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بعض التغيرات االجتماعية واالقتصادية على االنتاجية  ثرألدراسة مقارنة 
 الزراعية )بإحدى قرى محافظة الشرقية(

 
 دكتور / أحمد محمد السٌد حسن

 معهد بحوث االرشاد الزراعي والتنمية الريفية  –باحث أول قسم بحوث المجتمع الريفي 
 مركز البحوث الزراعية

 
 المستخلـــص

الزراعيةة لجيلةا اابةاا واابنةاا المبحةو ين    اإلنتاجية مستوىالبحث التعرف على  استهدف هذا
الزراعيةةة   والتعةةرف علةةى طبيعةةة  اإلنتاجيةةة أ ةةر التريةةراج ااجتماعيةةة وااةتعةةادية علةةىوالتعةةرف علةةى 

 اجيةةةةاإلنتوبةةةين مسةةةتوى  جيلةةةا اابةةةاا واابنةةةاا المبحةةةو ينلالعالةةةةة بةةةين المتريةةةراج المسةةةت لة المدروسةةةة 
 . الزراعية 

مبحو ةا ب ريتةا  052ولتح يق أهداف هذا البحةث  تةم جمةي بيانةاج  البحةث الميدانيةة  مةن عينةة  عةددها 
بنةةةدف   وجزيةةةر  سةةةعود بمراةةةزي منيةةةا ال مةةةف   والحسةةةينية بمحاسظةةةة التةةةرةية   وذلةةةك ب سةةةت دام اسةةةتمار  

ة   هةذا وةةد عولجةج البيانةاج عن طريةق الم ابلةة الت عةي 0222استبيان سا تهري نوسمبر   ديسمبر 
اميةةا واسةةت دام سةةا تحليلهةةا احعةةاايا العةةرض الجةةدولا   والنسةةم الماويةةة   ومعامةةل اارتبةةاط البسةةيط   

  step –wise است دام نموذج

 -وقد توصمت البحث الى نتائج أهمها مايمي :
لا بنسةةةبة أتةةةارج نتةةةااث البحةةةث الةةةى أن مسةةةتوى اانتاجيةةةة الزراعيةةةة لةةةدى جيةةةل اابةةةاا اةةةان عةةةا

%  سةةةا  حةةةين أظهةةةرج ان مسةةةتوى 11%   ومن فضةةةة بنسةةةبة 06%   بينمةةةا اةةةان متوسةةةطا بنسةةةبة 46
% ومن فضةةةة 46%   ومتوسةةةطا بنسةةةبة 11اانتاجيةةةة الزراعيةةةة لةةةدى جيةةةل اابنةةةاا اةةةان مرتفعةةةا بنسةةةبة 

   .%02بنسبة 
ن بةةةي 2.21امةةةا أوضةةةحج النتةةةااث أنةةة   توجةةةد عالةةةةة  ارتباطيةةةة موجبةةة  معنويةةةة علةةةى مسةةةتوى 

الدرجاج المعبةر  عةن اانتاجيةة الزراعيةة لجيةل اابةاا وبةين المتريةراج المسةت لة المدروسةة التالية    الةد ل 
بيةي المحاعةيل  أسةعار ارتفاع ال يمة اايجارية لألرض الزراعيةة   ارتفةاع أجةر العمالةة الزراعيةة   فةض 
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اانتةاج  نوعيةة المحاعةيل المنزرعةة  الزراعية  ةلة العااد من اارض الزراعيةة  ارتفةاع اسةعار مسةتلزماج
  عدد أسراد ااسر   سن المبحوث 

اما دلج نتااث البحث ان  ا توجد عالةة ارتباطية بين الةدرجاج المعبةر  عةن اانتاجية  الزراعيةة 
لجيةةةل اابنةةةاا وبةةةين بعةةةض المتريةةةراج المسةةةت لة المدروسةةةة التاليةةةة   العالةةةةاج ااجتماعيةةةة مةةةي الجيةةةران   

و ين حرسةةة الزراعةةة   عةةدد أسةةراد ااسةةر  المةةوظفين   درجةةة اانفةةاق ااسةةري   امةةا أنةة  توجةةد هجةةر المبحةة
عالةةةة  بةةةين بةةةاةا المتريةةةراج المسةةةت لة المدروسةةةة وبةةةين الةةةدرجاج المعبةةةر  عةةةن اانتاجيةةةة الزراعيةةةة لجيةةةل 

 اابناا .
 ة : ــــــمدمق

تنميةة ااجتماعيةة وااةتعةادية   تتهد الدول النامية سا الوةج الحاضر ت دما ابيرا سةا مجةال ال
واذا اةةان  للنمةةو ااةتعةةادي وااجتمةةاعا لهةةذ  الةةدول ان يتح ةةق ستنةة  ي ةةي علةةى عةةاتق ال طةةاع الزراعةةا   
حيةةث يتةةال المزارعةةون سةةا ذالبيةةة هةةذ  الةةدول نسةةبة ابيةةر  مةةن عةةدد السةةاان   امةةا تراةةز  طةةط التنميةةة 

 دام ااسةاليم التانولوجيةة الحدي ةة سةا الزراعةة مةن الزراعية على زيةاد  اانتةاج الزراعةا عةن طريةق اسةت
ناحيةة   امةةا يعمةل ااةتعةةاديون لمعرسةة السةةبل التةى مةةن تةتنها رسةةي اانتاجيةة  سةةا ال طةاع الزراعةةا مةةن 
ناحيةةةة أ ةةةرى   أضةةةاسة الةةةى ذلةةةك نجةةةد أن العامةةةل البتةةةري وهةةةو المةةةزارع وأسةةةرت  عنةةةدما تهيةةة  لهةةةم ااسةةةة 

 ةل أهميةة عةن العوامةل السةاب ة وذلةك علةى أسةاس أنة  إذا أريةد للتنميةة ان الظروف المناسبة س ن دور  ا ي
تةةةةنجف سالبةةةةد مةةةةن إ ةةةةار  حمةةةةاس الةةةةريفين وجعلهةةةةم ينظمةةةةون انفسةةةةهم لمرحلةةةةة مةةةةن ااعتمةةةةاد علةةةةى الةةةةنفس 
وااسةةةةةةةةتجابة لألساةةةةةةةةار الجديةةةةةةةةد  واسةةةةةةةةتعمال ااسةةةةةةةةاليم العلميةةةةةةةةة سةةةةةةةةا الزراعةةةةةةةةة   جامعةةةةةةةةة ةةةةةةةةةاريونس/ 

 (5 2،4بنراري 
ريةةةة المعةةةرية أيضةةةا تريةةةراج وتحةةةواج اجتماعيةةةة واةتعةةةادية وسياسةةةية اةةةان لهةةةا امةةةا تةةةهدج ال 

أ رها الواضف على ااوضاع السااد  سةا ال ريةة المعةرية سةلبا وايجابةا  وأسةرزج مجموعةة مةن المتةاالج 
لها أبعادها الم تلفة حيث اةتضج ظةروف نتةت  وتفةاةم هةذ  المتةاالج الةى ضةرور  وحتميةة التةد ل مةن 

حلةول الداامةةة لهةةا   ولعةل مةةن ابةةرز هةذ  المتةةاالج  متةةاالج التزايةد السةةاانا وانعااسةةاتها أجةل وضةةي ال
علةةى النةةةواحا ااجتماعيةةةة وااةتعةةةادية  والمتةةةاالج المترتبةةةة علةةةى الف ةةةر  وتةةةدنا المسةةةتوياج المعيتةةةية 

م وال  اسةةة   بااضةةاسة الةةى متةةاالج اانتةةاج وتفتيةةج الحيةةاز  الزراعيةةة  والبطالةةة  متةةاالج ااميةة  والتعلةةي
واهتةةةةزاز ال ةةةةيم ااجتماعيةةةةة  متةةةةاالج التةةةةوازن البياةةةةا الريفةةةةا والتلةةةةوث  المجةةةةالس ال وميةةةةة المت ععةةةةة 



 

 

 

 

 

                                                           J. Product. & Dev., 15(1):2010                                                 3 

( ولذا يتضف أن انتتار م ل هذ  المتاالج ااجتماعية وااةتعادية سةا المنةاطق الريفيةة 112 0226 
لنهةةوض بتلةةك المنةةاطق   سةة ذا يعةةد مةةن أهةةم العوااةةق التةةى تعرةةةل الجهةةود التنمويةةة التةةى تبةةذل مةةن أجةةل ا

اانةةج التنميةةة تعنةةى سةةا ااسةةاس تضةةاسر الجهةةود ااهليةةة والحاوميةةة سةةا جميةةي مراحةةل العمليةةة التنمويةةة 
 الت طةيط  التنفيذ المتابعةة والت يةيم( سايةف يتسةنى إذن لسةاان الريةف المسةاهمة سةا المتةروعاج التنمويةةة 

هااةةل مةةن المتةةاالج   سةةاامر لةةيس ةاعةةرا علةةى مجةةرد وااسةةتفاد  مةةن دوراتهةةا سةةا ظةةل تةةراام هةةذا الاةةم ال
انتتةةار م ةةل هةةذ  المتةةاالج بةةل علةةى ا ارهةةا وتةةداعيتها السةةلبية المتعةةدد  والتةةى تم ةةل أ طةةر التهديةةداج 
وأابةةر المعوةةةاج التةةى تواجةة  جهةةود تنميةةة المجتمةةي المعةةري بعةةفة عامةةة والتةةق الريفةةا منةة  علةةى وجةة  

يعتبةةر ةطةةاع الزراعةةة أحةةد أهةةم ال طاعةةاج سةةا ااةتعةةاد (  حيةةث  2-،  0222ال عةةوص  نعةةرج   
%( مةةةن 66ال ةةوما والمجتمةةي المعةةةري  حيةةث ي ةةةي عليةة  العةةةما ااابةةر سةةةا اسةةتيعام ال ةةةوى العاملةةة  

اجمةةالا ال ةةةوى العاملةة  المعةةةرية  ومعةةدر إمةةةداد ال طاعةةاج اا ةةةرى باايةةدى العاملةةةة   ومعةةدر إنتةةةاج 
عيةةةةة سةةةا دعةةةم ميةةةزان المةةةةدسوعاج مةةةن  ةةةالل تةةةوسير العمةةةةالج الرةةةذاا والاسةةةاا  وتسةةةهم العةةةادراج الزرا

الععبة   إا أن  نتيجة لتطبيق سياسة التحرر ااةتعادي سا ةطاع الزراعة أدى الةى العديةد مةن اا ةار 
ااةتعةةادية وااجتماعيةةة منهةةا انتتةةار الف ةةر واسةةتمرار  حيةةث سةةاعد  علةةى ذلةةك ت لةةيص اانفةةاق الحاةةوما 

السةوق الحةر    واجةراااج أ ةرى أدج الةى حرمةان ذوي الةد ول المن فضةة ممةا والتوج  نحةو اةتعةادياج 
اانوا يحعلون علي  من دعم وحماية  واذلك تدنا مسةتوى د ةل المةزارعين نتيجةة لرسةي ال يمةة اايجاريةة 
لألرض الزراعية  وارتفاع اسةعار مسةتلزماج اانتةاج  و فةض اسةعار بيةي المحاعةيل الزراعيةة  ال ةولا  

