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

             عبد الستار عمر عثمان الطائي                 الطالب علي أحمد عواد طالب                
                                                             العراق/عة الموصلجام / كلیة الزراعة والغابات / قسم التعلیم الزراعي             

  
  الخالصة

 فcي قضcاء تلكیcف ى اتجاھات الشcباب الریفcي نحcو العمcل الزراعcيأستھدف البحث التعرف عل
ccرات اوعالقتھccبعض المتغیccتبیان.بccتمارة اسccدت اسccات  اعتمccع البیانccزئییلجمccن جccة مccق :نمؤلفccاألول یتعل

 ٢٦ یتضccمن والثccاني ،لمعلومccات الخاصccة بccالنواحي الشخصccیة واالجتماعیccة واالقتصccادیة واالتصccالیةبا
وبعد التأكد مcن الصcدق الc昂اھري لالسcتمارة   .العمل الزراعي ونح  تجاھات الشباب الریفيلقیاس ا فقرة

والcذین لشخصcیة بالمقابلcة ا عcامزار ٨٠جمعcت البیانcات مcن  .تم قیاس الثبات بطریقcة التجزئcة النصcفیة
عcدة وسcائل  باسcتخدام البحث بیاناتتحلیل  تم .المبحوثین الذین شملتھم الدراسة من مجموع %٥یمثلون 

ثین كانccت مccن المبحccو %٧١0٢٥ وقccد أ昂ھccرت النتccائج أن.ارتبccاط بیرسccنمربccع كccأي  إحصccائیة أھمھccا
 ایجابیccة اتجاھccاتھمانccت أمccا الccذین ك،  محایccدة اتجاھccاتھمكانccت  مccنھم %٢٦0٢٥وان ، سccلبیة اتجاھccاتھم

ارتبccاط معنویccة موجبccة بccین  وتبccین أن ھنccاك عالقccة. ن مجمccوع المبحccوثینمcc %٢0٥٠فشccكلوا نسccبة 
العائلccة  أفccراد دوعccد العمccر:المسccتقلة اآلتیccة والمتغیccرات نحccو العمccل الزراعccي الشccباب الریفccي اتجاھccات

د كمcا تبcین عcدم وجcو. لحضcاريا حالنفتcااو لألسcرة األرض المزروعcة ةومسcاح الزراعcةالعاملین فcي 
المسcccتقلة  والمتغیcccرات نحcccو العمcccل الزراعcccي الشcccباب الریفcccي اتجاھcccاتعالقcccة ارتبcccاط معنویcccة بcccین 

  .نوع الحیازة المزرعیة لألسرةو مھنةنوع الو لتحصیل الدراسيا:ةاآلتی
  

  المقدمة
ث یعمccل حیcc، یccةمتزایccدة فccي اقتصccادیات معcc昂م الccدول العرب بأھمیccةیتمتccع القطccاع الزراعccي 

لتcوفیر  األساسcيومازالcت الزراعcة المصcدر ، من مجمcوع القcوى العاملcة فcي الcوطن العربcي% ٤١فیھ
حجccم الخلccل الccدینامیكي القccائم بccین الحاجccة  امccا علمنcc إذاالزراعccة  أھمیccةحیccث تccزداد ، لإلنسccانالغccذاء 

لغذائیcة والcدور شكلة اوتبرز خطورة الم، أخرى جھةالغذاء من جھة وماھو متوفر منھ من  إلىالمتزایدة 
ھcذا القطcاع  ھیؤدی أنفضال عن الدور االیجابي الذي یمكن  الزراعة في ھذا المجال الذي یجب أن تؤدیھ
وفي ھذا الصدد یcذكر  ).١٩٩٧،الخضر( األجنبیةة العربیة وتوفیر الفائض من العمل في صادرات الدول

عات التنمیcة االقتصcادیة واالجتماعیcة ھcي غایة مشcرو إنالغد  أبو إبراھیمعن ) ١٩٩٦( وسمیر ألنصار
 ت التقنیcة واالقتصcادیة للمجتمcع أو معنویcارفع المسcتویا إلىسواء كان التغییر مادیا یسعى  تغییر إحداث
اسcتعدادا ومcن ثcم  أكثcربحیcث یكونcوا  األمcورنحcو مختلcف  األفرادتغییر في اتجاھات  إحداث إلىیسعى 

العمل على تحسین وتطویر مستویات الحیcاة فcي بیئcاتھم المحلیcة بحیcث ا للمشاركة الفعالة في وبتجا أكثر
 عثمcان وسcالم وینقcل .)١٩٩٦، وسcمیر ألنصcار( المطلcوبتقبال لتغییcر سcلوكھم بالشcكل  أكثریصبحون 

 مcا فcإذالcذلك ، بدایcة للعمcل الc昂اھر أوھو حصیلة عمل كcامن  ھ إن االتجاهقول) مید(عن العالم ) ١٩٨٩(
المجتمعcات المحلیcة ویمثcل تنفیcذا لمشccاریع  أفcرادعمcال سcلوكیا اجتماعیcا جدیcدا یقccوم بcھ نخلcق  أن أردنcا
االجتمcاعي  اإلنمائياتجاه یتناسب مع العمل  إیجادأي البد من ، بدایة لھذا العمل إیجادفال بد من ، التنمیة

