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 اجستير للباحث االولم البحث مستل من رسالة 

 الخالصة

في  بالتقسيطبطريقة الدفع الزراعية معامالت شراء الساحبات تحليل أثر تكاليف بصورة اساسية هدف البحث يست

 150طبقية شملت عشوائية ولي القمح والشعير في محافظة بغداد. ولتحقيق هذا الهدف اختيرت عينة ربحية مزارعي محص

مزارعا من مزارعي القمح والشعير في المحافظة، وتم تحصيل البيانات من خالل استمارة استبيان اعدت لهذا الغرض. اتبع 

ائج المطلوبة. اوضحت نتائج تحليل االنحدار اللوجستي أن في تحليل البيانات واستخراج النتالقياسي البحث االسلوب الكمي 

للساحبات  اآلجلةبعض عناصر تكلفة المعامالت مثل عنصر عدم اليقين والخصوصية لها دور مهم في اختيار سوق المعامالت 

بالتقسيط الشراء  الربح المزرعي المقدر لخدمات الساحبات أن قرار نموذجالالزراعية. كما أوضحت نتائج االنحدار المتعدد 

بداللة تكاليف المعامالت كان له تأثيرا معنويا في الربح المزرعي للعينة المدروسة. اوصى البحث بضرورة تقليل ممثال 

االلتزام بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها وحسب توقيتاتها  ينبغيكما  لكونها تؤثر طرديا على تكاليف المعاملة الخصوصية

 .ة عدم اليقين يؤثر طرديا في تكاليف المعامالتالمبرمة، فزيادة سم

 .لربح المزرعيانموذج قرار الشراء، أمفتاحية: الكلمات ال
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Abstract 

The research aims to analyze the impact of transaction costs resulting from the 

purchase of haulers in a deferred payment method on the profitability of wheat and barley 

farmers in the province of Baghdad. To achieve this goal, a stratified sample was selected that 

included 150 farmers of wheat and barley farmers in the governorate, and the data was collected 

through a questionnaire form prepared for this purpose. The research followed the descriptive 

and quantitative method in analyzing the data and extracting the required results The results of 

the logistic regression analysis showed that some elements of transaction cost such as 

uncertainty and privacy have an important role in choosing the futures market for agricultural 
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pullers. The results of the multiple regression of the estimated farm profit model for drawers’ 

services also showed that the purchase decision in terms of transaction costs had a significant 

effect on the farm profit of the studied sample. The research recommended the need to reduce 

privacy, as it directly affects transaction costs, and the implementation of the agreed terms of 

the contract should be adhered to according to their agreed timings, as the increase in the feature 

of uncertainty directly affects transaction costs. 

Key words: Purchase decision model, Farm profit. 

 

 المقدمة

المصدر الرئيسي الذي يمد السكان بالغذاء فضال  نهاال يعراقالقتصاد الوطني الالمهمة لائز ركال احدالزراعة  تعد

 طاع الزراعي وتطويره ليالئم وتيرةعن كونها المصدر الذي يزود التصنيع الزراعي بالمواد الخام ، لذا يجب االهتمام بالق

تمد تنمية القطاع الزراعي على عنصرين رئيسيين هما ، وتعلمنتجات التصنيعالزيادات في عدد السكان والتدفق المستمر 

العنصر البشري متمثلة باالستعدادات والمهارات والقدرات والعنصر المادي لنتائج التقدم العلمي والتقني في المجال ذي 

االقتصادي احد المكونات الرئيسة في زيادة وتسريع معدالت النمو  ، اذ يعد التقدم التكنلوجيالزراعي باإلنتاجالصلة 

ة واالجتماعي والثقافي لمختلف البلدان ويعتبر القاسم المشترك لعمليات التنمية االقتصادية المختلفة وفي طليعتها التنمي

الزراعية ذات الخصائص  اآلالتفي اشكال مختلفة متمثلة بمهارة عمل المنتج وفي لوجي نوالتقدم التكد تجسويالزراعية، 

 .(2006العقيدي، لساحبات والحاصدات والمعدات الزراعية االخرى )التقنية واالقتصادية مثل ا

احد االسباب الى توفير العمالة(  باإلضافةاالفتقار الى الطاقة الزراعية )الطاقة االلية من ادوات ومعدات يعد 

وصعوبة قة الزراعية ر الطاؤدي عدم توفاذ ي ،واالهم من ذلك هو كيفية الوصول اليهاالرئيسة للفقر بين صغار المزارعين، 

المزرعة، كما ان توقيت عمليات الزراعة  يةانتاجمن ثم من قبل صغار المزارعين الى انخفاض االنتاج والحصول عليها 

في الزراعة عن الموعد االمثل  الى فرض  رالتأخحيث يمكن ان يؤدي ل، غلة المحاصي حاسم على تأثيريمكن ان يكون له 

(، تؤثر اخفاقات السوق وخاصة في الدول النامية اذ يوضح  ,Ronald and etc 2008% )1غرامات تصل الى 

(1995Sadoulet,  , Fafchamps  Janvry, ان اخفاقات السوق تحدث عندما تؤدي تكلفة المعاملة من خالل التبادل )

مالت واالكثر تضررا من ، مما يؤدي الى عدم استخدام السوق للمعاة التي تنتجهاخلل اكبر من مكاسب المنفعالسوقي الى 

الى مواجهة تكاليف معامالت عالية للوصول الى االسواق وبالتالي  تضطرهي اسر الفالحين التي غالبا ما هذه االخفاقات 

  ,Meijer 2005) ، يرىالحينتلعب تكلفة المعامالت دورا مركزيا في قرارات تخصيص موارد االسر المعيشية للف

Khawaja, Pingal,  اليف المعامالت المتزايدة تمنع صغار المزارعين من دخول السوق وبالتالي تحرمهم من ( بان تك

فوائد التسويق في الزراعة حيث ستشجع التدخالت التي تهدف الى خفض تكلفة المعامالت على زيادة مشاركة المزارعين 

 ف من حدة الفقر.من التخفي يؤدي الى الحدمن ثم في االسواق التنافسية مما يزيد من انتاجيتهم و

وكلما زادت هذه التكاليف مال  .مزرعةللزيادة تكاليف المعامالت عقبة في سبيل انتعاش النشاط االقتصادي  تعد

وقد تظهر تكاليف المعامالت في شكل نقص المعلومات عن طبيعة  .والعكس بالعكس، النشاط االقتصادي الي الركود والكساد

كذلك قد تأخذ هذه التكاليف ، مما يتطلب من المزارع البحث والتنقيب عن هذه المعلوماتالسلعة وخصائصها ومواصفاتها 