(   امةةا تةةهدج الزراعةةة المعةةرية  ةةالل الع ةةدين الماضةةيين تطةةوراج هامةةة أ ةةرج 0221   016-006
تةةت ير مباتةةر علةةى دور ال طةةاع الزراعةةا سةةا تاةةوين الةةد ل ال ةةوما وتنميةةة ااتجةةا  نحةةو التعةةدير   امةةا 
أ رج علةى أوضةاع المةزارعين مةن حيةث التراايةم المحعةولية   وأنمةاط التانولوجيةا المطب ةة  ومسةتوياج 

د ول المتحعةةةةل عليهةةةةا  ومةةةةدى اسةةةةتجابة المةةةةزارعين للتريةةةةراج السةةةةاب ة  اسةةةةتراتيجية التنميةةةةة الزراعيةةةةة الةةةة
 (   0222  026 0المستدامة   مراز البحوث الزراعية   

وعلةةى الةةرذم مةةن الجهةةود الضةة مة التةةى تبةةذلها الدولةةة سةةا مجةةال تنميةةة المجتمعةةاج الريفيةةة وحةةل 
تةةةةى تواجههةةةةا إا ان مظةةةةاهر ال عةةةةور ااجتمةةةةاعا وااةتعةةةةادي المتةةةةاالج ااجتماعيةةةةة وااةتعةةةةادية ال

( وبالتةةالا اعةةبف لزامةةا  0224  5بةةالريف مةةا زالةةج سةةا تزايةةد مسةةتمر  أسةةامة متةةولا ن ةةال عةةن البةةردان   
علةةى ال ةةاامين علةةى تنميةةة هةةذ  المجتمعةةاج تبنةةى م ترحةةا علميةةا تنمويةةا جديةةدا يت ةةذ مةةن مفهةةوم تحسةةين 
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اسةةتراتيجيا لةة  ذو توجةة  نحةةو الحاضةةر والمسةةت بل علةةى ان يتةةمل هةةذا المفهةةوم  نوعيةةة الحيةةا  الريفيةةة هةةدسا
نمةا أيضةا علةى أنمةاط  الجديد ليس س ط على اتباعها ااحتياجاج ااساسية للسةاان الةريفين امةا ونوعةا وا 
وعدالةة  وتوزيةةي السةةلي وال ةةدماج   امةةا يمتةةد مفهةةوم تحسةةين نوعيةةة الحيةةا  الريفيةةة ليتةةمل اةةذلك جوانةةم 

( 0226   114والسةةةالمة وتاةةةاسؤ الفةةةرص والمتةةةاراة التةةةعبية والرضةةةا الةةةذاتا  محةةةرم وأ ةةةرون   اامةةةن
وسةةا ااطةةار ذاتةة  يعةةرف وسيلسةةون ومةةااويو نوعيةةة الحيةةا  بتنهةةا تةةعور ااسةةراد بتةةوسر ال ةةدماج والمراسةةق 

( امةةا  Filson and Mccoy, 1992:26المحليةةة والمتةةاراة سةةا التةةاون العامةةة للمجتمةةي المحلةةا  
يعةةرف وويلتةةيسو هةةذا المعةةطلف باعتبةةار  الت ةةدير الةةذاتا الةةذي يبديةة  الفةةرد نحةةو نفسةة  ومجتمعةة  المحلةةا 
اماةةةةةةان للعةةةةةةيش وااةامةةةةةةة   واةةةةةةذلك الت ةةةةةةدير الةةةةةةذاتا لمسةةةةةةتوى ال ةةةةةةدماج العةةةةةةحية والتعليميةةةةةةة والبيايةةةةةةة 

 Willitis, 1995:664 ).   
 مشكمة البحث : 

اولةةةةة علميةةةةة منظمةةةةة لمعرسةةةةة ا ةةةةر التريةةةةراج ممةةةةا سةةةةبق تبةةةةدو أهميةةةةة اجةةةةراا هةةةةذ  الدراسةةةةة امح
ااةتعةةةادية وااجتماعيةةةة التةةةى طةةةراج علةةةى اانتاجيةةةة الزراعيةةةة لجيلةةةا اابةةةاا واابنةةةاا وذلةةةك مةةةن  ةةةالل 

 ااجابة العلمية على التساؤاج التالية 
 ما ها مستوى اإلنتاجية الزراعية لجيلا ااباا واابناا ؟  -
 اانتاجية الزراعية لجيلا ااباا واابناا بمنط ة الدراسة؟ ما أ ر التريراج ااجتماعية على  -

 ما أ ر التريراج ااةتعادية على اانتاجية الزراعية لجيلا ااباا واابناا بمنط ة الدراسة ؟  -

 ما العالةة بين اإلنتاجية الزراعية لجيلا ااباا واابناا والتريراج ااجتماعية ااةتعادية الحاد ة ؟ -
 

 راسة :أهداف الد

 تمتيا مي المتالة البح ية س د أمان تحديد أهداف البحث سيما يلا   
 التعرف على مستوى اإلنتاجية الزراعية لجيلا ااباا واابناا بمنط ة الدراسة. .1
الزراعيةةةة لجيلةةةا اابةةةاا واابنةةةاا بمنط ةةةة  اإلنتاجيةةةةعلةةةى  ااجتماعيةةةة تريةةةراجالتعةةةرف علةةةى أ ةةةر ال .0

 الدراسة. 

الزراعيةةةة لجيلةةةا اابةةةاا واابنةةةاا بمنط ةةةة  اإلنتاجيةةةةعلةةةى  ااةتعةةةاديةالمتريةةةراج  التعةةةرف علةةةى أ ةةةر .6
 الدراسة. 
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التعةةةرف علةةةى طبيعةةةة العالةةةةة بةةةين مسةةةتوى اإلنتاجيةةةة الزراعيةةةة والتريةةةراج ااجتماعيةةةة وااةتعةةةادية  .6
 الحاد ة 

 األهمية التطبيقية لمبحث : 
ةتعةةادية وااجتماعيةةة التةةى تةةؤ ر علةةى المتريةةراج اا مةةن  ةةاللتامةةن ااهميةةة التطبي يةةة للبحةةث 

 اانتاجية الزراعية ةد تساعد  ال اامين على السياسة الزراعية سا وضي استراتيجية آ ذين سا ااعتبار 
عةاد  النظةر سيمةا أت ةذ مةن سياسةاج وةةوانين  ←ما هيةة تلةك المتريةراج  والعمةل علةى دراسةتها وا 

 ةد تؤدي الى النهوض باانتاجية الزراعية 
 طريقة البحثية :ال

وتتمل الطري ة البح ية على منط ة البحث وعينت    وجمةي البيانةاج  والمعالجةة الاميةة للبيانةاج 
   وأدواج التحليل ااحعااا   

 التعريفات اإلجرائية 
اإلنتاجية الزراعية   ي عد بها سا هذ  الدراسة مجموع الةد ول الةذي يتحعةل علية  المةزارع مةن 

 ا والحيوانا .بيي محعول  الزراع
 

 منطقة البحث وعينته 
أجةةري هةةذا البحةةث بمحاسظةةة التةةرةية باعتبارهةةا مةةن المحاسظةةاج الرايسةةية سةةا الزراعةةة إذ تحتةةل 
المرتبةةةة ال انيةةةة مةةةن حيةةةث المسةةةاحة الزراعيةةةة بعةةةد محاسظةةةة البحيةةةر  حيةةةث يبلةةة  مسةةةاحة الزمةةةام المنةةةزرع 

تمةةد سةةاانها بتةةال أساسةةا علةةى الزراعةةة سةةدان   امةةا أنهةةا مةةن المحاسظةةاج الريفيةةة حيةةث يع 15651،
 16 0224% من الساان يعملون سا الزراعة   المةؤتمر السةنوي العةام للمةرأ  بالتةرةية  61.0حيث أن 

).   
هذا وةد تةم ا تيةار ةريتةا بنةدف   جزيةر  سةعود بمراةزي منيةا ال مةف   الحسةينية ممة الن لجنةوم 

 حجةةم ةةةرى مراةةزي منيةةا ال مةةف والحسةةينية مةةن حيةةثوتةةمال محاسظةةة التةةرةية بااضةةاسة الةةى أنهمةةا أابةةر 
 ة.يالعمالة الزراع

% مةةةن جيلةةا اابةةةاا المزارعين (واابنةةةاا مةةةن 02ولتح يةةق أهةةةداف البحةةةث تةةةم ا تيةةار عينةةةة بواةةةةي
ال ةةةرى الم تةةةار    وةةةةد تةةةم ا تيةةةار المبحةةةو ين مةةةن جيةةةل اابةةةاا المةةةزارعين بطري ةةةة عتةةةوااية منتظمةةةة مةةةن 
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يةاز  ( أمةا سيمةا يتعلةق با تيةار العينةة مةن جيةل اابنةاا س ةد تةم ا تيةار العينةة اتوف الحيةازاج   دستةر   ح
بطري ةةة عمديةةة مةةن أبنةةاا المةةزارعين الةةذين تةةم أ تيةةارهم   امةةا اةتعةةرج العينةةة علةةى الةةذاور دون اانةةاث 

سةراد حيث أن الذاور هم المهتمةين أا ةر بالزراعةة  وبات ةاذ ال ةراراج ااسةرية   وبنةاا علةى ذلةك بلة  عةدد أ
 46امةا يلةا   مةن جيةل اابنةاا مةوزعين  101مةن جيةل اابةاا و 106منهم مبحو ا  052عينة البحث 

  42مبحو ا مةن جيةل اابنةاا بةنفس ال ريةة سةا حةين تةم أ تيةار  45مبحو ا من جيل ااباا ب رية بندف   
 .يةمبحو ا من جيل اابناا بنفس ال ر  40مبحو ا من جيل ااباا ب رية جزير  سعود   

 جمع البيانات : 
وةةةد اسةةت دم ااسةةتبان بالم ابلةةة الت عةةية اةةتدا  لجمةةي البيانةةاج الالزمةةة لهةةذا البحةةث   حيةةث تةةم 

مبحو ةا تةم ا تبةارهم عتةواايا مةن منط ةة الدراسةة    62تعميم استمار  ااستبيان  م ا تبارها مبدايا على 
جمةةي البيانةةاج المبداايةةة  ةةالل تةةهرى نةةوسمبر   وبعةةد اجةةراا التعةةديالج الالزمةةة علةةى ااسةةتمار   ةةم ال يةةام ب

 . 0222ديسمبر عام 
 قياس التغيرات البحثية : 
 أوال / المتغير التابع :

رع على أساس معرسةة مجمةوع الةد ل الةذي يتحعةل علية  المزارع  تم ةياس انتاجية المزا انتاجية -
سةةالة تضةةمنج د ةةل المةةزارع مةةن بيةةي محعةةول  الزراعةةا والحيةةوانا وةةةد ةيسةةج لمجموعةةة مةةن اا