مثیccرات عدیccدة أكccدت الدراسccات أن اتجccاه الفccرد ھccو حصccیلة تccأثره ب إذ )١٩٨٩، عثمccان وسccالم(الجدیccد 
والتccي تصccدر عccن اتصccالھ بالبیئccة المحیطccة بccھ وھccذه تلعccب دور مھمccا فccي تحدیccد سccلوكھ وتصccرفاتھ 

فیمcا یخcص العمcل الزراعcي فcان تحسcین  أمcا .)١٩٨١،الشcاذلي وسcالم( واستجاباتھ حیال ھcذه المثیcرات
العوائcق التcي یمكcن  ةبإزالcشباب نحو العمل الزراعي فانھ البد مcن القیcام الاتجاھات الزراع وخصوصا 

 أنالزراعcي یمكcن  اإلرشcادفcان  فcي ھcذا الجانcبو ،عزوفھم عن ممارسة العمل الزراعcي إلىتؤدي  أن
یساھم في مختلف مجاالت التنمیة الریفیة والزراعیة باعتبار انھ عمل تعلیمي یعمل علcى توعیcة الcزراع 

 اإلفcادةتفكیcرھم حتcى یتمكنcوا مcن  وأسلوب وتثقیفھم وتنمیة قدراتھم وتحسین مھاراتھم وتغییر اتجاھاتھم
مجھccودات  روال تقتصcc). ٢٠٠١،االتروشccي(الكاملccة مccن كccل مccاھو جدیccد فccي مجccال العمccل الزراعccي 

الزراعي على المزارع المنتج فقط بل تتسع لتشمل أفراد أسرتھ وخصوصا الشcباب الریفcي فھcم  اإلرشاد
  الزراعccccccي إلccccccى أحccccccداث تغییccccccراتإذ یسccccccعى اإلرشccccccاد ، أطccccccراف دور فccccccي اسccccccتدامة التنمیccccccة
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  ٣١/١٢/٢٠٠٨وقبولھ ٢٠٠٨ / ٧ / ٢٩ تاریخ تسلم البحث 
حcو العمcل ھcؤالء الشcباب ن توتغییر اتجاھcاوالوجدانیة  واألدائیة المعرفیةسلوكیة مرغوبة في الجوانب 

نcا تجعل أنیمكcن  الزراع اتجاھاتدراسة  أنوقد وجد  ).١٩٨١،الشاذلي وسالم(الزراعي بصورة ایجابیة
نحو العمل في الزراعة وان نسبة الشcباب العcاملین فcي  الزراع وخصوصا الشباب منھم إقبالنتنبأ بمدى 

اتجاھcccccccات ایجابیcccccccة نحcccccccو ممارسcccccccة العمcccccccل فcccccccي  اعcccccccة تcccccccزداد عنcccccccدما یكcccccccون لcccccccدیھمالزر
للقیcام بھcذه الدراسcة للتعcرف علcى اتجاھcات الشcباب  انممcا دفcع الباحثc اوھcذ.)٢٠٠١،الخطیcب(الزراعة

قضاء یشcتھر بزراعcة العدیcد مcن المحاصcیل  ألنھي نحو ممارسة العمل الزراعي في قضاء تلكیف الریف
أغلب الشباب الریفي فcي قضcاء  لعزوفرا ون昂، باب الریفيمن الش ویحتوي على أعداد كبیرةالزراعیة 

 فأھcداوتcم تحدیcد .أكمcال الدراسcة ولجوئھم إلى أعمcال أخcرى ومcن ضcمنھا تلكیف عن العمل الزراعي
 : البحث وھي

  .الشباب الریفي نحو العمل الزراعي بشكل عام في قضاء تلكیف تاتجاھاالتعرف على  -١
وبعcccض  اتجاھcccات الشcccباب الریفcccي نحcccو العمcccل الزراعcccيبcccین االرتباطیcccة  التعcccرف علcccى العالقcccة -٢

    المتغیرات 
  .الداخلة بالدراسة لةقالمست    

  

وطرائقھ البحث مواد
مcن الشcباب  وذلك ألنھ قضاء یحتcوي علcى أعcداد كیف منطقة ألجراء البحثقضاء تل اختیارتم 

     .الریفي والذین تمتلك أسرھم مساحات زراعیة كثیرة ویعتقد أنھم قد أھملوا العمل الزراعي
والبcالغ  سنھ ٣٠-١٦ شباب الریفي في قضاء تلكیف والذین تتراوح أعمارھمالشمل البحث كافة 

 أخذت عینة عشوائیة. قضاء تلكیفعلى جمیع قرى  موزعین )عة تلكیفشعبة زرا(شاب ١٦٠٠عددھم 
أعcدت اسcتمارة اسcتبیان مؤلفcة مcن  وللحصcول علcى البیانcات .شابا  ٨٠وبواقع % ٥منھم بنسبة  بسیطة

بcالنواحي  شمل على عدد من األسcئلة للحصcول علcى بیانcات تتعلcق بالمعلومcات الخاصcة یین، األولجزئ
نحccو العمccل  اتجاھccات الشccباب الریفccيب ذات العالقccة واالقتصccادیة واالتصccالیةالشخصccیة واالجتماعیccة 

 المھنccة نccوعوفccي الزراعccة  العccاملین وعccدد أفccراد األسccرة تحصccیل الدراسccيالو العمccر:وھccي الزراعccي
قیcاس وتcم  .االنفتcاح الحضcاريو ونcوع الحیcازة المزرعیcة لألسcرة لألسcرة ومساحة األرض المزروعcة

