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  الخالصة

ألهمیــةتتكامــل مقوماتهـا مــن عناصـر بشــریة ودعــم مـادي ، وبــالنظر أنیتطلــبنجـاح عملیــة التنمیـة إن

االتجاهـات وكونهــا محركــات للسـلوك  البشــري فقــد جـاءت هــذه الدراســة لتحدیـد اتجاهــات طلبــة كلیـة الزراعــة  نحــو 

عینــة عشــوائیة طبقیــة بواقــع وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات المســتقلة للطلبــة ، وقــد تــم اختیــارالعمــل الزراعــي الحقلــي

  .االقرب الى اختیار العمل المستقبليطالبا كونهم المرحلة157والبالغ عددهمطلبة المرحلة الرابعةمن% 52.2

أربـعماسـي مكـون مـن مقیـاس متـدرج خإعـدادلیكرت لقیاس اتجاهات الطلبة حیث تم مقیاستم استخدام 

  .يالحقلتحدید اتجاهه نحو العمل الزراعي علیهاعشرة عبارة متنوعة یمكن من خالل معرفة مدى موافقة الطالب

لیــة خلصـت الدراسـة بـان اتجاهـات الطلبـة نحـو العمـل الزراعـي الحقلـي كانـت فـي اغلبهـا بـین الفئتـین العا

ن فــي مســتوى متوســطات االتجاهــات وحســب كــل مــن عامــل هنالــك تبــایأنالدراســة أوضــحتوكــذلك والعالیــة جــدا

أشـارتفـي الوقـت الـذي لم تكن معنویة قاتالفرو لكن هذه األسرةأفرادوعدد اإلعدادیةومعدل التخرج من العمر

وجــود عالقــة معنویــة بــین اتجاهــات الطلبــة وعامــل الجــنس وكــذلك مقــدار ومصــدر دخــل العائلــة إلــىفیــه الدراســة 

وقــد اوصــت الدراســة الزراعیــةاإلرشــادیةتمــام الطالــب بمتابعــة البــرامج التلفزیونیــة والمطبوعــات الشــهري ومــدى اه

واســتثمار الكــوادر لالســتفادة منهــاللبلــدعلــى تخطــیط السیاســة الزراعیــةنالنتــائج امــام القــائمیبضــرورة وضــع هــذه

  .المهنیة المتعلمة سعیا وراء تنمیة القطاع الزراعي وتقدمه

  

Attitudes of Agricultural College Students-University of Al-anbar
Toward Farming And Factors Associated With Them

1I. H. Al-Saad     2A. A. Al-Hadithy      1A. I. Al-Awsi
1 AL-Anbar Univ. / College of Agri.

2Euphrates Higher Basin Developing Center/Al-Anbar University

Abstract
The success of development process requires the  integration of its 

components of human and material support, and in regard to the importance of 
attitudes as the engine of human behavior, the present study was put to identify 
students attitude toward farming and its relation with some independent students 
variables.

Random sample of about 52.2% out of 157 students in the fourth stage in 
college of agriculture has been selected as being the closest to choose their future 
jobs.

Likert type scale has been used to measure  students attitudes through 14 
variant statements given five graded standards to measure the range of student's 
agreement for each statement to define his attitude towards farming.



ISSN: 1992-7479         2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

2

The study concluded that students attitude toward farming was mostly 
between the high and the very high categories, and the study showed as well that there 
is variation in the level of averages of attitudes according to Age , Study dep. , High 
school graduation average and the Number of family members , but these differences 
were not significant at the time the study indicate the existence of a significant 
correlation between attitude and the Gender of student and the amount and source of 
family monthly income and the interest of the student follow-up of television 
programs and publications . The research contained number of recommendation that 
can be placed before the planners of agricultural policy of the country to take 
advantage of them and to make use of the educated and professional staff in order for 
the development and evolution of the agriculture section .