(   0(   متوسةةط  6اارض الزراعيةةة   وةسةةمج الةةى ساةةاج  ةةالث   عةةالى  إنتاجيةةةالمةةزارع مةةن 
 .(1من فض 

 
 
 
 

 ثانيا /المتغيرات المستقمة 
ــالدخ – 1 تم ةياس الد ل من  الل ةاامة بها مجموعةة مةن ااسةالة يةدلى بهةا المبحةوث لتعبةر عةن  ل :ــ

ا المبحةوث سةواا مةن اارض الزراعيةة   الوظيفةة بالنسةبة للةزوج مجموع الد ول التةى يتحعةل عليهة
أو الزوجةةةة أو أحةةةد اابنةةةاا وةةةةد ةسةةةمج الةةةى ساةةةاج  ةةةالث   عاليةةة    متوسةةةطة   من فضةةةة   وةةةةد 

   .( على الترتيم6 0 1أعطيج الدرجاج  
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ن تةةم ةياسةةها مةةن  ةةالل اسةةتجابة المبحةةوث عةةن مجموعةةة مةة  لــضرا الزراعيــة الجتماعيــةالقيمــة ا – 0
ااسةةالة وةةةد ةسةةمج الةةى ساةةاج  الث عاليةة    متوسةةطة  من فضةةة   وةةةد أعطيةةج الةةدرجاج درجةةاج 

   .( على الترتيم وتم جمي تلك الدرجاج لتعبر عن ال يمة اايجارية لألرض الزراعية6 0 1 
ــة – 6 ــة الزراعي   تةةم ةياسةةها مةةن  ةةالل اسةةتجابة المبحةةوث علةةى مجموعةةة مةةن ااسةةالة وةةةد أجــر العمال

الةةى ساةةاج  ةةالث   عاليةة    متوسةةطة   من فضةةة   وةةةد أعطيةةج الةةدرجاج التاليةة  لاةةل ساةةة  ةسةةمج 
   .( على الترتيم  وتم جمي تلك الدرجاج لتعبر عن ارتفاع أجر العمالة الزراعية6 0 1 

  تةم ةيةةاس هةذا المتريةةر مةةن  ةالل ةاامةةة بهةةا مجموعةة مةةن ااسةةالة بيــع المحاصــيل الزراعيــة أســعار– 6
مبحوث لتعبر عن  فض اسعار بيي المحاعيل الزراعية   وةد ةسةمج الةى ساةاج  ةالث يدلى بها ال

( علةةةى الترتيةةةم  لاةةل ساةةةة  وتةةةم 6 0 1  عاليةة    متوسةةةطة   من فضةةة   وةةةةد أعطيةةةج الةةدرجاج  
 جمي تلك الدرجاج لتعبر الدرجة الالية ل  فض اسعار بيي المحاعيل الزراعية 

اس هةذا المتريةر مةن  ةالل اسةتجابة المبحةوث عةن مجموعةة مةن    تةم ةيةاإلنتـاجمسـتمزمات  أسعار– 5
( 6 0 1ااسالة ةسمج الى ساةاج  ةالث   عالية    متوسةطة   من فضةة   وةةد أعطيةج الةدرجاج  

علةةى الترتيةةم  لاةةل ساةةة  وتةةم جمةةي تلةةك الةةدرجاج لتعبةةر الدرجةةة الاليةةة ارتفةةاع اسةةعار مسةةتلزماج 
 اإلنتاج.

تةةم ةيةةاس هةةذا المتريةةر مةةن  ةةالل إدااالمبحةةوث عةةن مجموعةةة مةةن  نوعيــة المحاصــيل المنزرعــة: – 4
( 6 0 1ااسةالة وةةةد ةسةةمج الةةى ساةةاج  ةةالث    داامةةا   أحيانةةا   نةةادرا (   وةةةد أعطيةةج الةةدرجاج  
   .على الترتيم  وتم جمي تلك الدرجاج لتعبر عن الدرجة الالية لنوعية المحاعيل المنزرعة

 بسؤال المبحو ين عن الرةم ال ام اسراد ااسر   تم ةياسها عدد ألفراد األسرة: - 1
بسةؤال المبحةو ين عةن الةرةم ال ةام اسةراد ااسةر      تم ةياسةعدد أفراد األسرة العاممين بحرفة الزراعة -،

   .العاملين بحرسة الزراعة
 تم ةياس  بسؤال المبحو ين عن الرةم ال ام عن السن وةج اجراا البحث.  السن: – 2

ــرة  – 12  .تةةم ةياسةة  بسةةؤال المبحةةو ين عةةن الةةرةم ال ةةام لعةةدد سةةنواج ال بةةر  سةةا العمةةل المبحــوثين:خب
 الزراعا .

   .عن عدد سنواج التعليم بسؤال المبحو ين ا  تم ةياسهالحالة التعميمية لممبحوثين– 11
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ـــران: – 10 ـــة مـــن الجي ـــات االجتماعي تةةةم ةيةةةاس هةةةذا المتريةةةر مةةةن  ةةةالل إداا المبحةةةو ين عةةةن  العالق
متوسةطة  من فضةة(   وأعطيةج الةدرجاج   عاليةةموعة من ااسالة وةسةمج الةى  ةالث ساةاج   مج
( علةةى الترتيةةم  وتةةم جمةةي تلةةك الةةدرجاج لتعبةةر عةةن الدرجةةة الاليةةة للعالةةةة ااجتماعيةةة مةةي 6 0 1 

   .الجيران
اامةة مةن تةم ةيةاس هةذا المتريةر مةن  ةالل اسةتجابة المبحةو ين ل  هجر المبحوثين لحرفة الزراعة: – 16

( 6 0 1متوسةةةطة   من فضةةةة(   وأعطيةةةج الةةةدرجاج    عاليةةةةااسةةةالة وةسةةةمج الةةةى  ةةةالث ساةةةاج  
 على الترتيم  وتم جمي تلك الدرجاج لتعبر عن الدرجة الالية لهجر المبحو ين لحرسة الزراعة.

   .  الموظفين  تم ةياس  بسؤال المبحو ين عن الرةم ال ام اسراد ااسر عدد أفراد األسرة الموظفين – 16
تةم ةيةاس هةذا المتريةةر مةن  ةالل اسةتجابة المبحةو ين ل اامةة مةن ااسةةالة   درجـة األنفـاق األسـري: -15

( علةةةةةى 6 0 1وةسةةةةمج الةةةةى  ةةةةالث ساةةةةاج  عالي  متوسةةةةطة   من فضةةةةة(   وأعطيةةةةج الةةةةدرجاج  
 .الترتيم  وجمعج تلك الدرجاج لتعبر عن الدرجة الالية لألنفاق ااسري

 ة ومناقشتها: النتائج البحثي
معرسةةةة مةةا تةةم الحعةةةول عليةة  مةةن نتةةةااث الدراسةةة الميدانيةةةة  أواً  يتضةةمن هةةذا الجةةةزا مةةن البحةةث 

للمةةزارعين والجيةةل ال ةةانى حيةةث سةةنبدأ ب عطةةاا وعةةف عةةام للتحةةواج التةةى تةةاهدها أسةةراد منط ةةة الدراسةةة 
تعلةةيم  سةةاوالرذبةةة لتعليميةةة  حالةةة اوالحرسةةة   والحالةةة ااجتماعيةةة  وال مةةن الجيلةةين و اعةةة معرسةةة السةةن  

البنةةةاج  والسةةةان   وتةةةال ااسةةةر    حجةةةم ااسةةةر    اتجاهةةةاج هجةةةر  الةةةريفيين مةةةن المةةةزارعين   والجيةةةل 
يعيتةةةها سةةةاان  التةةةاااةتعةةةادية  التريةةةراج ةةةم التطةةةرق إلةةةى     والعالةةةةة ااجتماعيةةةة بةةةين الجيةةةران ال ةةةانا

يوانةةاج المزرعيةةة  نوعيةةة المحاعةةيل المنزرعةةة  حجةةم حيةةاز  اارض الزراعيةةة  حجةةم الح  منط ةةة الدراسةةة
   مجااج اإلنفاق الم تلفة. ال انامعادر الد ل للمزارعين  معادر الد ل للجيل 

 االجتماعية:  التغيراتأواًل: 
% ،5المتريةر أن هنةاك ح ةااق جةدير  بااهتمةام حيةث ينتمةى حةوالى  اهةذ يتضف من تحليل السن: -1

فاةةاج السةةن ل% مةةنهم 01وينتمةةى   يةةر  التةةى تزيةةد عةةن أربعةةين سةةنة فاةةاج السةةن الابلمةةن المةةزارعين 
 .سةنة( 02-02% س ةط ينتمةون لفاةاج عةرار السةن مةن  65سةنة(   بينمةا وجةد أن  62-62من 

( يرجةةةي انهةةةم 1مةةةا تبةةةين مةةةن الجةةةدول رةةةةم  اولعةةةل انتمةةةاا ذالبيةةةة المةةةزارعين لفاةةةاج السةةةن الابيةةةر  
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ا يةةدل أيضةةا علةةى أن حرسةةة الزراعةةة ا يمارسةةها سةةى سةةى حرسةةة الزراعةةة جيةةل بعةةد جيةةل امةة ونيعملةة
 إا ابار السن.  الرالم

 بالنسبة لممزارعين والجيل الثانىيبين فئات السن  :(1جدول رقم )

 الفئات
 02أقل من 
 سنة

 المجموع فأكثر 02 سنة 02-02 سنة 02-02

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 122 106 ،5 10 01 66 15 ،1 - - المزارعين
 122 101 02 04 66 66 61 61 2 11 الجيل الثانى

 العمةةلويتبةةين مةةن الجةةدول أيضةةا أن معظةةم أسةةراد الجيةةل ال ةةانى ينتمةةون لفاةةاج السةةن ال ةةادر  علةةى 
-62  % ت ةي أعمةارهم مةا بةين66(   وأن سةنة 02-02%( ت ةي أعمةارهم مةا بةين  61أن  وجةد حيث 
% أمةا ساةاج السةن 2م بةين ساةاج السةن العةرير  ا يتعةدى بينما يالحظ أن الذين ت ةي أعمةاره  سنة( 62

 % من مجموع العينة. 02الابير  سهى 
تتةةير نتةةااث هةةذ  الدراسةةة أن هنةةاك ا تالسةةا ابيةةرا بةةين الفاتةةين سةةواا سةةى الحرسةةة السةةاب ة أو  ة:ــــالحرف -0

سة الزراعة % من المزارعين سى الحرسة الحالية يعملون سى حر 16( أن 0الحالية   ويبين جدول رةم  
ااعمةال الحةر . % يعملون سى مجةال 16% منهم يعملون اموظفين  16دون سواها   بينما هناك 

% من المزارعين يعملون بحرسة 06 بنفس الجدولوسيما يتعلق بالحرسة الساب ة اظهرج نتااث الدراسة 
مجةةال  % يعملةةون سةةى02% مةةن المةةزارعين يعملةةون امةةوظفين وأن ،0حةةين تبةةين أن  سةةاالزراعةةة  

