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 التمنية الريفية يفرؤية مس تقبلية لتفعيل دور التعاونيات الزراعية 

 للتعاونيات الزراعية مبحافظة دمياط( )دراسة تقيميية
 

   **,,11  هدى مصطفى عبدالعالهدى مصطفى عبدالعال
 مرصمرص, , جامعة دمياطجامعة دمياط  ,,لكية الزراعةلكية الزراعة  ,,قسم الإرشاد الزراعي واجملمتع الريفيقسم الإرشاد الزراعي واجملمتع الريفي  11

   العريبالعريب  امللخصامللخص

تعرف عىل املعوقات اليت تواجه معلية تطوير تعرف عىل املعوقات اليت تواجه معلية تطوير تس هتدف هذه ادلراسة تقيمي الوضع احلايل للجمعيات التعاونية الزراعية مبحافظة دمياط وذكل من وهجة نظر مديري هذه امجلعيات. وكذكل ال تس هتدف هذه ادلراسة تقيمي الوضع احلايل للجمعيات التعاونية الزراعية مبحافظة دمياط وذكل من وهجة نظر مديري هذه امجلعيات. وكذكل ال 

عادة هيلكهتا. ومن مث اقرتاح مجموعة من السيي ياسييات للابوب يلب يات التعا سات للابوب يلب يات التعاالتعاونيات الزراعية واإ س يا عادة هيلكهتا. ومن مث اقرتاح مجموعة من ال رصي وتفعيل دوره وين الزراعي املرصييي وتفعيل دوره التعاونيات الزراعية واإ س ت دا  ولتحقيق أ هداف ادلراسيية ا اسيي ت دا    ,,  التمنية الريفيةالتمنية الريفية  يفيفوين الزراعي امل سة ا ا ولتحقيق أ هداف ادلرا

رشيةالبرشييية  مقاييس كفاءة ال داء يف امجلعيات التعاونية الزراعية واملمتثةل يف قياس معايري الاماكنياتمقاييس كفاءة ال داء يف امجلعيات التعاونية الزراعية واملمتثةل يف قياس معايري الاماكنيات سالا الاعيعي ال اوا اختيار مابج املسييالا الاعيعي ال ييا  ,,املنظميةاملنظمية  والفعاليةوالفعالية  املاديةاملاديةالإماكنيات الإماكنيات   ,,الب مل للجمعيات مل للجمعيات وا اختيار مابج امل

س توى فافظة دمياط والبالع عدد  الزراعية عىل مسيي توى فافظة دمياط والبالع عدد   سة مجعية, واعمتدت هذه ادلراسيية   9797الزراعية عىل م صية ملديري التعاونيات مجع البياانت امليدانية عىل اسيي ت دا  اسيي يرة الاسيي تبيات يملقاخةل ال ييخصييية ملديري التعاونيات   يفيفمجعية, واعمتدت هذه ادلرا س تبيات يملقاخةل ال خ س يرة الا س ت دا  ا مجع البياانت امليدانية عىل ا

صل البياانت امليدانية الزراعية. ولتحليل ووصيييل البياانت امليدانية  صا ياحصيييا يااإ اإ الزراعية. ولتحليل وو س ت دا  التررارات, وال  ا اسييي ت دا  التررارات, وال    ح س يسيييمل املةوية, واملتوسييي  املرز والوست ال سييي يا ا س  املرز والوست ال  سة امليدانية فيل ي   وتمتثل أ   نتاجئ ادلراسييية امليدانية فيل ي     ,,سمل املةوية, واملتو أ ت أ كرث أ ت أ كرث --وتمتثل أ   نتاجئ ادلرا

يية رشيةمؤرشات الإماكنيات البرشي س توى امجلعيات هو عدد املرشدين الزراعناخنفاضييا عىل مسيي توى امجلعيات هو عدد املرشييدين الزراعن  مؤرشات الإماكنيات الب ضا عىل م س توى امجلعيات ل  ال هجزة واملعدأ كرث مؤرشات الإماكنيات املادية اخنفاضييا عىل مسيي توى امجلعيات ل  ال هجزة واملعد  واتوات  ,,اخنفا ضا عىل م ات , ات , أ كرث مؤرشات الإماكنيات املادية اخنفا

  ,,الوعي التعاوين مجلاهري واعضاء امجلعيةالوعي التعاوين مجلاهري واعضاء امجلعية  ,,الاستيعاب الترنولويجالاستيعاب الترنولويج  كام أ ت أ كرث مؤرشات الفعالية املنظمية اخنفاضا عىل مس توى امجلعيات ل كام أ ت أ كرث مؤرشات الفعالية املنظمية اخنفاضا عىل مس توى امجلعيات ل   ,,وسا ل التصال, و التسهيالت املالية واملزيانية وسا ل التصال, و التسهيالت املالية واملزيانية 

س بة ل   امل  ت ادلور الاعيعي للجمعية الزراعية. أ ما يل سيي بة ل   امل يي ت  رشيع التعاوين, تتعلق يلترشيييع التعاوين,   ليتليتااامل  ت امل يي ت فقد متثل أ مهها يف الآيت فقد متثل أ مهها يف الآيت   عيةعيةتعاين مابا امجلعيات التعاونية الزراتعاين مابا امجلعيات التعاونية الزرا  اليتاليتادلور الاعيعي للجمعية الزراعية. أ ما يل    يتيتالالامل  ت امل يي ت تتعلق يلت

ن اء صندوق للمتويل. و و تعاوت اكفة املنظامت التعاتعاوت اكفة املنظامت التعا  مجموعة من التوصيات أ مهها مجموعة من التوصيات أ مهها اإىل اإىل   وتوصلت ادلراسة امليدانيةوتوصلت ادلراسة امليدانية  ,,امل  ت اخلاصة يلمتويل اذلايتامل  ت اخلاصة يلمتويل اذلايت  ,,تتعلق يلتنظمي والادارةتتعلق يلتنظمي والادارة ن اء صندوق للمتويل. نية يف اإ رضورة تدعمي رضورة تدعمي نية يف اإ

الوعي الوعي نرش نرش   الزراعية.الزراعية.ملن يلتعاونيات ملن يلتعاونيات رضورة الاهي  ختطوير برامج ووسا ل التدريمل ورفع الرفاءات الإدارية والفنية للعارضورة الاهي  ختطوير برامج ووسا ل التدريمل ورفع الرفاءات الإدارية والفنية للعاوالفنية الاكفية واملناس بة. والفنية الاكفية واملناس بة.   امجلعيات التعاونية الزراعية يل هجزة الإداريةامجلعيات التعاونية الزراعية يل هجزة الإدارية

   لصحافة التعاونية ووسا ل الإعال  امجلاهريية.لصحافة التعاونية ووسا ل الإعال  امجلاهريية.التعاوين يف اجملمتع, وتطوير االتعاوين يف اجملمتع, وتطوير ا

 التمنية الريفية.التمنية الريفية.  التعاونيات,التعاونيات,  دمياط,دمياط,فافظة فافظة   اللكامت الاسرتشادية اللكامت الاسرتشادية 

 املقدمةاملقدمة

تات عىل الرمغ من النجيياتييات  جا يةحققهتييا التعيياونيييات الزراعييية  اليتاليتعىل الرمغ من الن يات الزراع عاون هتا الت طا  للابوب يلقطييا    حقق للابوب يلق

قد أ رض الا أ ت اعيدهييا الربري وارتبييااهييا املبييارش يوهيياس احلرو  قييد أ رض   ,,الزراعيالزراعي هاس احلرو   بارش يو ها امل باا ها الربري وارت الا أ ت اعيد

ومن ومن   ,,مبصداقيهتا كتنظيلت شعبية اوعية تعمل وفق اسس ومبادئ العمل التعاوينمبصداقيهتا كتنظيلت شعبية اوعية تعمل وفق اسس ومبادئ العمل التعاوين

س تقاللية مث ظهرت التعاونيات الزراعية هزيةل ضيييييعيفة ال داء دري قادرة عىل الاسييييي تقاللية  ضعيفة ال داء دري قادرة عىل الا مث ظهرت التعاونيات الزراعية هزيةل 

س يا وتنظمييا وادار  ومتوالاعيد عىل اذلات مؤسيييسييي يا وتنظمييا وادار  ومت س ضت لر ح مبجرد أ ت تعرضيييت لر ح   ,,ويلياويلياوالاعيد عىل اذلات مؤ مبجرد أ ت تعر

س تجدات واملتتريات املسييي تجدات واملتتريات  ضوح دور تمتثل م يييلكة ادلراسييية يف ضعد  وضيييوح دور و و   املعارصة.املعارصة.امل سة يف ضعد  و تمتثل م لكة ادلرا

ية يف ظل تطبيق ادلوم ل امج  يات الزراعية وقصيييييور أ دااا يف الفرتة احلال عاون ية يف ظل تطبيق ادلوم ل امج الت صور أ دااا يف الفرتة احلال يات الزراعية وق عاون الت

اخلصخصة والتحرر الاقتصاديض خصوصًا فيل يتعلق حبرية املزار  يف اختيار فاصيهل اخلصخصة والتحرر الاقتصاديض خصوصًا فيل يتعلق حبرية املزار  يف اختيار فاصيهل 

رشاد من قبل التعاونيات عالوةدوت دوت  رشاد من قبل التعاونيات عالوةختطي  أ و توعيه أ و اإ عد  قدرة التعاونيات عد  قدرة التعاونيات عىل عىل   ختطي  أ و توعيه أ و اإ

ضافةتأ دية دورها برفاءة يف ظل تطبيق تكل ال امج, يلإضيييافةعىل عىل   الزراعية احلاليةالزراعية احلالية اإىل اإىل   تأ دية دورها برفاءة يف ظل تطبيق تكل ال امج, يلإ

ية  عل مع املتتريات ادلول فا قامئ مل تسييييي تطع أ ت تت هنا ال يا يات الزراعية خب  عاون ية أ ت الت عل مع املتتريات ادلول فا س تطع أ ت تت قامئ مل ت هنا ال يا يات الزراعية خب  عاون أ ت الت

ها و  هداف ية ومل حتقق أ  ها و واحملل هداف ية ومل حتقق أ  اا واحملل هداف أ عضييييييا اا أ  ضا هداف أ ع تدا ل يف   يفيفأ  تدا ل يف ظل التضييييييارب وال ضارب وال ظل الت

الاختصاصات فيل خن وتدات الب يات التعاوين وقصور الترشيعات اليت تنظم وحتمك الاختصاصات فيل خن وتدات الب يات التعاوين وقصور الترشيعات اليت تنظم وحتمك 

ضاًل عن التد ل احلرو  وأ  رهأ عامهل فضييياًل عن التد ل احلرو  وأ  ره آداء التعاونيات مما أ سيييفر عن تقليص عىل عىل   أ عامهل ف سفر عن تقليص أ آداء التعاونيات مما أ  أ

صدورها ومسييامههتا يف حتقيق التمنية الزراعية يف مصيي سامههتا يف حتقيق التمنية الزراعية يف م صلت التعاو فقد وصييلت التعاو   ير,يييييييير,دورها وم نيات نيات فقد و

رصالزراعية يف مرصيي ضع اتا وضييع اتا اإىل اإىل   الزراعية يف م شامةل يلز ا اقتنا  اكمل من ادلوم مراععة شييامةل يلز ا اقتنا  اكمل من ادلوم اإىل اإىل   و مراععة 

يييياات أ و اإصيييييدار توصييييييات, اإ ا يلعمل صيات, اإ ا يلعملليس فق  من  الل ترصي صدار تو رصاات أ و اإ تطوير تطوير عىل عىل   ليس فق  من  الل ت

يات حبمتية احلركة  عاون نا  أ عضيييييياء الت نمل اقت يًا, هذا جبا يات الزراعية فعل عاون يات حبمتية احلركة الت عاون ضاء الت نا  أ ع نمل اقت يًا, هذا جبا يات الزراعية فعل عاون الت

 تتريات احمللية والعاملية الرسيعة.تتريات احمللية والعاملية الرسيعة.الإجياخية يف هذا التوقيت ملواهجة امل الإجياخية يف هذا التوقيت ملواهجة امل 

سة ادف اىلوهذه ادلراسيييية ادف اىل عادة هيلكة   وهذه ادلرا عادة هيلكة ضتفعيل دور التعاونيات الزراعية من منظور اإ ضتفعيل دور التعاونيات الزراعية من منظور اإ

جياد صيييتة مناسيي بة للتتلمل س بة للتتلملالب يات التعاوين الزراعي القامئ واإ صيتة منا جياد  امل أا الهيلكية امل ييأا الهيلكية عىل عىل   الب يات التعاوين الزراعي القامئ واإ

لقاء الضوء والتعرف  املتعلقة يلتعاونيات.املتعلقة يلتعاونيات. لقاء الضوء والتعرفولتحقيق هدف ادلراسة سوف يمت اإ ما ما عىل عىل   ولتحقيق هدف ادلراسة سوف يمت اإ

 ي  ي  

 التعرف عىل الوضع احلايل للجمعيات التعاونية الزراعية مبحافظة دمياط.التعرف عىل الوضع احلايل للجمعيات التعاونية الزراعية مبحافظة دمياط.
عادة هيلكهتا.  التعرف عىلالتعرف عىل عادة هيلكهتا.املعوقات اليت تواجه معلية تطوير التعاونيات الزراعية واإ   املعوقات اليت تواجه معلية تطوير التعاونيات الزراعية واإ

رصي ح  اقرتاح مجموعة من السييي ياسيييات للابوب يلب يات التعاوين الزراعي املرصيييي ح  --33 سات للابوب يلب يات التعاوين الزراعي امل س يا اقرتاح مجموعة من ال

ن اء  ن اء تس تطيع وتداته اإ دارة املرشوعات التعاونية امل رتكة لتحقيق التمنية الريفية.تس تطيع وتداته اإ دارة املرشوعات التعاونية امل رتكة لتحقيق التمنية الريفية.واإ  واإ

سالزراعية مؤسيييييسيييييتعت  التعاونيات تعت  التعاونيات  س ول هنا ول هنا منوط هبا حتقيق التمنية الزراعية منوط هبا حتقيق التمنية الزراعية   ةةالزراعية مؤ

مما يتطلمل مابا مما يتطلمل مابا   ,,فهيي ل تعمل مبعزل عن البيئة احمليطة هبافهيي ل تعمل مبعزل عن البيئة احمليطة هبا  ,,ديناميريةديناميرية  وظيفةوظيفة  تتذاذا

س مترار الاسيي مترار  تطوير خيئهتا ادلا لية ملواهجة متتريات البيئة اخلارعية مبا اقق التوافق تطوير خيئهتا ادلا لية ملواهجة متتريات البيئة اخلارعية مبا اقق التوافق   يفيفالا

دارية وتنفيذيه  عاملن هبا من  الل اعراءات اإ يات الزراعية وال عاون دارية وتنفيذيه خن اهداف الت عاملن هبا من  الل اعراءات اإ يات الزراعية وال عاون خن اهداف الت

يالتعزيز لتعزيز  عاون يادور الت عاون ية الزراعية )عامر  الزراعية يفالزراعية يف  تتدور الت ية الزراعية )عامرالتمن   ––  967967ص ص   ,,90079007  ,,التمن

990990.).) 

س  فالتعاونيات عزء ل يتجزأ  من نسييي   صادي,والاقتصيييادي,يج اجملمتع الاعيعي يج اجملمتع الاعيعي فالتعاونيات عزء ل يتجزأ  من ن وأ تد أ دوات وأ تد أ دوات   والاقت

تتأ  ر يلتنظيلت الاقتصادية والنظم الس ياس ية ونظم تتأ  ر يلتنظيلت الاقتصادية والنظم الس ياس ية ونظم   والعاملي,والعاملي,العمل الواين والقو  العمل الواين والقو  

س توى التطور العلمي والتقين اإىل جانمل تأ  رها يلقمي والتقاليد الاعيعية الإدارة ومسيييي توى التطور العلمي والتقين اإىل جانمل تأ  رها يلقمي والتقاليد الاعيعية  الإدارة وم

 ((1010, ص , ص 90019001معهد التخطي  القو , معهد التخطي  القو , ))  السا دةالسا دة

ساليمل التمنيةظر اىل التعاونيات الزراعية ك سيييلوب فعال من أ سييياليمل التمنيةوميرن النوميرن الن سلوب فعال من أ  خل وتعد خل وتعد   ,,ظر اىل التعاونيات الزراعية ك 

ية ية الريف يةرشط من رشوط التمن ية الريف ية املمتثةل   ,,رشط من رشوط التمن هداف التمن ية املمتثةل ويرعع ذكل اإىل حتقيق أ  هداف التمن   يفيفويرعع ذكل اإىل حتقيق أ 

صادي والرفاهية الاعيعيةحتقيق الر اء الاقتصيييادي والرفاهية الاعيعية ضا النف والرضيييا النف ييي  حتقيق الر اء الاقت لتالبية أ فراد اجملمتع لتالبية أ فراد اجملمتع   والر
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وكام هو معروف فاإت من مبادئ التعاوت وكام هو معروف فاإت من مبادئ التعاوت   ,,التمنيةالتمنيةتتطلمل يلرضورة عدام التوسيع لامثر تتطلمل يلرضورة عدام التوسيع لامثر 

 (.(.6363صص  ,,90099009  ,,احلسناحلسن))خعدام خعدام املساعدة عىل توسيع تكل الامثر املساعدة عىل توسيع تكل الامثر 

ل أ هنا تواهجها   التمنية الريفية,التمنية الريفية,  يفيفنية الزراعية نية الزراعية وعىل الرمغ من أ مهية دور امجلعية التعاو وعىل الرمغ من أ مهية دور امجلعية التعاو  ل أ هنا تواهجها اإ اإ

ااا حنو ااا حنو وتالت دوت قيا ا مبس ةوليوتالت دوت قيا ا مبس ةولي  ضعل دورهاضعل دورهااإىل اإىل   العديد من املعوقات اليت أ دتالعديد من املعوقات اليت أ دت

سامهة يف حتقيق التمنية الريفيةاملسييامهة يف حتقيق التمنية الريفية سات وتتمثل أ   هذه املعوقات فيل ي   )مركز دراسييات   امل وتتمثل أ   هذه املعوقات فيل ي   )مركز درا

 ..((1919صص  ,,90099009  ,,وحبوث ادلول الناميةوحبوث ادلول النامية

اميش دور التعاونيات وعد  حتديد دور واحض للتعاونيات الزراعية من قبل ادلوم اميش دور التعاونيات وعد  حتديد دور واحض للتعاونيات الزراعية من قبل ادلوم 

ضافةيف خط  التمنية يلإضييافة ساندة تواضييع دور ادلوم يف مسيياندة اإىل اإىل   يف خط  التمنية يلإ ضع دور ادلوم يف م التعاونيات من حيث التعاونيات من حيث توا

سريات والإعفاءات م لام تدث يف القطا  اخلاص, رمغ أ ت القطا  تقدمي املزا  والتيسيييريات والإعفاءات م لام تدث يف القطا  اخلاص, رمغ أ ت القطا   تقدمي املزا  والتي

طا  عريض من أ فراد اجملمتع و  يف  خيد  ق يث  ية ح عاوين الزراعي أ ويل يلرعا طا  عريض من أ فراد اجملمتع و  يف الت خيد  ق يث  ية ح عاوين الزراعي أ ويل يلرعا الت

س توي معي  هتم.اإىل اإىل   تاجةتاجة س توي معي  هتم.ادلمع وحتسن م العديد من مواد قانوت التعاوت الزراعي العديد من مواد قانوت التعاوت الزراعي   ادلمع وحتسن م

صًا يف ظل التتريات الاعيعية يش مع متطلبات املرتةل احلالية خصيييوصيييًا يف ظل التتريات الاعيعية احلايل ل تياحلايل ل تي صو يش مع متطلبات املرتةل احلالية خ

ييييي ومعليات  رصي ومعليات والاقتصيييييادية والثقافية الها ةل اليت االت اكفة عوانمل الريل املرصي صادية والثقافية الها ةل اليت االت اكفة عوانمل الريل امل والاقت

صادية والاعيعية ومن مث الزراعة والتعديالت الر رية اليت االت القوانن الاقتصيييييادية والاعيعية ومن مث  الزراعة والتعديالت الر رية اليت االت القوانن الاقت

ضمابا القانوتعت  املعوقات الترشييييعية اليت يتضيييمابا القانو رشيعية اليت يت س باب اليت حتول ت احلايل من أ   ال سييي باب اليت حتول تعت  املعوقات الت ت احلايل من أ   ال 

 دوت تطور وانطالق التعاونيات الزراعية.دوت تطور وانطالق التعاونيات الزراعية.

آ رها  سيييي نادها لبنوه القري أ آ رها اكت لزن  اختصيييياصييييات امجلعيات التعاونية الزراعية واإ س نادها لبنوه القري أ صات امجلعيات التعاونية الزراعية واإ صا اكت لزن  اخت

تقلص دور التعاونيات وتدهور أ حوالها تقلص دور التعاونيات وتدهور أ حوالها اإىل اإىل   التعاونيات, حيث أ دي ذكلالتعاونيات, حيث أ دي ذكلعىل عىل   السلبيةالسلبية

ضويهتوحتول ال عضيياء عن امل يياركة يف عضييويهت ضاء عن امل اركة يف ع عد  توافر المتويل اذلايت عد  توافر المتويل اذلايت   ا والتعامل معها.ا والتعامل معها.وحتول ال ع

عىل عىل   صعوخة احلصولصعوخة احلصولاإىل اإىل   للتعاونيات ملزاوم أ ن طهتا اليت تس هتدف ال عضاء يلإضافةللتعاونيات ملزاوم أ ن طهتا اليت تس هتدف ال عضاء يلإضافة

ضعل الب ية ال ساس ية وال صول اململوكة للتعاونيات خصفة ضعل الب ية ال ساس ية وال صول اململوكة للتعاونيات خصفة   القروب برشوط ميرسة.القروب برشوط ميرسة.

ضعامة, من حيث عد  توافر املقار املناسيي بة أ و ازاست واملسيياتات الفضيي ساتات الف س بة أ و ازاست وامل اء اليت ميرن اء اليت ميرن عامة, من حيث عد  توافر املقار املنا

ضاًل عن نقص الآلت واملعدات يف  صيل, ف سويق احملا س ت د  مكراكز جتميع لت ضاًل عن نقص الآلت واملعدات يف أ ت ت صيل, ف سويق احملا س ت د  مكراكز جتميع لت أ ت ت

مما أ دي هتا  تال تدهور  ية وت يات الزراع مما أ ديمعظم امجلع هتا  تال تدهور  ية وت يات الزراع ياتاإىل اإىل   معظم امجلع عاون قدرة الت ياتعد   عاون قدرة الت عىل عىل   عد  

 منافسة القطا  اخلاص يف تقدمي اخلدمات للمزارعن.منافسة القطا  اخلاص يف تقدمي اخلدمات للمزارعن.