  المقدمة

الذي یمد السكان بالغذاء وقطاع مهم وحیوي في بناء اقتصاد االساسيالقطاع الزراعي المصدر یعد

البلد وتطوره ، وان تنمیة هذا القطاع یتطلب وجود قوى بشریة متعلمة تعمل في الریف  تسند الیها مهمة تنفیذ 

وجود ظاهرتین في المجتمع الریفي هي زیادة نسبة السیاسة الزراعیة  السلیمة  ، وقد اكدت الدراسات السابقة الى

اضافة الى ما ظهر في مجتمعنا الریفي حدیثا من توجه ) 2(نقص االیدي العاملة الشابة السكان من كبار السن و 

  .نحو العمل الوظیفي ادت بمجملها الى نقص االیدي العاملة الشابة في الریف

اعي والنهوض به ال یمكن تحقیقها بتوفیر  معدات ولوازم ومن المسلم به ان عملیة تنمیة القطاع الزر 

عمل زراعیة متطورة وانما تكتمل بتطویر ورفع كفاءة االنسان الذي یستغل تلك المعدات بمستوى عالي من 

  .)7(قة  االتقان والد

ادر الفنیة حیث یقوم باعداد وتهیئة الكو یعد التعلیم العالي الركیزة االساسیة في اعداد الموارد البشریة 

القادرة على ادارة عملیة التنمیة والنهوض بها في كافة المجاالت ومنها المجال الزراعي حیث تقوم كلیات الزراعة 

في القطر باعداد مهندسین زراعیین من خالل ما تقدمه من مقررات تعلیمیة تؤهلهم لمزاولة عملهم هذه المقررات 

كافة الجواتب المعرفیة واالدائیة اضافة الى تعدیل وتحسین تهدف الى احداث تغییرات سلوكیة مرغوبة في

  .اتجاهاتهم نحو العمل الزراعي 

ولدراسة االتجاهات اهمیة كبیرة لدى الخبراء في مجال العلوم االجتماعیة نظرا لدورها البارز في توجیه 

وثیق مع سلوك الشخص وارتباطها, السلوك االجتماعي للفرد فهي بمثابة قوى محركة ودافعة لهذا السلوك 

وبالنظر الهمیتها فانها تحظى باهتمام كبیر من الباحثین في محاولة منهم . وقراراته في المواقف المختلفة 

للوصول الى تعریف دقیق لهذا المفهوم النها تستخدم بمعاني مختلفة وسبب ذلك هو وجود وجهات نظر مختلفة 

تجاه اللهم اال ذلك التعریف الذي ذاع اكثر من غیره والزال یحوز وحتى یومنا هذا ال یوجد تعریف واحد مقنن لال

العقليان االتجاه هو حالة من االستعداد القبول لدى غالبیة الباحثین وهو تعریف جوردن البورت والذي یذكر فیه

عات على استجابة الفرد لجمیع الموضو سلبي او ایجابيوتكون ذات تاثیر لدى الشخص من خالل خبرته تنظم

  ).9(والمواقف التي تستثیرها هذا االستجابة 

بین المهتمین بدراسة االتجاهات على انها مكتسبة ومتعلمة وانها قابلة للتعدیل ویمكن ان وهنالك اتفاق

و ) 3(و زهران) 10(و ملیكة) 4(عبد الرحمنالسلوك وقد اشارت دراسة كل من تنمو وتتطور مثل كل انماط

رد یمكن ان یتعلم اتجاهاته لیتكیف مع بیئته حیث یسعى لیتوافق سلوكه مع اتجاهاته نحو الى ان الف)11(لیجانز

  .الموضوعات المختلفة وتتحدد طبیعة االتجاهات وفقا لعالقة الفرد بمواقف معینة في بیئته 
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ویعتمد على القیاس المباشر Likertلیكرت مقیاسالمستخدمة في قیاس االتجاهات المقاییسومن 

اهات وهو یعد من انسب المقاییس التي یمكن استخدامها لقیاس االتجاه ولهذا تم اختیاره في بناء مقیاس لالتج

التجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي ویتكون من عدة عبارات ایجابیة وسلبیة تتصل بموضوع االتجاه 

–محاید–موافق –بشدةوافق المراد قیاسه وتوضع امام كل عبارة درجات من الموافقة في خمس فئات م

وتعطى االستجابات درجات تعكس في مجموعها اتجاه المبحوث نحو الموضوع محل , معارض تماما–معارض