 % من المزارعين ا يعملون.02ااعمال الحر  اما تبين أن 

% من أبناا الجيل ال انى 01أما الجيل ال انى وسيما يتعلق بالحرسة الحالية اظهرج نتااث الدراسة أن 
% ابنةاا الجيةل ال ةانى يعملةون 42المبحو ين يعملون بحرسةة الزراعةة  وأن أا ةر مةن نعةف العينةة 

ااعمال الحربة أما سيما يتعلق بالحرسة الساب ة ابناا الجيل يعملون سى مجال % 12اموظفين وأن 
% 62% يعملةةون امةةوظفين وأن 61% يعملةةون بحرسةةة الزراعةةة  15ال ةةانى أظهةةرج نتةةااث الدراسةةة 

 % من أبناا الجيل ال انى ا يعملون. 06يعملون سى مجال ااعمال الحر   سى حين تبين أن هناك
 الحالية والسابقة لمجيمين الحرفبين ي :(2جدول رقم )

 الفئــــات

 الحرفة السابقة الحرفة الحالٌة

 المجموع ال ٌعمل أعمال حرة موظف مزارع المجموع أعمال حرة موظف مزارع

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 المزارعون
 

99 73 16 13 17 14 123 199 28 23 34 28 25 29 36 29 123 199 
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الجٌلللللللللللللللل 
 الثللللللللللللللانً

 
27 21 76 69 24 19 127 199 19 15 49 31 38 39 39 24 127 199 

% مةةن المةةزارعين متةةزوجين وأن 12( أن 6تتةةير النتةةااث الةةوارد  بالجةةدول رةةةم   الحالــة االجتماعيــة:-6
تعةةدد سةةراد الجيةةل ال ةةانى متةةزوجين أمةةا بالنسةةبة لظةةاهر  % مةةن أ15سةةى حةةين اةةان  أرامةةل% س ةةط 04

% مةةن العينةةة سةةى حةةين لةةم تتجةةاوز 61حيةةث تعةةل إلةةى الزوجةةاج سةةيالحظ أنهةةا تةةزداد بةةين المةةزارعين 
% من الجيل ال انى ويبدو أن ظاهر  تعدد الزوجةاج تعتبةر محةدود  بةين أبنةاا الجيةل ال ةانى ولعةل 06

تبةةة علةةى وارتفةةاع مسةةتواهم ال  ةةاسى ووعةةيهم ااجتمةةاعى بالمتةةاال المتر   هةةذا يرجةةي إلةةى عةةرر سةةنهم 
الةةذين ا يزالةون يعت ةدون سةى أهميةةة ااسةر  الابيةر  حيةةث م ةل هةذا النةوع مةةن الةزواج بعاةس المةزارعين 

امةةا أن للتفةةا ر والتبةةاهى لةةدى    أنهةةم يحبةةذون زيةةاد  اابنةةاا نظةةرًا لحةةاجتهم إلةةيهم للعمةةل سةةى الزراعةةة
   ة المعروسة.ساان الريفيين دورًا اساسيًا سى التتجيي على هذ  الظاهر  ااجتماعي

 يبين الحالة االجتماعية وعدد الزوجات بالنسبة لمجيمين :(3جدول رقم )

 عدد الزوجات الحالة االجتماعٌة الفئات

زوجة  اإلجمالــى أرمــل متــزوج
 واحدة

أكثر من 
 زوجة

 اإلجمالــى

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 122 106 61 ،6 42 5، 122 106 01 04 12 21 المزارعون
 122 101 06 62 14 21 122 101 05 60 15 25 الجيل الثانى

ــة: -6 ــة التعميمي ت تلةةف الحالةةة التعليميةةة بةةين المةةزارعين والجيةةل ال ةةانى ويظهةةر مةةن الجةةدول رةةةم  الحال
  %15أمةةةةا مةةةةن ي ةةةةرأ وياتةةةةم   %62( أن نسةةةةبة ااميةةةةة بةةةةين المةةةةزارعين ت تةةةةرم مةةةةن النعةةةةف 6 

% أمةةا 11والةةذين يحملةةون التةةهاد  اإلعداديةةة حةةوالى   %02بتداايةةة والحاعةةلين علةةى المرحلةةة اا
ممةا امةا أنة  ا يوجةد بيةنهم مةن يحعةل علةى مةؤهاًل جامعيةًا  .%15 تتعةدى اال انوية العامة سهى 

 .التعليمايتسمون بضعف المستوى جعلهم أنهم 

 .الثانييبين الحالة التعميمية لممزارعين والجيل  :(4جدول رقم )
 الحالة التعلٌمٌة الفئات

ٌقرأ  أمً
 وٌكتب

 اإلجمالً جامعً ثانوي إعدادي ابتدائً

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 122 106 - - 15 ،1 11 16 02 06 15 12 62 ،6 المزارعون
 122 101 ، 12 61 62 10 15 16 11 01 01 15 12 الثاني الجيل
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% مةةنهم 61لتعلةةيم بالنسةةبة ابنةةاا الجيةةل ال ةةانى س ةةد تحعةةل بينمةةا يالحةةظ الرذبةةة سةةى مواعةةلة ا 
يم لةون  سهةمأما مةن ي ةرأ وياتةم   % ةد تحعلوا على التهاد  اإلعدادية10ل انوية اما أن اعلى التهاد  

يم لةةةون أا ةةةر مةةةن  لةةةث % بعاةةةس ساةةةة المةةةزارعين الةةةذين 15% وأن نسةةةبة ااميةةةة 16% واابتداايةةةة 01
% مةةن حجةةم العينةةة وةةةد يرجةةي السةةبم سةةى ،لةةى تةةهاداج جامعيةةة سيم لةةون العينةةة أمةةا الةةذين تحعةةلوا ع

 ارتفاع نسبة التعليم سى الجيل ال انى إلى توسر سرص التعليم.
والجيةةل أظهةةرج نتةةااث هةةذ  الدراسةةة أن هنةةاك رذبةةة ةويةةة لةةدى المةةزارعين  الرغبــة فــى تعمــيم البنــات: -6

% مةن 42( أن 5ويبةين جةدول رةةم  معيةة ال انى سى أن يواعل أبنااهم دراستهم حتى المرحلة الجا
% سهةةم يرذبةةون سةةى تعلةةيم بنةةاتهم ،0 نأ  تعليمةةا جامعيةةا نعلةةيم بنةةاتهتالمةةزارعين لةةديهم الرذبةةة سةةى 

 حتى المرحلة اإلعدادية.  ن% من المزارعين يرون ااتفاا تعليم بناته11بينما   تعليما متوسطا

 لمرغبة فى تعميم بناتهم يبين المزارعين والجيل الثانى وفقا :(5جدول رقم )
 الفئات

 المجموع جامعى ثانوى إعدادى

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 199 123 69 74 28 35 11 14 المزراعون

 199 127 57 72 22 28 21 27 الجيل الثانى

% مةن 00 وأن  تعليمةا جامعيةا ن% مةن العينةة تعلةيم بنةاته51أما بالنسبة للجيل ال انى سيفضل 
ويعت د أسةراد العينةة مةن الجيلةين أن تعلةيم البنةاج يسةاعدهم علةى ااعتمةاد لون التعليم المتوسط يفضالعينة 

يجةاد سةرص العمةل المناسةبة حتةى تتةارك سةى بنةاا متةاريي التنميةة الم تلفةة سةى المجتمةي  على النفس   وا 
 اما أن  سيساعد على الزواج ااا ر است رارًا وأمنًا.

ين يسةانون بيوتةا عاديةة ( أن المزارعةون الةذ4اسة الةوارد  بالجةدول رةةم  تتير نتااث الدر  نوع السكن: -5
% مةةةن العينةةةة والةةةذين يسةةةانون بيوتةةةا بةةةالحجر ومعروتةةةة بال تةةةم ،0 بلرةةةج نسةةةبتهم مةةةن الطةةةين
 %.61حدي ة من المزارعين % من العينة أما الذين يسانون بيوتا 65سيم لون 

 يل الثانىيبين نوع السكن لممزارعين والج :(6جدول رقم ) 

 بالطٌن الفئات
بالحجر 

ومعروش 
 بالخشب

حدٌث مكتمل 
 المواصفات

 المجموع

 % عدد % عدد % عدد % عدد 
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 122 106 61 65 65 66 ،0 65 المزارعون
 122 101 52 46 02 61 01 01 الجيل الثانى

  وأن % مةن العينةة ي يمةون سةى منةازل مةن الطةين 01 أن أما الجيل ال ةانى سةدلج نتةااث الدراسةة
% من أسراد الجيل ال انى المبحو ين ي يمون سى منازل من الحجةر ااحمةر ومعروتةة بال تةم   وأن 02
 % منهم يسانون سى منازل حدي ة. 52

ذيةةر واضةةف المعةةالم حيةةث ا مةةن النتةةااث أن تةةال المسةةان الريفةةى ةةةد تريةةر بحيةةث أعةةبف ويبةةدو 
حظيةر  مواتةى أو حظةاار تربيةة ية  عةدم وجةود ظهرج علي  أتاال المنازل الحدي ةة اامةر الةذى ترتةم عل

الطيةةور المنزليةةة ممةةا أ ةةر علةةى طبيعةةة نتةةاط ااسةةر  الريفيةةة وبالتةةالى أعةةبحج ال ريةةة مسةةتهلاة وليسةةج 
 منتجة اما اان هو من ةبل. 

تظهةةر نتةةااث هةةذ  الدراسةةة أن هنةةاك ا تالسةةا ابيةةرا سةةى تةةال ااسةةر  بةةين المةةزارعين  شــكل األســرة: -4
ة  نوويةة  % مةةن المةةزارعين يم لةةون أسةةر 61( أن حةةوالى 1د تبةةين مةةن الجةةدول رةةةم  والجيةةل ال ةةانى وةةة

أمةا بالنسةبة اسةر  .% مةن العينةة01% وااسةر  المرابةة تم ةل 64بينما اانج ااسر  الممتةد  تم ةل 
% مةةن 42الجيةةل ال ةةانى سةة ن الرالبيةةة العظمةةى مةةنهم تعتبةةر أسةةرا نوويةةة حيةةث أن هةةذ  الفاةةة تم ةةل 

 ة.ن% من أسراد العي2% وااسر المرابة 00سر الممتد  سهى تم ل العينة أما اا

   

 األسرة لجيمى المزارعين والجيل الثانى نوعيبين  :(7جدول رقم )
 الفئات

  شكل األسرة

 اإلجمالى مركبة ممتدة نووٌة

 % عدد % عدد % عدد % عدد 
 122 106 01 66 64 66 61 64 المزارعون

 122 101 2 10 00 ،0 42 1، الجيل الثانى
أتةةةاال ااسةةةر  بةةةين الجيلةةةين يوضةةةف مةةةدى ضةةةعف حجةةةم ال ةةةو  العاملةةةة بةةةالريف  سةةةاهةةةذا التبةةةاين  
عةالهم عةن ااسةر  أو العاالةة يم ل ععم العملية اإلنتاجيةة بةالريف وانف الذي ال اناالجيل  بيينو اعة 

 .مما أضعف من ةوتها اإلنتاجية
 يبلة  عةدد أسرادهةا( أن نسةبة أسةر المةزارعين ،ل رةةم  نتةااث الدراسةة بالجةدو  أوضةحج حجم األسـرة: -1

أتةةة اص تبلةةة   ،-4يبلةةة  حجمهةةةا مةةةا بةةةين  التةةةاااسةةةر % وأن 02أتةةة اص بلرةةةج  5 – 1مةةةن 
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س ةةد  ال ةةانا. للجيةةل لعينةةةا% مةةن 60م ةةل ستت عةةًا  11أمةةا أولاةةك الةةذين تزيةةد عةةددهم عةةن   61%
ممتةد     أسةر % ذو 00النوويةة    % مةن المبحةو ين يتسةمون بااسةر 42ظهةرج نتةااث الدراسةة أن 

 % منهم يتسمون بالسر  المرابة. 2

ونست لص من هذا الجدول أن اسراد الجيل ال ةانى يتسةمون بزيةاد  الةوعى بلعةحة اإلنجابيةة وأنهةم يميلةون 
 إلى أاسر العرير  عاس المزارعين نظراص لحاجتهم إلى أيدى عاملة. 