دا داالتقومي املؤس  ل   ء التعاونيات الزراعيةء التعاونيات الزراعيةالتقومي املؤس  ل 
يقو  هبا املعنين هبدف يقو  هبا املعنين هبدف   اليتاليتيعرف التقومي املؤس  خأ نه مجموعة من الإعراءات يعرف التقومي املؤس  خأ نه مجموعة من الإعراءات 

ضعل حتديد نقاط القوة والضيييعل  سةأ داء املؤسيييسيييةيف يف حتديد نقاط القوة وال س   يفيفحتتا  اىل تطوير حتتا  اىل تطوير   اليتاليتوالنقاط والنقاط   ,,أ داء املؤ

 (.(.88صص  ,,90119011ادلاعىن, ادلاعىن,   ,,أ خو دقةأ خو دقة))ال داء ال داء ضوء معايري فددة خترب حتسن ضوء معايري فددة خترب حتسن 

س توى احلايل رفة املسيي توى احلايل وهدفه معوهدفه مع  ,,والتقيمي املرتةل ال وىل من التقوميوالتقيمي املرتةل ال وىل من التقومي املراد املراد   لل  لل يي رفة امل

صاحبة للجهود تقوميه, ويعرف عىل أ نه حتديد القمية الفعلية للتتريات املصييياحبة للجهود    يفيفتبذل تبذل   اليتاليتتقوميه, ويعرف عىل أ نه حتديد القمية الفعلية للتتريات امل

ومعلية التقيمي ومعلية التقيمي   ,,حتدد عىل أ ساس تاجة البيئةحتدد عىل أ ساس تاجة البيئة  واليتواليتضوء أ هداف ووظيفة املؤسسة, ضوء أ هداف ووظيفة املؤسسة, 

هنا تسييييياعدان عىل معرفة مدي ما ا احراسه من  اح أ و  ساعدان عىل معرفة مدي ما ا احراسه من  اح أ و هذه رضورية ل  هنا ت ف ل ف يييييل هذه رضورية ل 

 ((912912--913913  صص  ,,90129012,,هوبهوبشل شل ))

صل اىل مؤرشات ونتاجئ  اذ  تقيمي املنظامت الاعيعية خترب التوصيييييل اىل مؤرشات ونتاجئ   وتتعددوتتعدد  اذ  تقيمي املنظامت الاعيعية خترب التو

هدافها  ها احلمك عىل مدى قيا  املنظمة ختحقيق أ  هدافها ميرن من  الل ها احلمك عىل مدى قيا  املنظمة ختحقيق أ  اار  يفيفميرن من  الل ااراإ توفر البناء توفر البناء   اإ

وعىل الرمغ من تعدد تكل الامنذ  وعىل الرمغ من تعدد تكل الامنذ    ,,املالمئ والاهداف احملققة لرغبات املس تفيدين مابااملالمئ والاهداف احملققة لرغبات املس تفيدين مابا

نمل  ل أ ت الك مابا يركز عىل خعض اووا نمل اإ ل أ ت الك مابا يركز عىل خعض اووا هنا أ كرث تعبريا عن تقيمي   اليتاليتاإ هنا أ كرث تعبريا عن تقيمي يرى المنوذ  أ  يرى المنوذ  أ 

سيمت عرب خعض تكل الامنذ  فيل املنظمة, وسييييييمت عرب خعض تكل الامنذ  فيل    --326326, ص ص, ص ص90029002  ,,عىلعىل))ي  ي  املنظمة, و

328328 ) ) 

عايري لتقيمي املنظامت  ,, وذ  روبرت أ لرن وذ  روبرت أ لرن عدة م هذا المنوذ   تدد  عايري لتقيمي املنظامتماره مولتور   عدة م هذا المنوذ   تدد    ماره مولتور  

هدافها  هدافها الاعيعية والتأ كد من مدي قدراا عىل حتقيق أ    ,,أ ن ئت من أ جلهاأ ن يييييئت من أ جلها  اليتاليتالاعيعية والتأ كد من مدي قدراا عىل حتقيق أ 

س ية ي ل ا مابا ال خروذكل خقياس مخسيييية أ خعاد ر يسيييي ية ي ل ا مابا ال خر سة أ خعاد ر ي كفاية كفاية   ل ل وهذه الاخعاد وهذه الاخعاد   ,,وذكل خقياس مخ

مالمئة الاحتياجات أ و املطالمل مالمئة الاحتياجات أ و املطالمل   املوارد ازصصة للمنظمة مبا ميرابا من حتقيق أ هدافها.املوارد ازصصة للمنظمة مبا ميرابا من حتقيق أ هدافها.

س ت د  لتحويل مد الت املنظمة اىل تسيييي ت د  لتحويل مد الت املنظمة اىل   اليتاليتمليات مليات ومالمئة الع ومالمئة الع   ,,مع أ هداف املنظمةمع أ هداف املنظمة ت

قدرة املنظمة عىل اتداث تأ ثري قدرة املنظمة عىل اتداث تأ ثري   مدي حتديد ووضوح الاهداف.مدي حتديد ووضوح الاهداف.  خمرجات ) دمااا(.خمرجات ) دمااا(.

س تفيدين واجملمتع خوجه عا  ا من العمالء املسيييي تفيدين واجملمتع خوجه عا    يفيف س مترارية تأ ثري اسيييي مترارية تأ ثري   الوقت احلايل.الوقت احلايل.  يفيفا من العمالء امل ا

 العمالء واجملمتع لفرتة اويةل نسبيا.العمالء واجملمتع لفرتة اويةل نسبيا.  يفيفاملنظمة املنظمة 

س ية لتقيمي املنظامت وأآخروتوأآخروت وذ  جاه رومثات  وذ  جاه رومثات  س ية لتقيمي املنظامت   تدد هذا المنوذ  عدة متتريات ر ي   تدد هذا المنوذ  عدة متتريات ر ي

س تفيدين, وهيلك تكل املنظمة والعمالء املسييي تفيدين,   ,,الاعيعية تركز عىل العاملن يملنظمةالاعيعية تركز عىل العاملن يملنظمة وهيلك تكل املنظمة والعمالء امل

 ..قة املنظمة يلبيئة احمليطة هباقة املنظمة يلبيئة احمليطة هبامث عالمث عال

يديلمن انن ييييي هييييديلمن   ,, وذ  أآرت كينجتوت وذ  أآرت كينجتوت هذا المنوذ  أ ت تقيمي املنظيرى هيييذا المنوذ  أ ت تقيمي املنظ  انن  ه امت امت يرى 

سهم الاعيعية يسيييهم  سن فهم املنظمة خوجه عا  وال ن طة حتسييين فهم املنظمة خوجه عا  وال ن يييطة   يفيفالاعيعية ي تقد ا املنظمة تقد ا املنظمة   اليتاليتحت

 مواهجة م  ام.مواهجة م  ام.  يفيفوقدراا عىل اش با  احتياجات معالاا ومساعدام وقدراا عىل اش با  احتياجات معالاا ومساعدام 

سة  وذ  روبرت أ لرن وماره مولتور يف تقيمي فعالية امجلعيات وقد تب ت هذه ادلراسيية  وذ  روبرت أ لرن وماره مولتور يف تقيمي فعالية امجلعيات  وقد تب ت هذه ادلرا

 افظة دمياط.افظة دمياط.الزراعية املدروسة عىل مس توى مراكز فالزراعية املدروسة عىل مس توى مراكز ف

س  ال امل بلك معايريه ومؤرشاتهوترترز عودة ال داء املؤسييييي ييييي ال يييييامل بلك معايريه ومؤرشاته التخطي  التخطي  عىل عىل   وترترز عودة ال داء املؤ

الاسرتاتيجي يف خناء اساس سلمي للك مروانته املمتثةل ختخطي  الس ياسات, والنظم الاسرتاتيجي يف خناء اساس سلمي للك مروانته املمتثةل ختخطي  الس ياسات, والنظم 

ييية  رشية وتطوير الهيأا وختطي  العمليات, واسيييتامثر املوارد, وتطوير الاماكنيات البرشي ستامثر املوارد, وتطوير الاماكنيات الب وتطوير الهيأا وختطي  العمليات, وا

ملادية مبا اقق اهداف ا ملادية مبا اقق اهداف اوا ية الزراعيةوا عاون ية الزراعيةمجلعيات الت عاون قدرة  ,,مجلعيات الت ها ال قدرةويتيالا ل ها ال اعراء اعراء عىل عىل   ويتيالا ل

صورة منتظمةحتليل تنظميي مؤسيي يي وحتديثه خصييورة منتظمة س  وحتديثه خ س ية هبدف حتقيق التمنية املؤسييسيي ية   ,,حتليل تنظميي مؤ س هبدف حتقيق التمنية املؤ

ااراإاييارال امةل يف ال يييييييامةل يف  هادفمرونيية الاداء املتاكمييل والهييادف  اإ مل وال نة الاداء املتاك س متر التطوير املسييييي متر اإىل اإىل   مرو التطوير امل

س  للتعاونيات الزراعية (. ويلنظر لعملية البناء املؤسييي ييي للتعاونيات الزراعية 1111, ص , ص 90119011ادلاعين,ادلاعين,)) (. ويلنظر لعملية البناء املؤ

سة جمال التمنية من  الل مخسيية   يفيف  أ  رهاأ  رها د ات هناه اهداف لخد من حتقيقها ومعرفة  د ات هناه اهداف لخد من حتقيقها ومعرفة  جمال التمنية من  الل مخ

 (.(.1919, ص , ص 90109010عامر, عامر, ))ل ل فاور اساس ية فاور اساس ية 

  تدودتدود  يفيفب لك كلء ب يييلك كلء   حتقيق الرفاءة والفاعلية  أ ي حتقيق اهداف امجلعية الزراعيةحتقيق الرفاءة والفاعلية  أ ي حتقيق اهداف امجلعية الزراعية

س هتدفة من امل اركة خفاعليةامل ياركة  اي مترن الفئة املسي هتدفة من امل ياركة خفاعلية  املوارد والإماكنيات املتاتةاملوارد والإماكنيات املتاتة   امل اركة  اي مترن الفئة امل

  ..راتل تنفيذ املرشوعات اخلاصة هباراتل تنفيذ املرشوعات اخلاصة هباوىف ا موىف ا م  يملنظمة,يملنظمة,تقرير الس ياسات اخلاصة تقرير الس ياسات اخلاصة   يفيف

س مترارية الاسييييي مترارية  اا دو ا الاعيد عىل ال   الا قدمي  دما قدرة املنظمة عىل ت اا دو ا الاعيد عىل ال وتعىن  قدمي  دما قدرة املنظمة عىل ت متويل متويل وتعىن 

س تطيع التعبري ملاحنةملاحنةاخلاريج من اوهات ااخلاريج من اوهات ا س تطيع التعبري . تقوية الانظمة ادلا لية للمؤسسة  ليك ت . تقوية الانظمة ادلا لية للمؤسسة  ليك ت

    تلبيهتا. تقوية دور تكل املؤسساتتلبيهتا. تقوية دور تكل املؤسساتعىل عىل   تعمل فيه والعملتعمل فيه والعمل  اذلياذليعن احتياجات اجملمتع عن احتياجات اجملمتع 

رش تعمل فيه  فتصييييبالا نقطة مؤ رة ومركز ل رشيييي   اذلياذلياجملمتع اجملمتع   يفيفليروت لها مردود فعال ليروت لها مردود فعال  صبالا نقطة مؤ رة ومركز ل  تعمل فيه  فت

 نفس اجملال.نفس اجملال.  يفيفتعمل تعمل   اليتاليتاخل ات واملعارف للمؤسسات الاخرى اخل ات واملعارف للمؤسسات الاخرى 

 التمنية الريفيةالتمنية الريفية  يفيفالتوهجات النظرية دلراسة تطوير وتفعيل دور التعاونيات الزراعية التوهجات النظرية دلراسة تطوير وتفعيل دور التعاونيات الزراعية 

سة وحتليل امت خدراسييييية وحتليل   اليتاليتمن أ   النظر ت من أ   النظر ت   تعت  النظرية البنا ية الوظيفيةتعت  النظرية البنا ية الوظيفية امت خدرا

سها  النظرية البنا ية الوظيفية  سها  النظرية البنا ية الوظيفية التنظيلت الاعيعية, وتتجىل ا سري تفعيل دور   يفيفالتنظيلت الاعيعية, وتتجىل ا سري تفعيل دور تف تف

ية التعياونييات الزراعيية  يات الزراع عاون ية من  اللجميالت التمنيية الريفيية من  الل  يفيفالت ية الريف ظا  نظريية النظيا    جمالت التمن عاوينالتعياويننظرية الن   الت

سرت برانرد )شيييسييرت برانرد  شي (Chester Barnard سييهامات برانرد احلقيقية ىف اهيمه سهامات برانرد احلقيقية ىف اهيمه ( فت ن اإ ( فت ن اإ

سلوه الإداري وحتليل تطور و و التنظيلتختفسيييري السيييلوه الإداري وحتليل تطور و و التنظيلت سري ال ونظر برانرد اإىل التنظيلت ونظر برانرد اإىل التنظيلت   ,,ختف

سق أ الق علهيا ال سييييق   اليتاليتًا فرعيًا من مجموعة أ كرث معومية من الظواهر ًا فرعيًا من مجموعة أ كرث معومية من الظواهر يعتبارها  وذجيعتبارها  وذج أ الق علهيا ال 

حبيث يعد التنظمي  وذجًا تعاونياً ونسقا ل وجه ال ن طة التعاونية والت س يقية حبيث يعد التنظمي  وذجًا تعاونياً ونسقا ل وجه ال ن طة التعاونية والت س يقية   ,,التعاوينالتعاوين
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سها  والهدف   يفيفالتصال والرغبة التصال والرغبة   يفيففتنحرص العنارص الر يس ية للتنظمي فتنحرص العنارص الر يس ية للتنظمي   ,,الهادفةالهادفة سها  والهدف الإ الإ

ية لىوىه عنيييارص رضوريييية لى  ,,امل رتهامل يييييرته نارص رضور عد وتعيييد   ,, يظهر التنظمي اإىل تزي الوعود يظهر التنظمي اإىل تزي الوعودوىه ع وت

شيييي با    Efficiency  )خلوغ الهدف امل رته( والرفاءة)خلوغ الهدف امل ييييرته( والرفاءة   Effectivenessالفعاليةالفعالية ش با  )اإ )اإ

س مترار وعودهه( عنارص رضورية لسي مترار وعودهتاجات امل رتكن فيتاجات امل يرتكن في . وحبيث يمتثل عوهر هذا . وحبيث يمتثل عوهر هذا ه( عنارص رضورية ل

سا ل اختاذ القرارات اخلاصيييية يلتطبيق واختيار ال هداف أ و الوسييييا ل   يفيف  الرمسيالرمسيالتنظمي التنظمي  صة يلتطبيق واختيار ال هداف أ و الو اختاذ القرارات اخلا

س يق خن العوامل املتباينة بديةل والت سييي يق خن العوامل املتباينة ال ال  سق خن العوامل املتباينة تروت معًا ال سيييق خن العوامل املتباينة   اليتاليتبديةل والت  تروت معًا ال 

سق تروت معييًا ال سيييييق   اليتاليت عًا ال  عاوينالتعيياوينتروت م فةال ك  ) ليفيية  الت ( نقال عن ( نقال عن 3737  صص, , 90079007,,ال ك  ) لي

 (.(.178178  77,,)اولىب)اولىب

خداعات   أ سايسأ سايسومن هذا املنطلق فامجلعيات التعاونية الزراعية تقو  عىل فرب ومن هذا املنطلق فامجلعيات التعاونية الزراعية تقو  عىل فرب  خداعات أ ت الإ أ ت الإ

ييية تتجىل وتنطلق  رشية تتجىل وتنطلق البرشي س تو اا أ عىل مسييي تو اا   يفيفالب صمميها عىل يعمتد تصيييمميها عىل   اليتاليتالتنظيلت التنظيلت   يفيفأ عىل م يعمتد ت

شيييي با  الاحتياجات املتبادم من  الل اسيييي ت دا  املنظمة نفسييييها والانتفا  هبا سها والانتفا  هبااإ س ت دا  املنظمة نف ش با  الاحتياجات املتبادم من  الل ا   ,,اإ

ناحجة تعمل  يات ال عاون ناحجة تعمل فالت يات ال عاون ياجات والزمات   يفيففالت عة الاحت عددة تتفق وابي ياجات والزمات جمالت مت عة الاحت عددة تتفق وابي جمالت مت

صادي أ و توفري ط اقتصيييادي أ و توفري ن ان يييا  أ يأ ي  يفيفتعمل تعمل   ,,واملاكتواملاكت سو زمن و أ شيييار يرسيييو زمن   ,, دمة دمة  أ يأ يط اقت شار ير و أ 

   الل نظرية نسق الفعل الاعيعي اىل املتطلبات الوظيفية أ و املس تلزمات الوظيفية الل نظرية نسق الفعل الاعيعي اىل املتطلبات الوظيفية أ و املس تلزمات الوظيفية

ذا اكت يريد البقاء والاس مترار  يفيفجيمل توافرها جيمل توافرها   اليتاليت ذا اكت يريد البقاء والاس مترارأ ي نظا  اإ وتمتثل هذه الوظا ل وتمتثل هذه الوظا ل   ,,أ ي نظا  اإ

   احملافظة اإىل أ ت    احملافظة اإىل أ ت   . في ري. في يييييريالتريلالتريل  وظيفة احملافظة والتاكمل وحتقيق الهدف و   وظيفة احملافظة والتاكمل وحتقيق الهدف و يفيف

سأ   الاسيييي مترار عىل ممارسيييية قمي اعيعية دوت حتوير أ و تطوير أ و تبديل يودل السييييأ    سة قمي اعيعية دوت حتوير أ و تطوير أ و تبديل يودل ال س مترار عىل ممار الا

ضجر عند الناس ال مر والضيييجر عند الناس ال مر  ضيق والتوترقد يوصيييلهم اإىل الضييييق والتوتر  ذليذليااوال صلهم اإىل ال . خيامن ي ري    . خيامن ي يييري    قد يو

سق التاكمل اإىل موقع احلقوق والالزتا  واملاكفئات واملسييييي تلزمات دا ل ال سيييييق  س تلزمات دا ل ال    اذلياذليالتاكمل اإىل موقع احلقوق والالزتا  واملاكفئات وامل

س يق ان يعمل عىل ت سييي يق ان  س يج الاعيعيسيييجا  عالقات ال فراد وعد  متزيق ال سييي يج الاعيعييعمل عىل ت    أ يأ ي  ,,سجا  عالقات ال فراد وعد  متزيق ال 

صلها أ و تنفرط يتفرك مفاصييلها أ و تنفرط   لل  ليكليكالزتا  ال فراد خعالقاام الاعيعية الزتا  ال فراد خعالقاام الاعيعية   يفيفحتقيق تاكمل حتقيق تاكمل  يتفرك مفا

نه يعىن تطبيق ال فراد أ هدافا رمسها وتددها اتلقاااتلقااا نه يعىن تطبيق ال فراد أ هدافا رمسها وتددها ا. أ ما حتقيق الهدف فاإ لهيم . أ ما حتقيق الهدف فاإ لهيم ل سق اإ ل سق اإ

س مترار اليثل مع   يفيف. . سلفا من أ جل رخطهم خهسلفا من أ جل رخطهم خه سق اإىل ا س مترار اليثل مع تن يعىن التريل تاجة ال  سق اإىل ا تن يعىن التريل تاجة ال 

التا  ملعايريه وأ هدافه )معر, التا  ملعايريه وأ هدافه )معر,   الاعيعيالاعيعيوضعها هلم ليصل هبم اإىل التطبيع وضعها هلم ليصل هبم اإىل التطبيع   اليتاليتأ هدافه أ هدافه 

سو ز فالتعاونيات الزراعية وابقا ملنظور يرسيييييو ز فالتعاونيات الزراعية   ..((8181صص  ,,17791779 ذاوابقا ملنظور ير ذااإ ارادت البقاء ارادت البقاء   اإ

 لآيت لآيت اكاك  ولوللخد ات تفي خأ رخعة متطلبات وظيفية لخد ات تفي خأ رخعة متطلبات وظيفية   ,,والاس متراروالاس مترار

من فراغ أ و خعفوية مامل من فراغ أ و خعفوية مامل   يأ يتيأ يتيلتعاونيات الزراعية ل يلتعاونيات الزراعية ل   فتريل العاملنفتريل العاملن  وظيفة التريل وظيفة التريل 

س مترار يرن هناه مقومات تسيييياعد  عىل اليثل مع متطلبات العمل فيه والاسيييي مترار  ساعد  عىل اليثل مع متطلبات العمل فيه والا   يفيفيرن هناه مقومات ت

 البقاء معه. البقاء معه. 

صريورة وصييييريورة تعىن  ا  تقدمي اخلدمات وال ن طة والرعاية تعىن  ا  تقدمي اخلدمات وال ن ييييطة والرعاية   اليتاليتوظيفة حتقيق الهدف  وظيفة حتقيق الهدف   و

س مترار الاسييييي مترار   يفيفبة بة ادلا  ادلا    العملالعمل خداعهم   ليكليكالا خداعهم جيد العاملن يلتعاونية الزراعية نتاهجم واإ جيد العاملن يلتعاونية الزراعية نتاهجم واإ

نتايج  ار  تدود التعاونية. نتايج  ار  تدود التعاونية.وقاخليهتم مرتمجة عىل شلك هدف اإ  وقاخليهتم مرتمجة عىل شلك هدف اإ

ش  ال فراد دا ل التعاونية الزراعية الت سيي يق املسيي متر خن مناشيي  ال فراد دا ل التعاونية الزراعية   أ يأ يوظيفة التاكمل  وظيفة التاكمل   س متر خن منا س يق امل الت 

صول اإىل وتدة اعيعية مندجمة دري مفررة أ ت ذكل من أ جل الوصيييييول اإىل وتدة اعيعية مندجمة دري مفررة أ ت ذكل  ( ( ندما ندما الاالا  ييأ  أ  ))من أ جل الو

ها تاعية ونقيض ذكل يضيييييعف ن قدرة الإ هايعزس ال ضعف تاعية ونقيض ذكل ي ن قدرة الإ ل أ ت هذا ل يتحقق اإل من  الل   ,,يعزس ال ل أ ت هذا ل يتحقق اإل من  الل اإ اإ

آليات تفعل فعلها  آليات تفعل فعلها وعود أ دارة العمل ودا  يفيفوعود أ دارة العمل وداهذا السييييي ياق م ل اإ س ياق م ل اإ ئرة العالقات العامة ئرة العالقات العامة هذا ال

 وتقدمي برامج تأ هيلية وتدريبة  اصة يلعاملن يلتعاونية الزراعية. وتقدمي برامج تأ هيلية وتدريبة  اصة يلعاملن يلتعاونية الزراعية. 

