant and animal production, and 
the relationship of the studied independent variables to the degree to which 
the studied families perform these activities, and the determinants of the 
studied families’ carrying out these activities. agricultural crops in the 
village, and data were collected in a personal interview with the respondents 
during the months of March and April 2021 AD, using a questionnaire form 
prepared for this purpose, and after collecting the data, it was unloaded and 
statistically analyzed and used for that frequency, percentages, weighted 
average, Pearson simple correlation coefficient, and regression coefficient. 
The most important results were as follows: 

More than half of the respondents (54.1%) have a high level of their 
families' agricultural activities related to plant production. 

The majority of respondents (69.4%) have a high level of their families' 
agricultural activities related to animal production. 

- It was found that there is a positive direct correlation between the 
following independent variables: age, number of family members, number 
of children working in agriculture, years of experience with agricultural 
work, size of agricultural holding, size of animal holding, and between the 
degree to which the family performs agricultural activities related to plant 
production, and agricultural activities related to production. animal. 

- It was found that there are six variables that collectively contribute by 
45.6% to explaining the total variance between the respondents in terms of 
the degree to which the family engages in agricultural activities as a whole. 
These determinants are: the size of the agricultural holding, the number of 
family members working in agriculture, the number of years of experience 
in agricultural work, the size of the animal holding, age, the number of 
agricultural workers family members. 

Among the most important problems that affect the family's carrying 
out of agricultural activities are the lack of agricultural production 
requirements, their high prices, the difficulty of marketing agricultural crops, 
the high interest rate on loans, and the unavailability of veterinarians. 