وقد تأخذ تكاليف المعامالت شكل  .شكل مصاريف ادارية تدفع للوسطاء من محامين او سماسرة او محاسبين او غير ذلك

ات او تراخيص او غير ذلك من ن ضرورة الحصول علي موافق، ماجراءات معقدة للوصول الي اتفاق وعقد الصفقة

والتقتصر تكاليف المعامالت علي ما يتحمله المزارع من جهد او عناء او وقت او اعباء مالية بل انها  .االجراءات االدارية

فالمزارع ال يتخذ قراره بالبيع او الشراء في ضوء أوضاع  .تتضمن أيضا ـ بشكل ما ـ مدى الثقة واليقين بالنسبة للمستقبل

فاذا كانت السياسات مترددة ومتضاربة فان تكلفة المعامالت تزيد بالنسبة للمزارع  .اللحظة الحاضرة بل توقعا لشكل المستقبل

ولهذا كله كانت قضية تكلفة المعلومات  .حيث أنه يتصرف في الظالم، ويحاول أن يستخلص شكل األوضاع المستقبلة بالتخمين

 .(2012بوخمخم، ) وق ألداء دورها في تخصيص الموارد االقتصادية وتحديد األسعارقضية أساسية لكفاءة نظام الس

تختلف األسواق فيما بينها بالنسبة لمدى توافر المعلومات وصحتها وانتشارها، كما تختلف من حيث تكلفة 

والخدمات المتاحة، وهناك المعامالت، فالدول ذات األسواق المتقدمة تحرص على توفير أكبر قدر من المعلومات عن السلع 

وعن مستوى األجور واسعار الخدمات، كذلك تتم المعامالت والصفقات  اسعار معلنة ومتاحة عن أسعار السلعة ومواصفاتها،

 (، وليس األمر كذلك في الدول االخرى االقل تقدما كالعراق.2012بأقل قدر من التكلفة او عدم اليقين والمفاجآت )حسونة، 

السوق العديد من مصادر بيع  خدمات المكننة الزراعية سواء من مصادرها الحكومية أو مصادر خاصة يتضمن خيار 

بالشركات والعمالء والتجار، ولغرض إجراء أي معاملة لشراء خدمات المكننة الزراعية البد أن يرافقها العديد من التكاليف 

ف عملية التفاوض مع طرف التعاقد من أجل الوصول الى االضافية مثل تكاليف البحث عن مصادر بيع الخدمة أو تكالي
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الصيغة القانونية التي يلزمها التعاقد، فضالً عن تكاليف عملية الرقابة على تنفيذ ووصول الخدمة المشتراة باألجل الن الهدف 

 (.2020الرئيس للمزارع هو تقليل هذه التكاليف ومن ثم زيادة ارباح مزرعته )الجزائرلي، 

 لبحثاهداف ا

 ـ تحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية لعينة الدراسة.1

 ـ تحليل آراء وتصورات عينة الدراسة اتجاه مختلف أنواع تكاليف المعامالت.2

 ـ تحليل االنحدار اللوجستي لقرار شراء خدمات الساحبات وأثره في الربح المزرعي.3

 مواد وطرائق العملال

 واثره في الربح المزرعي طبالتقسيـ أنموذج قرار الشراء 

يتضمن النهج الرئيس التخاذ القرار بشأن تنظيم معامالت الشراء باآلجل لمختلف أنواع المكائن واآلالت الزراعية 

أثرها في قياس ومن ثم  باألجلمقابل الشراء نقدا، تحليل عناصر تكاليف المعاملة عندما تكون خدمات اآلالت قد تم شراؤها 

مقابل خيار الشراء  باألجل، فالشراء (Wander, 2004, 2003 & GOTEPT, 2013) ينها المزرعة األرباح التي تج

 .نقدا قد يؤثر سلبا أو ايجابا في الربح المزرعي الذي يسعى اليه المزارع من خالل مجموعة عوامل محتملة التأثير

( أن الربح هو دالة iفي ربحية المزرعة للمزارع ) لخدمات المكننةدير انحدار تأثير قرار الشراء بالتقسيط يفترض أنموذج تق

( كمتغير Fiمن المزارع للحصول على خدمات المكننة الزراعية ) اختيارهاخطية في كل من مدى قنوات الشراء التي تم 

يغة (، إذ يمكن كتابة الصXiنائب بداللة عناصر تكاليف المعاملة، ومتجه المتغيرات التوضيحية األخرى لذلك المزارع )

 (:Gillespie and etc, 2010القياسية لهذا األنموذج المقترح كما يأتي )

πi = b0 + b1 Fi + Σbj Xij + ei    …………....…1)     (i = 1, 2, 3… 150, j = 2,……. n) 

هو مصطلح حد الخطأ العشوائي،  eiمقاسا بالدينار العراقي، و i المزرعي المتحقق للمزرعةالربح يمثل  (π) إذ إن

للتأثير في ربحية المزرعة،  (i) ة للمزارع أو المزرع (j) مثل الخصائص المفترضةي   Xijومتجه المتغيرات المستقلة

مثل مساحة المزرعة وكمية االنتاج ومختلف عوامل التركيبة ، (Fi)  بخالف المتغير النائب لخيار شراء المكائن واالالت

رارات شراء المكائن على خصائص المزرعة والمزارع، لذلك ال يُتوقع أن تكون السكانية، لكن من المحتمل أيًضا أن تعتمد ق

على هذا النحو فإن المتغيرات التوضيحية ، (Heckman, 1999) النتائج عشوائية، بل تعتمد على االختيار الذاتي للمزارع 

المزرعي، وعليه فالمعادلة المستخدمة  المتمثلة بخصائص المزرعة تكون مناسبة لتقدير تأثيره في الربح Fiللمتغير النائب 

 ,McBride, Short( يمكن كتابتها كما يأتي )E/Fiلتقدير القيمة المتوقعة الحتمالية قرار شراء المكائن واالالت باآلجل )

and El-Osta, 2004 &  Foltz and Chang, 2002):) 

Fi = b0 + Σbj Zij + Vi    ………......……2)     (i = 1, 2, 3… 150,   j = 1….... n) 

الزراعية الساحبات ، وتمثل قيمته القيمة المحتملة لشراء (Fi) إذ إن المتغير التابع في هذا األنموذج متغير فئوي 

من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية أو أحد فروعها في محافظة بغداد مقابل الشراء نقدا بصورة مباشرة من لتقسيط با

المزارعيين على أنه قناة السوق الفورية، قبل واق النقدية المحلية، ويمكن اعتبار االختيار االخير من الشركة نفسها أو من االس

