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محافظة /في قضاء تلكیفاتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعيبعض المتغیرات ذات العالقة ب
نینوى

عبد الستار عمر عثمان الطائيالطالبعليأحمد عواد طالب
العراق/عة الموصلجام/كلیة الزراعة والغابات/قسم التعلیم الزراعي

الخالصة

:ن.ا
٢٦,با

.العمل الزراعيونحتجاھات الشباب الریفيلقیاس ا
من %٥بالمقابلة اعامزار٨٠جمعت البیانات من .الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

مربع باستخدامالبحثبیاناتتحلیل تم.المبحوثین الذین شملتھم الدراسةمجموع
بحو%٧١.٢٥وقد أظھرت النتائج أن.ارتباط بیرسنكأي  لم %٢٦.٢٥وان , من ا

ن مجموع %٢.٥٠انت ، كانت 
. المبحوثین

لألسرةاألرض المزروعةةومساحالزراعةالعائلة العاملین في أفراددوعدالعمر:المستقلة اآلتیةوالمتغیرات
د . لحضارياحالنفتااو

.نوع الحیازة المزرعیة لألسرةومھنةنوع الولتحصیل الدراسيا:ةالمستقلة اآلتیوالمتغیراتالزراعي

المقدمة
من % ٤١ث یعمل فیھحی, یةمتزایدة في اقتصادیات معظم الدول العرببأھمیةیتمتع القطاع الزراعي 

اسي, مجموع القوى العاملة في الوطن العربي نساناألس ,لإل
إلىحجم الخلل الدینامیكي القائم بین الحاجة المتزایدة اما علمنإذاالزراعة أھمیةتزداد 

شكلة ا, أخرىمتوفر منھ من 
العربیة وتوفیر الفائض ھذا القطاع في صادرات الدولھیؤدیأنفضال عن الدور االیجابي الذي یمكن المجال

لغد أبوإبراھیمعن ) ١٩٩٦(وسمیرألنصاروفي ھذا الصدد یذكر ).١٩٩٧,الخضر(األجنبیةة من العمل إنا
رفع إلىإحداثغایة مشرو

مختلف األفرادإحداثإلىیسعى ت التقنیة واالقتصادیة للمجتمع أو معنویاالمستویا نحو 
وبتجاأكثرأكثراألمور

لنصار(أكثر أ
لعالم ) ١٩٨٩(عثمان وسالموینقل.)١٩٩٦, وسمیر أوقول) (عن ا

تمعات أفرادنخلق أنأردنامافإذالذلك ,  لمج ا
أي البد من , إیجادفال بد من , المحلیة ویمثل تنفیذا لمشاریع التنمیة

إذ)١٩٨٩, عثمان وسالم(االجتماعي الجدید اإلنمائيالعمل 
مثیرات عدیدة والتي تصدر عن اتصالھ بالبیئة المحیطة بھ وھذه تلعب دور مھما في تحدید سلوكھ وتصرفاتھ ب

أما.)١٩٨١,الشاذلي وسالم(واستجاباتھ حیال ھذه المثیرات
إزالالالزراع وخصوصا  إلىتؤدي أنةب

أناإلرشادفان و,

اإلفادةتفكیرھم حتى یتمكنوا من وأسلوبوتحسین مھاراتھم وتغییر اتجاھاتھم
تج فقط اإلرشادمجھودات روال تقتص). ٢٠٠١,االتروشي(مجال العمل الزراعي  لمن ارع ا مز ل لى ا اعي ع لزر ا

 ,

٣١/١٢/٢٠٠٨وقبولھ٢٩/٧/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
ت

نا نتنبأ تجعلأنالزراعدراسة أنوقد وجد ).١٩٨١,الشاذلي وسالم(الزراعي بصورة ایجابیة
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اعة الزراع وخصوصا الشباب منھمإقبالبمدى 
مما دفع ا.)٢٠٠١,(تزداد عندما یكون لدیھم

انالباحث
باب 

ولجوئھم إلى أعمال أخرى أغلب الشباب الریفي في قضاء تلكیف عن العمل الزراعيلعزوفرا ونظ, الریفي
: البحث وھيفأھداوتم تحدید .أكمال الدراسةومن ضمنھا