  .)5(الدراسة 

وبقیاس اتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي یتضح لنا االختالف بین الطلبة في شدتها كما 

من هنا والهمیة معرفة اتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي تتباین باختالف الطلبة في بعض الصفات

جاءت هذه الدراسة لتوفیر بیانات ومعلومات واقعیة عن هذا الجانب سیما وان مشاریعنا االنمائیة تفتقر الى هذا 

  :النوع من المعلومات وذلك من خالل محاولة االجابة عن التساؤالت التالیة 

كلیة الزراعة نحو العمل الزراعي الحقلي ؟–ت طلبة المرحلة الرابعة اتجاهاهو مستوىما - 1

التالیة ؟الطلبة وكل من العواملاتجاهات مستوى ما هي العالقة بین - 2

,  مقدار دخل العائلة ومصدره, عدد افراد االسرة، القسم الدراسي, معدل التخرج من االعدادیة, الجنس, العمر

  .رامج التلفزیونیة الزراعیة والمطبوعات االرشادیة  مدى متابعة الطالب للب

ان میل عدد من ابناء الریف الى ترك العمل الزراعي والتوجه الى العمل في تتمثل مشكلة البحث في 

القطاعات التجاریة والصناعیة والوظیفیة یجب ان یعوض برفع انتاجیة القطاع الزراعي وهذا ما حدث فعال في 

ن ما حصل في بلدنا ان النقص في االیدي العاملة في الریف صاحبه عجز في القطاع الدول المتقدمة ولك

االمر الذي جعل الصفة الغالبة على القوى العاملة في الریف انهم من كبار السن مما یؤدي الى ) 1(الزراعي 

وى المحلي في التاثیر السلبي على االنتاج الزراعي من هنا جاءت الحاجة الى ضرورة رفد العمل على المست

وهذا ما الریف بقوى عاملة شابة ومتعلمة قادرة على استغالل وتوظیف التكنولوجیا الحدیثة في القطاع الزراعي 

وبالنظر الى اهمیة العوامل النفسیة والوجدانیة التي قد تكون سببا في یستطیع المهندسون الزراعیون تحقیقه

وى الحقلي جاءت هذه الدراسة لتركز على اتجاهات الطلبة نحو عزوف المهندسین الزراعیین عن العمل في المست

مزاولة العمل الزراعي الحقلي مما یساعد على رسم سیاسة زراعیة سلیمة تعالج الخلل في القوى العاملة من خالل 

  .رفدها بقوى دینامیكیة قادرة على احداث التغییر االیجابي في االواقع الریفي 

  

  المواد وطرائق العمل

  مجتمع البحث والعینة: اوال

وقد تم اختیار طلبة 2009/2010تم اجراء البحث في كلیة الزراعة جامعة االنبار للعام الدراسي 

طالبا تم اختیار  157المرحلة الرابعة لكونهم االقرب الى اختیار مجال العمل المستقبلي وقد بلغ عدد الطلبة 

االقسام عدا قسم وقایة المزروعات فقد تم اخذ كافة الطلبة لقلة منهم ولكل قسم من % 52.2بواقععشوائیة عینة

  .یوضح اعداد  الطلبة موزعین على االقسام العلمیة والعینة المختارة منهم ) 1(لجدول رقم اعددهم و 
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  مجتمع وعینة البحث لطلبة المرحلة الرابعة موزعین على االقسامیوضح.1جدول

  عدد المبحوثین  العینةنسبة  عدد الطلبة  القسم العلمي

  17  %50  35  التربة والموارد المائیة

  5  %100  5  وقایة المزروعات

  12  %50  24  المحاصیل الحقلیة

  12  %50  23  الثروة الحیوانیة

  21  %50  42  الصناعات الغذائیة

  15  %50  30  البستنة وهندسة الحدائق

  82%52.2  157  المجموع

  

  المقیاس: ثانیا 

انه میل عاطفي تنظمه الخبرة الشخصیة للفرد لیتفاعل ایجابیا  او سلبیا نحو شخص او یعرف االتجاه ب

موقف الطلبة مما تعنیه ، ویقصد باتجاه الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي في هذا البحث)6(موقف معین 