إذ يتم توجيه وتنظيم المعامالت بشكل أساسي من خالل نظام األسعار، في المقابل يتضمن الشراء المباشر تجهيز السلعة أو 

م عروض مختلفة لخدمات المكائن واالالت من حيث الجودة أو الماركة، الخدمة بشكل أكثر إحكاًما، ألن البائعين سيكون لديه

إذ تعد قضايا الجودة والماركة ذات قيمة من منظور المزارعين المستفيدين من تلك الخدمات، ولكن من الصعب السيطرة 

توفير أو ادخار لتكلفة (، لذلك يمكن عد الشراء المباشر كخيار 2012عليها، إذا كان مصدرها من السوق الفوري )حسونة، 

فتصبح تكاليف المعامالت )والعناصر لتقسيط الزراعية باالساحبات المعامالت، أما بالنسبة للمزارعين الذين قرروا شراء 

( على مجموعتين، تتضمن المجموعة Zijقسمت المتغيرات المستقلة في هذا االنموذج ) .المرتبطة بها( لديهم مهمة للغاية

او المؤثرات الخارجية التي تحيط بالمزارع متمثلة ببعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمزارع  األولى المتغيرات

الثانية عناصر ابه ذلك(، في حين تقيس المجموعة )كالعمر، والمستوى التعليمي، ومساحة المزرعة، والدخل المزرعي وما ش

عاملة، وعدم اليقين بسلوك الطرف االخر، وعدد مرات تكرار المعامالت المرتبطة بتكاليف المعاملة مثل درجة خصوصية الم

المعاملة، ودرجة تعقيد تنظيم المعاملة، وقابلية قياس المعاملة، ووقت انجاز المعاملة، وحجم االستثمار المخصص للخدمة، 

ين عبر التطور التأريخي إذ تمثل تلك العناصر المتغيرات أو المؤثرات الداخلية للمزارع كما عبر عنها الباحثين االقتصادي

 (:2014لنظرية تكاليف المعاملة، والتي يمكن إيضاحها بما يأتي )دحو، 
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ـ خصوصية األصول: ويقصد بها االصول أو الخدمة التي تستعمل في نشاط معين، فالخدمة التي يمكن استعمالها في اكثر 1

ام، أما األصول التي تستعمل في نشاط معين والتي من نشاط انتاجي واحد تعد خدمة غير متخصصة وقابلة إلعادة االستخد

ال يمكن استعمالها في نشاطات  أخرى فهي أصول ذات خصوصية وكلما زادت خصوصية األصول زادت تبعية المشتري 

لصاحب هذه األصول، وتكون هذه التبعية خطيرة عندما يتعلق األمر بمعامالت طويلة االمد، وبعبارة اخرى فإن سمة 

 .صول تؤثر طرديا في تكاليف معاملة االصلخصوصية اال

ـ عدم اليقين: أهمية االلتزام بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها وحسب توقيتاتها المبرمة، فزيادة سمة عدم اليقين يؤثر طرديا في 2

 .تكاليف المعامالت

وكلما زاد تكرار المعاملة ارتفع  االرتياب  ـ التكرار: معدل تكرار تنظيم المعاملة والحاجة الى شراء الخدمة على مدار السنة،3

 .وزادت المخاطر، وبعبارة اخرى فإن سمة تكرار المعاملة تؤثر طرديا في تكاليف معاملة االصل

ـ التعقيد: مدى درجة تعقيد تنظيم العقود المبرمة بين اطراف المعاملة بشكل مناسب لضمان رضاهم، فزيادة سمة درجة 4

 .رديا في تكاليف المعامالتتعقيد المعاملة يؤثر ط

ـ قابلية القياس: إمكانيات تلقي المزارع لخدمة اآللة لقياس كلفة وجودة هذه الخدمة مسبقا، فزيادة سمة قابلية قياس المعاملة 5

 .يؤثر عكسيا في تكاليف المعامالت

المعنية، فزيادة سمة مستوى ـ مستوى االستثمار: مقدار رأس المال المخصص لكل معاملة من أجل الحصول على الخدمة 6

 .االستثمار يرتبط عكسيا مع تكاليف المعاملة

إلى متى تكون أنشطة المزرعة محدودة من خالل القرار باختيار ترتيب  أي : (طول مدة المعاملةوقت انجاز المعاملة )ـ 7

 .ليف المعاملةتعاقدي معين للوصول إلى الخدمة. فزيادة مدة التعاقد حول الخدمة يؤثر ايجابا في تكا

 اسلوب تحليل البيانات و ـ عينة البحث

عينة ختيار الربح المزرعي سواء بالزيادة او النقصان، تم افي معامالت الشراء باألجل من اجل معرفة اثر تكاليف 

م الزراعي للموس مزارعا في محافظة بغداد والمناطق التابعة لها 150عشوائية طبقية مكونة من مزارعي القمح والشعير بعدد 

تم تحليل ، و(1)كما هو موضح في الجدول مزارعاً في المحافظة  7114من مجموع المزارعين البالغ عددهم  2020-2021

تبع البحث المنهج اإلحصائي الوصفي المتمثل ا، SPSSالبيانات التي تم جمعها من استمارة االستبيان باستخدام برنامج 

عطية، )، وكذلك الطريقة الكمية القياسية المتمثلة باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي بالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

 .نتائج الدراسةفي تحليل البيانات واستخراج  ،(2015عودة، )واالنحدار التقليدي المتعدد ( 2014

2021-2020الشعب الزراعية المشمولة بالمسح الميداني للموسم الزراعي . 1جدول   

 حجم العينة
د عد

 المزارعين

االهمية 

 النسبية %

المساحة المزروعة 

 بالحبوب / دونم

المساحة الكلية 

 المزروعة / دونم
 ت الشعب الزراعية

 1 النهروان 48400 46000 95 1165 24

 2 اللطيفية 77249 40250 52.1 571 12

 3 النصر والسالم 62347 37765 60 689 15

 4 ابي غريب 18721 13241 70 262 6

 5 المحمودية 28955 10950 37.8 128 3

 6 الجسر 11120 9800 88.1 257 5

 7 التاجي 14770 8300 56.1 151 3

 8 الراشدية 10191 8000 78.5 176 4

 9 المدائن 8895 6859 77.1 445 9

 10 المشاهدة 16610 6000 36.1 221 5

 11 الكاظمية 9060 5000 55.1 87 2

رشيدال 16397 4450 27.1 478 10  12 

 13 العبايجي 6694 4250 63.4 61 1

 14 الرضوانية 37660 4080 10.8 1019 21

 15 الطارمية 9892 4000 40.4 349 7

 16 اليوسفية 11400 3500 30.7 118 3

 17 الكرخ المركز 5828 1577 27 502 11

 18 بغداد المركز 915 660 72.1 435 9

150 7114 54%  المجموع 395104 214682 

قسم االحصاء /دائرة التخطيط والمتابعة  /مديرية زراعة الكرخ والرصافة : المصدر  
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 النتائج والمناقشة