.الشباب الریفي نحو العمل الزراعي بشكل عام في قضاء تلكیفتاتجاھاالتعرف على -١
وبعض المتغیرات اتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعيبین االرتباطیة التعرف على العالقة-٢

.الداخلة بالدراسةلةقالمست

وطرائقھالبحثمواد
وذلك ألنھ قضاء یحتوي على أعدادكیف منطقة ألجراء البحثقضاء تلاختیارتم 

.والذین تمتلك أسرھم مساحات زراعیة كثیرة ویعتقد أنھم قد أھملوا العمل الزراعي
والبالغ ٣٠-١٦ال

. )شعبة زرا(١٦٠٠
.شابا٨٠% ٥

بالنواحي یین، األول
عالقةالشخصیة واالجتماعیة  ل ات ا بذ

لعمر: ومساحة األرض والوا
سب حوتم .االنفتاح الحضاريوونوع الحیازة المزرعیة لألسرةلألسرةالمزروعة

ا.علىووإعدادیةمتوسطةوابتدائیةوبیقرأ ویكتوأمي:اآلتیةالمؤشرات 
ائما فاالأما . ٦و٥و٤و٣و٢و١صفر و د

االستمارة فءالجزأما. على التوالي١و٢و٣و٤وأعطیت لھ القیم الرقمیةالوونادراأحیاناو من  ني  تضمن الثا
١٣, ةعبار٢٦علىوشمل,التجاھاتمقیاس 

الطریقة التي أما.عبارة سلبیة١٣و
الدرجات , )قو,رأيالو,موافق(لالستجابة

احدة, ق, ثالث درجات وألراي, موافق: آالتیة ت.درجة و
., ق, , موافق

تأكد من صین بالمتخصعرضت على  ،الفقراتلصدقاللل
مت من أما الطریقة .بحثالأھدافلتصبح مالئمة لتحقیق فقراتتعدیل صیاغة بعض الم تممالحظاتھ لتي قس ا

تينفس كما ,إلى
اعةالعاملین األسرةأفرادعدد والعمر:متغیرات لزر وبعد ذلك. في ا

إذبحوثام٣٠ة
فقراتوثباتوأل.٢٠٠٧-في 

٠.٨٤للالكليحیث ،
بعد .فقراتوأن الللمقیاس والذي یدل على الثبات العالي ٠.٩١الصالحیة و

وتبویببعد تفریغو.٢٠٠٧-األولنشھر كانوت البحث خاللاكتمال االستمارة بشكلھا النھائي جمعت بیانا
لنسب الم(باستخدام ل لحسابيا ا وسط  لمت ا , وواالنحرافو

.ٍ)كأيومربع 

النتائج والمناقشة
:ت: أوالً 

والأنأظھرت النتائج 
توسط , ٤٩, ٧٨ . ٥٦.٥٣همقداروبم

):١(كما ھو موضح في الجدولالتجاھاتھم نحو العمل الزراعي
.بشكل عامالزراعيالعملنحوتجاھاتھمآلتوزیع المبحوثین وفقاً ): ١(لجدوال

%العدد)الفئات(نوعیة االتجاه%العدد)الفئات(نوعیة االتجاه
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٢٢.٥٠)٧٨-٦٩(إیجابیة٥٧٧١.٢٥)٥٨-٤٩(سلبیة
%٨٠١٠٠المجموع٢١٢٦.٢٥)٦٨-٥٩(حایدةم

)٦.٠٦(االنحراف المعیاري ،)٧٨(یمة وأعلى ق) ٤٩(أوطأ قیمة * 

%٧١.٢٥نسبة 
لغتتجاھات االیجابیة ذوو اآل، أما% ٢٦.٢٥أما الذین كانت اتجاھاتھم محایدة فبلغت نسبتھم ،الزراعي فقد ب

. %٢.٥٠نسبتھم
.بشكل عامالعمل الزراعي

. یمتلكون اتجاھات سلبیة نحو العمل الزراعي
اعينحوین باالرتباطیة التعرف على العالقة: اً نیثا لزر لعمل ا ا