سام  سام وظيفة احملافظة عىل المن  )الصيييييانة أ و املعاوات( من أ جل اإ صيانة أ و املعاوات( من أ جل اإ  ل ةل تقع خن  ل ةل تقع خن   أ يأ يوظيفة احملافظة عىل المن  )ال

ختقدمي برامج تدريبية متطورة لرتقاء ختقدمي برامج تدريبية متطورة لرتقاء   فتقو  التعاونيةفتقو  التعاونية  ,,ذاااذااا  ال فراد والتعاونية الزراعيةال فراد والتعاونية الزراعية

شيييييعار  خأ هنا تقد   نة هلم وليس الاعيد عىل قدراام ال ولية من قاخليقاخلي شعار  خأ هنا تقد   نة هلم وليس الاعيد عىل قدراام ال ولية من هتم املهنية واإ هتم املهنية واإ

دارية متقدمة دارية متقدمةاجل ترقيهتم اإىل مواقع تدرجيية اإ صول عىل خذات الوقت تؤهلهم للحصيييييول عىل   ,,اجل ترقيهتم اإىل مواقع تدرجيية اإ خذات الوقت تؤهلهم للح

ضواخ  رواتمل أ عىل وماكفئات قامئة عىل احملفزات واملنالا املالية فضييياًل عن وضيييع ضيييواخ   ضع  ضاًل عن و رواتمل أ عىل وماكفئات قامئة عىل احملفزات واملنالا املالية ف

ذا خر  أ تد  ع ذا خر  أ تد  عوقواعد انضبااية اإ  ن تعليلته اخلاصة يلعمل. ن تعليلته اخلاصة يلعمل. وقواعد انضبااية اإ

ـــة أ يضا كام تسهم النظرية ال يرولوعيـــييية أ يضا    يفيفتفسري ودراسة دور التعاونيات الزراعية تفسري ودراسة دور التعاونيات الزراعية   يفيفكام تسهم النظرية ال يرولوعي

املنظمة املنظمة   يفيفوتقو  هذه النظرية عىل حتليل تأ ثري البيئة احمليطة وتقو  هذه النظرية عىل حتليل تأ ثري البيئة احمليطة   ,,جمالت التمنية الريفيةجمالت التمنية الريفية

تأ ثري املنظمة  تأ ثري املنظمة وكذكل  طة وخن املنظمة واملنظامت ال خ  يفيفوكذكل  هتا احملي طة وخن املنظمة واملنظامت ال خخيئ هتا احملي حيث ل حيث ل   ,,رىرىخيئ

ية والترنولوعية والتحولت  بادل خن املنظمة والتتريات البيئ تأ ثري املت غفال ال ية والترنولوعية والتحولت ميرن اإ بادل خن املنظمة والتتريات البيئ تأ ثري املت غفال ال ميرن اإ

كة    احلييياة والعالقييات الاعيعييية وأ  يياط امل ييييييياركيية   يفيف ية وأ  اط امل ار قات الاعيع ياة والعال تايلويلتييايل   احل تتري ادلوافع تتري ادلوافع   ويل

 (.(.91629162, ص , ص 90019001  ,,براكتبراكت))والاجتاهات والقمي والاجتاهات والقمي 

اإىل أ ت النظرية الايرولوعية اإىل أ ت النظرية الايرولوعية   ((113113--119119ص صص ص  ,,90039003))  للعبد اللطيعبد اللطيوي ري وي يييييري 

سس تقو  عىل مجموعة من ال سيييييس  عامل مع ولولتقو  عىل مجموعة من ال  عامل مع   أ ت املنظمة ل ميرن أ ت تمنو دوت الت   أ ت املنظمة ل ميرن أ ت تمنو دوت الت

ئة احمليطة هبا. أ ت عوهر التنظمي  ئة احمليطة هبا. أ ت عوهر التنظمي البي هو الاعيد املتبادل خن أ فراد اجملمتع هو الاعيد املتبادل خن أ فراد اجملمتع   الاعيعيالاعيعيالبي

سوف تواجه امل والتفاعل فيل خيابم وخن البيئة احمليطة هبم. أ ت هناه صيييعويت سيييوف تواجه امل  صعويت  نظمة نظمة والتفاعل فيل خيابم وخن البيئة احمليطة هبم. أ ت هناه 

صعويت ت وأ ت مواهجة هذه الصيييييعويت ت  صال الوثيق يلبيئة.التصيييييال الوثيق يلبيئة.  يفيفن ن وأ ت مواهجة هذه ال أ ت البيئة احمليطة أ ت البيئة احمليطة   الت

يد وهذا التعقيد انجت عن   حتتويحتتوييملنظمة يملنظمة  نة من التعق يد وهذا التعقيد انجت عن عىل درجة معي نة من التعق   تتظهور مؤ راظهور مؤ راعىل درجة معي

صعمل المترن هبا جديدة يسييي مترار من الصيييعمل المترن هبا  س مترار من ال سمل ودالبا ما تؤ ر ابيعة الوقت املناسيييمل ودالبا ما تؤ ر ابيعة   يفيفجديدة ي الوقت املنا

هياالبيئيية علهيييا ئة عل أ ت أ ت   Lawrence,, Larchمن لورنس ولورشمن لورنس ولورش  وىف ذكل يقول اوىف ذكل يقول ا  ,,البي

ناءات   اليتاليتاملنظامت املنظامت  ما تسييييي تجيمل ختطوير خ با  دال نامية  ئة هاد ة دري دي ناءات تواجه خي س تجيمل ختطوير خ با ما ت دال نامية  ئة هاد ة دري دي تواجه خي

س بة ملواهجة تاجات البيئة دري املتترية.خريوقرااية مناسييييي بة ملواهجة تاجات البيئة دري املتترية. ضةل خن منظمة أ ت املفاضيييييةل خن منظمة   خريوقرااية منا أ ت املفا

 وأ خرى سيتوقل عىل نوعية مواردها وتفاعلها مع البيئة احمليطة هبا. وأ خرى سيتوقل عىل نوعية مواردها وتفاعلها مع البيئة احمليطة هبا. 

سؤولنجيمل عىل املسيييييؤولنويلتايل ويلتايل    أ ت يرونوا عىل دراية أ ت يرونوا عىل دراية   يمجلعيات التعاونيات الزراعيةيمجلعيات التعاونيات الزراعية  جيمل عىل امل

هنا متترية ومتجددة وأ ت خعض  هنا متترية ومتجددة وأ ت خعض اكمةل يلعنارص البيئية ادلا لية واخلارعية وأ ت يدركوا أ  اكمةل يلعنارص البيئية ادلا لية واخلارعية وأ ت يدركوا أ 

وتأ سيسا عىل ذكل فاإت التعاونية وتأ سيسا عىل ذكل فاإت التعاونية   ––ف لها أ و  اهحا ف لها أ و  اهحا   يفيفهذه العنارص قد تروت سببا هذه العنارص قد تروت سببا 

هدافها و   للما ما   تعرفتعرف  اليتاليتتكل املنظمة تكل املنظمة   للاويدة اويدة  هدافها و أ  العوامل البيئية تؤ ر علهيا العوامل البيئية تؤ ر علهيا   أ يأ يأ 

سطهتا مع اكفة العوامل خواقعية أ ثناء سيييعهيا لتحقيق هذه ال هداف و أ ت تتعامل خواسيييطهتا مع اكفة العوامل  سعهيا لتحقيق هذه ال هداف و أ ت تتعامل خوا خواقعية أ ثناء 

املؤ رة علهيا مدركة من وراء ذكل أ ت العالقات املتبادم والصحيحة خن امجلعية وخيئهتا املؤ رة علهيا مدركة من وراء ذكل أ ت العالقات املتبادم والصحيحة خن امجلعية وخيئهتا 

لهيا هذه امجلعيات.  اليتاليتاقق ال هداف اقق ال هداف  لهيا هذه امجلعيات.تسعى اإ  تسعى اإ

 ادلراسات الساخقة املتعلقة مبوضو  ادلراسة الراهنةادلراسات الساخقة املتعلقة مبوضو  ادلراسة الراهنة

سة اخو دراسييية اخو  صالح (  دراسييية اقتصيييادية دلور تعاونيات الإصيييالح 90169016))  وأآخروتوأآخروت  سايدسايددرا صادية دلور تعاونيات الإ سة اقت (  درا

نتا    يفيفالزراعي الزراعي  نتا  تسيييويق مسييي تلزمات الإ س تلزمات الإ سويق م س هتدف  اسييي هتدفالزراعيالزراعيت البحث التعرف عىل البحث التعرف عىل     ا

صالح الزراعي الوضيييع الراهن دلور تعاونيات الإصيييالح الزراعي  ضع الراهن دلور تعاونيات الإ س تلزمات توفري وتسيييويق مسييي تلزمات   يفيفالو سويق م توفري وت

نت نتالإ سا ل التفعيل والت   ي  دلور ا , وكذكل العوامل احملددة لهذا ادلور, مث وسيييييا ل التفعيل والت  ييييي ي  دلور الإ ا , وكذكل العوامل احملددة لهذا ادلور, مث و

صلتامجلعية وتوصييييلت سة اىلادلراسيييية اىل  امجلعية وتو نتا  الزراعي   يفيفتزايد قمية التعامل تزايد قمية التعامل   ادلرا نتا  الزراعي مسيييي تلزمات الإ س تلزمات الإ م

س نوية خلتت ختعاونيات الإصييييالح الزراعي  الل فرتة ادلراسيييية خ سيييي بة س دة سيييي نوية خلتت  س بة س دة  سة خ  صالح الزراعي  الل فرتة ادلرا ختعاونيات الإ

 ..%%91.8191.81حنوحنو

سة لتطوير دور التعاونيات الزراعية املرصية 90029002قادوس )قادوس )   سة لتطوير دور التعاونيات الزراعية املرصية (. درا ظل برانمج ظل برانمج   يفيف(. درا

صالح الاقتصادي يلقطا   صالح الاقتصادي يلقطا  الإ هذه ادلراسة خصفة عامة الوقوف هذه ادلراسة خصفة عامة الوقوف   تتالزراعي  اس هتدفالزراعي  اس هتدفالإ

مرص  الل تطبيق مرص  الل تطبيق   يفيفتتعرب لها التعاونيات الزراعية تتعرب لها التعاونيات الزراعية   اليتاليتعىل خعض أ   امل  ت عىل خعض أ   امل  ت 

صالح الاقتصادي  صالح الاقتصادي برانمج الإ زراعي وكذكل الوقوف عىل اإجياخيات هذا زراعي وكذكل الوقوف عىل اإجياخيات هذا القطا  الالقطا  ال  يفيفبرانمج الإ

صيات ال انمج وذكل لكه هبدف الوصيييول اإىل خعض النتاجئ والتوصييييات  صول اإىل خعض النتاجئ والتو ساعد قد تسييياعد   اليتاليتال انمج وذكل لكه هبدف الو قد ت

سات التعاونية الزراعية عىل تطوير هذه التعاونياتومنفذي السيييي ياسييييات التعاونية الزراعية عىل تطوير هذه التعاونيات  خمططيخمططي س يا ودمع ودمع   ومنفذي ال

سة أ ت توصيييييلت الهيا هذه ادلراسييييية أ ت   اليتاليت. ومن أ   النتاجئ . ومن أ   النتاجئ التمنية الزراعيةالتمنية الزراعية  يفيفدورها دورها  صلت الهيا هذه ادلرا تو

صة ال موال الالسمة لقيا ا خأ ن يييطهتا  اصييية   يفيفمن نقص كبري من نقص كبري   تعاينتعايناونيات الزراعية اونيات الزراعية التعالتع ال موال الالسمة لقيا ا خأ ن طهتا  ا

 غياب خنك للتعاوت. غياب خنك للتعاوت.   يفيف
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سة دراسييية  صادية ل داء تعاونيات ( خعض املؤرشات الاقتصيييادية ل داء تعاونيات 90119011))وأآخروت وأآخروت   عبد العلميعبد العلميدرا ( خعض املؤرشات الاقت

مركز اخوت ت يف فافظة قنا  اس هتدفت هذه ادلراسة تقيمي أ داء مركز اخوت ت يف فافظة قنا  اس هتدفت هذه ادلراسة تقيمي أ داء   يفيفال يت الزراعي ال يت الزراعي 

يات ال امجلعيييات ال  يةتعيياونييية الزراعيييةامجلع ية الزراع عاون ن يييييطيية   ,,ت طة وكييذكل التعرف عىل املالمالا املمزية لن  ن  كذكل التعرف عىل املالمالا املمزية لن  و

صادية والاعيعية الاقتصييييييادية والاعيعية  يات ال يت الزراعي والوقوف عىل أ     اليتاليتالاقت قد ا مجع يات ال يت الزراعي والوقوف عىل أ   ت قد ا مجع ت

ضعل تواجه هذه امجلعيات وتوصييلت هذه ادلراسيية لعدة نتاجئ مابا  ضييعل   اليتاليتامل أا امل ييأا  سة لعدة نتاجئ مابا   صلت هذه ادلرا تواجه هذه امجلعيات وتو

  ضعل الاستامثرات هبا. ضعل الاستامثرات هبا.املركز الاقتصادي لهذه امجلعيات مبركز اخو ت ت, وكذكلاملركز الاقتصادي لهذه امجلعيات مبركز اخو ت ت, وكذكل

س هتدفت تقيمي امجلعيات التعاونية اعامل هذه ادلراسيييييات اسييييي هتدفت تقيمي امجلعيات التعاونية -- سات ا قدراا عىل تقدمي قدراا عىل تقدمي   يفيفاعامل هذه ادلرا

ستامثرها واذلي وتوصييلت لضييعل مركزها الاقتصييادي وضييعل اسييتامثرها واذلي   اخلدمة الزراعيةاخلدمة الزراعية ضعل ا صادي و ضعل مركزها الاقت صلت ل وتو

 تقدمي ان طهتا الاقتصادية والاعيعية.تقدمي ان طهتا الاقتصادية والاعيعية.  يفيفخدوره ادى اىل قصورها خدوره ادى اىل قصورها 

 ملتتريات ادلراسةملتتريات ادلراسة  الرمقيالرمقيالقياس القياس 

مدى كفاية وكفاءة مدى كفاية وكفاءة    ا قياس هذا املتتري من  الل التعرف عىل ا قياس هذا املتتري من  الل التعرف عىليةيةرش رشييي الاماكنيات الب الاماكنيات الب 

رشية يمجلعية من وهجة نظر مديري امجلعيات الزراعية وال  متثلت يف الإماكنيات البرشييية يمجلعية من وهجة نظر مديري امجلعيات الزراعية وال  متثلت يف  الإماكنيات الب

ضاء جملس الإدارة)أ عضيياء جملس الإدارة  ((11مقياس )جدول مقياس )جدول   مؤرشاتمؤرشات   ,,مدير امجلعيةمدير امجلعية  ,,ر يس املرتملر يس املرتمل  ,,)أ ع

داريييييييييييين ,عامم عادية(  عامم فنيييييييييية ,عامم فنيييييييييية ,,,مرشدين سراعين,مرشفن سراعينمرشدين سراعين,مرشفن سراعين داريييييييييييين ,عامم عادية(اإ   اإ

بارات باراتورمزت الإسييييي تجايت عىل الع س تجايت عىل الع ما=  ورمزت الإ متا ما=اكل ىت  اكىف  متا ما=33اكل ىت  اكىف  ما=, اكىف حلد  حلد  , دري , دري 99, اكىف 

, وا حساب ادلرجة اللكية لهذا املتتري جبمع ادلرجات ال  حصل علهيا ا , وا حساب ادلرجة اللكية لهذا املتتري جبمع ادلرجات ال  حصل علهيا ا   11اكيف=اكيف=

 مبحوث.مبحوث.

يات املادية يات املاديةالاماكن   مىدي كفاية وكفاءةمىدي كفاية وكفاءة  لتعرف عللتعرف عل ا قياس هذا املتتري من  الل ا ا قياس هذا املتتري من  الل االاماكن

الإماكنيات املادية يمجلعية من وهجة نظر مديري امجلعيات الزراعية وال  متثلت يف الإماكنيات املادية يمجلعية من وهجة نظر مديري امجلعيات الزراعية وال  متثلت يف 

يى امجلعية))( ول( ول99مقياس )جدول مقياس )جدول   مؤرشاتمؤرشات ي ي يى امجلعيةمبن ي ي ـــدات   --مبن يزة واملع ـــدات ال هجي يزة واملع ــــل   --ال هجي وسا ــــل وسا 

ـــالالانتقـــييال ــــالوسا ــييل التصــــييال--الانتق ــل التص --واملزيانيةواملزيانيةالتسهيالت املالية التسهيالت املالية --قاعات وجتهزيات تدريبيةقاعات وجتهزيات تدريبية--وسا 

س تجايت عىل العباراتأ عضييياء امجلعية( ورمزت الإسييي تجايت عىل العبارات ضاء امجلعية( ورمزت الإ , اكىف حلد , اكىف حلد 33اكل ىت  اكىف متاما=اكل ىت  اكىف متاما=  أ ع

هذا املتتري جبمع ادلرجات ال    ,,11, دري اكيف=, دري اكيف=99ما=ما= هذا املتتري جبمع ادلرجات ال  وا حسيييييياب ادلرجة اللكية ل ساب ادلرجة اللكية ل وا ح

 حصل علهيا ا مبحوث.حصل علهيا ا مبحوث.

 الفعالية املنظميةالفعالية املنظمية

الفعالية املنظمية الفعالية املنظمية توفر مؤرشات توفر مؤرشات   ا قياس هذا املتتري من  الل التعرف عىل مديا قياس هذا املتتري من  الل التعرف عىل مدي

لت ية و متث يات الزراع مديري امجلع ية من وهجة نظر  ية الزراع لتيف امجلع ية و متث يات الزراع مديري امجلع ية من وهجة نظر  ية الزراع مؤرشات مؤرشات   يف امجلع

يداف املنظمة( فيل ي   وضييييييييييييوح أ هيييييييييييييييييييييييييييداف املنظمة33مقياس معيار الفعالية )جدول مقياس معيار الفعالية )جدول  ي ي ي ي ي ي ي ي يوح أ ه ي ي ي --( فيل ي   وض

كفايـة أ عداد كفايـة أ عداد --الاس تقيييرار والرضا الوظيفيييييييييىالاس تقيييرار والرضا الوظيفيييييييييى--مالءمييييية الهيرييييييل ادلا لييييىمالءمييييية الهيرييييييل ادلا لييييى

العمــل الفريقيى واملرونة العمــل الفريقيى واملرونة --التوصيـــل ادلقييييييييق للوظا يييييلالتوصيـــل ادلقييييييييق للوظا يييييل--العامليييييييينالعامليييييييينومؤهالت ومؤهالت 

اخلدمات اخلدمات --الإدارة التعاونييييييييييية الرــلء.الإدارة التعاونييييييييييية الرــلء.--مالءميييييييييييية نطيييييييياق العمييييييلمالءميييييييييييية نطيييييييياق العمييييييل--املهنيةاملهنية

ية.التعاونية الزراعيييييييييييييييية. ي ي ي ي نتاعية التعاونية.--التعاونية الزراعي نتاعية التعاونية.املرشوعات الإ مالءمة معدلت وس نوات مالءمة معدلت وس نوات --املرشوعات الإ

العالقة الت س يقية مع العالقة الت س يقية مع --مع املنظامت ال خييييييرىمع املنظامت ال خييييييرى  التاكمل والت س يقالتاكمل والت س يق--تدريمل والتأ هيلتدريمل والتأ هيلال ال 

يى ي ي ي ي ي ي يىاملس تو ت ال عل ي ي ي ي ي ي يى--املس تو ت ال عل ي يىالعالقة الت س يقية مع املس تو ت ال دن ي ير وتدخري --العالقة الت س يقية مع املس تو ت ال دن ي ي ير وتدخري توف ي ي توف

--الاستيعاب الترنولوعيييييييييييىالاستيعاب الترنولوعيييييييييييى--املتاخعـة والتقييييييييييم املس متيييراملتاخعـة والتقييييييييييم املس متييير  --فيييرص المتويــــل فيييرص المتويــــل 

ــــات.ادلور الاعيعى للتعاونيــــيييات.--در المتويل والإقراب.در المتويل والإقراب.تنو  مصاتنو  مصا مس توى وعى والزتا  مس توى وعى والزتا  --ادلور الاعيعى للتعاوني

س تجايت عىل العباراتامجلاهري التعاونية. ورمزت الإسييي تجايت عىل العبارات , متوفر , متوفر 33اكل ىت  متوفر متاما=اكل ىت  متوفر متاما=  امجلاهري التعاونية. ورمزت الإ

, وا حساب ادلرجة اللكية لهذا , وا حساب ادلرجة اللكية لهذا 00دري متوفر=دري متوفر=  ,,11, متوفر خدرجة ضعيفة=, متوفر خدرجة ضعيفة=99حلد ما=حلد ما=

 ا ا مبحوث.ا ا مبحوث.املتتري جبمع ادلرجات ال  حصل علهياملتتري جبمع ادلرجات ال  حصل علهي

 د من فعالية التعاونيات الزراعيةد من فعالية التعاونيات الزراعيةالتحد ت واملعوقات ال  حتالتحد ت واملعوقات ال  حت

لعدة معايري وال  تمتثل لعدة معايري وال  تمتثل   امل  ت ال  تواجه التعاونيات الزراعية وتقس ميهاامل  ت ال  تواجه التعاونيات الزراعية وتقس ميها  ا قياسا قياس

ييييع التعاوينيف  يف   رشيع التعاوينم يييي ت تتعلق يلترشي سه من  الل املؤرشات التالية وا قياسييييه من  الل املؤرشات التالية   م  ت تتعلق يلت وا قيا

رشيع التعاوى)قصييييور الترشيييييع التعاوى صور الت غياب الاحاك  ال  ترفل تطبيق غياب الاحاك  ال  ترفل تطبيق   --وعود مواد قانونيةوعود مواد قانونية  --  )ق

 مبدا التعاوت خن التعاونيات(مبدا التعاوت خن التعاونيات(

رش الوعي التعاوين م يييي ت تتعلق خ رشيييي الوعي التعاوين  ضعل الوعى التعاوين دلى دالبية ضييييعل الوعى التعاوين دلى دالبية   --11))  م  ت تتعلق خ 

 الاعضاء(الاعضاء(

   م  ت ادارية وتنظمييةم  ت ادارية وتنظميية
سهاسيييها قيا قي سبية ادلقيقة غياب النظم احملاسيييبية ادلقيقة من  الل املؤرشات التالية )من  الل املؤرشات التالية )  ااا وعود نقص وعود نقص --غياب النظم احملا

ية والاداريةىف الاهجزة ىف الاهجزة  ية والاداريةالفن ظا  تسيييييويقي --عد  وعود   ةعد  وعود   ة  --الفن قار اىل وعود ن سويقي الافت ظا  ت قار اىل وعود ن الافت

 ..كلء(كلء(

سه من  الل املؤرشات م ييييي ت تتعلق خعالقة التعاونيات يحلرومة  وا قياسيييييه من  الل املؤرشات    م  ت تتعلق خعالقة التعاونيات يحلرومة  وا قيا

 تعدد اهجزة الرقاخة احلرومية علهيا(تعدد اهجزة الرقاخة احلرومية علهيا(  --  ختىل ادلوم عن دمع ومساندااختىل ادلوم عن دمع ومسانداا--التالية )التالية )

س يوم م يي ت تتعلق يلمتويل والسيي يوم  سه من  الل املؤرشات التالية اسييه من  الل املؤرشات التالية النقدية  وا قيالنقدية  وا قيم  ت تتعلق يلمتويل وال ا

سهم هبا)ضيييعل المتويل اذلاىت ضيييام قمية السيييهم هبا ضام قمية ال ضعل المتويل اذلاىت  سعار عد  وعود صيييناديق ملواسنة الاسيييعار --) صناديق ملواسنة الا عد  وعود 

 ..الزراعية(الزراعية(

ماكنيات امجلعية  وا قياسيييه من  الل املؤرشات التال  سه من  الل املؤرشات التال م ييي ت تتعلق ختوفري يإ ماكنيات امجلعية  وا قيا ية ية م  ت تتعلق ختوفري يإ

س ت  ((عد  توافر املقر املناسملعد  توافر املقر املناسمل  --صتر جحم امجلعياتصتر جحم امجلعيات)) س تورمزت الإ   جايت عىل العباراتجايت عىل العباراتورمزت الإ

, وا حساب ادلرجة اللكية , وا حساب ادلرجة اللكية 0101, ضعيفة=, ل توجد=, ضعيفة=, ل توجد=99, متوسطة=, متوسطة=33اكل ىت  عاليةا=اكل ىت  عاليةا=

 لهذا املتتري جبمع ادلرجات ال  حصل علهيا ا مبحوث.لهذا املتتري جبمع ادلرجات ال  حصل علهيا ا مبحوث.