 صادية واالجتماعية لعينة الدراسةتحليل الخصائص االقت .1

٪ من المزارعين تقل أعمارهم 86إذ أن نحو . الخصائص االجتماعية واالقتصادية ال فراد العينة 2يعرض الجدول 

يالحظ ان غالبية المزارعين يحملون %. 14عاما وبنسبة  70أعمار بقية المزارعين تتجاوز تساوي او ًما بينما عا 70عن 

٪ حاصلون على تعليم ثانوي ، والباقي حاصلون على تعليم عالي 25٪ منهم اميون، و 13، و %(44)شهادة تعليم ابتدائي 

ون على الزراعة فقط في عملهم حيث ليس لديهم أي عمل آخر، ٪ من المزارعين يعتمد63، كما يالحظ ان %(18)المستوى 

. في حين أن بقية المزارعين مشغولون في بعض األعمال األخرى مثل األعمال التجارية والخدمية والتوظيف وما إلى ذلك

( ٪9)لقليل منهم يستخدمون آالت الزراعة الحديثة مثل الجرارات والحاصدات بينما ا( ٪91)المزارعين  منعدد كبير كما ان 

٪ من المزارعين لديهم عدد افراد 81فيما يتعلق بموضوع حجم األسرة، فإن حوالي . ةمستعمليستخدمون آالت الزراعة ال

٪ من المزارعين لديهم خبرة 79حوالي . فرًدا 15-7٪ لديهم عدد افراد يتراوح بين 19أفراد، في حين أن  6-2يتراوح بين 

فيما يتعلق بهيكل ملكية . سنوات من المعرفة 10لديهم خبرة أقل أو تساوي ( ٪21)بينما البقية سنوات  10زراعية ألكثر من 

، والتعاقد مع (٪29)يليهم فئة امتالك المزرعة  ٪،41ارض المزرعة، بلغت نسبة المزارعين الذين يؤجرون المزرعة 

( ٪63)دونًما  50مساحة مزرعة أقل من يالحظ ان معظم المزارعين يمتلكون (. ٪10)، وحاالت أخرى (٪20)الحكومة 

وفيما يتعلق بموضوع الدخل الكلي للمزرعة، كانت . دونًما 50٪ من المزارعين مساحة مزرعة تزيد عن 37بينما يمتلك 

٪ فقط من المزارعين لديهم دخل إجمالي يساوي أو 4بينما ( ٪87)مليون دينار عراقي بنسبة  49الفئة األكبر دخالً أقل من 

مليون دينار  99-50٪ من المزارعين فقط يتراوح الدخل االجمالي لهم بين 9مليون دينار عراقي، وحوالي  100عن يزيد 

٪ 14٪ من المزارعين يشترون احتياجاتهم من اآلالت الزراعية من السوق المحلي الفوري بينما يشتري 39حوالي . عراقي

٪ يشترون احتياجاتهم من اآلالت الزراعية 47الدفع النقدي، والباقي الزراعية عن طريق  للتجهيزاتمنهم من الشركة العامة 

 .من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بطريقة التقسيط أو الدفع اآلجل

(مزارع 150) الخصائص االقتصادية واالجتماعية لعينة الدراسة.  2جدول   

 % العدد متوسط سنوات الخبرة ت % العدد العمر ت

1  20-40  100 76  56 84 20ـ1 1 

2 50-07  92 40ـ12 2 19   52 34.7 

3  70-90  9.3 14 سنة 40اكثر من    3    14 21 

 % العدد هيكل ملكية المزرعة ت % العدد مستوى التعليم ت

 41 62 إستئجار 1 13 20 غير متعلم 1

 29 44 ملك 2 44 66 ابتدائي 2

 20 29 عقد 3 25 38 ثانوي 3

 10 15 اخرى 4 18 26 دبلوم فما فوق 4

  

المهنة في العمل  ت

 الزراعي

 % العدد إجمالي مساحة المزرعة ت % العدد

 87 131 49ـ1 1 63 95 متفرغ للزراعة 1

 10 14 99ـ50 2 37 55 غير متفرغ للزراعة 2

 3 5 دونم 99اكثر من    3     

حالة استخدام اآلالت  ت

 الزراعية

متوسط الدخل  ت % العدد

مليون/االجمالي  

 % العدد

49-1 1 91 137 استخدام جديد 1  131 87 

99-50 2 9 13 استخدام قديم 2  14 9 

فاكثر 100 3   5 4 

  ت % العدد عدد أفراد األسرة ت

المكائن مصدر شراء 

 الزراعية

 % العدد

1 3-6 شركة التجهيزات الزراعية  1 81 122 

 بالتقسيط

71 47 

2 7-10  02  39 59 األسواق النقدية 2 13 
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3 11-15 شركة التجهيزات الزراعية  3 6 8 

 نقدا

20 14 

باالعتماد على بيانات استمارة  االستبانة لمزارعي العينة ينمن قبل الباحثنظم  :المصدر  

 أنواع تكاليف المعامالتمختلف اه تحليل آراء وتصورات عينة الدراسة اتج .2

اتجاه اشتروا خدمات الساحبات الزراعية باالجل فقط( )الذين للتعرف على مدى تصورات وآراء مزارعي العينة 

تكاليف المعامالت، فقد تم االستفسار عن أربع جمل لكل نوع من أنواع تكاليف المعامالت والتي تشمل تكاليف البحث 

، وبشكل والمعلومات، وتكاليف المساومة والتفاوض، وتكاليف المراقبة، إذ قيست االجابات باستخدام معيار لكيرت الخماسي

 حول األنواع الثالثة لتكاليف المعامالت:جيدة عام أظهرت نتائج االستطالع أن معظم المزارعين لديهم تصور ومعرفة 

 أوال: تكاليف عملية البحث وجمع المعلومات عن طرف التعاقد

( أن هناك 3جدول فيما يتعلق بتكاليف البحث والمعلومات عن طرف التعاقد، وكما يتضح من النتائج المبينة في )ال

أربع فقرات ذات صلة بتكاليف البحث والمعلومات تم االستجواب عنها، ففيما يخص سؤال المستجوبين  عن الوقت والجهد 

%، في حين 35مزارعاً بنسبة  25المبذول للبحث عن طرف التعاقد كانت االجابة "غير موافق" االكثر بين المزارعين بعدد 