عد التخرج وتم تنطوي على معان تكشف میول واتجاهات الطلبة لممارسة العمل الزراعي الحقلي ب) عبارة14(

) موافق بشدة ، موافق، محاید، معارض، معارض تماما(بناء مقیاس متدرج خماسي مكون من المستویات 

وبذلك كانت اعلى للعبارات االیجابیة وعكس هذه االوزان للعبارات السلبیة)2,1, 5,4,3(واعطیت االوزان 

وقد تم توزیع مستوى االتجاه الى خمس فئات كان 14وادنى درجة 70ممكن ان یحصل علیها الطالب هدرج

  .70-58وصوال الى اعلى فئة وهي 25–14ابتداًء من ادنى قیمة لالتجاه وهي 11طول الفئة 

  

  النتائج  والمناقشة

اتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي-1

) 68(الزراعي الحقلي كانت لعمل ااظهرت نتائج الدراسة ان اعلى قیمة رقمیة التجاهات الطلبة نحو 

الفئات التي توزع على اساسها الطلبة بعد تقسیمهم ) 2(ویوضح الجدول رقم ) 17(بینما كانت ادنى قیمة رقمیة 

وهذا یشیر الى جدا ةوالعالیةالى خمس فئات بان اتجاهات الطلبة كانت في اغلبها محصورة بین فئتي العالی

العمل الزراعي الحقلي وما یترتب على المخططین في الشؤون الزراعیة من وجود توجه عالي لدى الطلبة لمزاولة

  .مسؤولیة الستثمار هذه التوجهات وما یصاحبها من عملیة تطویر وتنمیة للقطاع الزراعي 

  

  یوضح اعداد الطلبة حسب فئة ومستوى االتجاه.2جدول 

  النسبة المئویة  عدد الطلبة  مستوى االتجاه  الفئة

  %  1.21  1  ف جداضعی  24–14

  %1.21  1  ضعیف  35–25

  %13.41  11  متوسط  46–36

  %51.21  42  عالي  57–47

  %32.92  27  عالي جدا  فاكثر58

  %100  82    المجموع
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تحدید العالقة بین اتجاهات الطلبة والمتغیرات المستقلة التالیة -2

وكما موضح في الجدول رقم العمار الى فئتین بعد استخراج المتوسط الحسابي لتم تقسیم الطلبة : العمر- 1

سنة ولم تظهر الدراسة وجود 23سنة والفئة الثانیة اصغر من 23، الفئة االولى یساوي او اكبر من ) 3(

اختالفات تذكر بین متوسط معدل االتجاه للفئتین ففي الوقت الذي بلغت فیه قیمة المتوسط للفئة االولى 

طالب 33والبالغ عددهم لطلبة في الفئة الثانیة متوسط االتجاه لكان53.02طالبا 49والبالغ عددهم 

.والذي قد یكون من بین اسبابه هو تقارب اعمار الطلبة مما یقلل من تاثیر هذا العامل 52.90

  یوضح توزیع الطلبة حسب العمر ومتوسط االتجاه.3جدول           

        

  

  

  

وجود اختالف كبیر بین متوسط اتجاهات الطلبة عن متوسط اتجاه ) 4(یتضح من الجدول رقم : الجنس-2

توسط طالبا كان م70الطالبات للعمل الزراعي الحقلي ففي الوقت الذي بلغ فیه عدد الطلبة المبحوثین 

وهذا امر طبیعي حیث 46.83طالبة وكان متوسط اتجاهاتهم 12، بلغ عدد الطالبات 53.14اتجاهاتهم 

.ان توجه االناث الى الوظائف المكتبیة اكثر منه لمزاولة العمل الزراعي الحقلي 

  

  یوضح توزیع الطلبة حسب الجنس ومتوسط االتجاه.4جدول 

  توسط االتجاهم  النسبة المئویة  عدد الطلبة  الجنس

  53.14  %85.3  70  ذكر

  46.83  %14.7  12  انثى

  

احتساب معدالت الطلبة واستخراج متوسطاتها وبعد) 5(من الجدول رقم : معدل التخرج من االعدادیة -3

وأكثر والفئة الثانیة أقل من 69تقسیم الطلبة الى فئتین االولى معدالتهم في االعدادیة تساوي الحسابیة تم