 والجيل الثانىيبين حجم أسر المزارعين  :(8جدول رقم )

 الفئات
  5-1من 

 فرد
 8-6من 

 افراد
 12-2من 

 افراد
 المجموع فأكثر 11

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 122 106 60 62 11 01 61 ،6 02 05 المزارعون
 122 101 ، 11 02 05 12 06 56 41 الجيل الثانى

ــل الثــانى: ةاتجاهــات هجــر  -، ( أن أهةةم 2اسةةة بالجةةدول رةةةم  تبةةين نتةةااث هةةذ  الدر  المــزارعين / الجي
 الحرسةةحرسةة الزراعةة لرالبيةة أسةراد ااسةر  تلةك  تةركالتريراج التى طةرأج علةى أسةر المةزارعين هةو 

امةا تبةين النتةااث أيضةا أنة    عليها سى الماضى بح ا عن المال والعااد المادى السريي واالتى تعود
 ة إلةةى المدينةةة واإلةامةةة بهةةا وس ةةاجةةر  ال ريةةبالنسةةبة للجيةةل ال ةةانى نجةةد أن هةةذ  الفاةةة اضةةطرج إلةةى ه

لطبيعة العمل بالمدن مما أ ر سلبيا على ةوى العمل دا ل ال ريةة وبالتةالى ةةد سةاهم ذلةك سةى تةرك 
% مةةن المةةزارعين يعملةةون 01وتتةةير النتةةااث أن  .الا يةةر مةةن المةةزارعين اارض الزراعيةةة للمالةةك

% يعملةون 65وأن   ن بوظااف  دميةة بالحاومةة% من اسراد العينة يعملو ،6بحرسة الزراعة وأن 
% مةةن اسةةراد العينةةة يعملةةون 52أمةةا بالنسةةبة للجيةةل ال ةةانى ستتةةير النتةةااث أن بتعمةةال حةةر  متنوعةةة 

% مةةةنهم يعملةةةون 02% مةةةنهم يعملةةون ب طةةةاع الزراعةةةة   01بتعمةةال متنوعةةةة دا ةةةل المدينةةةة وأن 
 بالوظااف الحاومية. 

 ة المزارعين والجيل الثانى لمعمل بقطاع الزراعةيبين اتجاهات هجر  :(9جدول رقم )
ٌعمل بحرفة  الفئات

 الزراعة
العمل بوظائف 

 حكومٌة
حرف متنوعة 

 بالمدٌنة
 اإلجمالى

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 122 106 65 66 ،6 61 01 66 المزراعون
 122 101 52 15 02 05 01 01 الجيل الثانى



 

 

 

 
14                                                            AHMED MOHAMED ELSAYED 

سةى حيةا  ااسةراد والجماعةاج  للعالةةاج ااجتماعيةة دورا أساسةيا العالقة االجتماعيـة بـين الجيـران: -2
المتبادلةةة  راجودرجةةة المعرسةةة والزيةةا  أن التعةةاون والتاةةاتف يعتمةةدان ذالبةةا علةةى عةةلة ال رابةةةحيةةث 

أن والمسةةةاعداج التةةةةى ت ةةةدمها الجيةةةةران لبعضةةةهم سةةةةواا اانةةةج ماديةةةةة أو معنويةةةة ومةةةةن المعةةةةروف 
ااجتمةاعى أمةا الجيةل ال ةانى سة نهم ي يمةون سةى المةدن بط بالبنةاا ي يمون سى مناطق ترتالمزراعين 

 جتماعية بين الجيران.حيث تضعف الروابط اا

% مةن المةزارعين ي يمةون بجانةم 41 ( أن12بالجةدول رةةم   الدراسةةهةذ  وةد أظهرج نتااث 
المعرسةةة سةة ن % بالنسةةبة للجيةةل ال ةةانى أمةةا بالنسةةبة لدرجةةة 02تعةةدى هةةذ  النسةةبة تأةةةاربهم بينمةةا ا 

  % مةةن الجيةةل ال ةةانى يعرسةةون جيةةرانهم66   بينمةةا وجةةد أنيعرسةةون جيةةرانهم% مةةن المةةزارعين 42
% 56   وأن% مةن المةزارعين يةزورون جيةرانهم بعةفة مسةتمر 11أما بالنسةبة لزيةار  الجيةران سة ن 

ة لجيةرانهم نةعيأسةراد الي ةدمونها أمةا بالنسةبة للمسةاعداج التةى من الجيةل ال ةانى ي ومةون بهةذا العمةل 
مون لجيةرانهم مسةاعداج ماديةة ومعنويةة أو  دميةة سةى حةين دي ة% من المةزارعين 12سيالحظ أن 

ومةن هةةذا نسةةتنث أن ي ةةدمون م ةل هةةذ  المسةةاعداج  ال ةانىل % مةةن اسةراد العينةةة بالجيةة10وجةد أن 
الجيةةران امةةا أن درجةةة المعرسةةة مةةي   وااعتمةةاد علةةى الةةنفس بااسةةت الليةالحيةةا  سةةى المةةدن تتسةةم 

   .عاسوالمساعداج المتبادلة سيما بينهم تعتبر محدود  
 
 يبين العالقة بين الجيران بالنسبة لمجيمين :(19جدول رقم )

 الفئات

 مساعدة الجٌران زٌارة الجٌران درجة المعرفة قرابة الجٌران

 اقارب
لٌسو 
 أقارب

 أعرفهم
أعرف 
 بعضهم

 معنوٌة مادٌة نادرا غالبا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % ددع % عدد % عدد

 36 44 64 79 29 36 71 87 31 38 69 85 33 49 67 83 نالمزارعي
 43 55 57 72 46 58 54 69 57 72 43 55 71 99 29 37 الجيل الثانى

الماضةا ولةذا نجةد أن العمليةة اإلنتاجيةة بةالريف ةةد ان فضةج نتيجةة عةدم مسةاعد  الجيةران بعضةهم 
 ة( مي إحجام ذالبية المزارعين عن العمل ب طاع الزراعة.البعض  المزامل

 االقتصادية: التغيرات ثانياً: 
-1يحةوزون المةزارعين جيةل % مةن 51تتير نتةااث هةذ  الدراسةة أن حيازة األرا الزراعية: حجم  -1

 5% مةن المةزارعين يحةوزون 15سةدان    6-6يحةوزون % من المةزارعين 06سدان   بينما وجد  0
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  % مةةنهم ا يحةةوزون أى مسةةاحة زراعيةةة55أمةةا الجيةةل ال ةةانى مةةن اابنةةاا سوجةةد أن  أسدنةةة سةةتا ر
نستنتث من ذلك أن جيل اابنةاا لةيس لدية  رذبةة  .سدان 0-1% منهم يحوزون على 01بينما تبين 

ال يمةةةةة سةةةةى العمةةةةل ب طةةةةاع الزراعةةةةة حيةةةةث معظمهةةةةم تةةةةرك اارض الزراعيةةةةة للمالةةةةك نظةةةةرا ارتفةةةةاع 
أ ةةةر ذلةةةك علةةةى العمليةةةة اإلنتاجيةةةة بال ريةةةة الريفيةةةة ممةةةا اةةةد مةةةن اارض الزراعيةةةة اإليجاريةةةة وةلةةةة العا

 (.11جدول  

 يبين حجم حيازة الجيمين من األرا المزرعية :(11جدول رقم )

 الفئات

 حجم حٌازة األرض المزرعٌة

 المجموع ال ٌحوزون فدان فأكثر 5 فدان 0-0 فدان 1-0

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 122 106 12 16 15 ،1 06 02 51 46 نارعيمز ال
 122 101 55 12 5 4 16 1 0 66 جيل األبناء

 

% مةةةن المةةةزارعين يحةةةوزون ،6أبةةةرزج نتةةةااث هةةةذ  الدراسةةةة أن  حجـــم حيـــازة الحيوانـــات المزرعيـــة: -2
% 65رأس ماتةةية وأن  6-6% مةةن المةةزارعين يحةةوزون مةةن 01رأس ماتةةية بينمةةا وجةةد أن  (0-1 مةةن

% ا يحةةةوزون 45الجيةةل ال ةةةانى س ةةد أوضةةةحج نتةةااث هةةةذ  الدراسةةة أن وسيمةةةا يتعلةةق بتبنةةةاا   ا يحةةوزون
 (.10جدول  رأس ماتية  (0-1 % يحوزون من 02بينما وجد أن 

 يبين حجم حيازة الجيمين من الحيوانات المزرعية :(12جدول رقم )

 الفئات

 حجم حٌازة الحٌوانات المزرعٌة

 المجموع ال ٌحوزون فأكثر 5 ٌةرأس ماش 0-0 رأس ماشٌة 1-0

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 122 106 65 66 - - 01 66 ،6 61 المزارعون
 122 101 45 6، - - 4 1 02 61 جيل األبناء

% ا يحةةوزون أى عةةدد 6،( أن ذالبيةةة أبنةةاا الجيةةل ال ةةانى مةةن اابنةةاا 10يتبةةين مةةن الجةةدول  
إنتاجيةةة ال ةةرو  الحيوانيةةة وعةةدم ااسةةت مار ممةةا أدى ذلةةك إلةةى ارتفةةاع  مةةن المواتةةى اامةةر الةةذى يةةؤ ر علةةى

 أسعار اللحوم نتيجة ةلة العرض من اإلنتاج الحيوانى. 
% مةن المةزارعين مةازالوا يزرعةةون 51نتةااث هةذ  الدراسةة أن  أوضةحج  المنـزرع نوعيـة المحصـول  -3

يزرعةةةون برسةةةيم سةةةى حةةةين % 14% يزرعةةةون أذر  تةةةامية   02% يزرعةةةون ال مةةةف   64ارز وأن 
مةةةا ي ةةةرم مةةةن نعةةةف العينةةةة أمةةةا سيمةةةا يتعلةةةق بجيةةةل اابنةةةاا سةةة ن  % يزرعةةةون  ضةةةار12تبةةةين أن 
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% مةةنهم يزرعةةون ةمةةةف نظةةرا لعةةدم احتياجةةة  50% ذاج العااةةد السةةةريي   وأن 62يزرعةةون  ضةةار 
 .على أيدى عاملة أو تااليف بالرضاسة إلى زياد  إنتاجيت 