:الداخلة بالدراسةلةقتالمس
تمو, ٢٥١٥٢٠:العمر-١

):٢(كما موضح في الجدول توزیع المبحوثین وفقا للفئات العمریة 

.عالقتھ باالتجاهتوزیع المبحوثین وفقا لفئات العمر و): ٢(الجدول
rالبسیطٍ الرتباطمعامل اٍ قیمة%العددالفئات

١٤١٧.٥٠سنھ) ١٨-١٥(
٠.٢٢٢* ٢٨٣٥سنھ) ٢٢-١٩(

٣٨٤٧.٥٠سنھ) ٢٦-٢٣(
%).٥(احتمالتشیر إلى أن القیمة معنویة عند مستوى(*) 

أما ،%٤٧.٥٠نسبتھمیث بلغت ح,سنھ٢٦-٢٣ارتفاع نسبة الفئة العمریةیتبین من الجدول السابق
نسبة ,١٨-١٥،%٢٢,٣٥-١٩

ارتباطوجوقد.%١٧.٥٠ د عالقة  موجبةو
اعيواتجاھات الشباب الریفيالعمر لزر لعمل ا وr٠.٢٢٢مة مبإذ،نحو ا
وھذا یعني أن عمر.٠.٠٥وھي معنویة عند مستوى احتمال , ٠.١٨٥القیمة الجدولیة من أكبر 

)١٩٨٨(ل.
وقد یعزى.)١٩٩٥(الحبالو

.الزراعي  وضرورة التواصل بھ وعدم ترك األرض الزراعیة
):٣(كما ھو موضح في الدولالدراسيتحصیللفئات التوزیع المبحوثین وفقاً تم:تحصیل الدراسيال.٢

.ت التحصیل الدراسي وعالقتھ باالتجاهتوزیع المبحوثین وفقا لفئا): ٣(الجدول
كأيقیمة مربع %العددالفئات

١٦٢٠أمي

٠.١٤٦

١٨٢٢.٥٠یقرأ ویكتب
١٣١٦.٢٥ابتدائیة

١٤١٧.٥٠متوسطة
٦٧.٥٠إعدادیة

٦٧.٥٠معھد
٧٨.٧٥كلیة فأكثر

%٨٠١٠٠المجموع
نسبیتبین من الجدول السابق اع  لغتإذة ارتف واكل، وش%٢٢.٥٠ب

اسة أما خریجي ،المتوسطةخریجي الدراسة ل%١٧.٥٠و٢٠نسبة در ل نسبة ا لوا  ،%١٦.٢٥فشك
نسبةو،%٧.٥٠شكلوا نسبة إذاإلعدادیةخریجياأم% ٨.٧٥خریجي الكلیاتحین بلغت نسبةفي ال

عدموقد.سبةوھي أقل ن,لخریجي المعاھد
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، و٠.١٤٦كأيمربع إذ،التحصیل الدراسي
تحصیل الدراسيإن الإلىدل وھذا ی.٢١.٠٢من القیمة الجدولیةأقل

ن.نحو العمل الزراعي
.من المناھج الزراعیةالدراسیة حیث أن مناھجھم الدراسیة خالیة تماما

:عدد أفراد األ.٣
توسط ,فرد) ٢(أفراد واقل عدد١٠على عدد األفراد العاملون في الزراعة ھوأنعاملون في الزراعة ال بم و

األسرةأفراد,)٤(
):٤(الجدول 

.الزراعة وعالقتھ باالتجاهالعاملین في رةاألسأفرادئات عدد توزیع المبحوثین وفقا لف): ٤(الجدول
rالبسیطعامل االرتباط مقیمة%العددالفئات

٢٣٢٨.٧٥فرد) ٤-٢(
٠.٤٨٧* ٣٠٣٧.٥٠فرد) ٧-٥(

٢٧٣٣.٧٥فرد) ١٠-٨(
%٨٠١٠٠المجموع

%).٥(احتمالتشیر إلى أن القیمة معنویة عند مستوى(*) 

شكلت , %٣٧.٥٠شكلت إذ,فرد٧-٥نسبة ارتفاع من الجدول السابقیتبین 
فئة الثالثة .%٢٨.٧٥إذ,٤-٢األولىالفئة , %٣٣.٧٥نسبة١٠-٨ال