لة الفروقات في متوسطات االتجاهات بین الفئتین ففي الوقت الذي بلغ فیه عدد الطلبة في الفئة یتضح ق69

طالبا كان متوسط 51بلغ عدد الطلبة في الفئة الثانیة 53.56طالبا كان متوسط اتجاهاتهم 31االولى 

ن اسبابه ان االتجاهات وهذا یشیر الى قلة وجود تاثیر لهذا العامل الذي قد یكون من بی52.92اتجاهاتهم 

.ضاها الطالب في الكلیة نحو العمل الزراعي الحقلي تم اكتسابها خالل سنوات الدراسة االربع التي ق

  

  یوضح توزیع الطلبة حسب معدل تخرجهم من االعدادیة ومتوسط اتجاهاتهم  .5جدول 

  متوسط االتجاه  النسبة المئویة  عدد الطلبة  معدل التخرج من االعدادیة

  53.56  %37.8  31  69كثر او یساوي ا

  52.92  %62.2  51  69اقل من 

  

  التجاهمتوسط ا  النسبة المئویة  عدد الطلبة  العمر

  53.02  %59.8  49  23اكبر او یساوي 

  52.90  %40.2  33  23اصغر من 
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افراد والفئة 7تم تقسیم الطلبة الى فئتین ، فئة عدد افراد العائلة فیها یساوي او اكبر من : عدد افراد االسرة- 4

لعمل افراد ولم تظهر الدراسة وجود اختالفات معنویة في مستوى متوسط االتجاهات نحو ا7الثانیة اقل من 

  ) .6(الزراعي الحقلي وكما مبین في الجدول رقم 

  یوضح توزیع الطلبة حسب عدد افراد االسرة ومتوسط االتجاه.6جدول 

  متوسط االتجاه  النسبة المئویة  عدد الطلبة  عدد افراد العائلة

  69.67  %75.6  62  افراد7یساوي او اكبر من 

  69.80  %24.4  20  افراد7اقل من 

  

ان هنالك عالقة بین مستوى دخل العائلة ) 7(یتضح من الجدول رقم : للعائلة ومصدرهالدخل الشهري - 5

واتجاه الطالب نحو العمل الزراعي الحقلي فكلما ارتفع دخل العائلة انخفض مستوى اتجاه الطالب نحو 

ل في القطاع العمل الزراعي الحقلي والذي قد یكون من بین اسبابه االعتقاد السائد عند معظم الناس ان العم

كبیرة قد ال یحتاج المرء الي بذلها في غیره من ویحتاج الى بذل جهود فیه الكثیر من المتاعبالزراعي 

القطاعات ،وكذلك اظهرت الدراسة ان متوسط اتجاهات الطلبة الذین مصدر دخلهم من القطاع التجاري 

  .قطاع الزراعي والصناعي والوظیفي كانت اخفض من الطلبة الذین مصدر دخلهم من ال

  یوضح توزیع الطلبة حسب مستوى الدخل ومتوسط االتجاه.7جدول 

  متوسط  االتجاه  النسبة المئویة  عدد الطلبة  مستوى الدخل

  56.40  %12.2  10  الف دینار250اقل من 

  54.91  %28  23  الف دینار500- 250

  52.08  %31.8  26  ملیون دینار–500

  49.84  %28  23  اكثر من ملیون دینار

  

اوضحت الدراسة بان متوسط اتجاهات : والمطبوعات االرشادیةمدى متابعة البرامج التلفزیونیة الزراعیة- 6

اعلى من متوسط اتجاهات الطلبة والمطبوعات االرشادیةالطلبة الذین یتابعون البرامج التلفزیونیة الزراعیة

جاه الشخص یعتبر عامال محركا لسلوكه نحو وهذا امر طبیعي فات)10(الذین ال یتابعون هذه البرامج 

  ) .8(مختلف االشیاء وكما موضح في الجدول رقم 

یوضح توزیع الطلبة حسب مدى متابعة البرامج التلفزیونیة الزراعیة والمطبوعات االرشادیة   .8جدول 