%، أما عن السؤال المتضمن عن الضغط بالوقت قبل شراء 11مزارعين وبنسبة  8د"" بعدد كانت االجابة االقل ""محاي

%، 3مزارعاً، في حين كان خيار ""غير موافق بشدة "" االقل بنسبة  36الماكنة فكانت االجابة االقوى ""موافق""  بعدد 

رتبطة بسوق واسعار المكائن والتكنولوجيا وفيما يخص السؤال عن صرف الكثير من الوقت والجهد للبحث عن المعلومات الم

مزارعين  3% في حين كان خيار ""غير موافق"" االقل بعدد 35الحديثة قبل الشراء فكان الخيار االقوى ""موافق "" بنسبة 

%، واخيرا فيما يخص السؤال عن البحث عن المعلومات المرتبطة بالماركات التجارية الجيدة للمكائن المصنعة 4وبنسبة 

 5% أما االجابة "" غير موافق "" فكانت االقل بعدد 42مزارعاً وبنسبة  30فكانت االجابة االبرز ""موافق بشدة "" بعدد 

 من إجمالي عدد المزارعين. %7مزارعين وبنسبة 

 . آراء وتصورات عينة الدراسة اتجاه تكاليف المعلومات والبحث عن طرف التعاقد3جدول 

 (مزارع 71)عن طرف التعاقد  معلوماتتكاليف البحث وال: اوال 

 الفقرات ت

غير 

موافق 

 بشدة

% 
غير 

 موافق
 % موافق % محايد %

موافق 

 بشدة
% 

1 

عادة انا اصرف 

الكثير من الوقت 

والجهد للبحث عن 

المعلومات 

المرتبطة بالتعاقد 

 قبل شراء الماكنة

9 13% 25 35% 8 11% 18 26% 11 15% 

2 

عادة انا اجد نفسي 

اً بالوقت مضغوط

في البحث عن 

المعلومات 

المرتبطة بطرف 

التعاقد قبل شراء 

 الماكنة

2 3% 12 17% 15 21% 36 51% 6 8% 

3 

عادة انا اصرف 

الكثير من الوقت 

والجهد للبحث عن 

المعلومات 

المرتبطة بسوق 

واسعار المكائن 

والتكنلوجيا 

الحديثة قبل شراء 

 الماكنة

4 6% 3 4% 16 23% 25 35% 23 32% 

4 

عادة انا اصرف 

الكثير من الوقت 

والجهد للبحث عن 

الماركات 

التجارية الجيدة 

11 15% 5 7% 7 10% 18 26% 30 42% 
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للمكائن المصنعة 

 قبل شراء الماكنة

 ت المسح الميداني لمزارعي العينةاستنادا الى بيانا ينالمصدر: نظم من قبل الباحث

 ثانيا: التكاليف المرتبطة بعملية التفاوض مع طرف التعاقد

فيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بعملية المساومة والتفاوض مع طرف التعاقد حول مختلف بنود العقد والتغيرات غير 

رفة بتكاليف المتوقعة التي يمكن أن تحدث في البنود المتفق عليها حول الخدمة والتي تدفع المشتري بأن يكون أكثر مع

( وعلى وفق االسئلة االربعة حول تكاليف عملية التفاوض، إذ سؤل 4المعاملة، اظهرت النتائج الموضحة في )الجدول 

المزارعون عن الوقت والجهد الطويل المتعلق بعمل التغيرات على الخدمة المطلوبة فكانت اإلجابة األقوى "موافق " بعدد 

السؤال المتضمن طول الوقت والجهد المتعلق بترتيب وقت أخر الستالم الخدمة إذا لم  % ، أما عن34مزارعاً وبنسبة  24

%، أما 37مزارعا وبنسبة  26تكن قد وصلت بالوقت المتفق عليه خالل العقد، جاءت إجابة "موافق " بالمرتبة االولى بعدد 

%، أما السؤال المتعلق 11ين لكل إجابة وبنسبة مزارع 8أقلها فكان خيار كل من " غير موافق بشدة " و" غير موافق " بعدد 

فيما إذا كان التفاوض مع الطرف المتعاقد معه يأخذ عادةً وقتاً وجهداً للتعامل مع أي تغيرات غير متوقعة قد تحدث في البنود 

مزارعاً وبنسبة  27المتفق عليها حول الخدمة، فقد أشارت نتائج العينة الى أن خيار " موافق " جاء بالمرتبة االولى بعدد 

%، وأخيراً فيما يتعلق بالسؤال حول إمكانية 6مزارعين وبنسبة  4%، أما خيار " غير موافق بشدة " فكان أقل جواباً بعدد 38

أن يكون هناك تأخراً في موعد وصول الماكنة التي إشتريتها باألجل عن الوقت المحدد للوصول فكان الخياران االبرز 

 % من إجمالي عدد المزارعين.32مزارعاً لكليهما وبنسبة  23بشدة " بعدد "موافق " و" موافق 

 . آراء وتصورات عينة الدراسة اتجاه تكاليف التفاوض مع طرف التعاقد4جدول 

 مزارع( 71) ثانيا: التكاليف المرتبطة بعملية التفاوض مع طرف التعاقد 

 ت

 

 الفقرات

 

غير 

موافق 

 بشدة

% 
غير 

 موافق
 % افقمو % محايد %

موافق 

 بشدة
% 

1 

التفاوض مع طرف التعاقد يأخذ عادة  

وقتاً وجهداً لعمل التغيرات على 

الخدمة المطلوبة والتي تم االتفاق عليها 

 مع )طرف التعاقد ( 

8 11% 8 11% 14 20% 24 34% 17 24% 

2 

التفاوض مع طرف التعاقد يأخذ عادة 

وقتاً وجهداً لترتيب قت اخر الستالم 

مكننة المطلوبة اذا لم تكن قد خدمة ال

 وصلت بالوقت المتفق عليه خالل العقد

8 11% 8 11% 20 28% 26 37% 9 13% 

3 

التفاوض مع طرف التعاقد يأخذ عادة 

وقتاً وجهداً للتعامل مع اي تغيرات 

غير متوقعة قد تحدث في البنود المتفق 

 عليها حول الخدمة

4 6% 11 15% 15 21% 27 38% 14 20% 

4 

نا دائما اتوقع ان هناك تأخرا في موعد ا

وصول الماكنة التي اشتريتها باألجل 

 عن الوقت المحدد للوصول

8 12% 3 4% 14 20% 23 32% 23 32% 

 استنادا الى بيانات المسح الميداني لمزارعي العينة ينالمصدر: نظم من قبل الباحث

 وط الخدمة المشتراة بالتقسيطى تنفيذ شرثالثا: التكاليف المرتبطة بعملية الرقابة عل

تعد تكاليف المرتبطة بعملية الرقابة على تنفيذ بنود العقد كافة من التكاليف المهمة التي تجعل المستجيبين يستجيبون 