األسرةأفرادعدد موجبةوجود عالقة ارتباط معنویة
.٠.١٨٥نماكبرھي وr٠.٤٨٧عامل االرتباط البسیط مبلغت قیمةإذ،نحو العمل الزراعي

وھذا یدل .٠.٠٥وھي معنویة عند مستوى احتمال 
وصوتتفق ھذه النتیجة مع . عالقة باتجاھھ نحو العمل الزراعي ت ).١٩٨٦(صالحلما 

العامأسرة الشابأفرادكلما زاد عدد ذلك إلى أن 
.لممارسة العمل الزراعي

):٥(تم توزیع المبحوثین وفقا لنوع المھنة كما ھو موضح في الجدول:نوع المھنھ. ٤

.وعالقتھ باالتجاهالمھنةنوع توزیع المبحوثین وفقا لفئات ):٥(الجدول
كأيقیمة مربع %العددالفئات

٢١٢٦.٢٥الزراعة مھنة أساسیة
-٠.٠٧٢ ٥٩٧٣.٧٥الزراعة مھنة ثانویة

%٨٠١٠٠المجموع

للمبحوثین ھي في فئةنسبةأعلىأنمن الجدول السابق یتضح 
وجود عدم%. ٢٦.٢٥نسبة أساسیةمھنة الزراعةوشكلت فئة الذین یمتھنون, %٧٣.٧٥بلغت إذ

لغت،عالقة ارتباط معنویة بین مربع ب
وھذا یدل على أن نوع المھنھ التي یمارسھا الشاب لیس لھا .٥.٩٩القیمة الجدولیةنماقلھي و٠.٠٧٢-كأي

وقد یرجع سبب ذلك إلى أنھم جمیعھم یعیشون في نفس البیئة ویتعرضون .عالقة باتجاھھ نحو العمل الزراعي
.إلى نفس المؤثرات االجتماعیة واالقتصادیة

لمزروعةمساح.٥ رض ا األ ,دونم٦٥ةلقد:لألسرةة 
ساحة ا لفئات متمو.دونم١٤.٢٤, دونم٤

):٦(كما ھو موضح في الجدول,لألسرةالمزروعةاألرض

.باالتجاهاوعالقتھلألسرةالمزروعة األرضمساحة لفئات توزیع المبحوثین وفقا):٦(الجدول
rعامل االرتباط البسیط مقیمة%العددالفئات
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٥٠٦٢.٥٠دونم) ٢٤-٤(
٠.٢٨٥* ٢٣٢٨.٧٥دونم) ٤٥-٢٥(

٧٨.٧٥دونم) ٦٦-٤٦(
%٨٠١٠٠المجموع

%).٥(احتمالتشیر إلى أن القیمة معنویة عند مستوى(*) 

إذ,دونم٢٤-٤األولىیت
, %٢٨.٧٥,دونم٤٥-٢٥, %٦٢.٥٠بلغت

مزروعة .%٨.٧٥نسبة ,دونم٦٦-٤٦ ل ا رض 
و*r٠.٢٨٥میمةبلغت قإذ. واتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعيسرةلأل

تمال ندوھي معنویة ع.٠.١٨٥أكبر من القیمة الجدولیة اح وى  ت مساحة األرض أنإلى.٠.٠٥مس
وص. ت pathakلع ما 

یحاولالمزارعأنإلىوقد یرجع سبب ذلك ).١٩٩٥(الحبالو)١٩٨١(
إلىفیلجأ أحسن

.یستمرون بمواصلة العمل الزراعيأبنائھممما یجعل 
وضح توزیع المبحوثین وفقا لنوع الحیازة المزرعیةتم:لألسرةنوع الحیازة المزرعیة.٦ م

):٧(في الجدول 

.باالتجاهاوعالقتھقا لنوع الحیازة المزرعیة لألسرةتوزیع المبحوثین وف:)٧(الجدول 
كأيقیمة مربع %العددالفئات