كلیcة و معھcدو إعدادیcة متوسcطةو ابتدائیةو بیقرأ ویكتو أمي:اآلتیةسب المؤشرات ح التحصیل الدراسي
قcد ف نفتcاح الحضcارياالأمcا . التcوالي علcى ٦و ٥و ٤و ٣و ٢و ١صفر و قیم رقمیة  اوأعطیت لھ.علىفأ
. علcى التcوالي ١و٢و٣و٤ وأعطیت لcھ القcیم الرقمیcة الو ونادرا أحیاناودائما حسب المؤشرات  قیاسھ تم
 وشcمل ،الشcباب الریفcي نحcو العمcل الزراعcي  التجاھاتتضمن مقیاس الثاني من االستمارة ف ءالجز أما

تcم مcن خاللھcا تحدیcد الطریقcة التcي  أمcا .عبcارة سcلبیة ١٣جابیة وعبارة ای ١٣، ةعبار ٢٦ علىالمقیاس 
غیcر و ،رأيالو ،موافcق(أمام كل فقcرة وھcي لالستجابةوذلك بوضع ثالث بدائل فقرات المقیاس درجات 

درجتان وغیcر ، ثالث درجات وألراي، موافق: tالتیةالدرجات  االیجابیة للفقراتأعطیت حیث ، )قمواف
cدة، قموافccة واحccرات .درجcا الفقccد  أمccلبیة فقccالسccق تأعطیcدة والراي، موافccة واحccان ، درجccر درجتccوغی
التربیcة وعلcم صcین بالمتخصوبعد أكمال االستمارة بشcكلھا األولcي عرضcت علcى .ثالث درجات، قمواف

تعcدیل صcیاغة بعcض  م تcموبنcاءا علcى مالحc昂اتھ ،مقیcاسال فقcراتل الc昂اھري صcدقالللتأكcد مcن  النفس
التcي قسcمت مcن خاللھcا اتجاھcات المبحcوثین أمcا الطریقcة .بحcثال أھدافلتصبح مالئمة لتحقیق  فقراتال

عcدد و العمcر:قسcیم متغیcراتت  يالطریقcة فcنفcس  اسcتخدمتكمcا ،فئcات ھcي باسcتخدام طریقcة المcدى إلى
فقcد أجcري اختبcار أولcي لالسcتمارة  وبعcد ذلcك. واالنفتcاح الحضcاري في الزراعcةالعاملین  األسرة أفراد

جمعcت بیانcات  إذ عینcة البحcث الرئیسcیة، من خcارج بحوثام ٣٠ من المبحوثین والبالغ عددھم ةعلى عین
المقیcاس فقcد  فقcرات صcالحیةو ثباتجل تحدید وأل . ٢٠٠٧ -تشرین الثانيشھر في العینة االستطالعیة 

 ومعامccل الصccالحیة٠.٨٤مقیccاس لل الكلccي بلccغ معامccل الثبccاتحیث ،طریقccة التجزئccة النصccفیة اسccتخدمت
وبعccد  .جیccدة ویمكccن اعتمادھccا فccي القیccاس فقccراتوأن الللمقیccاس والccذي یccدل علccى الثبccات العccالي  ٠.٩١

 بعcد تفریcغو . ٢٠٠٧ -األول نشcھر كcانو ت البحcث خcاللاكتمال االستمارة بشكلھا النھائي جمعت بیانcا
ارتبcاط و المعیcاري واالنحcراف والمتوسط الحسcابي ئویةالنسب الم(باستخدام  ھالتم تحلیالبیانات  وتبویب
  0ٍ)كأيومربع ، بیرسنٍ 

  
  النتائج والمناقشة

:ء تلكیcccفي قضcccابشccكل عcccام فccc الشcccباب الریفccي نحcccو العمcccل الزراعcccي تاتجاھcccاالتعccرف علcccى : أوالً 
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معبcرة عcن اتجاھcات الشcباب الریفcي وال حصcل علیھcا المبحcوثین أعلى قیمcة رقمیcة أنأ昂ھرت النتائج   
توزیcع المبحcوثین  وتcم.  ٥٦.٥٣ همقcداروبمتوسcط ، ٤٩ وأقل قیمة رقمیcة، ٧٨ھي نحو العمل الزراعي

  ):١( كما ھو موضح في الجدول التجاھاتھم نحو العمل الزراعي وفقا
  .بشكل عام الزراعي العمل نحو تجاھاتھمآل توزیع المبحوثین وفقاً ): ١( لجدوال    

  %  العدد  )الفئات(نوعیة االتجاه  %  العدد  )الفئات(نوعیة االتجاه

  ٢0٥٠  ٢  )٧٨-٦٩(إیجابیة  ٧١0٢٥  ٥٧  )٥٨-٤٩(  سلبیة

  %١٠٠  ٨٠  المجموع  ٢٦0٢٥  ٢١ )٦٨-٥٩( حایدةم   
  )٦.٠٦(االنحراف المعیاري  ،)٧٨(یمة وأعلى ق) ٤٩(أوطأ قیمة *             

  
كانcت اتجاھcاتھم سcلبیة نحcو العمcل من المبحوثین  %٧١0٢٥نسبة یتبین من الجدول السابق أن 

فقcد تجاھات االیجابیcة ذوو اآل ، أما% ٢٦0٢٥أما الذین كانت اتجاھاتھم محایدة فبلغت نسبتھم  ،الزراعي
باب اتجاھcات الشcc وھcذا یعنccي أن. شcملتھم الدراسccةالccذین  مcن مجمccوع المبحcوثین %٢0٥٠نسccبتھم بلغcت