( فيما يتعلق بالسؤال المتضمن صرف الكثير من الوقت والجهد 5لتكاليف المعامالت، إذ أوضحت النتائج الواردة في )الجدول 

ل مع طرف التعاقد للمراجعة والتأكد فيما إذا كانت معاملة خدمة الماكنة التي تم االتفاق عليها قد تم إنجازها، فقد جاء للتواص

 5% أما الخيار "غير موافق " فقد جاء بالمرتبة االخيرة بعدد 37مزارعاً وبنسبة  26الخيار "موافق" بالمرتبة االولى بعدد 

حول صرف الكثير من الوقت والجهد لمراقبة وتدقيق فيما إذا كانت الماكنة التي اشتريتها  %، أما السؤال7مزارعين وبنسبة 

% أما إجابة "غير موافق بشدة " 38مزارعاً وبنسبة  27قد تم تجهيزها بالفعل فكانت إجابة "موافق " بالمرتبة االولى بعدد 

السؤال حول أن يكون المزارع متأكدا من أن الدعم %، وفيما يخص  6مزارعين وبنسبة  4فجاءت بالمرتبة االخيرة بعدد 

مزارعاً وبنسبة  26التكنولوجي والمعلومات المساعدة قد جهزت بالفعل فكان الجواب "موافق بشدة " بالمرتبة االولى بعدد 

ؤال %، وأخيرا بالنسبة للس6مزارعين وبنسبة  4% في حين كان خيار" غير موافق بشدة " بالمرتبة االخيرة بعدد 37

بدرجة عدم المعرفة التامة بسلوك طرف التعاقد ونيته بتنفيذ االجراءات كافة المتفق عليها مسبقاً فكان  االهتمامالمتضمن 
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% في حين كانت االجابة " غير موافق بشدة " بالمرتبة 39مزارعاً وبنسبة  28الخيار "موافق بشدة " بالمرتبة االولى بعدد 

 % من إجمالي عدد المزارعين.7بة مزارعين وبنس 5االخيرة بعدد 

 

 

 . آراء وتصورات عينة الدراسة اتجاه تكاليف عملية الرقابة5جدول 

 مزارع( 71) ثالثا: التكاليف المرتبطة بعملية الرقابة على تنفيذ شروط الخدمة المشتراة باألجل 

 ت

 

 

 الفقرات

 

غير 

موافق 

 بشدة

% 
غير 

 موافق
 % موافق % محايد %

موافق 

 بشدة
% 

1 

عادة انا اصرف الكثير من الوقت 

والجهد للتواصل مع طرف 

التعاقد للمراجعة والتأكد فيما اذا 

كانت معاملة خدمة المكننة التي تم 

 االتفاق عليها قد تم انجازه

8 11% 5 7% 14 20% 26 37% 18 25% 

2 

عادة انا اصرف الكثير من الوقت 

والجهد لمراقبة وتدقيق فيما اذا 

ة التي اشتريتها قد تم كانت الماكن

 تجهيزها بالفعل

4 6% 6 8% 21 30% 27 38% 13 18% 

3 

انا سوف اكون متأكدا من أن 

الدعم التكنلوجي والمعلومات 

 المساعدة قد جهزت بالنسبة لي

4 6% 7 10% 14 20% 20 28% 26 36% 

4 

انا دائما اهتم بدرجة عدم المعرفة 

التامة بسلوك طرف التعاقد ونيته 

ذ االجراءات كافة المتفق بتنفي

 عليها مسبقا

6 8% 5 7% 16 23% 16 23% 28 39% 

 استنادا الى بيانات المسح الميداني لمزارعي العينة. ينالمصدر: نظم من قبل الباحث

 وأثره في الربح المزرعيالساحبات نتائج تحليل االنحدار اللوجستي لقرار شراء خدمات  .3

جستي الثنائي لتحليل العالقة المفترضة بين بعض الخصائص االجتماعية تم استخدام أنموذج االنحدار اللو

الزراعية،  الساحبات، وخيارات المزارعين نحو قنوات شراء (كمتغيرات مستقلة)واالقتصادية للمزارع وعناصر المعاملة 

نقًدا )مة من مصادرها المختلفة إذ تم اشتقاق المتغير التابع في هذا األنموذج من السؤال الذي يدور حول طريقة الشراء للخد

وهما المزارعون الذين يشترون باألجل إذ تم ترميزها بالرقم واحد : ، وعليه تم تقسيم المتغير التابع على فئتين(أو بالتقسيط

صحيح، وفئة المزارعين الذين يشترون الخدمة المطلوبة نقًدا إذ تم ترميزها بالرقم صفر، ويمكن عرض الصياغة القياسية 

 :ألنموذج اللوجستي الثنائي على النحو االتيل

L = Ln (Fi /1 - Fi) = a + Σbj Zij + ei          (i = 1, 2, 3… 150, j = 1… 12) 

 :هو احتمال خيارات طريقة الشراء ويساوي Fi: إذ إن

Fi  =1 بالتقسيطساحبة للمزارعين الذين اشتروا ال. 

Fi =قًدانساحبة صفر للمزارعين الذين اشتروا ال. 

L  =لنسبة األرجحيةطبيعي اللوغاريتم ال. 

كمتغيرات نوعية، وتم عد  1أو  0فقد تم ترميز بعضها بقيمة ( Zi)أما المتغيرات التوضيحية في هذا االنموذج 

، إذ تم تضمين اثنا عشرة متغيرا مستقال في األنموذج (6الجدول )البعض اآلخر منها كمتغيرات كمية وكما هو موضح في 

جستي االساسي كعامل مؤثر في اختيار قناة السوق، منها سبعة متغيرات تتعلق بعناصر المعاملة الزراعية المطلوبة، اللو

قتصادية للعينة المبحوثة كالمساحة والمستوى التعليمي وسنوات تارة من الخصائص االجتماعية واالوخمسة متغيرات مخ

 .الخبرة ومستوى الدخل وعمر المزارع
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 نظام ترميز المتغيرات المستقلة في أنموذج االنحدار اللوجستي. 6ول جد