٥٦٧٠ملك
٠.٣٩٦ ١٤١٧.٥٠تعاقد

١٠١٢.٥٠إیجار

%٨٠١٠٠المجموع
%).٥(احتمالتشیر إلى أن القیمة معنویة عند مستوى) *(*

لغت إذلألرضلأن أعیتبین من الجدول السابق  ب
, %١٧.٥٠األرض,, %٧٠

عدموتبین%.١٢.٥٠الزراعیة نسبة لألرض
اقل٠.٣٩٦كأيمربع بلغت قیمة إذواتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعي لألسرة

نحو اببأن نوع الحوھذا یدل إلى.٩.٤٨الجدولیة
فان الشاب الریفي باختالف نوقد یرجع سبب ذلك إلى أن .العمل الزراعي

.نحو العمل الزراعياتجاھھفي یغیر أي شئذلك ال
الامع:اال.٧

نفتاح تمو. ٢٨١٣٤.١٥٣
):٨(الجدول كما موضح في الحضاري

.النفتاح الحضاري وعالقتھ باالتجاهلفئات اتوزیع المبحوثین وفقا):٨(الجدول
rمعامل االرتباط البسیط مةقی%العددالفئات

٢٩٣٦.٢٥الضعیفنفتاحإالفئة ) ١٧-١٢(
٠.٧١١* ٢٥٣١.٢٥المتوسطنفتاحإالفئة ) ٢٣-١٨(

٢٦٣٢.٥٠العالينفتاحإالفئة )٢٩-٢٤(
%٨٠١٠٠المجموع

%).٥(احتمالتشیر إلى أن القیمة معنویة عند مستوى(*) 
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ت بلغإذ)١٧-١٢(االفئةبة ذويبقیت
نسبة ، %٣٢.٥٠فبلغت )٢٩-٢٤(العالينفتاح الحضاري االفئة، أما نسبة ذوي%٣٦.٢٥ لت  شك

.%٣١.٢٥)٢٣-١٨(المتوسطنفتاح الحضاري االفئة ذوي 
إذ. ي االنفتاح الحضار

rتمال ندوھي معنویة ع.٠.١٨٥ھي أكبر من القیمة الجدولیةو٠.٧١١ اح وى  ت أن إلى.٠.٠٥مس
اعيالریفياالنفتاح الحضاري لھ عالقة باتجاه الشاب لزر لعمل ا تعرضإنإلى.نحو ا

الشاب
اصر ه تفي تنمیة قدراتھم العقلیة مما قد یساھم  لعن فكارا األ والتي و

.تعزز من اتجاھاتھم نحو العمل الزراعي

تاالستنتاجا
لعام نستنتج من البحث -١ بع ا الطا أن 

ون
.ونوعیة العاملین في ھذا المجال

لألسرة, رة العاملین في الزراعةعدد أفراد األس, العمر(متغیراتأن-٢ مزروعة  ل ا ألرض  ا احة  االنفتاح , مس
إن ھذه نستنتج من البحث .اتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعيبارتباط معنویةعالقةلھا )الحضاري
لعبالمتغیرات ت

. بحث نحو العمل الزراعيال
)لألسرة, نوع ال, ا(متغیراتأن في حین-٣

بحث .ارتباط معنویة من ال نتج  لعإننست بال ت
.في منطقة البحث نحو العمل الزراعيدورا واضحا في تنمیة اتجاھات الشباب الریفي 

التوصیات
١-

ل, لد
.األخرى

عالقةتيالإو-٢
.ى من القطرومناطق أخرفي المنطقة نفسھاباتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعيارتباط معنویة

:استمارة استبیان البحث
)معلومات شخصیة: (الجزء األول

: (       ).العمر -١
,                    (    )متوسطة,(     )ابتدائیة,(      )یقرأ ویكتب,)(  أمي: التحصیل الدراسي -٢

.(       )فأعلىكلیة,(       )إعدادیة 
(      ).ي الزراعة العاملون فعدد أفراد األسرة-٣
.سنة: (     )عدد سنوات العمل في الزراعة-٤
(       ). ثانویةمھنةالزراعة , (      )أساسیةمھنة زراعةال:المھنةنوع -٥
.دونم: (       ) مساحة األرض المزروعة لألسرة-٦
).(     مشاركة, (      )أیجار, (     )ملك: نوع الحیازة المزرعیة لألسرة-٧
أمام البدیل )صح(آالتیة بوضع عالمة فقراتمن الفقرةیرجى اإلجابة عن كل : لحضارياالنفتاح ا-٨