   مابجية ادلراسةمابجية ادلراسة

صفية ال ية اليت امت ختقيمي أ داء امجلعيات تعد هذه ادلراسييييية من ادلراسيييييات الوصيييييفية ال ية اليت امت ختقيمي أ داء امجلعيات  سات الو سة من ادلرا تعد هذه ادلرا

س توىمسييي توىالتعاونية الزراعية عىل التعاونية الزراعية عىل  وذكل من وهجة نظر مديري وذكل من وهجة نظر مديري   ,,مراكز فافظة دمياطمراكز فافظة دمياط  م

يات الزراعية يات الزراعيةامجلع يات   ,,امجلع يات انطالقا من فور اهي  البحث التقوميي ختعريل واقع امجلع انطالقا من فور اهي  البحث التقوميي ختعريل واقع امجلع

فاءة ال داء يف  قاييس ك ها التمنوي وا اسييييي ت دا  م ها دلور ية ومدى حتقيق عاون فاءة ال داء يف الت قاييس ك س ت دا  م ها التمنوي وا ا ها دلور ية ومدى حتقيق عاون الت

رشية  ماكنياتماكنياتامجلعيات التعاونية الزراعية واملمتثةل يف قياس معايري الاامجلعيات التعاونية الزراعية واملمتثةل يف قياس معايري الا رشيةالب الإماكنيات الإماكنيات   ,,الب

سالا الاعيعي ال امل للجمعيات وا اختيار مابج املسييييالا الاعيعي ال ييييامل للجمعيات , , املادية,والفعالية املنظميةاملادية,والفعالية املنظمية وا اختيار مابج امل

س توى فافظة دمياط والبالع عدد  الزراعية عىل مسييييي توى فافظة دمياط والبالع عدد   مجعية مجعية   1111مجعية خواقع )مجعية خواقع )  9797الزراعية عىل م

سرور مجعية مبركز فارسييرور   1919  ––سراعية مبركز دمياط سراعية مبركز دمياط  مجعيات مبركز كفر البطيخ مجعيات مبركز كفر البطيخ   88  ––مجعية مبركز فار

سعد(مجعية مبركز كفر سيعد(  9898  ––ة مبركز الزرقا ة مبركز الزرقا مجعيمجعي  1111  –– سم ال  ةوت )املصيدر  قسيم ال ي ةوت   مجعية مبركز كفر  صدر  ق )امل

سة ىف مجع (. واعمتدت هذه ادلراسيييية ىف مجع 90199019فافظة دمياطفافظة دمياط  ––الزراعية مبديرية الزراعة الزراعية مبديرية الزراعة  (. واعمتدت هذه ادلرا

صية ملديرى البياانت امليدانية عىل اسييي ت دا  اسييي يرة الاسييي تبيات يملقاخةل ال يييخصيييية ملديرى  س تبيات يملقاخةل ال خ س يرة الا س ت دا  ا البياانت امليدانية عىل ا

 ..90179017ح  يناير ح  يناير   90189018بر بر من اكتو من اكتو    الل الفرتة الل الفرتة  ,,امجلعيات التعاونية الزراعيةامجلعيات التعاونية الزراعية

س يرة حبيث تقيس املتتريات البحثية مبا يتفق وحتقيق أ هداف وقد مصمت هذه الاسيييي يرة حبيث تقيس املتتريات البحثية مبا يتفق وحتقيق أ هداف  وقد مصمت هذه الا

 ادلراسة. ادلراسة. 

ا اس ت دامالتررارات, وال سمل املةوية,  ولتحليل البياانت امليدانية احصا يا

  (.(3+و9+و1و)مج(/)3و3x+ ه9و9x+ ه1و1xه) = واملتوس  املرز

  .3/(3و3x+ ت9و9xت +1و1xتلوست ال س ي )ا
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يث أ ت ه)حيييث أ ت ه ثاين =التررار الثيياين =  99هه  ,,33التررار الاول=التررار الاول=  11)ح لث التررار الثييالييث   33, ه, ه99التررار ال ثا التررار ال

س بة الاوىلال سييي بة الاوىل11, ت, ت11== س بة الثانيةال سييي بة الثانية99تت  ,,ال  س بةالثالثة,ال سييي بةالثالثة,33تت  ,,ال  , ,   33==11الوست  والوست  و  ال 

 11==33, و, و  99= = 99وو

 نتاجئ امليدانية ومناق  هتانتاجئ امليدانية ومناق  هتاال ال 

   اكلتايلاكلتايلميرن عرضها ميرن عرضها   واليتواليتيعرب هذا اوزء لنتاجئ ادلراسة امليدانية يعرب هذا اوزء لنتاجئ ادلراسة امليدانية 

ماكنيات  أ ول أ ول  ماكنياتالتعرف عىل الوضيييييع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية )اإ ضع الراهن للجمعيات التعاونية الزراعية )اإ رشية برشيييييية   التعرف عىل الو ب

 ومادية(ومادية(

 عيار الاماكنيات البرشية للجمعيةعيار الاماكنيات البرشية للجمعيةم م 
للتعرف عىل الإماكنيات البرشية للجمعيات الزراعية ا حساب التررارات وال سمل للتعرف عىل الإماكنيات البرشية للجمعيات الزراعية ا حساب التررارات وال سمل 

س تجايت مديري امجلعيات املةوية واملتوسييي  احلسيييايب املرز والوست ال سييي ي لسييي تجايت مديري امجلعيات  س ي ل سايب املرز والوست ال  س  احل املةوية واملتو

الاماكنيات البرشية وجاءت النتاجئ كام يوحضها اودول الاماكنيات البرشية وجاءت النتاجئ كام يوحضها اودول   ررمؤرشات معيامؤرشات معياالزراعية عىل الزراعية عىل 

   ي ي ما ما   اودولاودولتضالا من تضالا من حيث ي حيث ي   ((11رمق )رمق )

أ ت أ كرث الاماكنيات البرشية اخنفاضا يمجلعيات الزراعية عىل مس توى مركز دمياط -

ومتوس  حسايب قدرة  %19,8خلع الوست ال س ي لها  العادية, حيثل العامم 

. وخصفة عامة جاءت الاماكنيات البرشية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز  98,7

ال س ي ملعيار الاماكنيات البرشية  دمياط مبس توى متوس  حيث خلع الوست

 من اعاميل عدد امجلعيات عىل مس توى مركز دمياط. 61,8%

أ كرث الاماكنيات البرشية  الزراعية مبركز كفر سعد فا ت أ ما عىل مس توى امجلعيات -

ومتوس   %29,6حيث خلع الوست ال س ي لها  نعدد املرشدين الزراعي لاخنفاضا 

العامم الفنية والادارين حيث خلتا الوس   الزراعين,فن . يلهيا املرش 93,8 حسايب

 .من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر سعد %10 , ووست ال س ي 91احلسايب هلام 

وخصفة عامة جاءت الاماكنيات البرشية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز كفر 

 %11,9سعد مبس توى متوس  حيث خلع الوست ال س ي ملعيار الاماكنيات البرشية 

 .من اعاميل عدد امجلعيات عىل مس توى مركز كفر سعد

   ي ي ما ما   ((11ويتضالا من خياانت اودول رمق )ويتضالا من خياانت اودول رمق )

ييييية اخنفاضيييييا يمجلعيات الزراعية عىل أ ت أ كرث مؤرشات معيار الاأ ت أ كرث مؤرشات معيار الا-- ضا يمجلعيات الزراعية عىل ماكنيات البرشي رشية اخنفا ماكنيات الب

س توى مركز كفر البطيخ  س توى مركز كفر البطيخ م س ي   الزراعين, حيثالزراعين, حيثاملرشدين املرشدين   ددل  عدل  عدم س ي خلع الوست ال  خلع الوست ال 

سايب ووسييي  حسيييايب   %%21,921,9لها لها  س  ح رشية . وخصيييفة عامة جاءت الاماكنيات البرشيييية 90,390,3وو صفة عامة جاءت الاماكنيات الب . وخ

س توى متوس  حيث خلع الوست س توى متوس  حيث خلع الوستيمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز كفر البطيخ مب   يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز كفر البطيخ مب

من اعاميل عدد امجلعيات عىل مس توى من اعاميل عدد امجلعيات عىل مس توى   %%66,666,6ال س ي ملعيار الاماكنيات البرشية ال س ي ملعيار الاماكنيات البرشية 

 ..مركز كفر البطيخمركز كفر البطيخ

ما عىل مسييييي توى امجلعييات  -- ياتأ  س توى امجلع ما عىل م ية مبركزالزراعيية مبركز  أ  فاإت  الزراع قا  فاإتالزر قا  يار أ كرث مؤرشات معييار   الزر أ كرث مؤرشات مع

ضا الاماكنيات البرشيييية اخنفاضيييا  رشية اخنفا شدين عدد املرشيييدين   للالاماكنيات الب رشفن الزراعينواملرشيييفن الزراعين  ,,ننالزراعيالزراعيعدد املر   وامل

س ي  س ي حيث خلع الوست ال  صفة عامة جاءت 92,992,9  ووس  حسايبووس  حسايب  %%28,128,1هلامهلامحيث خلع الوست ال  صفة عامة جاءت . وخ . وخ

يية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز الزرقا مبسيي توى متوسيي   س  الاماكنيات البرشي س توى متو رشية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز الزرقا مب الاماكنيات الب

ييييية  رشية حيث خلع الوست ال سييييي ي ملعيار الاماكنيات البرشي س ي ملعيار الاماكنيات الب من اعاميل عدد من اعاميل عدد   %%12,812,8حيث خلع الوست ال 

 امجلعيات عىل مس توى مركز الزرقا.امجلعيات عىل مس توى مركز الزرقا.

ة الاكرث اخنفاضا يمجلعيات الزراعية عىل ة الاكرث اخنفاضا يمجلعيات الزراعية عىل مؤرشات معيار الاماكنيات البرشيمؤرشات معيار الاماكنيات البرشي  ومتثلتومتثلت--

خلتا الوست ال س ي خلتا الوست ال س ي   الزراعين, حيثالزراعين, حيثمس توى فارسرور يف ر يس املرتمل واملرشدين مس توى فارسرور يف ر يس املرتمل واملرشدين 

سايب ووسيي  حسييايب   %%23,923,9هلام هلام  س  ح سايب , يلهيا مدير امجلعية مبتوسيي  حسييايب 91,691,6وو   92,192,1, يلهيا مدير امجلعية مبتوس  ح

ووست نس ي ووست نس ي   98,298,2, مث املرشفن الزراعين مبتوس  حسايب , مث املرشفن الزراعين مبتوس  حسايب   %%2727ووست نس ي ووست نس ي 

صفة عامة جاءت يل عدد امجلعيات الزراعية مبركز فارسيييرور. وخصيييفة عامة جاءت من اعاممن اعام  16,716,7%% سرور. وخ يل عدد امجلعيات الزراعية مبركز فار

الاماكنيات البرشية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز فارسرور مبس توى متوس  الاماكنيات البرشية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز فارسرور مبس توى متوس  

ييييية  رشية حيث خلع الوست ال سييييي ي ملعيار الاماكنيات البرشي س ي ملعيار الاماكنيات الب من اعاميل عدد من اعاميل عدد   %%12,112,1حيث خلع الوست ال 

 امجلعيات عىل مس توى مركز فارسرور.امجلعيات عىل مس توى مركز فارسرور.

ييييية اكفية خدرجة 11رمق )رمق )  ومن  الل نتاجئ اودولومن  الل نتاجئ اودول  -- رشية اكفية خدرجة ( يتضيييييالا أ ت الإماكنيات البرشي ضالا أ ت الإماكنيات الب ( يت

س توى مراكز فافظة متوسيييييطة يمجلعيات الزراعية عىل مسييييي توى مراكز فافظة  سطة يمجلعيات الزراعية عىل م حيث تراوح حيث تراوح   دمياط,دمياط,متو

ويلتايل حتتا  الاماكنيات البرشية عىل مس توى ويلتايل حتتا  الاماكنيات البرشية عىل مس توى   (,(,%%66,666,6  ––  11,911,9))نسبهتا من نسبهتا من 

   ية.ية.اإىل دمع وتطوير للابوب يلتعاونيات الزراع اإىل دمع وتطوير للابوب يلتعاونيات الزراع   امجلعيات الزراعية مبحافظة دمياطامجلعيات الزراعية مبحافظة دمياط

 معيار الإماكنيات املادية للجمعيةمعيار الإماكنيات املادية للجمعية

سمل للتعرف عىل الإماكنيات املادية للجمعيات الزراعية ا حسيياب التررارات وال سييمل  ساب التررارات وال  للتعرف عىل الإماكنيات املادية للجمعيات الزراعية ا ح

س تجايت مديري امجلعيات واملتوسييي  احلسيييايب املرز والوست ال سييي ي لسييي تجايت مديري امجلعيات   املةويةاملةوية س ي ل سايب املرز والوست ال  س  احل واملتو

الزراعية عىل مؤرشات معيار الاماكنيات املادية وجاءت النتاجئ كام يوحضها اودول الزراعية عىل مؤرشات معيار الاماكنيات املادية وجاءت النتاجئ كام يوحضها اودول 

 ..99رمق رمق 

   ي ي ما ما   ((33رمق )رمق )  تضالا من خياانت اودول الساخقتضالا من خياانت اودول الساخق

يار-- يارأ ت أ كرث مؤرشات مع يات الزراع   أ ت أ كرث مؤرشات مع فاضييييييا يمجلع ية اخن ملاد يات ا يات الزراع الاماكن ضا يمجلع ية اخنفا ملاد يات ا ية عىل ية عىل الاماكن

س توى مركز دمياط ل امسي توى مركز دمياط ل ا صالوسيا ل التصيال  واملعدات,واملعدات,ل هجزة ل هجزة م سهيالت املالية , والتسيهيالت املالية وسا ل الت , والت

س ي هلام   92,292,2واملزيانية حيث خلع املتوس  احلسايب هلام واملزيانية حيث خلع املتوس  احلسايب هلام  س ي هلام , خلع الوست ال    %%28,728,7, خلع الوست ال 

سايب هلام واعضييياء امجلعية حيث خلع املتوسييي  احلسيييايب هلام   تدريبية,تدريبية,قاعات وجتهزيات قاعات وجتهزيات   , يلهيا, يلهيا س  احل ضاء امجلعية حيث خلع املتو واع

س ي , خلع الوست ال سييي ي   91,691,6 من اعاميل عدد امجلعيات الزراعية مبركز من اعاميل عدد امجلعيات الزراعية مبركز   %%11,011,0هلام هلام , خلع الوست ال 

صفة عامة جاءت الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز وخصييفة عامة جاءت الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز   ..دمياطدمياط وخ

س ي ملعيار الاماكنيات املادية دمياط مبسييييي توى متوسييييي  حيث خلع الوست ال سييييي ي ملعيار الاماكنيات املادية  س  حيث خلع الوست ال  س توى متو دمياط مب

 ..من اعاميل عدد امجلعيات عىل مس توى مركز دمياطمن اعاميل عدد امجلعيات عىل مس توى مركز دمياط  10,910,9%%

سعد فاإتالزراعية مبركز كفر سييييعد فاإت  س توى امجلعياتسيييي توى امجلعياتأ ما عىل م أ ما عىل م   -- أ كرث مؤرشات معيار أ كرث مؤرشات معيار   الزراعية مبركز كفر 

  ثثواملزيانية حيواملزيانية حيوالتسهيالت املالية والتسهيالت املالية   واملعدات,واملعدات,ال هجزة ال هجزة   للالاماكنيات املادية اخنفاضا الاماكنيات املادية اخنفاضا 

سايب هلام خلع املتوسيي  احلسييايب هلام  س  احل س ي هلام وخلع الوست ال سيي ي هلام   ,,90,890,8خلع املتو سا ل يلهيا وسييا ل   %%20,220,2وخلع الوست ال  يلهيا و

سايب التصيييال مبتوسييي  حسيييايب  س  ح صال مبتو س يخلع الوست ال سييي يو و   ..90,890,8الت قاعات قاعات   , مث, مث  %%21,621,6 لها  لها خلع الوست ال 

وخلع الوست وخلع الوست   9999حيث خلع املتوس  احلسايب هلام حيث خلع املتوس  احلسايب هلام , , وأ عضاء امجلعيةوأ عضاء امجلعية  تدريبية,تدريبية,وجتهزيات وجتهزيات 

س ي هلام ال سييي ي هلام  صفة عامة جاءت من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر سيييعد. وخصيييفة عامة جاءت %%2222ال  سعد. وخ من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر 

الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز كفر سعد مبس توى منخفض الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مركز كفر سعد مبس توى منخفض 

يث خلع  يث خلع ح ية ح ملاد يات ا يار الاماكن ية الوست ال سييييي ي ملع ملاد يات ا يار الاماكن س ي ملع عدد   %%22,722,7الوست ال  عدد من اعاميل  من اعاميل 

 امجلعيات عىل مس توى مركز كفر سعد.امجلعيات عىل مس توى مركز كفر سعد.

ضالا من خياانت اودول رمق )تضيييييالا من خياانت اودول رمق )وي وي  أ ت أ كرث مؤرشات معيار الاماكنيات املادية أ ت أ كرث مؤرشات معيار الاماكنيات املادية ( ( 33ت

س توى مركز كفر البطيخ ل  الاهجزة واملعدات ضا يمجلعيات الزراعية عىل م س توى مركز كفر البطيخ ل  الاهجزة واملعداتاخنفا ضا يمجلعيات الزراعية عىل م , , اخنفا

سهيالت املالية التسيييهيالت املالية  سايب هلام واملزيانية حيث خلتا املتوسييي  احلسيييايب هلام الت س  احل وخلع الوست وخلع الوست   ..99,799,7واملزيانية حيث خلتا املتو

س ي لها ال سيييي ي لها  صفة عامة جاءت الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية وخصييييفة عامة جاءت الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية   ..%%21,821,8ال  وخ

س ي ملعيار الزراعية يف مركز كفر البطيخ مبسييي توى متوسييي  حيث خلع الوست ال سييي ي ملعيار  س  حيث خلع الوست ال  س توى متو الزراعية يف مركز كفر البطيخ مب

ملادية  يات ا ملادية الاماكن يات ا س تو من اعاميل عدد امجلعيات عىل مسييييي تو   %%13,613,6الاماكن ى مركز كفر ى مركز كفر من اعاميل عدد امجلعيات عىل م

 البطيخ.البطيخ.

ما عىل مسييييي توى امجلعييات  -- ياتأ  س توى امجلع ما عىل م ية مبركزالزراعيية مبركز  أ  فاإت  الزراع قا  فاإتالزر قا  يار مؤرشات معييار   أ كرثأ كرث  الزر مؤرشات مع

ضا الاماكنيات املادية اخنفاضيييييا  صالوسيييييا ل التصيييييال  للالاماكنيات املادية اخنفا سا ل الت , , قاعات وجتهزيات تدريبيةقاعات وجتهزيات تدريبية, , و

سايب هلام والتسيييهيالت املالية واملزيانية, حيث خلع املتوسييي  احلسيييايب هلام  س  احل سهيالت املالية واملزيانية, حيث خلع املتو ,وخلع الوست ,وخلع الوست 18,918,9والت

س ي هلام ال سيي ي هلام  ضاء ا أ عضيياء يلهييلهي, , %%36,936,9ال  سا لامجلعية, وسييا لا أ ع   والاهجزة واملعداتوالاهجزة واملعدات, , الانتقالالانتقال  امجلعية, و

سايب مبتوسيي  حسييايب  س  ح س يوالوست ال سيي ي, , 17,917,9مبتو من اعاميل عدد امجلعيات من اعاميل عدد امجلعيات   %%37,237,2لها لها   والوست ال 

صفة عامة جاءت الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف مبركز الزرقا. وخصييييفة عامة جاءت الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية الزراعية يف  مبركز الزرقا. وخ



173 

س ي ملعيار مركز الزرقا مبسيييي توى منخفض حيث خلع الوست ال سيييي ي ملعيار  س توى منخفض حيث خلع الوست ال  الاماكنيات املادية الاماكنيات املادية مركز الزرقا مب

 ..امجلعيات عىل مس توى مركز الزرقاامجلعيات عىل مس توى مركز الزرقا  من اعاميل عددمن اعاميل عدد  20,320,3%%

ضا يمجلعيات الزراعية عىل ومتثلت مؤرشات معيار الاماكنيات املادية الاكرث اخنفاضييا يمجلعيات الزراعية عىل -- ومتثلت مؤرشات معيار الاماكنيات املادية الاكرث اخنفا

, , قاعات وجتهزيات تدريبيةقاعات وجتهزيات تدريبية, , وسا ل التصالوسا ل التصال, , مس توى فارسرور يف ال هجزة واملعداتمس توى فارسرور يف ال هجزة واملعدات

سهيالت املالية واملزيانية, حيوالتسييهيالت املالية واملزيانية, حي سايب هلام ث خلع املتوسيي  احلسييايب هلام والت س  احل , وخلع الوست , وخلع الوست 17,617,6ث خلع املتو

س ي هلام ال سييي ي هلام  سا ل الانتقاليلهيا وسيييا ل الانتقال, , %%37,937,9ال  سايب وأ عضييياء امجلعية مبتوسييي  حسيييايب , , يلهيا و س  ح ضاء امجلعية مبتو وأ ع

س يوخلع الوست نسييييي ي  99,199,1 من اعاميل عدد امجلعيات الزراعية مبركز من اعاميل عدد امجلعيات الزراعية مبركز   ,,%%21,121,1هلام هلام   وخلع الوست ن

سرورفارسييييرور صفة عامة جاءت الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية الزراعيةوخصييييفة عامة جاءت الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية الزراعية  ..فار يف يف   وخ

فارسرور مبس توى منخفض حيث خلع الوست ال س ي ملعيار الاماكنيات املادية فارسرور مبس توى منخفض حيث خلع الوست ال س ي ملعيار الاماكنيات املادية   مركزمركز

 ..امجلعيات عىل مس توى مركز فارسرورامجلعيات عىل مس توى مركز فارسرورمن اعاميل عدد من اعاميل عدد   22,822,8%%

ضالا أ ت الإماكنيات املادية دري اكفية( يتضييالا أ ت الإماكنيات املادية دري اكفية33ومن  الل نتاجئ اودول رمق )ومن  الل نتاجئ اودول رمق )  -- يمجلعيات يمجلعيات   ( يت

س توى مراكز فافظة دمياطالزراعية عىل مسييي توى مراكز فافظة دمياط سبهتا من حيث تراوح نسيييبهتا من , , الزراعية عىل م   ––  22,822,8))حيث تراوح ن

ملادية عىل مسييييي توى امجلعيات الزراعية , , ((13,613,6%% يات ا تايل حتتا  الاماكن س توى امجلعيات الزراعية ويل ملادية عىل م يات ا تايل حتتا  الاماكن ويل

 اإىل دمع وتطوير للابوب يلتعاونيات الزراعية.اإىل دمع وتطوير للابوب يلتعاونيات الزراعية.  مبحافظة دمياطمبحافظة دمياط

 ة يف امجلعيات الزراعية املدروسةة يف امجلعيات الزراعية املدروسةمدى توفر مؤرشات معيار الفعالية املنظميمدى توفر مؤرشات معيار الفعالية املنظمي   لثا   لثا  

مدى توفر مؤللتعرف عىل مييدى توفر مؤ يةرشات الفعييالييية املنظمييية يف امجلعيييات الزراعيييةللتعرف عىل  يات الزراع ية يف امجلع ية املنظم عال عىل عىل   رشات الف

واملتوسطات واملتوسطات   ا حساب التررارات وال سمل املةويةا حساب التررارات وال سمل املةوية, , مس توى مراكز فافظة دمياطمس توى مراكز فافظة دمياط

س تجايت مديري امجلعيات الزراعية عىل احلسييييياخية املرحجة والوست ال سييييي ي لسييييي تجايت مديري امجلعيات الزراعية عىل  س ي ل ساخية املرحجة والوست ال  احل

   نتاجئ كام يوحضها اودول التايلنتاجئ كام يوحضها اودول التايلمؤرشات معيار الفعالية املنظمية وجاءت ال مؤرشات معيار الفعالية املنظمية وجاءت ال 

ضالا من اودول رمق يتضيييييالا من اودول رمق  اخنفاب خعض مؤرشات الفعالية املنظمية للجمعيات اخنفاب خعض مؤرشات الفعالية املنظمية للجمعيات   ((33))يت

 عىل النحو الايت للك مركز عىل النحو الايت للك مركز   الزراعية, وجاءتالزراعية, وجاءت

س بة للجمعيات الزراعية مبركز دمياط س بة للجمعيات الزراعية مبركز دمياطفبال  ضا  تتأ كرث مؤرشاأ كرث مؤرشاجاءت جاءت   فبال  ضاالفعالية اخنفا ما ما   الفعالية اخنفا