 المحاصيل التى يزرعونها أفراد لعينة من الجيمين يبين نوعية: ( 13جدول رقم )

 الفئات

 نوعٌة المحاصٌل

 محاصٌل غٌر تقلٌدٌة محاصٌل تقلٌدٌة

 أخرى فاكهة خضار برسٌم أذرة شامٌة قمح أرز

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 - - 9 11 19 23 16 29 29 25 46 57 51 63 المزارعون
 23 29 21 27 49 62 19 15 - - 52 66 17 22 الثانيالجيل 

ل ةةد حةةدد د ةةل المةةزارعين سةةى هةةذ  الدراسةةة علةةى أسةةاس معرسةةة مجمةةوع مةةا  مصــادر دخــل المــزارعين: -4
وةةةد بلةة  متوسةةط د ةةل المةةزارع والحيوانيةةة النباتيةةة تجاتةة  م ابةةل بيةةي من ن ةةودل عليةة  المةةزارع مةةن عةةيتح

ن أمةي مالحظةة   جنية  تةهريا 622جنية ( سةنويا أى حةوالى  6422ى  من النتاط اإلنتةاجى الزراعة
وةةةةد أوضةةةحج هةةةذ  الدراسةةةة  ى لو ا يعطةةةون أرةامةةةا دةي ةةةة بالنسةةةبة للةةةد ل المحعةةةمعظةةةم المةةةزارعين 

بينمةةا بلرةةج نسةةبة   جنيةة  سةةنويا 1222س ةةط مةةن العينةةة ي ةةل د لهةةم عةةن % 62( أن 16جةةدول رةةةم  
% س ةةةط مةةةن العينةةةة 65% وأن 65جنيةةة  سةةةنويا  0222-1222لةةةذين يبلةةة  د لهةةةم مةةةا بةةةين اأولاةةةك 

جنيةة  سةةتا ر سةةنويا. أمةةا بالنسةةبة للمعةةاريف التةةى انف ةةج علةةى الفةةدان  6222يعةةل د لهةةم مةةا بةةين 
جنيةة  تةةاملة اإليجةةار وتالفةةة العمالةةة والبةةذور وااسةةمد  وةةةد أظهةةرج  0122الواحةةد س ةةد بلرةةج حةةوالى 

جنيةةة   0222-جنيةةة   1222مةةةزارعهم مةةا بةةةين % مةةةن العينةةة يعةةةرسون علةةةى 62نتةةااث أن حةةةوالى ال
% مةن العينةة 00سلةم تةزد نسةبتهم عةن ا يجنية  سةنو  6222سنويا أما أولاك الذين يعرسون أا ةر مةن 

ويجةةةم أن نالحةةةظ أنةةة  المةةةا زادج معةةةاريف المزرعةةةة المةةةا زاد إنتاجهةةةا وبالتةةةالى تحسةةةنج الظةةةروف 
 ااةتعادية لعاحبها.

 لسنوى والمصاريف السنويةيبين دخل المزرعة ا :(14جدول رقم )

 الفئات

 مجموع مصارٌف المزرعة دخل المزرعة السنوى

أقل من 
1222 
 جنٌه

1222-
0222 
 جنٌه

0222 
 جنٌه فأكثر

 المجموع
أقل من 
1222 
 جنٌه

1222-
0222 
 جنٌه

0222 
 جنٌه فأكثر

 المجموع

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 199 123 22 27 39 37 48 59 199 123 35 43 35 43 39 37 المزارعون

ل د حددج معادر د ل الجيل ال انى علةى أسةاس مجمةوع مةا يتحعةل  مصادر دخل الجيل الثانى: -5
( 15د ةل زراعةى ويبةين جةدول    وأجةورعلي  الت ص الواحد من أسراد أسرت  العةاملين مةن مرتبةاج 
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% معةةدرها مرتةةم الزوجةةة 01وأن   لةةزوج% مةةن معةةادر د ةةل الجيةةل ال ةةانى وحةةدها مرتةةم ا65أن 
العمةةل % مةةن لعينةةة معةةدر د لهةةا مةةن 06أن تبةةين وامةةا  .% مةةن الةةد ل معةةدرها زراعةةى16أن و 

% مةن العينةة يتحعةلون 65وبالنظر إلى إجمةالى الةد ل السةنوى للجيةل ال ةانى يتبةين أن هنةاك الحر 
-0222ين % يتحعةةةلون علةةةى د ةةةل مةةةا بةةة62جنيةةة  وأن  (0222-1222 علةةةى د ةةةل مةةةا بةةةين 

أاف جنيةةة   6% يزيةةةد مجمةةةوع د لهةةةم عةةةن ،6جنيةةة  امةةةا أن مةةةا ي ةةةرم مةةةن نعةةةف العينةةةة  6222
سنويا ويمان أن نستنث بعةفة عامةة أن د ةل الجيةل ال ةانى يعتبةر أةةل مةن د ةل المةزارعين امةا تةدل 

سةةى مجةةال اإلنتةةاج الزراعةةى حيةةث يعتمةةدون علةةى الةةد ل مةةن المرتبةةاج وااعمةةال  اارةةةام اإلحعةةااية
   حر .ال

 ( يبين مصادر دخل ومجموع الدخل السنوى لمجيل الثانى15جدول رقم )
 مجموع الدخل السنوى مصادر الدخل 

مرتب 
 الزوج

مرتب 
 الزوجة

-1222 المجموع أعمال حرة زراعى
0222 

0222-
0222 

0222 
 فأكثر

 المجموع

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

43 35 33 27 17 14 39 24 123 199 43 35 33 27 47 38 123 199 

تعاةةةس ذوق السةةةاان وةةةةدرتهم إلنفةةةاق الم تلفةةةة احيةةةث أن مجةةةااج  مجـــاالت اإلنفـــاق المختمفـــة: -6
( أن المةةةزارعين بعةةةفة عامةةةة ينف ةةةون أا ةةةر مةةةن الجيةةةل 14ليةةةة ويبةةةين الجةةةدول رةةةةم  اااةتعةةةادية والم

الدراسةةةة أن  اتةةةارجاإلنفةةةاق علةةةى اااةةةل حيةةةث ال ةةةانى سةةةى مجةةةااج اإلنفةةةاق الم تلفةةةة وب عةةةوص 
% س ةط مةن الجيةل ال ةانى الةةذين 61جنية  تةهريا سةى م ابةل  122المةزارعين ينف ةون أا ةر مةن  %،1

يعرسون نفس ال يمة أمةا ب عةوص المالبةس س ةد بينةج الدراسةة أنة  لةم ياةن هنةاك ا تالسةا ابيةرا بةين 
% العينةةة 46جنية  تةهريا تعةادل  52 ةر مةن الةذين يعةةرسون أاحيةث اانةج نسةبة المةزارعين الجيلةين 

ويرجةةةةي ارتفةةةةاع نسةةةةبة إنفةةةةاق   % مةةةةن الجيةةةةل ال ةةةةانى والةةةةذين يعةةةةرسون نفةةةةس الم ةةةةدار52سةةةةى م ابةةةةل 
بينمةةا يرجةةي عةةدم وجةةود   وا ةةر  الزااةةرين أو الضةةيوف  ااا ةةر نظةةرا لا ةةر  عةةدد أسةةراد ااسةةر المةةزارعين 

نظةرا ان سةاان الريةف ا يبةالرون سةى  ملةبسالعلةى ا تالساج ابير  بين الجيلةين ب عةوص اإلنفةاق 
 التظاهر أو التفا ر على اةتناا المالبس الجديد  بعور  يومية. 

إلنفةةةةاق عنةةةةد اع نسةةةةبة اأمةةةةا بالنسةةةةبة لىنفةةةةاق علةةةةى المناسةةةةباج ااجتماعيةةةةة سةةةةيالحظ ارتفةةةة
يا عنهةةا لةةدى الجيةةل ال ةةانى وةةةد بلرةةج نسةةبة الةةذين يعةةرسون أا ةةر مةةن  مسةةين جنيةة  تةةهر  المةةزارعين

ويرجةي ارتفةاع نسةبة  .% مةن الجيةل ال ةانى10% ن العينةة سةى م ابةل 1،بالنسبة للمةزارعين حةوالى 
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الريفيةة واالتزامةاج نحةو ااةةارم امةا تتةير النتةااث أن المةزارعين إلى طبيعةة الحيةا  إنفاق المزارعين 
النزعةة الدينيةة حيةث  أا ر مساعد  لالسر الف ير  عن أبناا الجيةل ال ةانى نظةرًا ان ابةار السةن لةديهم

 %.62%  بينما بلرج نسبة أبناا الجيل ال انى 66بلرج نسبتهم 
 يبين مجاالت اإلنفاق الشهرى بالنسبة لممزارعين والجيل الثانى :(16جدول رقم )

 الفئات

 المساعدات المناسبات الملبس المأكل

أقل من 
122 

أكثر من 
122 

 52أكثر من  52أقل من  52أكثر من  52أقل من 
أقل من 

52 
أكثر من 

52 
 ال ٌوجد

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 24 39 44 54 32 39 81 199 19 23 63 77 37 46 78 96 22 27 المزارعون
ـــــــــــــــل  الجي

 الثاني
88 69 39 31 63 59 64 59 35 28 92 72 33 26 49 39 45 35 

 الزراعية لجيمي اآلباء واألبناء المبحوثين تحديد درجة مستوى االنتاجية ثالثا:
(  ان مسةةتوى اانتاجيةةة الزراعيةةة لجيةةل اابةةاا المبحةةو ين اةةان 11النتةةااث الةةوارد  بالجةةدول رةةةم  

% سا حين تبين أيضا مةن نفةس  11% ومن فضة بنسبة  06%   ومتوسطة بنسبة  46مرتفي بنسبة 
%   46%   ومتوسةط بنسةبة  11اا اان مرتفةي بنسةبة الجدول ان مستوى اانتاجية الزراعية لجيل اابن

 .% 02ومن فض 
نستنتث من ذلك ان السياساج الزراعية الراهنة والتى عاعرها جيل اابنةاا ةةد أدج الةى  فةض اانتاجيةة 

 الزراعية لدى المزارعين   سا حين اانج اانتاجية لدى جيل ااباا مرتفعة حيث ان 
 تاجية الزراعية لجيمي اآلباء واألبناء المبحوثينتحديد مستوى االن: ( 17جدول )

مستوى 
 االنتاجٌة
 الفئات

 االجمالً منخفض متوسط عالى

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 122 106 11 16 06 62 46 12 جيل اآلباء 
 122 101 02 04 46 2، 11 01 جيل األبناء 