:المناسب
النادراأحیانادائمافقراتالت
.في الستالیتزراعیةاھد البرامج التلفزیونیة الأش١
.زراعیةاإلذاعیة الاستمع إلى البرامج ٢
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.قوم بزیارة أقضیة أخرىأ٣
.أقوم بزیارة قرى أخرى٤
.تي تعقد بالمنطقةارك بالندوات الأش٥
.یة الجدیدةأحرص على متابعة األخبار الزراع٦
.أھتم بالموضوعات االجتماعیة المختلفة٧

:التجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعيمقیاس : الجزء الثاني
غیر موافقيال رأموافقفقراتالت

.أفضل العمل في الزراعة وان كان العائد قلیال١
.الوظیفة أفضل لي من العمل الزراعي٢
.عمل أخر على الزراعةلال أفض٣
.عن االستمرار بالمدرسةيالعمل الزراعي ال یبعدن٤
.زراعي ترفع من قیمة الشخصممارسة العمل ال٥
.ال اشعر بالحرج عندما اخبر اآلخرین بأني اعمل بالزراعة٦

.نظرة المجتمع للزراع نظرة احترام وتقدیر٧
.العمل الزراعي عمل متجدد٨
.العمل في الزراعة یوفر الحیاة البسیطة٩

.مل بھاأمارس العمل الزراعي لعدم وجود مھنة أخرى أع١٠
.العمل الزراعي بالقریة یبعدني عن مشاكل المدینة١١
.العمل في الزراعة یعود اإلنسان على الخمول والكسل١٢
.العمل في الزراعة یناسب األشخاص المتعلمین١٣
.العمل في الزراعة یؤدي إلى الفقر١٤
.ةلیالعمل الزراعي یعود اإلنسان على تحمل المسؤو١٥
.أفضل أن یترك أھلي العمل الزراعي١٦
.أتمنى السفر إلى المدینة لالبتعاد عن العمل الزراعي١٧
.أھمیة عن األعمال األخرىلالعمل الزراعي ال یق١٨
.العمل في الزراعة یسھل لي االتصال باآلخرین١٩
.العمل الزراعي یشغل كل وقتي٢٠
.ذي یعمل في الزراعة تكون ثقافتھ محدودةالشخص ال٢١
.الشباب الریفيبالعمل الزراعي ال یناس٢٢
.العمل في الزراعة یناسب جمیع األشخاص باختالف أعمارھم٢٣
.لي فرصة السفر إلى المناطق األخرىعالعمل الزراعي ال ید٢٤
.الشخص الذي یعمل في الزراعة یبقى متخلفا٢٥
.الزراعة أصبحت عمل قدیم٢٦

SOME VARIABLES THAT RELATED WITH ATTITUDES OF RURAL
YOUNG’S TOWARDS AGRICULTURAL WORK IN TALKEF DISTRICT /

NENAVA GOVERNORATE
Ahmad A. Talip Ali Al talip .Abdusatar Omar O.Al-tai

Agric. educe. Dept ./College of Agric. & Forestry / Univ. of Mosul / lraq

ABSTRACT
This research aims at identifying the attitudes of rural youth towards

agricultural work in talkef District and relationship with some variables.
Questionnaire used in data collection consist of two parts first one included personal
social, economical, communicational.asecond part consisted of (26) items to
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measure attitudes of rural young’s towards agricultural work. The data collected
from 80 farmers which represent 5% of population. After testing the validity of the
questionnaire, reliability was measured by using split-half method. The data were
collected by personal interview and analyzed by using(:Person’s correlation) The
results revealed that (71.25%)of respondent were of negative attitudes towards the
agriculture work, (26.25%) were of nutral and (2.50%) of respondents were of
positive attitudes. Also the results showed that there were positive relationship
between attitudes of rural youth towards the agriculture work and variables(age,
members of family involved in agricultural work, agricultural cultivated area,
cosmopolitans). But there were no relationship between attitudes of rural youth
owards the agriculture work and variables, level of education, type of carrier type of
farm ownership,).
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