وھcذا یcدل علcى إن الشcباب الریفcي  .في قضاء تلكیcف ھcي سcلبیة بشكل عام العمل الزراعي الریفي نحو
  . في قضاء تلكیف یمتلكون اتجاھات سلبیة نحو العمل الزراعي

وبعھھض  العمھھل الزراعھھي نحھھو اتجاھھھات الشھھباب الریفھھيین بھھاالرتباطیھھة  التعھھرف علھھى العالقھھة: اً نیھھثا
  :الداخلة بالدراسة لةقتالمتغیرات المس

، سcنھ ٢٠سcنة وبمتوسcط مقcدارة  ١٥سcنة واقcل عمcر  ٢٥لقد 昂ھر إن أعلى عمر للمبحوثین  :العمر -١
 ):٢(كما موضح في الجدول توزیع المبحوثین وفقا للفئات العمریة  تمو
  

  .عالقتھ باالتجاهتوزیع المبحوثین وفقا لفئات العمر و): ٢( الجدول
 r البسیطٍ  الرتباطمعامل اٍ  قیمة  %  العدد  الفئات

    ١٧0٥٠  ١٤  سنھ) ١٨-١٥(
٠0٢٢٢*  

  
  ٣٥  ٢٨  سنھ) ٢٢-١٩(
  ٤٧0٥٠  ٣٨  سنھ) ٢٦-٢٣(

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

 %٤٧0٥٠نسcبتھمیث بلغت ح ،سنھ ٢٦-٢٣ ارتفاع نسبة الفئة العمریة یتبین من الجدول السابق
 ،سcنھ ١٨-١٥بینمcا شcكل أفcراد الفئcة العمریcة  ،%٣٥فبلغcت نسcبتھم  ،سcنھ ٢٢-١٩أما الفئة العمریcة  ،

 معنویcة ود عالقcة ارتبcاطوجc تبcین وقcد .من مجمcوع المبحcوثین الcذین شcملتھم الدراسcة %١٧0٥٠نسبة 
 rعامل االرتباط البسcیطمة ملغت قیب إذ ،نحو العمل الزراعي واتجاھات الشباب الریفي بین العمر موجبة

وھcذا یعنcي  . ٠.٠٥وھي معنویcة عنcد مسcتوى احتمcال ، ٠0١٨٥القیمة الجدولیة من أكبر  ھيو ٠0٢٢٢
عبcد  إلیcھ لوتتفق ھذه النتیجcة مcع مcا توصc.الشاب الریفي لھ عالقة باتجاھھ نحو العمل الزراعيأن عمر

سcبب ذلcك إلcى انcھ كلمcا یcزداد عمcر الشcاب تcزداد  وقد یعزى . )١٩٩٥( الحبالو )١٩٨٨( وسالم خلف
  .معرفتھ وإدراكھ بأھمیة العمل الزراعي  وضرورة التواصل بھ وعدم ترك األرض الزراعیة

 كمcا ھcو موضcح فcي الcدول الدراسcي تحصcیللفئcات ال توزیع المبحcوثین وفقcاً  تم :تحصیل الدراسيال .٢
)٣:(  

  
  .ت التحصیل الدراسي وعالقتھ باالتجاهتوزیع المبحوثین وفقا لفئا): ٣( الجدول

  كأيقیمة مربع   %  العدد  الفئات
    ٢٠  ١٦  أمي

  
  

٠0١٤٦  

  ٢٢0٥٠  ١٨  یقرأ ویكتب
  ١٦0٢٥  ١٣  ابتدائیة

  ١٧0٥٠  ١٤  متوسطة
  ٧0٥٠  ٦  إعدادیة

  ٧0٥٠  ٦  معھد
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  ٨0٧٥  ٧  كلیة فأكثر
    %١٠٠  ٨٠  المجموع

 واكل، وشcc%٢٢.٥٠ بلغccت إذیقccرأؤن ویكتبccون  الccذینة ارتفccاع نسccب یتبccین مccن الجccدول السccابق
فشcكلوا نسcبة  االبتدائیةالدراسة أما خریجي  ،المتوسطةخریجي الدراسة ل  %١٧.٥٠و ٢٠ نسبة أالمیین
شccكلوا نسccبة  إذ اإلعدادیccة خریجccي اأمcc% ٨0٧٥ خریجccي الكلیccات حccین بلغccت نسccبة فccي ،%١٦.٢٥
 عcدم تبcین وقcد .مcن مجمcوع عینcة البحcث سcبةوھcي أقcل ن ،لخریجcي المعاھcد نقسcھا النسبةو  ،%٧0٥٠

 إذ ،واتجاھcات الشcباب الریفcي نحcو العمcل الزراعcي التحصیل الدراسي وجود عالقة ارتباط معنویة بین
تحصccیل إن ال إلccىدل وھccذا یcc . ٢١.٠٢ مccن القیمccة الجدولیccة أقccلھccي ، و٠0١٤٦ كccأيمربccع  بلغccت قیمccة

وقcد یرجcع سcبب ذلcك إلcى أن  .نحcو العمcل الزراعcي لیس لcھ عالقcة باتجاھcات الشcباب الریفcي الدراسي
 معارفھم الزراعیة من خالل المراحل الدراسیة حیث أن مناھجھم الدراسیة خالیة تماما نالشباب ال یتلقو