  .المصدر : جمعت وحسبت من واقع استمارة األستبيان
 

سةةةاج الزراعيةةةة اانةةةج لعةةةالف الةةةزراع ولاةةةن سياسةةةة تحةةةرر ااةتعةةةاد الحةةةر لعبةةةج دورا أساسةةةيا سةةةا السيا
 التباين الذي حدث سا اإلنتاجية الزراعية لجيلا ااباا والمعلمين واابناا المبحو ين.
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 المتغيـــرات المســـتقمة المدروســـة وعالقتهـــا بالـــدرجات المعبـــرة عـــن االنتاجيـــة الزراعيـــة رابعـــاً:
   :اآلباءبجيل  المتعمقة

معامةةل اارتبةةاط البسةةيط أظهةةرج نتةةااث التحليةةل ااحعةةااا الموضةةحة بجةةدول رةةةم  وباسةةت دام
بةين الةدرجاج المعبةر  عةن اانتاجيةة  2.21(  أن هناك عالةة ارتباطية موجبة معنوية على مسةتوى ،1 

ل اارتبةاط البسةيط   الةد ل الزراعية وبين اةل مةن التسةعة متريةراج التاليةة مرتبةة تنازليةا طب ةا ل يمةة معامة
(  ارتفةةةةةاع أجةةةةةور العمالةةةةةة الزراعيةةةةةة 2.541(  ارتفةةةةةاع ال يمةةةةةة اايجاريةةةةةة لةةةةةألرض الزراعيةةةةةة  2.5،1 
(  ةلةةةةةة العااةةةةةد مةةةةةن اارض الزراعيةةةةةة 2.645بيةةةةةي المحاعةةةةةيل الزراعيةةةةةة   أسةةةةةعار(   فةةةةةض 2.624 
(  عةةةدد 2.660نزرعةةةة  (  نوعيةةةة المحاعةةةيل الم2.614( ارتفةةةاع اسةةةعار مسةةةتلزماج اانتةةةاج  2.665 

   .(،2.01(   عمر المبحوث  2.626أسراد ااسر   
بةين الةدرجاج المعبةر  عةن  2.25وجود عالةة ارتباطية موجبة معنوية علةى مسةتوى  أتضفاما 

(  2.146اانتاجية الزراعية وبين اةل مةن المتريةراج التاليةة   عةدد أسةراد ااسةر  العةاملين بحرسةة الزراعةة  
 .(2.161(   الحالة التعليمية للمبحوث  2.140ع     بر  المزار 

وامةةا سةةبق اايضةةاح سةة ن هةةذا اارتبةةاط الطةةردي بةةين الةةدرجاج المعبةةر  عةةن اانتاجيةةة الزراعيةةة 
والمتريةةةراج المسةةةت لة المدروسةةةة يتةةةير إلةةةى ان اانتاجيةةةة الزراعيةةةة تتةةةت ر بزيةةةاد  ةةةةيم اةةةل مةةةن المتريةةةراج 

 المست لة اا نى عتر.
 
 
 
 

قيم معامالت االرتباط البسيط المعبرة عن األنتاجية الزراعية والمتغيرات  :(18جدول )
 المستقمة المدروسة لجيل اآلباء المبحوثين

 قيم معامالت االرتباط المتغيرات المستقمة المدروسة
 ** 2.5،1 الد ل                  -1
 ** 2.541 ارتفاع ال يمة اايجارية لألرض الزراعية  - 0 
 ** 2.624 العمالة الزراعية ارتفاع أجور  - 6
 ** 2.645  فض اسعار بيي المحاعيل الزراعية  - 6
 ** 2.665 ةلة العااد من اارض الزراعية  - 5
 ** 2.614 ارتفاع اسعار مستلزماج اانتاج  – 4
 ** 2.660 نوعية المحاعيل المنزرعة  الترايم المحعولا ( – 1
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 ** 2.626 عدد أسراد ااسر   – ،
 ** ،2.01  سن المبحوث – 2

 * 2.146 عدد أسراد ااسر  العاملين بحرسة الزراعة  – 12
 * 2.140  بر  المزارع  – 11
 * 2.161 الحالة التعليمية للمبحوث  – 10
 2.216 العالةاج ااجتماعية مي الجيران  – 16
 2.42 هجر المبحو ين لحرسة الزراعة  – 16
  2.56 عدد أسراد ااسر  الموظفين  – 15
  2.22 درجة اانفاق ااسري  –14

 9.125=  9.95( عمى مستوى معنوية rقيمة )               9.95*معنوي عمى مستوى 
 9.165= 9.91( عمى مستوى معنوية rقيمة )           9.91** معنوي عمى مستوى 

 

يةة بينما أتضف عدم وجود أي عالةة إرتباطية معنوية بين الدرجاج المعبةر  عةن اإلنتاجيةة الزراع
وبةةين اةةل مةةن المتريةةراج التاليةةة   العالةةةاج ااجتماعيةةة مةةي الجيةةران   هجةةر المبحةةو ين لحرسةةة الزراعةةة   

 .عدد أسراد ااسر  الموظفين   درجة اإلنفاق ااسري
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 وقد استخدم نموذج " التحميل االرتباطي االنحداري المتعدد المندرج الصاعد 
Step – wise Multiple correlation and Regression                                              
ل ياس ااسهام الجزاا للمتريراج المست لة اا نى عتر ذاج اارتبةاط المعنةوي سةا تفسةير تبةاين 
الدرجاج المعبر  عن اانتاجية الزراعية لجيل ااباا المبحو ين   وتوضةف النتةااث المعروضةة بجةدول رةةم 

متريةةةراج س ةةةط اسةةةهمج معنويةةةا سةةةا تفسةةةير ال ياسةةةين الالةةةا للةةةدرجاج المعبةةةر  عةةةن ( ان هنةةةاك اربعةةةة 12 
% ارتفةةاع ال يمةةة اايجاريةةة لةةألرض الزراعيةةة بنسةةبة اسةةهام 66.6اانتاجيةةة وهةةا   الةةد ل بنسةةبة اسةةهام 

%    فض بيةي اسةعار المحاعةيل الزراعيةة  0.0%   ارتفاع اجور العمالة الزراعية بنسبة اسهام  6.4
% مةةةن التبةةةاين سةةةا  60.4% وهةةةو مةةةايعنا ان هةةةذ  المريةةةراج ااربعةةةة معةةةا تفسةةةر  1.6هام بنسةةةبة اسةةة

 الدرجاج المعبر  عن اانتاجية الزراعية . 
نتائج التحميل االرتباطي االنحداري المتعددين بين الدرجات المعبرة عن االنتاجية  :(19جدول )

 .ة لجيل اآلباء المبحوثينالزراعية كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقمة المدروس
 الخطوات

المتغٌرات 
المستقلة الداخلة 

 فً التحلٌل

معامل 
االرتباط 

 Rالمتعدد 

النسبة التراكمٌة 
للتباٌن المفسر 
 للمتغٌر التابع

% المعنوٌة 
للتباٌن المفسر 
 للمتغٌر التابع

قٌمة معامل 
 االنحدار

 المحسوبة Fقٌمة 

 ** 162.216 0.022 66.62 2.6662 2.5،45 الد ل الخطوة األولى

ال يمة اايجارية  الخطوة الثانية
 لألرض الزراعية

2.4061 2.6220 6.46 2.600 12.206 ** 

أجور العمالة  الخطوة الثالثة 
 الزراعية

2.4600 2.6106 0.00 2.664 51.551 ** 

المحاعيل  أسعار الخطوة الرابعة 
 الزراعية

2.4504 2.6052 1.65 2.661 60.664 ** 

 9.91**معنوى عمى مستوى                              6.76" الجدولية =  Fقيمة " 
 

ــرة عــن  ــدرجات المعب ــاء المبحــوثين والمرتبطــة بال ــل االبن ــة بجي ــرات المســتقمة المدروســة المتعمق المتغي
   :االنتاجية الزراعية

 ااةةل  و يعةةدم ا تبةةار عةةحة الفةةرض البح ةةا ال ةةانا تةةم عةةياذة الفةةرض ااحعةةااا التةةالا وال
وجود عالةة ارتباطية بين الدرجاج المعبر  عةن اانتاجيةة الزراعيةة لجيةل اابنةاا وبةين اةل مةن المتريةراج 
التالية   الد ل   ارتفاع ال يمة اايجارية لألرض الزراعية   ارتفاع أجةور العمالةة الزراعيةة  فةض اسةعار 

عيةةة   ارتفةةاع اسةةعار مسةةتلزماج اانتةةاج   نوعيةةة بيةةي المحاعةةيل الزراعيةةة   ةلةةة العااةةد مةةن اارض الزرا
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المحاعةيل المنزرعةة   عةدد أسةراد ااسةر    عمةر المبحةةوث   عةدد أسةراد ااسةر  العةاملين بحرسةة الزراعةةة   
 بةةر  المةةةزارع   الحالةةةة التعليميةةة للمبحةةةوث   العالةةةةة ااجتماعيةةة مةةةي الجيةةةران   هجةةر  المبحةةةو ين لحرسةةةة 

 سر  الموظفين   درجة اانفاق ااسري . الزراعة   عدد أسراد اا
وباسةةة دام معامةةةل اارتبةةةاط البسةةةيط أظهةةةرج نتةةةااث التحليةةةل ااحعةةةااا الموضةةةحة بجةةةدول رةةةةم 

بةين الةدرجاج المعبةر  عةن اانتاجيةة  2.21( أن هناك عالةة ارتباطيةة موجبةة معنويةة علةى مسةتوى 02 
نازليةا طب ةا ل يمةة معامةل اارتبةاط البسةيط   الةد ل الزراعية وبين اةل مةن التسةعة متريةراج التاليةة مرتبةة ت

(   ارتفةةةةاع أجةةةةور العمالةةةةة الزراعيةةةةة  2.514(   ارتفةةةةاع ال يمةةةةة اايجاريةةةةة لةةةةألرض الزراعيةةةةة  2.520 
(   ةلةةةةة العااةةةةد مةةةةن اارض الزراعيةةةةة 2.560(    فةةةةض اسةةةةعار بيةةةةي المحاعةةةةيل الزراعيةةةةة  2.552 
(  عةةدد 2.601(   نوعيةةة المحاعةةيل المنزرعةةة  2.6،6 ( ارتفةةاع اسةةعار مسةةتلزماج اانتةةاج 2.652 

   .(2.064(   عمر المبحوث  2.046أسراد ااسر   
بين الةدرجاج المعيةر  عةن اانتاجيةة  2.25اما اتضف وجود عالةة ارتباطية موجبة معنوية على مستوى 

(   الحالةةة 2.102زراعةةة  الزراعيةةة وبةةين اةةل مةةن المتريةةراج التاليةةة   عةةدد أسةةراد ااسةةر  العةةاملين بحرسةةة ال
   .(،2.10(    بر  المبحوث  2.102التعليمية للمبحوث  

وامةةا سةةبق اايضةةاح سةة ن هةةذا اارتبةةاط الطةةردي بةةين الةةدرجاج المعبةةر  عةةن اانتاجيةةة الزراعيةةة 
والمتريةةةراج المسةةةت لة المدروسةةةة يتةةةير إلةةةى ان اانتاجيةةةة الزراعيةةةة تتةةةت ر بزيةةةاد  ةةةةيم اةةةل مةةةن المتريةةةراج 