 ي  ي  

ستيعاالاسييييتيعا سايب هلحيث خلتت قمية املتوسيييي  احلسييييايب هل, , الترنولويجالترنولويج  ببالا س  احل وخلع وخلع   ,,  9090,1,1  حيث خلتت قمية املتو

 ..%%22,122,1الوست ال س ي هل الوست ال س ي هل 

  90,190,1  حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هلحيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل, , مس توى وعي والزتا  اعضاء التعاونيةمس توى وعي والزتا  اعضاء التعاونية

 ..%%22,122,1, وخلع الوست ال س ي هل , وخلع الوست ال س ي هل 

سايب هلحيث خلتت قمية املتوسييي  احلسيييايب هل, , ادلور الاعيعي للتعاونياتادلور الاعيعي للتعاونيات س  احل , وخلع , وخلع   90,190,1  حيث خلتت قمية املتو

 ..%%22,122,1الوست ال س ي هل الوست ال س ي هل 

س ي -- س توي متوس  حيث تراوح الوست ال  س ي أ ما ييق مؤرشات الفعالية فقد جات مب س توي متوس  حيث تراوح الوست ال  أ ما ييق مؤرشات الفعالية فقد جات مب

 ..مجلعات مبركز دمياطمجلعات مبركز دمياط( من اعاميل عدد ا( من اعاميل عدد ا%%91,891,8--11,111,1))خن خن لها لها 

ضالايتضيييالا  كامكام  ●● س توىمسييي توى  أ تأ ت  يت اونية اعامل من اونية اعامل من التعالتع  يمجلعيةيمجلعية  املنظميةاملنظمية  الفعاليةالفعالية  معيارمعيار  توفرتوفر  م

س  حيث خلتتامجلعيات مبركز دمياط متوسيي  حيث خلتت  مديريمديريوهجة نظر وهجة نظر  س  مية املتوسيي  ق ق   امجلعيات مبركز دمياط متو مية املتو

سايب احلسيييييايب  س ي , ووست نسييييي ي 30,630,6احل من اعاميل عدد امجلعيات مبركز من اعاميل عدد امجلعيات مبركز   %%61,161,1, ووست ن

 دمياطدمياط

ما يل سييييي بة مجلعيات مركز كفر  س بة مجلعيات مركز كفر أ  ما يل  جاءت مجيع مؤرشات معيار الفعالية جاءت مجيع مؤرشات معيار الفعالية   ددسعد فقسيييييعد فقأ 
س توى منخفضاملنظمية مبسيييي توى منخفض س ي لهذه املؤرشات حيث تراوح الوست ال سيييي ي لهذه املؤرشات   املنظمية مب ——1111))حيث تراوح الوست ال 

   ..مركز كفر سعدمركز كفر سعد  يفيفعدد امجلعيات التعاونية الزراعية عدد امجلعيات التعاونية الزراعية   اإعاميلاإعاميل( من ( من 96,996,9%%

  نظرنظر  وهجةوهجة  منمن  اعاملاعامل  الزراعيةالزراعية  يمجلعيةيمجلعية  املنظميةاملنظمية  الفعاليةالفعالية  معيارمعيار  توفرتوفر  مس توىمس توى  أ تأ ت  كامكام●●

س املتوسيييي   قميةقمية  خلتتخلتت  حيثحيث, , منخفضمنخفض  سعدسييييعد  كفركفر  مبركزمبركز  امجلعياتامجلعيات  مديريمديري سايباحلسييييايب  املتو   احل

س ي ملعيار الفاعلية املنظمية للجمعيات الزراعية ال سييييي ي ملعيار الفاعلية املنظمية للجمعيات الزراعية   الوستالوست  وخلعوخلع, , 10,210,2   %%90,990,9ال 

 من اعاميل عدد امجلعيات الزراعية مبركز كفر سعد.من اعاميل عدد امجلعيات الزراعية مبركز كفر سعد.

ية مبركز كفر  يات الزراع بة للجمع ية مبركز كفر ويل سييييي  يات الزراع بة للجمع س  جاءتويل  جاءتالبطيخ  ية   البطيخ  عال كرث مؤرشات الف ية أ  عال كرث مؤرشات الف أ 
 عىل النحو التايلعىل النحو التايل  اخنفاضااخنفاضا

ــــاتللتعاونيــــييييات  الاعيعيالاعيعيادلور ادلور  , وخلع , وخلع 99,799,7احلسايب هل احلسايب هل حيث خلتت قمية املتوس  حيث خلتت قمية املتوس  , , للتعاوني

 ..%%21,821,8الوست ال س ي هل الوست ال س ي هل 

س يقيةالت سيي يقيةالعالقات العالقات  س تو ت مع املسيي تو ت   الت  سايب هل حيث خلتت قمية املتوسيي  احلسييايب هل , , ال عىلال عىلمع امل س  احل حيث خلتت قمية املتو

 ..%%21,821,8, وخلع الوست ال س ي هل , وخلع الوست ال س ي هل 99,799,7

نتاعية التعاونية نتاعية التعاونيةاملرشيييوعات الإ رشوعات الإ سايب هلحيث خلتت قمية املتوسييي  احلسيييايب هل, , امل س  احل , وخلع , وخلع 9191  حيث خلتت قمية املتو

 ..%%10,010,0الوست ال س ي هل الوست ال س ي هل 

س ي -- س توي متوس  حيث تراوح الوست ال  س ي أ ما ييق مؤرشات الفعالية فقد جات مب س توي متوس  حيث تراوح الوست ال  أ ما ييق مؤرشات الفعالية فقد جات مب

 ( من اعاميل عدد امجلعات مبركز كفر البطيخ.( من اعاميل عدد امجلعات مبركز كفر البطيخ.%%90,890,8--10,010,0))خن خن لها لها 

س توى توفر معيار الفعالية املنظمية يمجلعية التعاونية اعامل من وهجة   كامكام ضالا أ ت م س توى توفر معيار الفعالية املنظمية يمجلعية التعاونية اعامل من وهجة يت ضالا أ ت م يت

س  حيامجلعيات مبركز كفر البطيخ متوسييييي  حي  مديريمديرينظر نظر  ث خلتت حيث خلتت قمية ث خلتت حيث خلتت قمية امجلعيات مبركز كفر البطيخ متو

سايب املتوسيي  احلسييايب  س  احل س ي ملعيار الفعالية وخلع الوست ال سيي ي ملعيار الفعالية   97,997,9املتو من اعاميل من اعاميل   %%18,818,8وخلع الوست ال 

 ..عدد امجلعيات الزراعية مبركز كفر البطيخعدد امجلعيات الزراعية مبركز كفر البطيخ

س بة للجمعيات  ما يل  س بة للجمعيات أ  ما يل  الزرقا فقد جاءت مجيع مؤرشات معيار الفعالية الزرقا فقد جاءت مجيع مؤرشات معيار الفعالية   ززالزراعية مبركالزراعية مبركأ 
س توى منخفضاملنظمية مبسيي توى منخفض س ي لهذه املؤرشات حيث تراوح الوست ال سيي ي لهذه املؤرشات   املنظمية مب ——99,399,3))حيث تراوح الوست ال 

 مركز الزرقا. مركز الزرقا.   يفيفعدد امجلعيات التعاونية الزراعية عدد امجلعيات التعاونية الزراعية   اإعاميلاإعاميل( من ( من 29,829,8%%

ضالا  كامكام ضالايت س توى  أ تأ ت  يت س توىم ة يمجلعية التعاونية اعامل من وهجة ة يمجلعية التعاونية اعامل من وهجة املنظمياملنظمي  الفعاليةالفعالية  معيارمعيار  توفرتوفر  م

س  وسيييي  امجلعيات مبركز الزرقا منخفض حيث خلتت حيث خلتت قمية املتامجلعيات مبركز الزرقا منخفض حيث خلتت حيث خلتت قمية املت  مديريمديرينظر نظر  و

سايب احلسييييايب  س ي ملعيار الفعالية املنظمية ,وخلع الوست ال سيييي ي ملعيار الفعالية املنظمية 90,990,9احل من اعاميل من اعاميل   %%20,620,6,وخلع الوست ال 

 ..عدد امجلعيات الزراعية مبركز الزرقاعدد امجلعيات الزراعية مبركز الزرقا

ما يل س بة ملركز فارسرور فقد جاءت مؤرشات الفعالية املنظمية مبس توى منخفض ما يل س بة ملركز فارسرور فقد جاءت مؤرشات الفعالية املنظمية مبس توى منخفضأ  , , أ 

هذه املؤرشات ) هذه املؤرشات )حيث تراوح الوست ال سييييي ي ل س ي ل عدد عدد   اإعاميلاإعاميل( من ( من %%91,991,9--1,71,7حيث تراوح الوست ال 

 مركز فارسرور. مركز فارسرور.   يفيفامجلعيات التعاونية الزراعية امجلعيات التعاونية الزراعية 

ضالا  كامكام ضالايت س توى  أ تأ ت  يت س توىم   وهجةوهجة  منمن  اعاملاعامل  التعاونيةالتعاونية  يمجلعيةيمجلعية  املنظميةاملنظمية  الفعاليةالفعالية  معيارمعيار  توفرتوفر  م

سايب ارسييرور منخفض حيث خلتت قمية املتوسيي  احلسييايب فف  مبركزمبركز  امجلعياتامجلعيات  مديريمديري  نظرنظر س  احل ارسرور منخفض حيث خلتت قمية املتو

من اعاميل عدد امجلعيات من اعاميل عدد امجلعيات   %%18,618,6وخلع الوست ال س ي ملعيار الفعالية املنظمية وخلع الوست ال س ي ملعيار الفعالية املنظمية   ,,11..77

 ..الزراعية مبركز فارسرورالزراعية مبركز فارسرور

س توى توفر معيار( يتضييالا أ ت مسيي توى توفر معيار33ومن  الل نتاجئ اودول رمق )ومن  الل نتاجئ اودول رمق )  -- ضالا أ ت م الفعالية املنظمية الفعالية املنظمية   ( يت

يمجلعيات الزراعية جاء مبس توى متوس  عىل مس توي مركزي دمياط وكفر البطيخ يمجلعيات الزراعية جاء مبس توى متوس  عىل مس توي مركزي دمياط وكفر البطيخ 

س ي لهذا املعيار )ت ال سييي ي لهذا املعيار )حيث تراوح الوسحيث تراوح الوس س توى مسييي توى   أ ما عىلأ ما عىل  ..((%%61,961,9--%%18,818,8ت ال  م

س توى توفر معيار الفعالية املراكز الثالث كفر سييييعد والزرقا وفارسييييرور واء مسيييي توى توفر معيار الفعالية  سرور واء م سعد والزرقا وفار املراكز الثالث كفر 

نية نية املنظمية خدرجة منخفضة حيث تراوح الوست ال س ي لهذا املعيار للجمعيات التعاو املنظمية خدرجة منخفضة حيث تراوح الوست ال س ي لهذا املعيار للجمعيات التعاو 

الفعالية املنظمية الفعالية املنظمية   ويلتايل حتتا ويلتايل حتتا , , ((%%20,620,6  ––  %%18,618,6الزراعية هبذه املراكز خن )الزراعية هبذه املراكز خن )

اإىل دمع وتطوير للابوب يلتعاونيات اإىل دمع وتطوير للابوب يلتعاونيات   عىل مس توى امجلعيات الزراعية مبحافظة دمياطعىل مس توى امجلعيات الزراعية مبحافظة دمياط

 الزراعية.الزراعية.
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 لتعاونية الزراعية مبحافظة دمياطلتعاونية الزراعية مبحافظة دمياطتواجه امجلعيات اتواجه امجلعيات ا  اليتاليتالتحد ت واملعوقات التحد ت واملعوقات    لثا  لثا 

قات للتعرف عىل التحييد ت واملعوقييات  حد ت واملعو ساب تواجييه امجلعيييات الزراعييية ا حسيييييياب   اليتاليتللتعرف عىل الت ية ا ح يات الزراع جه امجلع توا

واملتوسطات احلساخية املرحجة والوست ال س ي لس تجايت واملتوسطات احلساخية املرحجة والوست ال س ي لس تجايت   التررارات وال سمل املةويةالتررارات وال سمل املةوية

تواجه امجلعيات تواجه امجلعيات   اليتاليتمديري امجلعيات الزراعية عىل مؤرشات التحد ت واملعوقات مديري امجلعيات الزراعية عىل مؤرشات التحد ت واملعوقات 

 وجاءت النتاجئ كام يوحضها اودول التايل  وجاءت النتاجئ كام يوحضها اودول التايل  , , الزراعية مبراكز فافظة دمياطالزراعية مبراكز فافظة دمياط

 التحد ت واملعوقات عىل مس توى مركز دمياطالتحد ت واملعوقات عىل مس توى مركز دمياط
ضالا من خياانت اودول رمق )يتضييييالا من خياانت اودول رمق ) ساخق أ ت أ   املعوقات والتحد ت ( السيييياخق أ ت أ   املعوقات والتحد ت 22يت   اليتاليت( ال

س توى امجلعيات عىل مسييييي توى   مديريمديريتواجه امجلعية الزراعية والعاملن هبا من وهجة نظر تواجه امجلعية الزراعية والعاملن هبا من وهجة نظر  امجلعيات عىل م

 الآيت الآيت   يفيفمتثلت متثلت   مركز دمياطمركز دمياط

 التعاونيات خل أ ت ا ن اط  التعاونيات خل أ ت ا ن ييييياط فليس هناه قانوت واتد امكفليس هناه قانوت واتد امك))القانونية القانونية تعقد املواد تعقد املواد 

سييييياكت ومسيك ودريها, ونتيجة ذكل ““تعاوين ا ه قانوت  اص تعاوين ا ه قانوت  اص  نتايج, اإ ساكت ومسيك ودريها, ونتيجة ذكل سراعي, اإ نتايج, اإ سراعي, اإ

رشيعية للتعاونيات(, حيث خلتت قمية املتوس  فات تعدد الترشيييعات عقد البيئة الترشيييعية للتعاونيات(, حيث خلتت قمية املتوسيي   رشيعات عقد البيئة الت فات تعدد الت

 ..%%89,989,9وخلع الوست ال س ي هل وخلع الوست ال س ي هل , , 21,121,1احلسايب هل احلسايب هل 

حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل , , التعاوين دلى دالبية الاعضاءالتعاوين دلى دالبية الاعضاء  الوعيالوعيضعل ضعل 

حيث خلتت قمية حيث خلتت قمية , , التعاوينالتعاوينقصور الترشيع قصور الترشيع   ..%%91,691,6وخلع الوست ال س ي هل وخلع الوست ال س ي هل , , 39,839,8

 ..%%93,193,1وخلع الوست ال س ي هل وخلع الوست ال س ي هل , , 36,936,9املتوس  احلسايب هل املتوس  احلسايب هل 

علهيا, علهيا, تعدد اهجزة الرقاخة احلرومية تعدد اهجزة الرقاخة احلرومية ))يحلرومة يحلرومة م  ت تتعلق خعالقة التعاونيات م ييييي ت تتعلق خعالقة التعاونيات 

ساندااومسيييانداا  ادلوم عن دمعهاادلوم عن دمعها  خت خت  سايب هل( حيث خلتت قمية املتوسييي  احلسيييايب هلوم س  احل , , 39,939,9( حيث خلتت قمية املتو

 ..%%62,162,1وخلع الوست ال س ي هلام وخلع الوست ال س ي هلام 

 املعوقات عىل مس توى مركز كفر سعداملعوقات عىل مس توى مركز كفر سعدالتحد ت و التحد ت و 

سعد فمتثلت أ   املعوقات أ ما يل سيي بة للجمعيات الزراعية عىل مسيي توى مركز كفر سييعد فمتثلت أ   املعوقات  س توى مركز كفر  س بة للجمعيات الزراعية عىل م أ ما يل 

  امجلعياتامجلعيات  مديريمديرير ر تواجه امجلعية الزراعية والعاملن هبا من وهجة نظتواجه امجلعية الزراعية والعاملن هبا من وهجة نظ  اليتاليتوالتحد ت والتحد ت 

 الآيت الآيت   يفيف

ية   ددتعقد املواتعقد املوا ية قانون فليس هناه قانوت واتد امك التعاونيات خل أ ت ا ن اط فليس هناه قانوت واتد امك التعاونيات خل أ ت ا ن يييييياط ))قانون

سييييياكت ومسيك ودريها( ونتيجة ذكل ““تعاوين ا ه قانوت  اص تعاوين ا ه قانوت  اص  نتايج, اإ ساكت ومسيك ودريها( ونتيجة ذكل سراعي, اإ نتايج, اإ سراعي, اإ

رشيعية للتعاونيات(فات تعدد الترشيييعات عقد البيئة الترشيييعية للتعاونيات( رشيعات عقد البيئة الت حيث خلتت قمية املتوس  حيث خلتت قمية املتوسيي  , , فات تعدد الت

 ..%%69,969,9وخلع الوست ال س ي هل وخلع الوست ال س ي هل , , 32,032,0احلسايب هل احلسايب هل 

يات  اليتاليتغياب ال حاك  غياب ال حاك   عاون عاوت خن الت بدأ  الت ياتترفل تطبيق م عاون عاوت خن الت بدأ  الت مية , , ترفل تطبيق م مية حيث خلتت ق حيث خلتت ق

 ..%%62,262,2, وخلع الوست ال س ي هل , وخلع الوست ال س ي هل 339,19,1املتوس  احلسايب هل املتوس  احلسايب هل 

سايب هل الاهجزة الفنية والادارية, حيث خلتت قمية املتوسييييي  احلسيييييايب هل   يفيفوعود نقص وعود نقص  س  احل الاهجزة الفنية والادارية, حيث خلتت قمية املتو

س ي هل , وخلع الوست ال سييييي ي هل 39,139,1 , , تعدد اهجزة الرقاخة احلرومية علهياتعدد اهجزة الرقاخة احلرومية علهيا  --22..%%62,262,2, وخلع الوست ال 

  --11..%%69,869,8, وخلع الوست ال س ي هل , وخلع الوست ال س ي هل 31,931,9حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل 

, وخلع الوست , وخلع الوست 31,931,9حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل , , التعاوينالتعاوينقصور الترشيع قصور الترشيع 

 ..%%61,861,8ال س ي هل ال س ي هل 

 البطيخالبطيخ  ررمركز كفمركز كفتواجه امجلعيات الزراعية عىل مس توى تواجه امجلعيات الزراعية عىل مس توى   اليتاليتالتحد ت واملعوقات التحد ت واملعوقات 
ساخق أ ت أ   املعوقات والتحد ت يتضييييالا من خياانت اودول السيييياخق أ ت أ   املعوقات والتحد ت  ضالا من خياانت اودول ال تواجه امجلعية تواجه امجلعية   اليتاليتيت

هبا من وهجة نظر  عاملن  هبا من وهجة نظر الزراعية وال عاملن  يات عىل مسييييي توى مركز كفر   مديريمديريالزراعية وال س توى مركز كفر امجلع يات عىل م امجلع

 الآيت الآيت   يفيفمتثلت متثلت   البطيخالبطيخ

سايب هل حيث خلتت قمية املتوسييي  احلسيييايب هل , , اذلايتاذلايتضعل المتويل ضيييعل المتويل  س  احل وخلع الوست وخلع الوست , , 23,923,9حيث خلتت قمية املتو

 ..%%89,189,1ال س ي هل ال س ي هل 

سايب هل صيييتر جحم امجلعيات, حيث خلتت قمية املتوسييي  احلسيييايب هل  س  احل وخلع الوست وخلع الوست , , 23,923,9صتر جحم امجلعيات, حيث خلتت قمية املتو

 ..%%89,189,1ال س ي هل ال س ي هل 

سهمضيييام قمية السيييهم سايب هل ة املتوسييي  احلسيييايب هل هبا, حيث خلتت قميهبا, حيث خلتت قمي  ضام قمية ال س  احل وخلع الوست وخلع الوست , , 21,621,6ة املتو

 ..%%83,383,3ال س ي هل ال س ي هل 

عد  وعود صناديق ملواسنة الاسعار الزراعية, حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل عد  وعود صناديق ملواسنة الاسعار الزراعية, حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل 

 ..%%83,383,3ل س ي هل ل س ي هل , وخلع الوست ا, وخلع الوست ا21,621,6

,وخلع الوست ,وخلع الوست   37,637,6حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هلحيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هل, , عد  توافر املقر املناسملعد  توافر املقر املناسمل

 ..%%97,997,9ال س ي هل ال س ي هل 

س بة ادلقيقةغياب نظم احملاسييييي بة ادلقيقةوتنظميية )وتنظميية )م  ت ادارية م ييييي ت ادارية  الافتقار لوعود نظا  الافتقار لوعود نظا    --غياب نظم احملا

وخلع الوست ال س ي وخلع الوست ال س ي   ..31,231,2  حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هلامحيث خلتت قمية املتوس  احلسايب هلام, , تسويقي كلء(تسويقي كلء(

 ..%%90,890,8هل هل 

 ..مركز الزرقامركز الزرقا  تواجه امجلعيات الزراعية عىل مس توىتواجه امجلعيات الزراعية عىل مس توى  اليتاليتالتحد ت واملعوقات التحد ت واملعوقات   
عاملن هبا من وهجة   اليتاليتمتثلت أ   املعوقات والتحد ت متثلت أ   املعوقات والتحد ت  عاملن هبا من وهجة تواجه امجلعية الزراعية وال تواجه امجلعية الزراعية وال

 امجلعيات عىل مس توى مركز الزرقا عىل النحو التايل امجلعيات عىل مس توى مركز الزرقا عىل النحو التايل   مديريمديرينظر نظر 

س يوم تتعلق يلمتويل والسيي يوم   اليتاليتامل  ت امل يي ت  ضام قمية ضييام قمية , , اذلايتاذلايتضعل المتويل ضييعل المتويل ))  النقديةالنقديةتتعلق يلمتويل وال

سهمالسيييييهم سعار الزراعية(عد  وعود صيييييناديق ملواسنة الاسيييييعار الزراعية(  هبا,هبا,  ال صناديق ملواسنة الا حيث خلتت قمية حيث خلتت قمية , , عد  وعود 

 ..%%67,967,9وخلع الوست ال س ي هلام وخلع الوست ال س ي هلام , , 32,832,8املتوس  احلسايب لها املتوس  احلسايب لها 

ماكنيات  ماكنيات م يييي ت تتعلق ختوفري يإ عد  توافر املقر عد  توافر املقر , , صتر جحم امجلعياتصييييتر جحم امجلعيات))  امجلعيةامجلعيةم  ت تتعلق ختوفري يإ

سايب لها  سمل(, حيث خلتت قمية املتوس  احل سايب لها املنا سمل(, حيث خلتت قمية املتوس  احل س ي هلام , , 32,832,8املنا س ي هلام وخلع الوست ال  وخلع الوست ال 

67,967,9%%.. 