 .من المناھج الزراعیة 
عcدد أفcراد األسcرة تبین مcن خcالل توزیcع المبحcوثین وفقcا ل :العاملون في الزراعة سرةعدد أفراد األ .٣
  ، فcرد) ٢( أفcراد واقcل عcدد ١٠علcى عcدد األفcراد العcاملون فcي الزراعcة ھcو أنعاملون فcي الزراعcة ال

 كمcا ھcوالعcاملون فcي الزراعcة  األسرة أفرادتوزیع المبحوثین وفقا لعدد  وتم ،فرد )٤(وبمتوسط مقداره 
  ):٤(وضح في الجدول 

  
  .الزراعة وعالقتھ باالتجاهالعاملین في  رةاألس أفرادئات عدد توزیع المبحوثین وفقا لف): ٤( الجدول

  rالبسیط عامل االرتباط م قیمة  %  العدد  الفئات
    ٢٨0٧٥  ٢٣  فرد) ٤ -٢(

         ٠0٤٨٧*  
  

  ٣٧0٥٠  ٣٠  فرد) ٧ -٥(
  ٣٣0٧٥  ٢٧  فرد) ١٠-٨(

    %١٠٠  ٨٠  المجموع
         %).٥( احتمال تشیر إلى أن القیمة معنویة عند مستوى(*)   

  
 فcي حcین،  %٣٧0٥٠شcكلت  إذ ،فcرد ٧-٥ الفئcة الثانیcةنسcبة ارتفcاع  من الجدول السcابقیتبین 

 .%٢٨0٧٥ شcكلت نسcبة إذ ،فcرد ٤-٢ األولcىالفئة  أما، % ٣٣0٧٥ نسبة فرد ١٠-٨ شكلت الفئة الثالثة
العcاملون فcي الزراعcة واتجاھcات  األسcرة أفcرادعcدد  بcین موجبcة وجود عالقcة ارتبcاط معنویcة وقد تبین

 نماكبccرھccي و ٠0٤٨٧ rعامccل االرتبccاط البسccیط م بلغccت قیمccة إذ ،لشccباب الریفccي نحccو العمccل الزراعccيا
علcى أن عcدد أفcراد أسcرة وھcذا یcدل  .٠.٠٥وھي معنویة عند مسcتوى احتمcال  .٠0١٨٥ القیمة الجدولیة

 لمcا توصcوتتفcق ھcذه النتیجcة مcع . العاملون في الزراعة لھ عالقة باتجاھھ نحو العمcل الزراعcي الشاب
لین في الزراعcة العام أسرة الشاب أفرادكلما زاد عدد وقد یرجع سبب ذلك إلى أن  ).١٩٨٦( صالح إلیھ

  .اب الریفي دافعا معنویا لممارسة العمل الزراعيفان ھذا یعطي الش
  ):٥(تم توزیع المبحوثین وفقا لنوع المھنة كما ھو موضح في الجدول :نوع الم搬نھ. ٤
  

  .وعالقتھ باالتجاه المھنةنوع توزیع المبحوثین وفقا لفئات  ):٥( الجدول
 كأيقیمة مربع   %  العدد  الفئات

    ٢٦0٢٥  ٢١  الزراعة مھنة أساسیة
  ٧٣.٧٥  ٥٩  الزراعة مھنة ثانویة  ٠0٠٧٢-

  %١٠٠  ٨٠  المجموع
  

الزراعcة مھنcة  الcذین یمتھنcون للمبحcوثین ھcي فcي فئcة نسبة أعلى أنمن الجدول السابق یتضح 
 وقcد تبcین%. ٢٦0٢٥نسبة  أساسیةمھنة  الزراعة وشكلت فئة الذین یمتھنون، %٧٣.٧٥بلغت  إذ ثانویة

حیcث  ،نوع المھنة واتجاھات الشباب الریفcي نحcو العمcل الزراعcي وجود عالقة ارتباط معنویة بین عدم
وھذا یدل علcى أن نcوع المھنcھ التcي . ٥.٩٩ القیمة الجدولیة نم اقلھي و٠0٠٧٢- كأيمربع  قیمة بلغت
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وقcد یرجcع سcبب ذلcك إلcى أنھcم جمcیعھم .یمارسھا الشاب لcیس لھcا عالقcة باتجاھcھ نحcو العمcل الزراعcي
  .یعیشون في نفس البیئة ویتعرضون إلى نفس المؤثرات االجتماعیة واالقتصادیة

 ٦٥مزروعccة ألسccر المبحccوثین ھccي  ةتبccین أن اكبccر مسccاح لقccد :لألسھھرة ة األرض المزروعھھةمسھھاح .٥
ا توزیccع المبحccوثین وفقcc تccمو. دونccم ١٤0٢٤وبمتوسccط مقccداره ، دونccم ٤واقccل مسccاحة مزروعccة    ،دونccم

  ):٦(كما ھو موضح في الجدول ،لألسرة المزروعة األرضساحة لفئات م
  

  .باالتجاه اوعالقتھ لألسرةالمزروعة  األرضمساحة لفئات  توزیع المبحوثین وفقا ):٦( الجدول
 rعامل االرتباط البسیط م قیمة  %  العدد  الفئات