 لة اا نى عتر.المست 
عدم وجود أي عالةة إرتباطية معنوية بين الدرجاج المعبةر  عةن اانتاجيةة الزراعيةة  أتضفبينما 

وبةةين اةةل مةةن المتريةةراج التاليةةة   العالةةةاج ااجتماعيةةة مةةي الجيةةران   هجةةر المبحةةو ين لحرسةةة الزراعةةة   
 .عدد أسراد ااسر  الموظفين   درجة اانفاق ااسري

   :نموذج " التحميل االرتباطي االنحداري المتعدد المتدرج الصاعدوقد استخدم 
Step – wise Multiple correlation and Regression                                              

الجزاةةةةا للمتريةةةةراج المسةةةةت لة اا نةةةةى عتةةةةر ذاج اارتبةةةةاط المعنةةةةوي سةةةةا تفسةةةةير تبةةةةاين  اإلسةةةةهامل يةةةةاس 
المبحةةو ين   وتوضةةف النتةةااث المعروضةةة بجةةدول  اابنةةااالزراعيةةة لجيةةل  اإلنتاجيةةةعةةن  الةةدرجاج المعبةةر 

 هناك  مسة متريراج س ط أسهمج معنويا سا تفسير ال ياسيين الالا للدرجاج أن( 01رةم  
%   ارتفةةاع 65الزراعيةةة للمبحةةو ين مةةن جيةةل اابنةةاا وهةةا   الةةد ل بنسةةبة إسةةهام  اإلنتاجيةةةالمعبةةر  عةةن 

 إسةةهام%   ارتفةةاع أجةةور العمالةةة الزراعيةةة بنسةةبة  5.6اايجاريةةة لةةألرض الزراعيةةة بنسةةبة إسةةهام ال يمةةة 
 %   فض بيي أسعار المحاعيل الزراعية  1.2%    بر  المزارع بنسبة إسهام  ،.6
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قيم معامالت االرتباط البسيط بين الدرجات المعبرة عن االنتاجية الزراعية وبين  :(29دول )ـج
 معبرة عن المتغيرات المستقمة المدروسة لجيل االبناء المبحوثينالدرجات ال

 قيم معامالت االرتباط المتغيرات المستقمة المدروسة
 **2.520 الد ل                  -1
 **2.514 ارتفاع ال يمة اايجارية لألرض الزراعية  -0
 **2.552 ارتفاع أجور العمالة الزراعية  -6
 **2.560 المحاعيل الزراعية  فض اسعار بيي  -6
 ** 2.652 ةلة العااد من اارض الزراعية  -5
 ** 2.6،6 ارتفاع اسعار مستلزماج اانتاج  – 4
 ** 2.601 نوعية المحاعيل المنزرعة  – 1
 **2.046 عدد أسراد ااسر   – ،
 ** 2.064 سن المبحوث  – 2

 * 102  عدد أسراد ااسر  العاملين بحرسة الزراعة – 12
 * ،2.10  بر  المزارع  – 11
 * 2.102 - الحالة التعليمية للمبحوث  – 10
 2.246 العالةاج ااجتماعية مي الجيران  – 16
 2.210 - هجر المبحو ين لحرسة الزراعة  – 16
 4،.2 - عدد أسراد ااسر  الموظفين  -15
 5،.2 - درجة اانفاق ااسري  –14

 9.125=  9.95( عمى مستوى معنوية rقيمة )               9.95*معنوي عمى مستوى 
 9.165= 9.91( عمى مستوى معنوية rقيمة )           9.91** معنوي عمى مستوى 

 
% مةن التبةاين سةا الةدرجاج  61% وهو مةا يعنةا إن هةذ  المريةراج ال مةس معةا تفسةر  1بنسبة إسهام 

 المعبر  عن اإلنتاجية الزراعية.
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تائج التحميل االرتباطي االنحداري المتعددين بين الدرجات المعبرة عن ن: (21دول )ـج
االنتاجية الزراعية كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقمة المدروسة لجيل اآلبناء 

 المبحوثين

 الخطوات
المتغٌرات المستقلة الداخلة 

 فً التحلٌل

معامل 
االرتباط 

 Rالمتعدد 

النسبة 
التراكمٌة 
للتباٌن 
المفسر 

 للمتغٌر التابع

% المعنوٌة 
للتباٌن 
المفسر 
للمتغٌر 
 التابع

قٌمة 
معامل 
 االنحدار

 المحسوبة Fقٌمة 

 ** 166.642 2.0422 66.22 2.6622 2.5215 الد ل الخطوة األولى

ارتفةةةةةةةةةةاع ال يمةةةةةةةةةةة اايجاريةةةةةةةةةةة  الخطوة الثانية
 لألرض الزراعية

2.4666 2.6206 5.04 1.2566 ،6.111 ** 

 ** 46.662 2.0264 6.11 2.6621 44.66 ارتفاع أجور العمالة الزراعية  ة الخطوة الثالث
 ** 50.2121 2.164 1.25 2.6525 2.4112  بر  المزارع الخطوة الرابعة 

 فض اسعار بيةي المحاعةيل  الخطوة الخامسة 
 الزراعية

2.4،50 2.6425 2.222 2.5،20 66.1،، ** 

 9.91**معنوى عمى مستوى                                      6.76" الجدولية =  Fقيمة " 
 

  اتـــالتوصي
 بناا على ما توعلج إلي  نتااث الدراسة يمان التوعية بالتالا   

ضرور  استمرار دعم الدولةة لمسةتلزماج اإلنتةاج لتحفيةز الةزراع وأبنةااهم اسةتمرارهم  .1
بح ةةا عةةن سةةرص عمةةل سةةا العمةةل الزراعةةا وعةةدم هجةةر ال ريةةة والنةةزوح إلةةى المدينةةة 

 لزياد  د لهم 

الجةةةةامعا(  مةةةةي تفعيةةةةل  –العمةةةةل علةةةةى تتةةةةجيي التعلةةةةيم الفنةةةةا الزراعةةةةا  ال ةةةةانوي  .0
السياسةةةاج ال اعةةةة بتمليةةةك ااراضةةةا لتةةةبام ال ةةةريجين وعلةةةى اا ةةةص مةةةن ذوي 

 التعليم الزراعا مي ت ديم ااسة الدعم اليهم 

ال مةةةف( -الةةةذر -اارز–ضةةةرور  ااهتمةةةام بزراعةةةة المحاعةةةيل الرايسةةةية م ةةةل ال طن  .6
وتتةةةجيي الةةةزراع عةةةن طريةةةق اسةةةتمرارية الةةةدعم لمسةةةتلزماج اإلنتةةةاج الزراعةةةا ورسةةةي 

  .أسعار تراا المحاعيل الزراعية من المزارعين
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 :عــالمراج
المجالس ال ومية المت ععةة   ت ريةر المجلةس ال ةوما لل  اسةة والفنةون واادام وااعةالم  .1

  0226  الدور  الرابعة والعترون  

امانةة المجلةس ال ةوما للمةةرأ  بالتةرةية   المةؤتمر السةنوي العةةام للمةرأ  بالتةرةية   التماةةين  .0
  0224ااةتعادي للمرأ  طري ا للت ليل من الف ر   

ال ةةةةولا سةةةةالم ابةةةةراهيم ال ةةةةولا   داتةةةةور (   بعةةةةض اا ةةةةار ااجتماعيةةةةة لتطبيةةةةق سياسةةةةة  .6
 نيةةاج والبحةةوث ااجتماعيةةة سةةا التحةةرر ااةتعةةادي سةةا ةطةةاع الزراعةةة   مةةؤتمر دور الت

 التنمية الريفية   جامعة طنطا 

البةةةردان   محمةةةد عبةةةد الةةةرازق أمةةةين   نوعيةةةة الحيةةةا  سةةةا المجتمعةةةاج الزراعيةةةة الجديةةةد     .6
  0224رسالة داتورا    الية الزراعة   محاسظة ااساندرية   

الريفيةةة لألنتةةاج  جامعةةة ةةةاريونس   بنرةةاري   أ ةةر التريةةر ااةتعةةادي وااجتمةةاعا لألسةةر  .5
  12،4البيضاا    –الزراعا بمتروع الجيل اا ضر الزراعا 

  0222  يناير  0262مراز البحوث الزراعية   استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  .4

محرم   ابراهيم وسمير التاذلا وآ رون   أ ر برنامث متةروع علةى تحسةين جةود  الحيةا   .1
  0226رية المعرية   وزار  التنمية المحلية   الريفية جهاز بناا وتنمية ال 

نعةةةةرج   سةةةةونيا محةةةةى الةةةةدين   الف ةةةةر سةةةةا الريةةةةف المعةةةةري   دراسةةةةة لةةةةبعض الجوانةةةةم  .،
ااجتماعية وااةتعادية للف ر سا أربي ةرى بمحةاسظتى البحيةر  والمنيةا   رسةالة داتةورا    

  0221الية الزراعة جامعة ال اهر   

9. Filson, Glen and Melinda Mcgoy (1992). Farmers quality of life; 

social class. Rural sociology, 13 (1) :15 -36. 

10. Willitis, fernk. (1993). Question order effects on subjective quality 

of life. Rural sociology, 60 (4): 654 -666. 
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ABSTRACT 
      This research aims to identify the level of agricultural productivity for my 

generation of parents and children of respondents, and to identify the impact of 

social and economic changes on agricultural productivity, and to identify the 

nature of the relationship between the independent variables studied for my 

generation of parents and children of respondents and the level of agricultural 

productivity.  

     To achieve the objectives of this research has been field-based research to 

collect data from a sample of 250 villages of Mbhotha Bndf, the Isle of Saud semen 

centers in wheat, Husaynid Eastern province, using a questionnaire in November, 

December, 2009 by personal interview, this has been addressed and the use of 

quantitative data in the analysis statistically tabular presentation, percentages, and 

simple correlation coefficient, using a form  step-wise.  

Have reached your search results including the following: 

        Search Results indicated that the level of agricultural productivity in a 

generation of parents was 64% high, while the average rate of 24% and as low as 

11%, while it showed that the level of agricultural productivity in a generation of 

children was higher by 17% and on average by 63% and low by 20%  

       The results indicated that there is a correlation, positive morale on the level of 

0.01 degrees between the mouthpiece of the agricultural productivity for a 

generation of parents and between the independent variables studied the following: 

income, high rental value for agricultural land, high wages for agricultural labor, 

reduce the selling prices of agricultural crops, lack of return of agricultural land , 

high input prices, the quality of crops planted, the number of family members, the 

age of interviewee. 

   The research results indicated that there was no correlation between the 

degree of agricultural productivity, the mouthpiece of a generation of children and 

some of the independent variables studied the following: social relations with 

neighbors, respondents abandoned agricultural crafts, number of family members 

of staff, the degree of household expenditure, and that there is a relationship 

between other variables Independent studied and the grades that represent the 

agricultural productivity of generation of children.  
Keywords: Social & economic changes, agricultural productivity, villages, 

El-Sharkia Governorate.  

 