س بة ادلقيغياب نظم احملاسييي بة ادلقي))وتنظميية وتنظميية م  ت ادارية م ييي ت ادارية  وعود نقص يف الاهجزة وعود نقص يف الاهجزة   ––قة قة غياب نظم احملا

سايب لهاحيث خلتت قمية املتوسييييي  احلسيييييايب لها, , عد  وعود   ة(عد  وعود   ة(  ––الفنية والادارية الفنية والادارية  س  احل   حيث خلتت قمية املتو

 ..%%66,966,9وخلع الوست ال س ي هلام وخلع الوست ال س ي هلام , , 33,333,3

 فارسرورفارسرورتواجه امجلعيات الزراعية عىل مس توى مركز تواجه امجلعيات الزراعية عىل مس توى مركز   اليتاليتالتحد ت واملعوقات التحد ت واملعوقات 

تواجه امجلعية الزراعية والعاملن هبا من وهجة تواجه امجلعية الزراعية والعاملن هبا من وهجة   اليتاليتومتثلت أ   املعوقات والتحد ت ومتثلت أ   املعوقات والتحد ت 

 امجلعيات عىل مس توى مركز فارسرور عىل النحو التايل امجلعيات عىل مس توى مركز فارسرور عىل النحو التايل   مديريمديرينظر نظر 

التعاوين دلى دالبية الاعضاء, حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب لها التعاوين دلى دالبية الاعضاء, حيث خلتت قمية املتوس  احلسايب لها   الوعيالوعيضعل ضعل 

 ..%%90,190,1, وخلع الوست ال س ي لها , وخلع الوست ال س ي لها 31,331,3

سويقي كلءالافتقار اىل وعود نظا  تسيييويقي كلء سايب لها خلتت قمية املتوسييي  احلسيييايب لها حيث حيث , , الافتقار اىل وعود نظا  ت س  احل خلتت قمية املتو

 ..%%90,190,1, وخلع الوست ال س ي لها , وخلع الوست ال س ي لها 31,331,3

سايب لها تعدد اهجزة الرقاخة احلرومية علهيا, حيث خلتت قمية املتوسييي  احلسيييايب لها  س  احل , , 31,331,3تعدد اهجزة الرقاخة احلرومية علهيا, حيث خلتت قمية املتو

 ..%%90,190,1وخلع الوست ال س ي لها وخلع الوست ال س ي لها 

رشيع م يي ت تتعلق يلترشيييع  رشيع قصييور الترشيييع ))التعاوين التعاوين م  ت تتعلق يلت صور الت , , مواد قانونية(مواد قانونية(  التعاوين, وعودالتعاوين, وعودق

 ..%%68,668,6, وخلع الوست ال س ي لها , وخلع الوست ال س ي لها 32,332,3ة املتوس  احلسايب لها ة املتوس  احلسايب لها حيث خلتت قميحيث خلتت قمي

  قمية السهمقمية السهم  , ضام, ضاماذلايتاذلايتضعل المتويل ضعل المتويل ))النقدية النقدية م  ت تتعلق يلمتويل والس يوم م  ت تتعلق يلمتويل والس يوم 

سعار الزراعية(هبا, عد  وعود صييييناديق ملواسنة الاسييييعار الزراعية( صناديق ملواسنة الا س  حيث خلتت قمية املتوسيييي  , , هبا, عد  وعود  حيث خلتت قمية املتو

 ..%%68,668,6وخلع الوست ال س ي لها وخلع الوست ال س ي لها , , 32,332,3احلسايب لها احلسايب لها 

سا  امسيييييا  س تقبلية لتفعيل دور امجل رؤية مسييييي تقبلية لتفعيل دور امجل    ام املزار  املزار    عيات التعاونية الزراعية يف  دمةعيات التعاونية الزراعية يف  دمةرؤية م

نتا   وس دةوس دة نتا الإ  الزراعيالزراعي  الإ

س تقب املسييييي تقب للتعرف عىل فرص التطور للتعرف عىل فرص التطور  والتحديث من وهجة نظر مديري امجلعيات والتحديث من وهجة نظر مديري امجلعيات   امل

س تجايت مديري امجلعيات الزراعية, ا حسيييياب التررارات وال سييييمل املةوية لسيييي تجايت مديري امجلعيات  سمل املةوية ل ساب التررارات وال  الزراعية, ا ح

ية عىل مؤرشات تطوير ية عىل مؤرشات تطويرالزراع ظة   الزراع فاف ية عىل مسييييي توى مراكز  يات الزراع ظة امجلع فاف س توى مراكز  ية عىل م يات الزراع امجلع

 يوحضها اودول التايليوحضها اودول التايل  دمياط, وجاءت النتاجئ كامدمياط, وجاءت النتاجئ كام
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س توى يتضيييالا من اودول السييياخق ات التالبية العظمى من مديري امجلعيات عىل مسييي توى  ساخق ات التالبية العظمى من مديري امجلعيات عىل م ضالا من اودول ال يت

آلياتاافافظة دمياط فافظة دمياط  آلياتقرتحوا عدد من أ ساعد عىل تفعيل دور التعاونيات من شييأ هنا تسيياعد عىل تفعيل دور التعاونيات   قرتحوا عدد من أ شأ هنا ت من 

 هذه الآليات فيل ي  هذه الآليات فيل ي    وتمتثلوتمتثل, , يف التمنية الريفيةيف التمنية الريفية

ملمن مييديري امجلعيييات يقرتح العمييل  %%100100أ ت أ ت -- يات يقرتح الع مديري امجلع ية عودة امجلعيييات التعيياونييية عىل عىل   من  عاون يات الت عودة امجلع

نتا  الزراعي الزراعية احمللية ختوفري مس تلزماتالزراعية احمللية ختوفري مس تلزمات نتا  الزراعيالإ ي خذور عيدة عالية من )تقاوي يييييي خذور عيدة عالية  الإ من )تقاوي 

نتا  ي أ مسدة ورقية  نتا  ي أ مسدة ورقية الإ  ي عنارص صتري ي ومتذ ت الرتخةي عنارص صتري ي ومتذ ت الرتخةالإ

يات   %%71,071,0وأ ت وأ ت -- مديري امجلع يات من  مديري امجلع كدوا عىلمن  كدوا عىلأ  فاءات الإدارية   رضورةرضورة  أ  فاءات الإدارية توفري الر توفري الر

سم خقدر كبري من يل هجزة الوظيفية للجمعيات اليت تعمل مع جمالس الإدارة اليت تتسيييييم خقدر كبري من  يل هجزة الوظيفية للجمعيات اليت تعمل مع جمالس الإدارة اليت تت

 .الوعي الثقايفالوعي الثقايف

رضورةمن مديري امجلعيات تقرتح خرضييورة  %%71,171,1كام أ ت كام أ ت -- ثقافة املزار  ثقافة املزار  تتيري تتيري عىل عىل   العملالعمل  من مديري امجلعيات تقرتح خ

جداد جدادمن القمي والعادات والتقاليد الاعيعية املوروثة من ال    ثقافة جديدة تقو ثقافة جديدة تقو اإىل اإىل   من القمي والعادات والتقاليد الاعيعية املوروثة من ال 

 .املتتريات العلمية احلديثة من أ جل هنضة الريل املرصياملتتريات العلمية احلديثة من أ جل هنضة الريل املرصيعىل عىل 

ملمن مييديري امجلعيييات توع يلعمييل  %%71,171,1وأ ت وأ ت   -- يات توع يلع مديري امجلع ية يف الريل فو ال مييية يف الريل عىل عىل   من  فو ال م

رشوعات التمنية الريفية ياملرصييي عن اريق مرشييوعات التمنية الريفية ي رصي عن اريق م ضافةلإضييافةامل ن يياء املرتبات العلمية اإىل اإىل   لإ ن اء املرتبات العلمية اإ اإ

واملتنقةل يف القرى وتزويدها يل رشات وادلور ت الإرشادية الزراعية يف ا اجملالت واملتنقةل يف القرى وتزويدها يل رشات وادلور ت الإرشادية الزراعية يف ا اجملالت 

 .الزراعية ودري الزراعيةالزراعية ودري الزراعية

حتفزي املزارعن اذلين اققوت حتفزي املزارعن اذلين اققوت   توع العودة اىلتوع العودة اىل  من مديري امجلعياتمن مديري امجلعيات  %%87,787,7وأ ت وأ ت --

نتاعية فدانية سواء مادً  أ و معنو ً  نتاعية فدانية سواء مادً  أ و معنو ً أ ع  اإ  .أ ع  اإ

ياانت يمجلعية تضيييييم   %%76,976,9وأ  ريا يقرتح وأ  ريا يقرتح -- ضم من مديري امجلعيات ختوفري قاعدة خ ياانت يمجلعية ت من مديري امجلعيات ختوفري قاعدة خ

سواق ازتلفة ييييييي ال يات  سلع الزراعية يف ال  سعار خيع الطن من ال ي ال يات معلومات عن أ  سواق ازتلفة  سلع الزراعية يف ال  سعار خيع الطن من ال معلومات عن أ 

ي وتام تردس احملصول للك سوق من عدمه من الواردة للسوق من ا فصول يييييي وتام تردس احملصول للك سوق من عدمه من  الواردة للسوق من ا فصول 

شاد الزراعي عن اريق ا الل اإصييدارات هجاس الإرشيياد الزراعي عن اريق ا صدارات هجاس الإر رص الزراعية سيي ت دا  قناة مرصيي الزراعية  الل اإ س ت دا  قناة م

 وكذكل من  الل ش برة الانرتنت.وكذكل من  الل ش برة الانرتنت.

ضع احلايل للجمعيات الزراعية من حيث  معايري الاماكنيات من  الل تقيمي الوضييييع احلايل للجمعيات الزراعية من حيث  معايري الاماكنيات  من  الل تقيمي الو

ييييية رشيةالبرشي ية املنظمية واملعوقات  واملاديةواملادية  الب عال ية املنظمية واملعوقاتوالف عال عاين مابا هذه امجلعيات عىل   اليتاليت  والف عاين مابا هذه امجلعيات عىل ت ت

س توى مراكز فافظة دميامسييي توى مراكز فافظة دميا سة توصيييلت نتاجئ ادلراسييية , , ططم صلت نتاجئ ادلرا س توي توفر معيمسييي توي توفر معي  اىل اىل تو ار ار م

رش كفاية وكفاءة الاماكنيات البرشيييي  س توى فافظة دمياط ية يمجلعيات التعاونية عىل مسيييي توى فافظة دمياط كفاية وكفاءة الاماكنيات الب ية يمجلعيات التعاونية عىل م

س ي لهذا املعيار )جاء خدرجة متوسييطة حيث تراوح الوست ال سيي ي لهذا املعيار ) سطة حيث تراوح الوست ال  ( ( %%66,666,6--  11,911,9جاء خدرجة متو

ييييية رشيةعىل مسييييي توى مجعيات فافظة دمياط. وأ ت أ كرث مؤرشات الإماكنيات البرشي س توى مجعيات فافظة دمياط. وأ ت أ كرث مؤرشات الإماكنيات الب   عىل م

س توى امجلعياتاخنفاضييا عىل مسيي توى امجلعيات ضا عىل م شدين الزراعي عدد املرشييدين الزراعيمؤرشمؤرش, , اخنفا  حيث خلع الوست  حيث خلع الوست نن عدد املر

من من   %%29,629,6  دمياط,دمياط,من اعاميل عدد امجلعيات مبركز من اعاميل عدد امجلعيات مبركز   %%90,890,8ال س ي لهذ املؤرش ال س ي لهذ املؤرش 

سعد ,اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر سيييييعد , من اعاميل عدد امجلعيات مبركز من اعاميل عدد امجلعيات مبركز   %%21,921,9اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر 

من اعاميل من اعاميل   %%23,923,9, , من اعاميل عدد امجلعيات مبركز الزرقامن اعاميل عدد امجلعيات مبركز الزرقا  %%28,128,1, , كفر البطيخكفر البطيخ

 ..عيات مبركز فارسرورعيات مبركز فارسرورعدد امجل عدد امجل 

س توي توفر معيار كفاية وكفاءة الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية عىل مسييييي توي توفر معيار كفاية وكفاءة الاماكنيات املادية يمجلعيات التعاونية عىل  م

مس توى فافظة دمياط جاء خدرجة منخفضة حيث تراوح الوست ال س ي لهذا املعيار مس توى فافظة دمياط جاء خدرجة منخفضة حيث تراوح الوست ال س ي لهذا املعيار 

س توى مجعيات فافظة دمياط. وأ ت أ كرث مؤرشات ( عىل مسييي توى مجعيات فافظة دمياط. وأ ت أ كرث مؤرشات 13,6,613,6,6%%--  22,822,8)) ( عىل م

س توى امجلعيات لالإماكنيات املادية اخنفاضيييييا عىل مسييييي توى امجلعيات ل ضا عىل م   مؤرش ال هجزة واملعدات   مؤرش ال هجزة واملعدات الإماكنيات املادية اخنفا

هذا املؤرش يث خلع الوست ال سييييي ي ل هذا املؤرشح س ي ل يث خلع الوست ال  يات مبركز من من   %%28,728,7ح عدد امجلع يات مبركز اعاميل  عدد امجلع اعاميل 

سعد ,من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر سييعد ,  %%20,220,2  ,,دمياطدمياط من اعاميل من اعاميل   %%21,721,7من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر 

, , من اعاميل عدد امجلعيات مبركز الزرقامن اعاميل عدد امجلعيات مبركز الزرقا  %%37,237,2, , عدد امجلعيات مبركز كفر البطيخعدد امجلعيات مبركز كفر البطيخ

صال عيات مبركز فارسيييرور. يليه مؤرش وسيييا ل التصيييال من اعاميل عدد امجل من اعاميل عدد امجل   37,937,9%% سا ل الت سرور. يليه مؤرش و عيات مبركز فار

هذا املؤرش يث خلع الوست ال سييييي ي ل هذا املؤرشح س ي ل يث خلع الوست ال  يات مبركز   %%28,728,7ح عدد امجلع يات مبركز من اعاميل  عدد امجلع من اعاميل 

سعد ,من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر سييعد ,  %%21,621,6  دمياط,دمياط, من اعاميل من اعاميل   %%21,721,7من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر 

, , من اعاميل عدد امجلعيات مبركز الزرقامن اعاميل عدد امجلعيات مبركز الزرقا  %%36,236,2, , عدد امجلعيات مبركز كفر البطيخعدد امجلعيات مبركز كفر البطيخ

سهيالت املالية من اعاميل عدد امجلعيات مبركز فارسيييرور. أ ما مؤرش التسيييهيالت املالية   37,937,9%% سرور. أ ما مؤرش الت من اعاميل عدد امجلعيات مبركز فار

, , من اعاميل عدد امجلعيات مبركز دمياطمن اعاميل عدد امجلعيات مبركز دمياط  %%28,728,7واملزيانية فقد خلع الوست ال س ي هل واملزيانية فقد خلع الوست ال س ي هل 

سعدمن اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر سيييييعد  20,220,2%% من اعاميل عدد من اعاميل عدد   %%21,821,8, , من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر 

يات مبركز كفر البطيخامجلعيييات مبركز كفر البطيخ عدد امن اعاميل عييدد ا  %%36,236,2, , امجلع قامجلعيييات مبركز الزرقييامن اعاميل  يات مبركز الزر , , مجلع

 ..من اعاميل عدد امجلعيات مبركز فارسرورمن اعاميل عدد امجلعيات مبركز فارسرور  37,937,9%%

س توى مركزي مسيييي توي توفر معيار الفعالية املنظمية يمجلعيات التعاونية عىل مسيييي توى مركزي  س توي توفر معيار الفعالية املنظمية يمجلعيات التعاونية عىل م م

س ي لهذا دمياط وكفر البطيخ جاء خدرجة متوسيييطة حيث تراوح الوست ال سييي ي لهذا  سطة حيث تراوح الوست ال  املعيار املعيار دمياط وكفر البطيخ جاء خدرجة متو

س توى املركزينمسييييي توى املركزين  عىلعىل ما مسييييي توي توفر, , ((%%61,161,1--  18,818,8))  م س توي توفرأ  ما م معيار الفعالية معيار الفعالية   أ 

املنظمية يمجلعيات التعاونية عىل مس توى مراكز كفر سعد والزرقا وفارسرور جاءت املنظمية يمجلعيات التعاونية عىل مس توى مراكز كفر سعد والزرقا وفارسرور جاءت 

س توى مجعيات املراكز منخفضيييية حيث تراوح الوست ال سيييي ي لهذا املعيار عىل مسيييي توى مجعيات املراكز  س ي لهذا املعيار عىل م ضة حيث تراوح الوست ال  منخف

ساخقة )الثالث السييياخقة ) ضا عىل املنظمية اخنفاضيييا عىل   الفعاليةالفعاليةوأ ت أ كرث مؤرشات وأ ت أ كرث مؤرشات   ,,((%%2020--1818الثالث ال املنظمية اخنفا

س توى امجلعيات ل  مؤرشاتمسييي توى امجلعيات ل  مؤرشات ستيعاب الترنولويجالاسيييتيعاب الترنولويج  م الوعي التعاوين مجلاهري الوعي التعاوين مجلاهري , , الا

س ي لهذه املؤرشات ادلور الاعيعي للجمعية الزراعية حيث خلع الوست ال سيي ي لهذه املؤرشات , , امجلعيةامجلعية ادلور الاعيعي للجمعية الزراعية حيث خلع الوست ال 

( ( 91,991,9  ––  90,990,9  ––  19,819,8من اعاميل عدد امجلعيات مبركز دمياط,, )من اعاميل عدد امجلعيات مبركز دمياط,, )  22,122,1%%

سعد ,خرتتيمل املؤرشات من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر سيييعد , من اعاميل من اعاميل   %%21,821,8خرتتيمل املؤرشات من اعاميل عدد امجلعيات مبركز كفر 

, , من اعاميل عدد امجلعيات مبركز الزرقامن اعاميل عدد امجلعيات مبركز الزرقا  %%29,129,1, , عدد امجلعيات مبركز كفر البطيخعدد امجلعيات مبركز كفر البطيخ

يمل املؤرشات13,913,9  ––  11,911,9  ––  11,911,9)) يمل املؤرشات( خرتت يات مبركز   ( خرتت عدد امجلع يات مبركز من اعاميل  عدد امجلع من اعاميل 

 فارسرور. فارسرور. 

س بة ل   امل  ت أ ما يل سييي بة ل   امل ييي ت  تعاين مابا امجلعيات التعاونية الزراعية مبحافظة تعاين مابا امجلعيات التعاونية الزراعية مبحافظة   اليتاليتأ ما يل 

 دمياط, فقد متثلت يف الآيتدمياط, فقد متثلت يف الآيت

هذه   اليتاليت  ت  ييييي ت امل امل  يييييع التعاوين فقد تراوح الوست ال سييييي ي ل هذه تتعلق يلترشي س ي ل رشيع التعاوين فقد تراوح الوست ال  تتعلق يلت

س توى عدد امجلعيات الزراعية عىل مسيييي توى   اإعاميلاإعاميل( من ( من %%89,989,9--61,861,8))  امل  تامل يييي ت عدد امجلعيات الزراعية عىل م

   ..احملافظةاحملافظة

هذه فقييد تراوح الوست ال سييييي ي لهييذه   تتعلق يلتنظمي والادارةتتعلق يلتنظمي والادارة  اليتاليتامل  ت امل ييييي ت  س ي ل قد تراوح الوست ال  ف

س توى عدد امجلعيات الزراعية عىل مسيييي توى   اإعاميلاإعاميل( من ( من %%90,890,8--66,666,6امل  ت )امل يييي ت ) عدد امجلعيات الزراعية عىل م

 احملافظة.احملافظة.

س ي فقد تراوح الوست ال سيييي ي   تتعلق ختعدد اهجزة الرقاخة احلروميةتتعلق ختعدد اهجزة الرقاخة احلرومية  اليتاليتامل  ت امل يييي ت  فقد تراوح الوست ال 

هذه لهيذه  ية عىل عيدد امجلعييات الزراعيية عىل   اإعاميلاإعاميل( من ( من %%90,890,8  --69,869,8))  امل  تامل ييييي تل يات الزراع عدد امجلع

 مس توى احملافظة.مس توى احملافظة.

س توى مراكز فافظة من  الل وتقيمي اداء امجلعيات التعاونية الزراعية عىل مسييييي توى مراكز فافظة    من  الل وتقيمي اداء امجلعيات التعاونية الزراعية عىل م

ويف اإاار اإتداث التطور املس هتدف للتعاونيات الزراعية وتدعمي دورها يف ويف اإاار اإتداث التطور املس هتدف للتعاونيات الزراعية وتدعمي دورها يف , , دمياطدمياط

س تعراضها اإىل اإىل   التمنية الريفية, توصلت ادلراسة امليدانيةالتمنية الريفية, توصلت ادلراسة امليدانية س تعراضها مجموعة من التوصيات ميرن ا مجموعة من التوصيات ميرن ا

 فيل ي  فيل ي  

صالحرضورة اصييييالح صور واملعوقاتاوجه القصييييور واملعوقات  رضورة ا رشيع احلايل للتعاوت الزراعي يف الترشيييييع احلايل للتعاوت الزراعي   اوجه الق يف الت

قانوت رمق )) قانوت رمق ال نة   199199ال نة لسييييي  س  نه   17801780ل عدل يف سييييي  نه وامل س  عدل يف  عد , , ((17811781وامل عد حيث مل ت حيث مل ت

ية خدور فعال يف التمنية  ية احلالية مالمئة لقيا  املنظامت التعاون يييييعات التعاون ية خدور فعال يف التمنية الترشي ية احلالية مالمئة لقيا  املنظامت التعاون رشيعات التعاون الت

عادة صييادة هذه , , يف ظل الظروف اوديدةيف ظل الظروف اوديدة  الريفيةالريفية صيادة هذه ذلا لخد من اإ عادة  رشيعات لإعراء الترشييعات لإعراء ذلا لخد من اإ الت
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سة ن ااها حبرية وقيا ا خدورها تعديالت عوهرية ترفل مترن التعاونيات من ممارسيية ن ييااها حبرية وقيا ا خدورها  تعديالت عوهرية ترفل مترن التعاونيات من ممار

صدار اإصيييييدار   --التمنوي خفاعلية مع التأ كيد عىل ابيعهتا مكنظامت أ هلية وذكل من  الل التمنوي خفاعلية مع التأ كيد عىل ابيعهتا مكنظامت أ هلية وذكل من  الل  اإ

ضع نظامه ترشيييع موتد ومرت يقترصيي عىل املبادئ العامة ويرته للك قطا  تعاوين وضييع نظامه  رص عىل املبادئ العامة ويرته للك قطا  تعاوين و رشيع موتد ومرت يقت ت

سايس. سايس.ال  صدار   --  ال  صدار اإ ترشيع موتد خيصص يخه ال ول للمبادئ العامة, وخيصص يب ترشيع موتد خيصص يخه ال ول للمبادئ العامة, وخيصص يب اإ

اإعراء تعديالت عوهرية يف الترشيعات القامئة تتفق مع اإعراء تعديالت عوهرية يف الترشيعات القامئة تتفق مع   --  مس تقل للك قطا  تعاوين.مس تقل للك قطا  تعاوين.

يات  عاون بات من  الل النص عىل أ ت تروت الت سام العق يات توهجات دمع ادلميقرااية واإ عاون بات من  الل النص عىل أ ت تروت الت سام العق توهجات دمع ادلميقرااية واإ

صة ختحديد قواعد معلها ادلا  , وحتديد العالوتدها ازتصييييية ختحديد قواعد معلها ادلا  , وحتديد العال قة مع ال هجزة احلرومية قة مع ال هجزة احلرومية وتدها ازت

حبيث تروت عالقات تعاوت دوت تدا ل يف ال دوار, مع حرية اختاذ القرار التعاوين, حبيث تروت عالقات تعاوت دوت تدا ل يف ال دوار, مع حرية اختاذ القرار التعاوين, 

تد ل عىل وأ ت يروت للتعيياونين الرأ ي ال ول يف حتييديييد التعييديالت اليت سييييي تييد ييل عىل  س  عديالت اليت  يد الت حتد عاونين الرأ ي ال ول يف  وأ ت يروت للت

 الترشيعات.الترشيعات.

تدة ذات  خة وا ية مع توحيدها يف هجة رقا ية احلروم عدد اوهات الرقاخ تدة ذات عد  ت خة وا ية مع توحيدها يف هجة رقا ية احلروم عدد اوهات الرقاخ عد  ت

ساد والتالعمل يف الاعامل املالية ات فدودة مترابا من منع الفسييييياد والتالعمل يف الاعامل املالية صالحيات واليصيييييالحيات والي ات فدودة مترابا من منع الف

تطوير تطوير   توفري المتويل اذلايت لل  اط التعاوين من  الل توفري المتويل اذلايت لل  ييييياط التعاوين من  الل   م لكةم يييييلكة  --  33  للجمعيات.للجمعيات.