    ٦٢0٥٠  ٥٠  دونم) ٢٤-٤(
  ٢٨0٧٥  ٢٣  دونم) ٤٥-٢٥(  *٠0٢٨٥

  ٨0٧٥  ٧  دونم) ٦٦-٤٦(
    %١٠٠  ٨٠  المجموع

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

 إذ، دونcم ٢٤-٤ األولcىفcي الفئcة ذین یقعcون ارتفاع نسبة المبحوثین الc من الجدول السابق بینیت
  شcكلت الفئcة الثالثcة فcي حcین، %٢٨0٧٥فشcكلت نسcبة  ،دونcم ٤٥-٢٥أمcا الفئcة الثانیcة، %٦٢0٥٠بلغت
رض المزروعة د عالقة ارتباط معنویة موجبة بین مساحة األوتبین وجو .%٨0٧٥نسبة  ،دونم ٦٦-٤٦
 *٠0٢٨٥ rعامل االرتبcاط البسcیطم یمةبلغت ق إذ. واتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعي سرةلأل
 أن إلccىوھccذا یccدل .٠0٠٥مسccتوى احتمccال  نccدوھccي معنویccة ع .٠0١٨٥ ھccي أكبccر مccن القیمccة الجدولیccةو

ع مcا وتتفcق ھcذه النتیجcة مc.مساحة األرض المزروعة لألسcرة لھcا عالقcة باتجاھcھ نحcو العمcل الزراعcي
cccھ لتوصcccإلیpathak )١٩٨١( الوcccالحب )ك  ).١٩٩٥cccبب ذلcccع سcccد یرجcccىوقcccزارع أن إلcccاول المcccیح 

تبني التقنیات الحدیثة في الزراعcة التcي تcوفر الوقcت  إلىفیلجأ  أحسناستغالل مساحتھ الزراعیة بطریقة 
  .یستمرون بمواصلة العمل الزراعي أبنائھمالجھد والتكالیف وتعطي مردود جید مما یجعل و
 لألسcرة كمcا ھcو توزیع المبحcوثین وفقcا لنcوع الحیcازة المزرعیcة تم :لألسرة نوع الحیازة المزرعیة .٦

  ):٧ (موضح في الجدول 
  

  .باالتجاه اوعالقتھ قا لنوع الحیازة المزرعیة لألسرةتوزیع المبحوثین وف :)٧(الجدول 
  كأيقیمة مربع   %  العدد  الفئات

    ٧٠  ٥٦  ملك
  ١٧0٥٠  ١٤  تعاقد  ٠0٣٩٦          

  ١٢0٥٠  ١٠  إیجار

    %١٠٠  ٨٠  المجموع

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

 إذالزراعیcة  لcألرضى نسcبة للمبحcوثین ھcي فcي فئcة المcالكین لcأن أعیتبین من الجدول السابق 
شcكلت فئcة  فcي حcین، %١٧0٥٠الزراعیcة فشcكلوا نسcبة  األرضأما فئة المتعاقدین على ،، %٧٠بلغت 

وجcود عالقcة ارتبcاط معنویcة موجبcة بcین نcوع  عدم وتبین%.١٢0٥٠الزراعیة نسبة  لألرضالمؤجرین 
 كccأيمربccع بلغccت قیمccة  إذواتجاھccات الشccباب الریفccي نحccو العمccل الزراعccي  لألسccرة الحیccازة المزرعیccة

لھcا  لcیس یcازة المزرعیcة لألسcرةأن نوع الح وھذا یدل إلى. ٩.٤٨ من القیمة الجدولیة اقلوھي  ٠0٣٩٦
الشcاب الریفcي بcاختالف وقد یرجع سبب ذلcك إلcى أن  .نحو العمل الزراعي الریفي اببعالقة باتجاه الش

  .نحو العمل الزراعي اتجاھھفي  یغیر أي شئ فان ذلك ال وعیة الحیازة التي تمتلكھا أسرتھن
نفتاح الحضاري والتي حصل علیھcاالا برة عنمع لقد 昂ھر إن أعلى قیمة رقمیة :نفتاح الحضارياال .٧
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توزیccع المبحccوثین وفقccا لفئccات  تccمو. ٤0١٥٣وبمتوسccط مقccداره ١٣، وأقccل قیمccة رقمیccة ٢٨ المبحccوثین
  ):٨(الجدول كما موضح في  نفتاح الحضارياال

  .النفتاح الحضاري وعالقتھ باالتجاهلفئات ا توزیع المبحوثین وفقا):٨(الجدول
 rمعامل االرتباط البسیط  مةقی  %  العدد  الفئات

    ٣٦0٢٥  ٢٩  الضعیف نفتاحإالفئة ) ١٧-١٢(
  ٣١0٢٥  ٢٥  المتوسط نفتاحإالفئة ) ٢٣-١٨(  *٠0٧١١         

  ٣٢0٥٠  ٢٦  العالي نفتاحإالفئة  )٢٩-٢٤(
    %١٠٠  ٨٠  المجموع

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

 إذ )١٧-١٢( الضccعیفنفتccاح الحضccاري اال فئccة بة ذويارتفccاع نسcc بقمccن الجccدول السccا بccینیت
 فcي حcین، %٣٢0٥٠فبلغcت  )٢٩-٢٤( العcالينفتcاح الحضcاري اال فئة ، أما نسبة ذوي%٣٦0٢٥ت بلغ