 نظام الترميز المتغيرات التوضيحية نظام الترميز المتغيرات التوضيحية

 الخصوصية
 غير متخصصة 1

 بقية الحاالت 0
 مستوى االستثمار

 منخفض 1

 بقية الحاالت 0

 عدم اليقين
 متأكد 1

 بقية الحاالت 0
 متغير كمي مساحة المزرعة

 التكرار
 مرة واحدة 1

 بقية الحاالت 0
 المستوى التعليمي

 غير متعلم 0

 يقرأ ويكتب 1

 ابتدائي 2

 ثانوي 3

 دبلوم فما فوق 4

 درجة التعقيد
 سهلة 1

 بقية الحاالت 0
 سنوات الخبرة

 سنة 17≤  1

 سنة 17>  0

 قابلية القياس
 نعم 1

 بقية الحاالت 0
 متغير كمي مستوى الدخل

 االنجازوقت 
 وقت قليل 1

 بقية الحاالت 0
 عمر المزارع

 سنة 48≤  1

 سنة 48>  0

 بناء على بيانات االستبانات ينباحثمن إعداد ال: المصدر

 بالتقسيط لخدمات الساحبات الزراعيةـ نتائج تحليل أنموذج االنحدار اللوجستي لقرار احتمالية الشراء 1

ساسي لقرار احتمالية الشراء باآلجل لخدمات الساحبات الزراعية، تبين أن بعد تقدير أنموذج االنحدار اللوجستي اال

بعض المتغيرات المستقلة كانت ذات داللة احصائية عالية ومقبولة اقتصاديا والبعض اآلخر منها كان غير معنوي فضال عن 

إسقاط المتغيرات التي لم تؤثر في  لذلك لجأ الباحث إلى تقنية. مخالفة االشارات للتوقعات النظرية المسبقة حول الظاهرة

الظاهرة المدروسة في ضوء إجراء عدة محاوالت وصوالً الى النتائج األفضل استنادا الى االختبارات االقتصادية واالحصائية 

الجدول )ومن خالل هذه المحاوالت وبعد استبعاد عدة عوامل فقد تم الحصول على افضل النتائج الموضحة في . والقياسية

مساحة المزرعة، سنوات الخبرة، مستوى الدخل، الخصوصية، : إذ يتبين أن العوامل المستقلة المدرجة في االنموذج هي ،(7

لقياس معنوية الثوابت  0.05عند مستوى  Waldتم اختيار االنموذج بناًء على العالمات المتوقعة واحصائية . وعدم اليقين

التي تتبع توزيع مربع كاي، إذ كان ( LR)بإحصائية نسبة االمكان االعظم  ذجلألنموالمقدرة، وتم قياس المعنوية الكلية 

 .نويًا عند مستوى عاٍل من األهمية أو المعنوية االحصائيةاالنموذج المقدر مع

 نتائج تحليل االنحدار اللوجستي الحتمالية الشراء باآلجل لخدمات الساحبات. 7جدول 

Variables in the Equation (N = 150) 

 (B S.E. WALD df Sig EXP)B المتغيرات

 1.009 024*. 1 5.119 004. 009. المساحة

 373. 011*. 1 6.419 389. 986.- الخبرة

 1.000 011*. 1 6.393 000. 000. مستوى الدخل

 2.711 008*. 1 6.979 378. 997. الخصوصية

 2.334 074*. 1 3.199 474. 847. عدم اليقين

constant -.866 .502 2.980 1 .*084 .420 

Nagelkerke R Square = 0.21   Hosmer and Lemeshow Test = 2.048    Sig = 0.979 

2 Log likelihood = 182.111              Chi-square = 25.406                        sig = 000* 

 معنوي* = ، SPSSنامج بناًء على بيانات االستبانات وبر ينمن إعداد الباحث: المصدر 
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إلى أن احتمال اختيار قناة الشراء بالتقسيط لخدمات الساحبات يتأثر بدرجة  7تشير النتائج الواردة في الجدول و

عالية بخصوصية اآلالت وعدم اليقين السلوكي للطرف اآلخر، ونسبة عالية من سنوات الخبرة ومستوى دخل المزرعة 

ختيار المزارعين لهذه القناة هو أن الشراء بالتقسيط يؤدي بالنسبة لهم إلى تكاليف أقل ومساحة المزرعة، وقد يعود سبب ا

وميزة جودة عالية، ومن ناحية أخرى، يؤدي القلق المتزايد لدى المزارعين بشأن عالمات الساحبات وجودتها إلى دفع وقيام 

منفعة أفضل، كل ذلك يشجع المزارعين على اختيار الشركات المجهزة باعتماد فحوصات آلية الجودة، ومن ثم التعاقد على 

، فقد تم إسقاطها من مراحل (الخ.....كالتكرار ودرجة التقيد)الشراء بالتقسيط، وفيما يتعلق بعناصر تكاليف المعاملة األخرى 

في كل ( والنقدياآلجل )التحليل األول بسبب عدم إظهار هذه العناصر فرقًا معنوياً كبيًرا بين إحتمالية خياري الشراء 

 .المحاوالت التي أجراها الباحث

احبات الزراعية في الربح لخدمات السلقياس أثر معامالت الشراء بالتقسيط  ـ نتائج تحليل أنموذج االنحدار الخطي المتعدد2

 المزرعي

م معامالت الربح المزرعي بتأثير تكاليف تنظي ال نموذجنتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد  8يوضح الجدول 

االحتمالية المعنوية هي صفر وهي اقل من  شراء خدمات الساحبات الزراعية كمتغير نائب في الدالة، إذ يتضح أن قيمة

ومن ثم نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرضية البديلة وهو أن االنحدار ككل معنوي ويوجد تأثير من المتغيرات ( 0.01)

يع التنبؤ بالمتغير المعتمد من خالل هذه المتغيرات التوضيحية، كما يوضح الجدول التوضيحية على المتغير المعتمد ونستط

المعنوية )مع القيمة المحتملة لالختبارات   (t)معامالت االنحدار القياسية وغير القياسية والخطأ المعياري وقيمة اختبار

، الوقت المخصص للعمل (AREA)المساحة  ،(EDU) م ، العوامل المستقلة المدرجة في االنموذج هي التعلي(االحصائية

، قرار شراء الخدمة المعنية بداللة تكاليف المعاملة وعناصرها (PRODUCTION)، االنتاج (TIME)داخل المزرعة 

مزرعي للدونم الواحد مقدراً ، أما العامل التابع فيمثل الربح ال(TCs)وبعض الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمزرعة 

 .ر عراقيدينا بأالف

 الربح المزرعي لشراء خدمات الساحبات الزراعية ال نموذجنتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد . 8جدول 

 المعامالت المقدرة في االنموذج

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
457024.829 40062.132  11.408 .000* 