س يق خيابا, وتعاوت اكفة املنصيييناديق الاسيييتامثر والمتويل اذلاتية وتبادل الت سييي يق خيابا, وتعاوت اكفة املن ستامثر والمتويل اذلاتية وتبادل الت  ظامت ظامت صناديق الا

صندوق للمتويل يتوفر هل رأ س ما ن اء  صندوق للمتويل يتوفر هل رأ س ماالتعاونية يف اإ ن اء  سعي فورا يف اإ التعاونية يف اإ سعي فورا يف اإ ل كبري, وال ن اء ن اء ل كبري, وال

عاوت سراعي. نك ت ية وال يت الزراعي اإىل خ نك التمن عاوت, وحتويل خ نك الت عاوت سراعي.خ نك ت ية وال يت الزراعي اإىل خ نك التمن عاوت, وحتويل خ نك الت ––22  خ

يييية يلتعاونية  رضورة تدعمي امجلعيات التعاونية الزر رشية يلتعاونية  رضورة تدعمي امجلعيات التعاونية الزرم ييييلكة الاماكنيات البرشي اعية اعية م لكة الاماكنيات الب

س بة و اصة من  س بة و اصة من يل هجزة الإدارية والفنية الاكفية واملنا هد هد ومعاومعا  لكيات الزراعةلكيات الزراعة  خرجييخرجيييل هجزة الإدارية والفنية الاكفية واملنا

س تفادة من كفاءام و  ام العملية التعاوت الزراعي لالسييييي تفادة من كفاءام و  ام العملية  ال ال جمجميف هذا اجملال حبمك يف هذا اجملال حبمك التعاوت الزراعي لال

 ..دراس هتمدراس هتم

ستيعابم ييييلكة الاسييييتيعاب سا ل رضورة الاهي  ختطوير برامج ووسييييا ل   الترنولويج الترنولويج   م لكة الا رضورة الاهي  ختطوير برامج وو

ية الزر عاون يات الت عاملن يمجلع ية لل تدريمل ورفع الرفاءات الإدارية والفن ية الزرال عاون يات الت عاملن يمجلع ية لل تدريمل ورفع الرفاءات الإدارية والفن مبا ال مبا اعية  اعية 

 . . احمليطة هبماحمليطة هبم  رة التطوراترة التطوراتيؤهلهم ملساييؤهلهم ملساي

ضعل ادلور م يييييلكة ضيييييعل ادلور  عىل تدعمي معليات الاندما  خن عىل تدعمي معليات الاندما  خن   الاعيعي  العملالاعيعي  العملم لكة 

سامجلعيات التعاونية واعطاءها احلرية يف الاندما  والتاكمل مع خعضيييها البعض سييي ضها البعض  واء واء امجلعيات التعاونية واعطاءها احلرية يف الاندما  والتاكمل مع خع

س يًا يلندما  مع مج أ و اندماجًا راسييييي يًا يلندما  مع مج , , افقيًا مع مجعيات تعاونية سراعية أ خرىافقيًا مع مجعيات تعاونية سراعية أ خرى عيات عيات أ و اندماجًا را

سويقية أ و  دميةت خمتلفة سيييواء اكنت انتاعية أ و تسيييويقية أ و  دميةتعاونية ذات ان طة او جمالتعاونية ذات ان يييطة او جمال سواء اكنت انتاعية أ و ت   ت خمتلفة 

نتا  وذكل لتروين كيات تعاوين كبري يس تطيع مواهجة املن مداد مس تلزمات الإ نتا  وذكل لتروين كيات تعاوين كبري يس تطيع مواهجة املنلالإ مداد مس تلزمات الإ افسة افسة لالإ

 فضل.فضل.أ  أ  وتقدمية  دمات وتقدمية  دمات 

سعي حنو رفع كفاءة الب يات التعارضورة السيييعي حنو رفع كفاءة الب يات التعا  والادارية والادارية امل  ت التنظميية امل ييي ت التنظميية  وين وين رضورة ال

كيد كيد تأ  تأ    عىلعىل  حلركة التعاونية ورضورة العملحلركة التعاونية ورضورة العملالزراعي وس دة فعاليته من  الل حترير االزراعي وس دة فعاليته من  الل حترير ا

رسيياء قواعد تنظم معلي ساء قواعد تنظم معليأ هليهتا واسيي تقاللها ورفع الوصييا  الإدارية من علهيا واإ ر صا  الإدارية من علهيا واإ س تقاللها ورفع الو ة الرقاخة ة الرقاخة أ هليهتا وا

 ومتاخعة ال داء هبا عىل أ ت تمت معلية الرقاخة من قبل الفالتن أ نفسهم.ومتاخعة ال داء هبا عىل أ ت تمت معلية الرقاخة من قبل الفالتن أ نفسهم.

مهية مهية   أ    أ  م لكة اخنفاب وعي عامهري واعضاء التعاونية خأ مهية التعاونيات الزراعيةم لكة اخنفاب وعي عامهري واعضاء التعاونية خأ مهية التعاونيات الزراعية

رش الوعي التعاوين يف اجملمتقيا  الاحتادات التعاونية املركزية يلهي  خ رشييييي الوعي التعاوين يف اجملمت ع, وتطوير ع, وتطوير قيا  الاحتادات التعاونية املركزية يلهي  خ 

ساتة أ ك  يفالصييحافة التعاونية ووسييا ل الإعال  امجلاهريية, والسييعي لتخصيييص مسيياتة أ ك  يف صيص م سعي لتخ سا ل الإعال  امجلاهريية, وال صحافة التعاونية وو   ال

ير عالقة ير عالقة برامج الإذاعة والتليفزيوت, والتوسع يف التدريمل التعاوين, والتأ كيد عىل تطو برامج الإذاعة والتليفزيوت, والتوسيع يف التدريمل التعاوين, والتأ كيد عىل تطو 

ية للتواؤ  مع ااملعاهد التاملعاهد الت ية وتطوير مناجهها ادلراسييييي  عاون ية يحلركة الت ية للتواؤ  مع اعاون س  ية وتطوير مناجهها ادلرا عاون ية يحلركة الت ملتتريات ملتتريات عاون

 اوديدة.اوديدة.

 املراععاملراعع
سعيدأ خوسايد, عطيات محمد السييييعيد--11 فاامة عبدال اىف فاامة عبدال يييياىف , , محمد أ خواالملمحمد أ خواالمل  للعبد الوكيعبد الوكي, , أ خوسايد, عطيات محمد ال

صور,منصييور, صطفى عبدالنىبوأ محد مصييطفى عبدالنىب  من صادية دلور تعاونيات دراسيية اقتصييادية دلور تعاونيات   ..90169016..وأ محد م سة اقت درا

صالح الإصيييييالح  نتا    يفيف  الزراعيالزراعيالإ نتا  تسيييييويق مسييييي تلزمات الإ س تلزمات الإ سويق م جمةل العلو  جمةل العلو  , , الزراعيالزراعيت
صادية الاقتصييييادية  صورة, جامعة املنصييييورة,   ..90169016نومف نومف   1111عدد عدد   99  والاعيعية, جمدلوالاعيعية, جمدلالاقت جامعة املن
 11031103--10711071الصفحات الصفحات 

س ناءدقة, سييييي ناءاخو اخو --99   س  ايت املؤسييييي ييييي التقيمي اذلالتقيمي اذل  ..90119011..ع  ادلاعينع  ادلاعين  ابراهمي, ا دابراهمي, ا د  دقة,  ايت املؤ
ضامت اوودة يف اوامعاتوالتخطي  الاسيييرتاتيجي ودورهام يف ضيييامت اوودة يف اوامعات سرتاتيجي ودورهام يف  سطي ية الفلسيييطي ية   والتخطي  الا الفل

سة تام(اوامعة الاسيييالمية ختزة كدراسييية تام()) سالمية ختزة كدرا ضامت عوداملؤمتر العريب ادلويل لضيييامت عود, , اوامعة الا ة ة املؤمتر العريب ادلويل ل
 جامعة الزرقاء ال هلية, الاردت.جامعة الزرقاء ال هلية, الاردت., , التعلمي العايلالتعلمي العايل

سناحلسييييين  --22 ة الزراعية عىل التمنية ة الزراعية عىل التمنية أ  ر امجلعيات التعاونيأ  ر امجلعيات التعاوني  ..90099009..ايناس أ محد محمدايناس أ محد محمد, , احل
سوداتالسيييييودات  ––لية اخلراو  لية اخلراو  وو  --ةل كوكو التعاونية الزراعيةةل كوكو التعاونية الزراعيةتتتام مجعية تام مجعية   --الريفيةالريفية   ,,ال

س تري س تريرسام ماع سم الارشاد الزراعي, , رسام ماع سم الارشاد الزراعيق عة عة جامجام, , والتمنية الريفية, لكية الزراعةوالتمنية الريفية, لكية الزراعة  ق
 اخلراو .اخلراو .

سرتاضدور التخطي  الاسيييرتا  عىلعىلادلاعين, اإ د ادلاعين, اإ د --11 س ض, داء املؤسييي يييض, تيجي يف عودة الاتيجي يف عودة الاضدور التخطي  الا داء املؤ
سام دكتوراهرسيييام دكتوراه سم املناط وارق التدريس, لكية الرتخية, جامعة دم ق, قسيييم املناط وارق التدريس, لكية الرتخية, جامعة دم يييق, , , ر ق

 ..90119011سور ,سور ,
محمد وجييدي محمييد , , براكتبراكت  --66 يتفعيييل امجلعيييات اخلريييية التطوعييي  ..90019001وجدي  يات اخلريية التطوع يل امجلع ضوء ضيييييوء   يفيفة ة تفع

صالح سييي ياسيييات الإصيييالح  سات الإ رشاملؤمتر الثامن عرشييي, , املعارصاملعارص  العريبالعريبيجملمتع يجملمتع   الاعيعيالاعيعيس يا , , املؤمتر الثامن ع
 جامعة تلوات.جامعة تلوات., , الاعيعيةالاعيعيةلكية اخلدمة لكية اخلدمة , , اجملدل اخلامساجملدل اخلامس

التمنية التمنية   يفيفدور مؤسسات اجملمتع املدين دور مؤسسات اجملمتع املدين   ..90079007ة, هدى مصطفى عبد العال ة, هدى مصطفى عبد العال  ليف ليف  --99
سات دري احلرومية مبحافظة ادلقهلية ضالريفية ض دراسيية ميدانية لبعض املؤسييسييات دري احلرومية مبحافظة ادلقهلية ض س سة ميدانية لبعض املؤ , , الريفية ض درا

شاد الزراعي واجملمتع الريفي, لكية الزراعةرسيييام دكتوراه ,قسيييم الارشييياد الزراعي واجملمتع الريفي, لكية الزراعة سم الار سام دكتوراه ,ق ة ة جامعجامع, , ر
 املنصورة.املنصورة.

  ..90119011..جمدي ففوظ هاللجمدي ففوظ هالل, , تلمي ال  مييتلمي ال ييييي ميي  تافظ, عاالتافظ, عاال  , هناء, هناءد العلميد العلميعبعب  --99
صادية ل داء تعاونيات  صادية ل داء تعاونيات خعض املؤرشات الاقت   مركز اخوت تمركز اخوت ت  يفيفالزراعي الزراعي   ال يتال يتخعض املؤرشات الاقت

س يوطجمةل جامعة اسيييي يوط, , فافظة قنافافظة قنا  يفيف صفحات, الصييييفحات99جمدل جمدل , , 2929عدد عدد , , جمةل جامعة ا --992992  , ال
973973.. 

شاد أ محدرشيياد أ محد, , للعبد اللطيعبد اللطي  --88 اخلدمة اخلدمة   يفيف اذ  و ارات اريقة تنظمي اجملمتع  اذ  و ارات اريقة تنظمي اجملمتع   ..90039003..ر
 ..القاهرةالقاهرة, , مطبعة الإرساءمطبعة الإرساء, , الاعيعية ضمد ل متاكملضالاعيعية ضمد ل متاكملض

شادي ادلا لية مع راسييييية موامئة خيئة التنظمي الارشيييييادي ادلا لية مع دد  90079007عامر,  مسن امحد عامر,  مسن امحد --77 سة موامئة خيئة التنظمي الار را
سيناءأ ن ييطته مبحافظة شييامل سيييناء شامل  رصية للعلو  الت اجملةل املرصييية للعلو  الت   ..أ ن طته مبحافظة  دد دد عع, , 9292طبيقية, جمدل طبيقية, جمدل اجملةل امل

 .., القاهرة, القاهرة33
رشقدار الرشيييييق, , عمل الاعي عمل الاعي   يفيفنظر ت معارصة نظر ت معارصة   ..17791779..معن  ليلمعن  ليل, , معرمعر  --1010   ,,دار ال

 عامت, ال ردت.عامت, ال ردت.
عااىعىل, ميياهر أ خواملعييااى--1111 ماهر أ خوامل يةتقومي ال امج واملنظامت الاعيعييية  ..90090022..عىل,  بة مرتبيية , , تقومي ال امج واملنظامت الاعيع مرت

 القاهرة.القاهرة., , الرشقالرشق, , الزهراءالزهراء
فاء خ ت , , شلهوبشيييييلهوب  --1919 فاء خ ت هي صاحبن صيييييياح  ننعبد الرمحعبد الرمحهي ور التمنوي ور التمنوي تقيمي ادلتقيمي ادل  ..90129012..بن 

دراسة تقوميية مطبقة دراسة تقوميية مطبقة ––للجمعيات التعاونية الزراعية يف اململرة العرخية السعودية للجمعيات التعاونية الزراعية يف اململرة العرخية السعودية 
عددة الاغرابعىل خعض امجلعيييات التعيياونييية متعييددة الاغراب ية مت عاون يات الت ية مجعييية , , عىل خعض امجلع   الاعيعين, اجملدلالاعيعين, اجملدلمجع

 ..917917--909909  الصفحاتالصفحات, , 193193عددعدد, , 3131
ميات فريد أ من, , قادوسقادوس  --1313 ميات فريد أ مناإ سة لتطوير دور التعدراسيييييية لتطوير دور التع  ..90029002..اإ الزراعية الزراعية   اونياتاونياتدرا

رصية املرصيييييية  صالح ظل برانمج الإصيييييالح   يفيفامل صاديالاقتصييييياديظل برانمج الإ سام رسيييييام   الزراعي.الزراعي.يلقطا  يلقطا    الاقت ر
 جامعة عن مشس.جامعة عن مشس., , لكية الزراعةلكية الزراعة, , قسم الاقتصاد الزراعيقسم الاقتصاد الزراعي, , ماعس تريماعس تري

س  معهد التخطي  القو , سييلسييةل قضييا  التخطي  والتمنية ض أ فاق ومسيي    --1212 ضا  التخطي  والتمنية ض أ فاق وم سةل ق سل تقبل تقبل معهد التخطي  القو , 
 ..1010ص ص   ..90019001ير ير , ينا, ينا139139التعاونيات الزراعية يف املرتةل القادمةض, العدد التعاونيات الزراعية يف املرتةل القادمةض, العدد 

سات وحبوث ادلول النامية مركز دراسييات وحبوث ادلول النامية --1111 شة معل خعنوات  دور ادلوم ورشيية معل خعنوات  دور ادلوم   ..90099009مركز درا ور
شة معلورشيية معل  ..تطوير التعاونياتتطوير التعاونيات  يفيف س ية, جامعة لكية الاقتصيياد والعلو  السيي ياسيي ية, جامعة , , ور س يا صاد والعلو  ال لكية الاقت

 القاهرة.القاهرة.
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 .أ فراد العينة وفقا  ملدى كفاية ال ماكانت البرشية عىل مس توى امجلعيات املدروسةتوسيع . 1جدول 
 الوست ال س ي 98ت=  كفر سعد الوست ال س ي 11ت=  دمياط املراكز

 دري اكف حلدما اكف دري اكف حلدما اكف الاماكنيات البرشية

 63766376 1111 33 66 8,738,73 11 99 55 أ عضاء جملس ال دارة
% 88788878 6666 67,67, ,575,575 61716171 63766376 5656 5,715,71 

 66736673 1515 99 11 ,867,867 -- 1616 88 ر يس املرتمل
% 6666 3636 -- ,878,878 11781178 86718671 58765876 58765876 

 66766676 1616 33 11 81718171 66 1616 88 مدير امجلعية
% 18781878 667,667, 6666 63796379 11781178 63716371 5,715,71 56715671 

 68736873 1919 66 88 86768676 88 1616 66 مرشدين سراعين
% 18781878 667,667, 6666 61716171 167,167, 61716171 6,736,73 1,761,76 

 6565 ,1,1 33 88 81718171 11 99 66 مرشفن سراعين
% 18781878 6666 667,667, 66766676 167,167, 63716371 667,667, 5656 

 6565 1616 1616 66 81718171 55 ,, 88 عامم فنيييييييييية
% 6666 167,167, 88788878 66766676 ,71,71 857,857, 5,715,71 5656 

 6565 1616 1616 66 81718171 55 ,, 88 ا داريييييييييييين
% 6666 167,167, 88788878 66766676 ,71,71 857,857, 5,715,71 5656 

 66766676 1515 1616 88 63796379 55 99 11 عامم عادية
% 67,67, 6666 88788878 5,735,73 167,167, 857,857, 58765876 56715671 

 65736573 163163 6969 ,6,6 86798679 6565 8,8, 6666 مج تررارات
% 13781378 66736673 66736673 65736573 16711671 86738673 5,715,71 517,517, 

 

 املراكز
الوست  8ت=  كفر البطيخ

 ال س ي

الوست  19ت= فارسرور الوست ال س ي 11ت= الزرقا

 ال س ي

  اكف دري ما حلد اكف  اكف دري حلدما اكف اكف دري ما حلد اكف الاماكنيات البرشية

أ عضاء جملس 

 ال دارة
6 6 - 8,75 - 3 8 6373 1 5 3 6971 

% 65 ,5 - ,5 - ,67, 6,78 5,76 6875 6971 1, 5373 
 6176 18 8 1 ,657 5 6 - 8975 - 5 8 ر يس املرتمل

% 8,75 6675 - ,976 - 5175 1575 5175 579 1,76 ,675 1876 
 6175 16 6 1 ,657 5 6 - 1873 - 8 5 مدير امجلعية

% 6675 8,75 - 3,75 - 5175 1575 5171 579 8578 5373 1976 
 6176 18 8 1 6176 6 5 - 6678 6 6 - مرشدين سراعين

% - 6675 8,75 117, - 1575 5175 1375 579 1,76 ,675 1876 
 6371 5 16 - 6176 6 5 - 6976 6 6 - مرشفن سراعين

% - ,5 65 5378 - 1575 5175 1375 - ,676 6971 5679 
 6971 1 18 - 8678 6 9 - 6976 6 6 - عامم فنيييييييييية

% - ,5 65 5378 - 3173 1376 6676 - ,675 6971 6673 
 8671 8 11 - 8678 6 9 - 6,71 8 5 - ا داريييييييييييين

% - 6675 8,75 5176 - 3173 1376 6676 - 3678 1,76 667, 
 8171 6 15 - 8678 6 9 - 8571 1 5 - عامم عادية
% - 65 ,5 ,673 - 3173 1376 6676 - 3376 117, 667, 

 6,71 53 1, , 6,71 81 ,5 - 8878 11 89 16 مج تررارات
% 137, 6679 6173 6676 - 6173 8576 5173 571 5676 1676 5171 

 (%10مس توى منخفض )أ قل من   (%97 – 10مس توى متوس  ) فأ كرث( %80) عايلمس توى  املصدر  اس يرة الاس تبيات.
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 .توسيع أ فراد العينة وفقا  ملدى كفاية ال ماكانت املادية عىل مس توى امجلعيات املدروسة. 9جدول 
الوست  98ت=  كفر سعد الوست ال س ي 11ت=  دمياط املراكز

 فدري اك ما حلد اكف دري اكف ما حلد اكف ال ماكانت املادية ال س ي

 6376 ,1 6 9 ,667 9 8 8 مبنيييى امجلعية

% 66 66 66 5878 8671 ,71 667, 5,71 

 6676 61 6 6 6171 16 8 6 ال هجييزة واملعـــدات

% 1878 66 6675 1379 ,71 ,71 357, 1671 

 6876 61 8 1 ,667 3 5 6 ل الانتقـــالوسا ــ

% 1878 8878 5878 5878 1178 167, ,576 1678 

 6673 61 1 8 6171 16 8 6 وسا ــل التصــــال

% 1878 66 667, 1379 167, 875 357, 1176 

 66 68 1 1 6576 9 1 6 قاعات وجتهزيات تدريبية

% 1878 6675 6676 5176 1178 875 3676 11 

 6676 61 6 6 6171 16 8 6 التسهيالت املالية واملزيانية

% 1878 66 6675 1379 ,71 ,71 357, 1671 

 66 68 1 1 6576 9 1 6 أ عضاء امجلعية 

% 1878 6675 6676 5176 1178 875 3676 1176 

 6671 156 16 63 6571 65 65 15 مج تررارات

% 1176 6873 66 567, 1178 671 ,976 1179 

 .(%10مس توى منخفض )أ قل من   (%97 – 10مس توى متوس  ) فأ كرث( %80) عايلمس توى  املصدر  اس يرة الاس تبيات.

 .توسيع أ فراد العينة وفقا  ملدى كفاية ال ماكانت املادية عىل مس توى امجلعيات املدروسة. 9جدول اتخع 

 املراكز
لوست الييييييوست  8ت=  كفر البطيخ ا

 ال س يال س ي
لوست اليييييييوست  11ت=  الزرقا ا

 ال س يال س ي
لوست اليييييوست  19ت= فارسرور ا

 ال س يال س ي
  دري اكفدري اكف حلدماحلدما اكفاكف  اكفاكف  دريدري حلدماحلدما اكفاكف  ففدري اكدري اك ماما  حلدحلد اكفاكف ال ماكانت املادية
 8678 , 8 , 6,78 1 , - 8878 6 1 6 مبنيييى امجلعية

% 65 56 65 667, - 6876 8671 5175 1176 1,76 1176 667, 

 1976 11 8 - ,197 9 6 - 6679 5 8 - داتال هجييزة واملعـ

% - 8,75 6675 1579 - 1376 3173 8971 - 1,76 3671 8976 

 6675 11 6 - ,197 9 6 - 6976 1 6 6 وسا ــــل الانتقـــال

% 65 65 56 5378 - 1376 3173 8971 - 8578 617, 1571 

 1976 11 8 - 1376 16 1 - 6679 5 8 - ـالوسا ــل التص

% - 8,75 6675 1573 - 971 9679 8671 - 1,76 3671 8976 

 1976 11 8 - 1376 16 1 - 6976 1 6 6 قاعات وجتهزيات تدريبية

% 65 65 56 5378 - 971 9679 8671 - 1,76 3671 8976 

 1976 11 8 - 1376 16 1 - 6679 6 1 1 التسهيالت املالية واملزيانية

% 1675 1675 ,5 1573 - 971 9679 8671 - 1,76 3671 8976 

 6675 11 6 - ,197 9 6 - 6,71 8 5 - أ عضاء امجلعية 

% - 6675 8,75 5176 - 1376 3176 8971 - 8578 617, 1571 

 6671 35 ,6 , 6671 61 16 - 6678 69 66 , ترراراتمج 

% 1675 857, 5173 5876 - 6673 ,976 1678 579 667, ,171 1173 
 (%10مس توى منخفض )أ قل من   (%97 – 10مس توى متوس  ) فأ كرث( %80) عايلمس توى  املصدر  اس يرة الاس تبيات.
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 .وفقا  ملس توى توفر مؤرشات الفعالية املنظمية للجمعيات التعاونية توسيع أ فراد العينة. 3جدول 

 املراكز
س  متوسييييي   11ت=  دمياط متو

 مرزمرز

س  متوسيييي   98ت=  كفر سعد متو

 مرزمرز

  بب       لل  بب       لل ال ن طة

 16711671 99 11 -- 1515 ,867,867 -- 66 ,, 66 وضييييوح أ هيييييييييداف املنظمة

% 18781878 167,167, 16761676 -- ,871,871 58765876 -- 11781178 86718671 66766676 

 16711671 99 11 -- 1515 86768676 -- ,, 55 88 ادلا  مالءمييييية الهيرييييييل 

% 6666 88788878 167,167, -- 61716171 58765876 -- 11781178 86718671 66766676 

 1616 1616 55 -- 1818 8686 -- 99 88 88 الوظيفيالاس تقيييرار والرضا 

% 6666 6666 66766676  66766676 16711671 -- 1,731,73 857,857, 68736873 

 975975 1111 11 -- 1818 63796379 66 66 11 88 كفايـة أ عداد ومؤهالت العامليييييييين

% 6666 667,667, 1616 18781878 5,735,73 16711671 -- 876876 5656 19711971 

 16711671 99 11 -- 1515 61716171 ,, 33 66 -- التوصيـــل ادلقييييييييق للوظا يييييل

% -- 18781878 58785878 88788878 59795979 58765876 -- 11781178 86718671 66766676 

 16711671 1818 66 -- 1818 6,736,73 88 33 66 66 واملرونة املهنية الفريقالعمــل 

% 18781878 18781878 58785878 6666 55765576 16711671 -- ,71,71 16711671 66766676 

 1616 1616 11 66 1616 ,857,857 11 1111 88 -- مالءميييييييييييية نطيييييييياق العمييييييل

%  6666 ,878,878 67,67, ,171,171 16731673 ,71,71 11781178 857,857, 68736873 

 13781378 1111 11 11 1616 ,867,867 -- 1616 88 -- ال دارة التعاونييييييييييية الرــلء.