وتبcین وجccود عالقcة ارتبccاط  .%٣١0٢٥ )٢٣-١٨( المتوسcطنفتcاح الحضccاري االفئccة شcكلت نسcبة ذوي 
 بلغcت قیمcة إذ. واتجاھcات الشcباب الریفcي نحcو العمcل الزراعcيي معنویة موجبة بcین االنفتcاح الحضcار

مسcتوى  نcدوھcي معنویcة ع .٠0١٨٥ ھcي أكبcر مcن القیمcة الجدولیcةو r٠0٧١١  معامل االرتباط البسcیط
نحccو العمccل  الریفccي أن االنفتccاح الحضccاري لccھ عالقccة باتجccاه الشccاب إلccىوھccذا یccدل  .٠0٠٥احتمccال 
للعناصccر المادیccة والفكریccة یعمccل علccى إتاحccة  الشccاب تعccرض إن إلccىوقccد یرجccع سccبب ذلccك .الزراعccي

وتبلcور في تنمیcة قcدراتھم العقلیcة الفرصة الكتساب الكثیر من المعارف والخبرات الجدیدة مما قد یساھم 
 .والتي تعزز من اتجاھاتھم نحو العمل الزراعي واألفكارالعناصر ه االیجابیة لدیھم نحو ھذ تاالتجاھا

  
  تاالستنتاجا

المبحcوثین نحcو العمcل الزراعcي ھcي سcلبیة بشcكل عcام  التجاھcاتأن الطابع العام نستنتج من البحث  -١
ھذا مما ینعكس سلبا علcى وإلى ممارسة العمل الزراعي  نال یمیلووان الشباب الریفي في منطقة تلكیف 
   .عدد ونوعیة العاملین في ھذا المجال

، مسcاحة األرض المزروعcة لألسcرة، رة العcاملین فcي الزراعcةعcدد أفcراد األسc، العمر( متغیرات أن -٢
نسcتنتج مcن  .اتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعيب ارتباط معنویة عالقةلھا  )االنفتاح الحضاري

ین الجوانcب االیجابیcة لcدى الشcباب دور ایجابي فcي تنمیcة وترسcیخ وتكcو تلعب إن ھذه المتغیراتالبحث 
  . بحث نحو العمل الزراعيالریفي في منطقة ال

لھcا  لcیس )لألسcرةنcوع الحیcازة المزرعیcة ، مھنcةنcوع ال، لتحصcیل الدراسcيا( متغیcراتأن  في حین -٣
ھccذه  إننسccتنتج مccن البحccث .باتجاھccات الشccباب الریفccي نحccو العمccل الزراعccي ارتبccاط معنویccة عالقccة

فccي منطقccة البحccث نحccو العمccل دورا واضccحا فccي تنمیccة اتجاھccات الشccباب الریفccي  بال تلعccالمتغیccرات 
  .الزراعي

  
  التوصیات

العمل على تعدیل اتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعي مcن السcلبیة إلcى االیجابیcة وذلcك مcن  -١
خالل تثقیفھم فیما یخص الجوانcب الزراعیcة وتنبcیھھم بالcدور الcذي یؤدیcھ القطcاع الزراعcي فcي اقتصcاد 

أھمیcة  لإن قطcاع الزراعcة ال یقc و تcذكیرھم، لcدالتcي یتعcرض لcھ البالبلد وخاصة في ال昂روف الصcعبة 
  .عن القطاعات األخرى

لھccا  یتوقcع أن یكcون تcيال متغیcراتتھcدف إلccى التعcرف علcى الجcراء دراسcات مماثلcة لھcذا البحcث إو -٢
ى ومنcاطق أخcر فcي المنطقcة نفسcھا باتجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعcي ارتباط معنویة عالقة

  .من القطر
  
  

  : استمارة استبیان البحث
  )معلومات شخصیة: (الجزء األول

  : (       ).العمر -١
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،                    (    )متوسطة،(     )ابتدائیة،(      )یقرأ ویكتب،)   (  أمي: التحصیل الدراسي -٢
  .(       )فأعلى كلیة،(       )إعدادیة 

  (      ).ي الزراعة العاملون ف عدد أفراد األسرة-٣
  .سنة : (     )عدد سنوات العمل في الزراعة -٤
  (       ). ثانویة مھنةالزراعة ، (      )أساسیةمھنة  زراعةال :المھنةنوع  -٥
  .دونم: (       ) مساحة األرض المزروعة لألسرة-٦
  ).  (     مشاركة، (      )أیجار، (     )ملك: نوع الحیازة المزرعیة لألسرة-٧
أمام البدیل )صح(tالتیة بوضع عالمة  فقراتمن ال فقرةیرجى اإلجابة عن كل : لحضارياالنفتاح ا-٨

  :المناسب
  ال  نادرا  أحیانا  دائما  فقراتال                    ت
          .في الستالیت زراعیةاھد البرامج التلفزیونیة الأش  ١
          .زراعیةاإلذاعیة الاستمع إلى البرامج   ٢
          .قوم بزیارة أقضیة أخرىأ  ٣
          .أقوم بزیارة قرى أخرى  ٤
          .تي تعقد بالمنطقةارك بالندوات الأش  ٥
          .یة الجدیدةأحرص على متابعة األخبار الزراع  ٦
          .أھتم بالموضوعات االجتماعیة المختلفة  ٧

  :التجاھات الشباب الریفي نحو العمل الزراعيمقیاس : الجزء الثاني
  غیر موافق  يال رأ  موافق  فقراتال                               ت