EDU -21146.323 11507.155 -.116 -1.838 .068* 

AREA -4806.329 487.678 -1.300 -9.856 .000* 

TIME 744.846 29651.075 .002 .025 .980 

PRODUCTIO

N 
.034 .011 4.054 3.091 .002* 

TCs -21.261 10.105 -2.661 -2.104 .037* 

ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
4157342778665.80 5 831468555733.161 28.227 

.000* 

Residual 
 ـ 29456229165.273 144 4241696999799.34

Total 
 ـ 149 8399039778465.14

Model Summary 

Model R R2 Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 
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1 .708 .501 .48 171628.17125 2.008 

 ، * معنويSPSSبعد تحليل البيانات في البرنامج االحصائي الجاهز  ينالمصدر: نظم من قبل الباحث

اظهرت النتائج المقدرة أن كال من العوامل المستقلة: التعليم، المساحة، الوقت، االنتاج، قرار الشراء، جاءت متفقة من 

طق االقتصادي )باستثناء المساحة والتعليم(، كما ثبتت معنويتها )باستثناء عامل الوقت(، عند مستويات حيث االشارة مع المن

، وجاء متغير االنتاج في المرتبة االولى من حيث االهمية والتأثير T%( وذلك استنادا الى احصائية 1%،10احصائية بلغت )

يؤدي ذلك الى ارتفاع ايرادات المزرعة وتأثيره في الربح المزرعي،  على الربح المزرعي إذ كلما يزداد انتاج المحصول كلما

النظرية االقتصادية وجاء متغير التعليم بالمرتبة الثانية من حيث تأثيره على الربح المزرعي وجاءت اشارته مخالفة لتوقعات 

االنتاج من خالل استخدام الوسائل  المسبقة إذ أنه كلما تحسن المستوى التعليمي لدى المزارعين يؤدي ذلك الى التوسع في

الحديثة في الزراعة مما ينعكس إيجاباً على زيادة االنتاج وتأثيره على الربح المزرعي، في حين جاء متغير قرار الشراء في 

ا المتغير المرتبة الثالثة من حيث تأثيره على الربح المزرعي إذ يعد من العوامل المهمة في التأثير وتعني االشارة السالبة لهذ

أن زيادة تكاليف المعاملة لشراء خدمات الساحبات )كمتغير نائب( بمقدار وحدة واحدة سيؤدي الى تقليل الربح المزرعي 

الف دينار عراقي والعكس صحيح في حالة انخفاض هذا المتغير، تاله متغير المساحة ولكن جاءت  21للدونم الواحد بمقدار 

ي إذ كلما زادت المساحات المزروعة زاد االنتاج بشرط أن تكون المساحات صالحة للزراعة اشارته مخالفة للمنطق االقتصاد

الن احتمال أن تكون مساحات شاسعة من االراضي ولكن اغلبها تكون غير صالحة للزراعة مما ينعكس سلباً على االنتاج 

غير المساحة قد يعود الى استغالل االراضي تحت واالنتاجية ومن ثم على الربح المزرعي، وهذا يعني أن االشارة السالبة لمت

الحدية في زراعة محصولي القمح والشعير من أجل التوسع بزراعتهما على مستوى العينة المدروسة، كما ثبتت معنوية 

مما  28.227والتي بلغت قيمتها  F% وذلك استنادا الى احصائية 1جميع العوامل المستقلة مجتمعة عند مستوى احصائي 

، مما يعني أن متغيرات الدراسة 0.50د قوة أنموذج العالقة المدروسة، واتضح أن قيمة معامل التحديد المتعدد قد بلغت يؤك

% الباقية فتعزا الى عوامل توضيحية اخرى لم 50% من التباين الكلي وتأثيره في الربح المزرعي، أما 50تفسر ما نسبته 

ارات القياسية المطلوبة لالنموذج المقدر، واشارت النتائج الى خلو االنموذج من تتضمنها العالقة المدروسة. أجريت االختب

، كما اتضح خلو االنموذج من مشكلتي عدم ثبات 2.008مشكلة االرتباط الذاتي على وفق احصائية دربن واتسن البالغة 

يحية قيد االنموذج استناداً الى اختبار تجانس تباين قيم المتغير العشوائي واالزدواج الخطي المتعدد بين المتغيرات التوض

 بارك وكالين لكل منهما على الترتيب.

 االستنتاجات والتوصيات

يتأثر بدرجة عالية بالخصائص المزرعية مثل سنوات  الساحباتلخدمات أن احتمالية اختيار قناة الشراء بالتقسيط  .1

المتمثل بخصوصية عمل  اليف المعاملةتك يخبرة المزارع، مستوى الدخل المزرعي، مساحة المزرعة، وعنصر

 .الماكنة وعنصر عدم اليقين المرتبط بطرف المتعاقد

أن قرار الشراء بداللة تكاليف  الساحباتالربح المزرعي المقدر لخدمات  نموذجالأشارت نتائج االنحدار المتعدد  .2

مما يؤكد قوة أنموذج العالقة  بالربح المزرعيالمعامالت كان ذات تأثير كبير في المتغير المعتمد والمتمثل 

ف من خالل ذلك المتغير ستهدمالمدروسة في التأثير في الربح المزرعي ومن ثم امكانية التنبؤ بالمتغير ال

 .التوضيحي

ومستوى الدخل  والخبرة هي االهم بين جميع الخصائص الديموغرافية  كما بينت نتائج الدراسة أن مساحة المزرعة .3

القمح والشعير، فمع وجود مساحة اكبر للمزرعة والمزيد من صافي دخل المزرعة وخبرات  واالقتصادية لمزارعي

الساحبات لتجنب مخاطر الشراء عن طريق الدفع نقداً لخدمات تقسيط اقل قد يختار معظم المزارعين الشراء بال

 .الزراعية

 :بما يأتييوصي البحث وفي ضوء تلك النتائج، 

الحكومة للشركات العاملة بالقطاع الزراعي على ضرورة توفير المستلزمات  أن يكون هناك دعم وتوجيه من .1

الزراعية الحديثة والمتطورة وذات مواصفات فنية رصينة لكي تواكب التقدم العلمي المتطور في مجال الزراعة 

 .ىرعين واالطراف المتعاقدة االخرولتقليل تكاليف معامالت تجارة خدمات اآلالت الزراعية بين المزا

سيقلل من  الخصوصيةعند إجراء المعاملة وتوقيع عقد مع الطرف االخر ألن تقليل  الخصوصيةضرورة تقليل  .2

بالمواصفات المطلوبة من قبل  الساحباتعدم اليقين بسلوك الطرف االخر في مصداقيته نحو تجهيز خدمات 

 .المزارع

 المصادر
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