%  6666 3636 -- ,878,878 16731673 876876 11781178 89788978 66766676 

 ,167,167 1616 88 - 1818 ,867,867 -- 1616 88 -- التعاونية الزراعيييييية.اخلدمات 

% -- 6666 3636 -- ,878,878 16711671 -- 167,167, 16731673 61716171 

 11781178 1111 11 -- 1616 63796379 66 1616 -- 11 املرشوعات ال نتاعية التعاونية.

% 67,67, -- 3636 18781878 5,735,73 16731673 -- 11781178 89788978 66766676 

مالءمة معدلت وس نوات التدريمل 

 والتأ هيل
11 88 66 66 65766576 1616 11 11 1616 379379 

% 67,67, 6666 1616 18781878 51715171 5,715,71 876876 876876 857,857, 1,731,73 

مع املنظامت  التاكمل والت س يق

 ال خييييييرى
11 88 99 66   86718671 1313 11 11 33 ,7,,7, 

% 67,67, 6666 6666 18781878 61716171 61786178 876876 876876 63766376 15751575 
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 املراكز
س  متوسييييي   11ت=  دمياط متو

 مرزمرز

س  متوسيييي   98ت=  كفر سعد متو

 مرزمرز

  بب       لل  بب       لل ال ن طة

العالقة الت س يقية مع املس تو ت 

 ال عليييييييى
1 , 6 1 8,78 13 1 6 , 378 

% 67, 167, 16 67, ,573 6178 876 ,71 65 167, 

العالقة الت س يقية مع املس تو ت 

 ال دنييى
1 5 3 1 8575 16 1 1 16 379 

% 67, 8878 5878 67, ,171 5,71 876 876 857, 1,73 

 1671 16 6 1 15 6379 5 6 8 1 توفييير وتدخري فيييرص المتويــــل

% 67, 66 16 8878 5,73 5876 876 ,71 857, 6676 

 975 9 6 1 11 ,867 1 , 6 1 املتاخعـة والتقييييييييييم املس متييير

% 67, 16 167, 67, ,871 56 876 ,71 8671 1971 

 379 6 8 1 13 6676 5 6 1 8 الترنولويجالاستيعاب 

% 66 67, 16 8878 1175 6178 876 167, 6171 1,73 

 ,167 11 6 1 11 ,667 1 5 6 1 تنو  مصادر المتويل وال قراب.

% 667, 1878 5878 667, 5,7, 56 876 ,71 8978 6171 

 1671 9 1 - 15 6676 9 1 1 1 للتعاونيــــات. الاعيعيادلور 

% 67, 67, 667, 66 1175 5876 - 1178 8671 6676 

 ,167 11 6 1 11 6676 1 3 - 8 مس توى وعى والزتا  اعضاء التعاونية.

% 66 - 5878 6678 1175 56 876 ,71 8978 6171 

 1671 666 55 18 691 8676 19 156 68 88 مج  التررارات اللكية

 ,667 ,857 973 678 5676 6171 1678 56 61 1971 الوست ال س ي ملعيار الفعالية
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 1673 5 8 - 9 1876 5 6 - 1 8878 6 1 6 - وضييييوح أ هـداف املنظمةوضييييوح أ هـداف املنظمة

%%  65 56 65 667, 8678 - 1376 1575 6,78 5679 - 1,76 6971 6175 

 1673 5 8 - 9 1576 6 6 - 8 8878 1 6 1 - ادلا  ادلا  مالءمـة الهيرــل مالءمـة الهيرــل 

%%  1675 ,5 1675 667, 6,76 - 1376 5175 8678 5679 - 1,76 6971 6175 

 ,.16 5 1 - 3 1576 6 6 - 8 ,6 6 1 1 - الوظيفيالوظيفيالاس تقيييرار والرضا الاس تقيييرار والرضا 

%%  1675 56 65 5176 6,76 - 1376 5175 8678 1,71 -  6971 6575 

 973 1 8 - 16 1576 6 6 - 8 8171 6 5 1 - ننكفاية أ عداد ومؤهالت العامليييكفاية أ عداد ومؤهالت العاملييي

%%  1675 66 65 6675 6,76 - 1376 5175 8678 5373 - 1,76 6875 1976 

 1673 , 6 - 3 ,167 5 8 - 8 8571 1 5 6 - للالتوصيل ادلقيق للوظا ــــالتوصيل ادلقيق للوظا ــــ

%% - 65 66 1675 ,673 6,76 - 6,76 1575 8878 1,71 - 117, 1176 6175 

 1673 , 6 - 3 ,197 8 5 - 8 8878 6 1 6 - واملرونة املهنيةواملرونة املهنية  الفريقالفريقالعمــل العمــل 

%%  65 56 65 667, 6,76 - 1575 6,76 8971 1,71 - 117, 1176 6175 

 1673 , 6 - 3 ,197 8 5  8 8176 6 5 1 - للمالءمـة نطاق العممالءمـة نطاق العم

%%  1675 66 65 6675 6,76 - 1575 6,76 8971 1,71 - 117, 1176 6175 

دارة التعاونيـ دارة التعاونيـالإ  ,167 , 8 - 9 6176 1 6 - 1 8,75 1 1 8 - لء.لء.ة الرـة الرـالإ

%%  8,75 56 1675 ,5 976 - 5175 8171 1,73 5679 - 1,76 1176 6575 

 ,167 5 1 - 9 6176 1 6 - 1 8,75 1 1 8 - ة.ة.اونية الزراعيـاونية الزراعيـاخلدمات التعاخلدمات التع

%%  8,75 56 1675 ,5 976 - 5175 8171 1,73 5679 - 6875 6971 6575 

نتاعية التعاونية.املرش املرش  نتاعية التعاونية.وعات الإ  73, 1 6 - 16 6176 1 6 - 1 6,73 8 5 - - وعات الإ

%% - - 66 8,75 5176 976 - 5175 8671 1,73 5373 - 117, 6875 1576 

 373 5 6 - 16 6176 1 6 - 1 65 1 1 - - مالءمة معدلت وس نوات التدريمل والتأ هيلمالءمة معدلت وس نوات التدريمل والتأ هيل

%%   56 56 56 976 - 5175 8671 1,73 ,676 - 117, 6971 1,76 

 1673 6 8 1 16 6176 1 6 - 1 6,73 8 5 - - مع املنظامت ال خيرىمع املنظامت ال خيرى  التاكمل والت س يقالتاكمل والت س يق

%%   66 8,75 5176 976 - 5175 8671 1,73 ,676 579 1,76 117, 6175 

 879 6 1 - 18 6176 1 6 - 1 6679 5 8 - -- يىيىاملس تو ت ال علاملس تو ت ال علقة الت س يقية مع قة الت س يقية مع العالالعال

%%   8, 6675 1576 976 - 5175 8671 1,73 ,675 - 579 117, ,73 

دنيالعالقة العالقة  دنيالت س يقية مع املس تو ت ال   6 8 - - 11 ,667 5 5 - 1 6,71 8 5 - -- ىىالت س يقية مع املس تو ت ال 

%%   66 8,75 5378 976 - 1575 1575 1575 3671 -  1,76 579 

 679 8 - - 16 ,167 , 6 - 6 65 1 1 - -- توفييير وتدخري فرص المتويـلتوفييير وتدخري فرص المتويـل

%%  - 56 56 5176 1376 - 1376 6876 8878 ,676 -  1,76 579 

 373 5 8 - 9 6176 , 6 1 1 6,71 8 5 - -- املتاخعـة والتقييـم املس متيييراملتاخعـة والتقييـم املس متييير

%%  - 66 8,75 5176 976 9 1376 6876 1675 5679 - 1,76 6971 1,76 

 673 , - - 16 6176 , 6 1 1 6679 5 8  -- الترنولويجالترنولويجالاستيعاب الاستيعاب 

%%   8, 6675 1573 976 9 1376 6876 1675 5373 - - 1176 187, 
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قراب. قراب.تنو  مصادر المتويل والإ  973 3 1 - 3 6176 , 6 1 1 6,79 8 5 - -- تنو  مصادر المتويل والإ

%%   66 8,75 5176 976 9 1376 6876 1675 1,71 - 579 1,71 1976 

 73, 3 - - 9 6176 , 6 1 1 6679 5 8 - -- للتعاونيــــات.للتعاونيــــات.  الاعيعيالاعيعيادلور ادلور 

%%  - 8, 6675 1573 976 9 1376 6876 1675 5679 - - 1,71 157, 

 73, 3 - - 9 6176 , 6 1 1 6679 5 8 - -- والزتا  اعضاء التعاونية.والزتا  اعضاء التعاونية.  ييمس توى وعمس توى وع

%% -- - 8, 6675 1573 976 9 1376 6876 1675 5679 - - 1,71 157, 

 971 ,16 16 1 196 6671 165 1, 5 86 6976 55 ,3 ,1 -- مج الترراراتمج التررارات

%% -- 1176 51 8171 5373 16 6 8876 1,7, 1676 5,76 6 117, 8175 1376 

 (%10مس توى منخفض )أ قل من   (%97 – 10مس توى متوس  ) فأ كرث( %80) عايلمس توى  املصدر  اس يرة الاس تبيات.
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 .تواجه امجلعيات التعاونية اليتتوسيع أ فراد العينة وفقا  ملس توى التحد ت واملعوقات . 2جدول 

 املراكز
س  متوسيييي   98ت=  كفر سعد متوس  مرز 11ت=  دمياط متو

 مرزمرز

 امل لكة
  بب       لل  بب       لل

 ت تتعلق يلترشيع التعاوين م   -أ  

 81768176 88 66 1515 66 86718671 11 1616 11 -- التعاوينقصور الترشيع -1
617617 875,875, 676676 ,667,667 ,667,667 -- الوست ال س ي  %

11 

58765876 ,71,71 167,167, 61736173 

 8181 66 66 ,1,1 55 11711171 -- 33 ,, -- تعقداملواد القانونية-9
1,71,7 36763676 -- 58785878 ,167,167 -- الوست ال س ي  %

33 

667,667, ,71,71 ,71,71 6,7,6,7, 

ترفل تطبيق مبدا التعاوت خن  اليتغياب الاحاك   -3

 التعاونيات
88 88 66 88 667,667, 66 1515 11 11 86718671 

617617 58785878 6666 1616 6666 6666 الوست ال س ي  %

11 

58765876 11.8 87,87, 61716171 

 م  ت تتعلق خ رش الوعي التعاوين -ب

 69766976 11 66 1616 ,, 8,738,73 88 55 ,, -- .ضعل الوعى التعاوين دلى دالبية الاعضاء -1
 53785378 ,87,87 61716171 16731673 6565 576,576, 6666 88788878 ,167,167  الوست ال س ي  %

 م  ت ادارية وتنظميية -  

 ,697,697 11 55 1818 33 61716171 88 33 11 88 غياب النظم احملاسبية ادلقيقة-1
637637 13731373 6666 58785878 676676 6666 الوست ال س ي  %

66 

16711671 1,731,73 87,87, 59755975 

 86718671 11 11 1515 66 66766676 -- 1616 -- 55 الاهجزة الفنية والادارية يفوعود نقص -9
617617 11751175 -- ,667,667 -- 8888 الوست ال س ي  %

11 

58765876 11781178 87,87, 61716171 

 69716971 11 55 1818 ,, 8686 -- 99 88 88 .عد  وعود   ة  -3
 59755975 ,87,87 1,731,73 16711671 6565 6666  6666 6666 6666 الوست ال س ي  %

 69716971 11 55 1818 66 8686 -- 99 88 88 . الافتقار اىل وعود نظا  تسويقي كلء-2
617617 66766676 -- 6666 6666 6666 الوست ال س ي  %

11 

16711671 1,731,73 87,87, 59755975 

 م  ت تتعلق خعالقة التعاونيات يحلرومة  -د

 86788678 11 11 1111 ,, 86768676 -- 1616 88 66 ختىل ادلوم عن دمع ومسانداا-1
 66736673 ,87,87 11781178 5656 6565 61756175 -- ,667,667 6666 18781878 الوست ال س ي  %

 81768176 11 88 1515 ,, 86768676 -- 1616 88 66 تعدد اهجزة الرقاخة احلرومية علهيا-9
 66736673 ,87,87 ,167,167 58765876 6565 61756175 -- ,667,667 6666 18781878 الوست ال س ي  %

 م  ت تتعلق يلمتويل والس يوم النقدية -هي 
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 املراكز
س  متوسيييي   98ت=  كفر سعد متوس  مرز 11ت=  دمياط متو

 مرزمرز

 امل لكة
  بب       لل  بب       لل

 ,697 1 6 16 , 8676 - 1 , 1 اذلايتضعل المتويل -1
 5378 ,87 6171 1673 65 6175  ,667 ,167 ,667 الوست ال س ي  %
 ,697 1 6 16 , 6878 - 6 8 6 هبا ضام قمية السهم-9

 5378 ,87 6171 1673 65 ,167 - 16 66 16 الوست ال س ي  %
 8171 1 6 18 6 1379 - 1 8 3 عد  وعود صناديق ملواسنة الاسعار الزراعية3

617 8,79 - ,667 66 5878 الوست ال س ي  %

1 

1671 6171 87, 6173 

ماكنيات امجلعية -و  م  ت تتعلق ختوفري ي 

 ,697 1 6 16 , 1379 - 1 , 1 امجلعياتصتر جحم  -1
 5378 ,87 6171 1673 65 8,79 - ,667 ,167 ,667 الوست ال س ي  %

 ,697 1 6 16 , 1379 - 1 , 1 عد  توافر املقر املناسمل -9
 5378 ,87 6171 1673 65 8,79 - ,667 ,167 ,667 الوست ال س ي  %

 م  ت تتعلق يلترشيع التعاوين  -أ  

قصور الترشيع -1

 التعاوين

- 6 6 1 6971 6 8 5 1 8678 - 1 16 - 8178 

 6376 - 9171 579 - ,667 971 1575 6,78 1371 5378 56 65 65 - الوست ال س ي  %

 8178 - 16 1 - 8678 1 5 8 6 8176 1 , - - تعقد املواد لقانونية-9

 6376 - 9171 579 - ,667 971 1575 6,78 1371 6675 16 3,75 - - الوست ال س ي  %

غياب الاحاك   -3

ترفل تطبيق مبدا  اليت

 التعاوت خن التعاونيات

- 1 6 1 8878 6 8 5 1 8678 11 6 1 - 187, 

 6,71 - 6875 ,117 ,617 ,667 971 1575 6,78 1371 6676 16 6675 1675  الوست ال س ي  %

 م  ت تتعلق خ رش الوعي التعاوين -ب

 الوعيضعل  -1

 التعاوين دلى دالبية

 .الاعضاء

- 6 5 1 857

1 

1 8 6 1 8878 - 8 18 1 8578 

1,7 - ,667 971 5175 6,78 971 6, 1675 6675 65 -  س يالوست ال  %

6 

,675 5 ,675 

 

 

 ادارية وتنظميية م  ت -  
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 املراكز
س  متوسيييي   98ت=  كفر سعد متوس  مرز 11ت=  دمياط متو

 مرزمرز

 امل لكة
  بب       لل  بب       لل

غياب النظم -1

 احملاسبية ادلقيقة
- 

 

1 5 6 8571 1 8 6 1 8878 16 6 8 - 117, 

 6871 - 1,76 ,117 676, ,667 971 5175 6,78 971 673, 65 6675 1675 - الوست ال س ي %

 يفوعود نقص -9

الاهجزة الفنية 

 والادارية

- 1 6 1 8878 1 8 6 1 8878 5 16 6 - 8878 

 6676 - ,117 5373 6971 ,667 971 5175 6,78 971 6676 16 5, 1675  الوست ال س ي %

 ,187 - 1 6 11 8878 1 6 8 1 6,71 1 5 - 1 عد  وعود   ة  -3

 6,71 - 6875 ,117 ,617 ,667 971 5175 6,78 971 5176 16 6675 - 16 الوست ال س ي %

الافتقار اىل -2

وعود نظا  تسويقي 

 . كلء

- 1 5 6 8571 1 8 6 1 8878 1 16 8 - 8578 

 675, - 1,76 5373 6875 ,667 971 5175 6,78 971 673, 65 6675 1675 - الوست ال س ي %

 م  ت تتعلق خعالقة التعاونيات يحلرومة  -د
ختىل ادلوم عن دمع -1

 ومسانداا
1 - , - 6971 1 8 6 1 8878 1 6 11 - 8878 

 6676  3678 ,117 579 ,667 971 5175 6,78 971 5378 - 3,75 - 16 % الوست ال س ي
تعدد اهجزة الرقاخة -9

 ااحلرومية علهي
- 1 , - 8571 1 8 6 1 8878 - 6 15 - 8578 

 675, - 3376 ,117 - ,667 971 5175 6,78 971 673, - 3,75 1675 - الوست ال س ي %
 م  ت تتعلق يلمتويل والس يوم النقدية -هي 

 8178 - 16 1 - 8173 - , 8 1 ,187 - 8 5 - اذلايتضعل المتويل -1
 6376 - 9171 579 - ,697  6876 6,78 971 3,75  8,75 6675  ال س ي% الوست 

 8178 - 16 1 - 8173 - , 8 1 1176 - 1 1 - االسهم هبضام قمية -9
 6376 - 9171 579 - ,697  6876 6,78 971 3878  56 56   س ي% الوست ال 

عد  وعود صناديق 3

 الزراعيةر سعاملواسنة الا
- 1 1 - 1176 1 8 , - 8173 - 1 16 - 8178 

 6376 - 9171 579 - ,697  6876 6,78 971 3878 - 56 56   س يالوست ال  %
ماكنيات امجلعيةم  ت  -و  تتعلق ختوفري ي 
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 املراكز
س  متوسيييي   98ت=  كفر سعد متوس  مرز 11ت=  دمياط متو

 مرزمرز

 امل لكة
  بب       لل  بب       لل

 8671 - 15 1 1 8173 - , 8 1 ,187 - 8 5 - تر جحم امجلعياتص -1
 ,617 - 3376 579 579 ,697  6876 6,78 971 3,75  8,75 6675  الوست ال س ي %
عد  توافر املقر  -9

 املناسمل
- 8 5 - 897, 1 8 , - 8173 1 1 15 - 8671 

 ,617 - 3376 579 579 ,697  6876 6,78 971 976,  6675 8,75 - الوست ال س ي %
 املصدر  اس يرة الاس تبيات.

 (%10مس توى منخفض )أ قل من   (%97 – 10مس توى متوس  ) فأ كرث( %80) عايلمس توى 

 .لتفعيل دور امجلعيات التعاونية يف  دمة املزار  وس دة ال نتا  الزراعي املس تقب اللكية وفقا لفرص التطور  توسيع أ فراد العينة .1جدول 

 جمالت التطوير

 فرص التطوير مس تقبال

 ب    

 % عدد % عدد % عدد

نتا  الزراعي--11 نتا  الزراعيالعمل ع  عودة امجلعيات التعاونية الزراعية احمللية ختوفري مس تلزمات الإ  -- -- -- -- 166166 9,9, العمل ع  عودة امجلعيات التعاونية الزراعية احمللية ختوفري مس تلزمات الإ

 -- -- 55 66 9595 5,5, الرفاءات الإدارية يل هجزة الوظيفية للجمعياتالرفاءات الإدارية يل هجزة الوظيفية للجمعياتالعمل ع  توفري العمل ع  توفري ----99

 -- -- 379379 ,, 91719171 6,6, العمل ع  تتري ثقافة املزار  من القمي والعادات والتقاليد الاعيعية املوروثة من ال جدادالعمل ع  تتري ثقافة املزار  من القمي والعادات والتقاليد الاعيعية املوروثة من ال جداد----33

 -- -- 379379 ,, 91719171 6,6, العمل ع  فو ال مية يف الريل املرصي عن اريق مرشوعات التمنية الريفيةالعمل ع  فو ال مية يف الريل املرصي عن اريق مرشوعات التمنية الريفية--22

نتاعية فدانية سواء مادً  ومعنو   العودة اىلالعودة اىل--11 نتاعية فدانية سواء مادً  ومعنو حتفزي املزارعن اذلين اققوت أ ع  اإ  -- -- 16711671 33 39793979 1,1, حتفزي املزارعن اذلين اققوت أ ع  اإ

 -- -- 873873 88 96769676 6,6, توفري قاعدة خياانت يمجلعية تضم معلومات عن أ سعار خيع الطن من السلع الزراعية يف ال سواق ازتلفةتوفري قاعدة خياانت يمجلعية تضم معلومات عن أ سعار خيع الطن من السلع الزراعية يف ال سواق ازتلفة--66

 .املصدر اس يرة الاس تبيات
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ABSTRACT 

This study aims at assessing the current status of the agricultural cooperatives in Damietta Governorate, determining the 

obstacles facing the process of development and restructuring of agricultural cooperatives. To achieve the study’s objectives, 

performance efficiency measures were used in the agricultural cooperatives, represented in measuring the standards of human 

potential, material potential and organizational effectiveness. Comprehensive social survey of agricultural associations (79 

associations) was selected as a methodology at the level of Damietta governorate. The most important results of the field study 

are The lowest indicators of human potential decline at the level of associations are the number of agricultural extension workers, 

the lowest indicators of material potential at the level of associations are: the equipment, devices, means of communication, 

financial facilities and budget, and the lowest organizational effectiveness indicators at the level of associations are: technological 

assimilation, cooperative awareness of the audience and members of the association, the social role of the agricultural association. 

As for the most significant problems experienced by agricultural cooperatives, the most important of which are Problems related 

to cooperative legislation, Problems related to regulation and administration, and Problems of self-financing. The field study 

reached a number of recommendations, All cooperative organizations should cooperate in establishing a fund, The need to 

strengthen agricultural cooperative associations with adequate and appropriate administrative and technical bodies, The need to 

pay attention to the development of training programs and means and raising the administrative and technical competencies of 

agricultural cooperatives’ staff, and Spreading cooperative awareness in society, developing cooperative journalism and mass 

media.  
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