        .أفضل العمل في الزراعة وان كان العائد قلیال  ١
        .الو昂یفة أفضل لي من العمل الزراعي  ٢
        .عمل أخر على الزراعة لال أفض  ٣
        .عن االستمرار بالمدرسة يالعمل الزراعي ال یبعدن  ٤
        .زراعي ترفع من قیمة الشخصممارسة العمل ال  ٥
        .ال اشعر بالحرج عندما اخبر اآلخرین بأني اعمل بالزراعة  ٦

        .ن昂رة المجتمع للزراع ن昂رة احترام وتقدیر  ٧
        .العمل الزراعي عمل متجدد  ٨
        .العمل في الزراعة یوفر الحیاة البسیطة  ٩

        .مل بھاأمارس العمل الزراعي لعدم وجود مھنة أخرى أع  ١٠
        .العمل الزراعي بالقریة یبعدني عن مشاكل المدینة  ١١
        .العمل في الزراعة یعود اإلنسان على الخمول والكسل  ١٢
        .العمل في الزراعة یناسب األشخاص المتعلمین  ١٣
        .العمل في الزراعة یؤدي إلى الفقر  ١٤
        .ةلیالعمل الزراعي یعود اإلنسان على تحمل المسؤو  ١٥
        .أفضل أن یترك أھلي العمل الزراعي  ١٦
        .أتمنى السفر إلى المدینة لالبتعاد عن العمل الزراعي  ١٧
        .أھمیة عن األعمال األخرى لالعمل الزراعي ال یق  ١٨
        .العمل في الزراعة یسھل لي االتصال باآلخرین  ١٩
        .العمل الزراعي یشغل كل وقتي  ٢٠
        .ذي یعمل في الزراعة تكون ثقافتھ محدودةالشخص ال  ٢١
        .الشباب الریفي بالعمل الزراعي ال یناس  ٢٢
        .العمل في الزراعة یناسب جمیع األشخاص باختالف أعمارھم  ٢٣
        .لي فرصة السفر إلى المناطق األخرى عالعمل الزراعي ال ید  ٢٤
        .الشخص الذي یعمل في الزراعة یبقى متخلفا  ٢٥
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        .الزراعة أصبحت عمل قدیم  ٢٦
  

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 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,). 

  
  المصادر

دراسة اتجاھات الشباب الریفي نحو تقبل المسcتحدثات الزراعیcة بقریcة ). ١٩٩٥( أبو زید محمد، الحبال
، مجلcccة اإلسccكندریة للبحcccوث الزراعیcccة –محافccc昂ة البحیccرة /العنcccب مركccز tیتcccاي البccارود نكccال
١١٤-٩٥): ١(٤٠.  

المجلcة العربیcة  -و تكنولوجیcا التعلcیماتجاھcات المعلمcین فcي محافc昂ة اربcد نحc).٢٠٠١( لطفcي، الخطیب
  . ١١٢-١١١:)١(٢٠، تونس،المن昂مة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،للتنمیة

النcدوة القومیcة حcول تعزیcر  -دور اإلرشاد الزراعي في التنمیcة الفالحیcة). ١٩٩٧( معبد السال، الخضر
، مccة العربیccة للتنمیccة الزراعیccةالمن昂، اإلرشccاد الزراعccي فccي التنمیccة الزراعیccة المسccتدامة دور

  .٥٣ص ،tب ،الخرطوم
 محاف昂ة التأمیم نحو اسcتخدام/اتجاھات فالحي الحویجھ  ).٢٠٠٢( عمر عثمان ولي رعبد الستا، الطائي

 بعcccض التقنیcccات الزراعیcccة الحدیثcccة وعالقتھcccا بالعوامcccل الشخصcccیة واالجتماعیcccة واالقتصcccادیة
  .واالتصالیة

دراسcة بعcض العوامcل المcؤثرة علcى سcلوك تبنcي  .)١٩٩٦( د العc昂یمصالح نصار وسcمیر عبc، ألنصار
-٤٣:)٣(٤٠، حcوث الزراعیcةللب اإلسcكندریةمجلcة  -الحیوانیcة اإلنتاجیcةلبعض الخبرات  الزراع

٤٤ .  
، عccة التعلccیم العccاليمطب -تنمیccة المجتمccع الریفccي .)١٩٨٩( وسccالم خلccف عبccد سccمیر عبccد العcc昂یم، عثمccان

  . ١٠٨ص، العراق ،موصل
 فc昂ةاتجاھات الشباب الریفي نحز العمل الزراعي في محا .)١٩٨٨( بد وسالم خلف ونبیل عبد المسیحع

   . ٢١-١٩:)٣(٢٠، مجلة زراعة الرافدین -نینوى
 اتجاھcات المcزارعین التعcاونیین نحcو اإلرشcاد الفالحcي.)١٩٨١( محمد فتحي وسالم خلف عبcد، الشاذلي

  . ٣٦-٣٥:)٢(١٦،زراعة الرافدینمجلة  -بناحیتي الزاب األسفل والقیارة
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 عcارف واتجاھcات الcزراع حcول الممارسcات اإلرشcادیة لزراعcة الcذرةم). ١٩٨٦( محمcد  أحمcد ،صالح
  . ٣٢-١٧):٢(١٧ ،مجلة أسیوط للعلوم الزراعیة – الرفیعة

Pathak,S.S.(1981)-Amultipe regression analysis of factors related with ahitude 
of farmers Indian j.of Ext.edu. XVLL, (3&4):.73-80.  