  ومتوسط االتجاه

  متوسط االتجاه  النسبة المئویة  لطلبةعدد ا  مدى متابعة البرامج التلفزیونیة الزراعیة والمطبوعات االرشادیة

  55.31  %53.7  44  یتابع

  50.26  %46.3  38  ال یتابع

  االستنتاجات

المرحلة الرابعة اتجاهات ایجابیة نحو مزاولة العمل الزراعي - تبین من الدراسة ان لطلبة كلیة الزراعة- 1

.الحقلي

العمر ، معدل التخرج من : العوامل التالیة لم تظهر الدراسة وجود ارتباط بین مستوى اتجاه الطلبة وكل من - 2

.االعدادیة ، القسم الدراسي ، وعدد افراد االسرة 
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اظهرت الدراسة وجود عالقة بین اتجاهات الطلبة وكل من عامل الجنس ، مقدار ومصدر دخل العائلة - 3

.الشهري ، ومدى متابعة الطالب للبرامج االذاعیة والتلفزیونیة 

  التوصیات

جاءت به الدراسة من نتائج تتعلق بایجابیة اتجاهات طلبة كلیة الزراعة نحو العمل الزراعي نتیجة لما - 1

الحقلي توصي الدراسة بوضع مثل هذه النتائج امام القائمین على وضع وتخطیط السیاسة الزراعیة لالستفادة 

تخصصة قادرة على منها في عملیة صیاغة قرارات یكون من نتائجها رفد القطاع الزراعي بكوادر فنیة م

.تنمیة هذا القطاع والنهوض به نحو االفضل 

  .التوسع في اجراء الدراسات التي تتعلق بالجوانب النفسیة لما لها من دور في التاثیر على السلوك االنساني - 2

  المصادر

ي اتجاهه، ابتهال فاضل یوسف ، ارتباط الفالح باالرض في ناحیة الموفقیة والعزیزیة ودور االرشاد الزراع- 1

  .1982رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد ، كلیة الزراعة ، 

نحو العمل الزراعي الحقلي في محافظة دیالىاتجاهات الطلبة من ابناء الریف،جاسم عبد العزیز عباس - 2

اطروحة ماجستیر في االرشاد الزراعي كلیة ،والحیاة في الریف وبعض العوامل المرتبطة بها 

.1984بغداد الزراعة جامعة

.1973، علم النفس االجتماعي ، عالم الكتب ، الطبعة الرابعة ، القاهرة )  دكتور(حامد عبد السالم زهران - 3

.1967، اسس القیاس النفسي االجتماعي ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، القاهرة ) دكتور(سعد عبد الرحمن - 4

االجتماعي ، الطبعة الثانیة ، مكتبة وهبي ، القاهرة ، اصول البحث ) دكتور(عبد الباسط محمد حسن - 5

1982.

، علم االرشاد الزراعي ، مطابع وزراة التعلیم ) دكاترة(عبد اهللا احمد السامرائي ، عدنان حسین الجادري - 6

.1990العالي ، بغداد 

1981عالي ، جامعة بغداد ، مطابع وزارة التعلیم السیاسة التنمیة الزراعیة ،)دكتور(اسماعیل عزیز شاهو- 7

محمد عمر الطنوبي ، الدور االرشادي الزراعي للتلفزیون وبعض المتغیرات المتاثرة في ذلك بین زراع قریة - 8

ابو الفر محافظة الغربیة ، مجلة االسكندریة للبحوث العلمیة ، كلیة الزراعة ، جامعة االسكندریة 

 ،1993.

علم النفس االجتماعي ، مكتبة النهضة المصریة ، الطبعة الثالثة ، ، مقدمة في ) دكتور(سویف مصطفى - 9

.1970القاهرة 

، سیكولوجیة الجماعات والقیادة ، مكتبة النهضة المصریة ، الطبعة الثانیة ، ) دكتور(ملیكة لویس كامل -10

  .1970القاهرة 

11- Leagans ,j. p., Adoption of modern technology By small farm operators – An 
interdisciplinary model for Researchers and strategy Builders Cornel 
Univ., new York , 1979.
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الخلاصة

إن نجاح عملية التنمية يتطلب أن تتكامل مقوماتها من عناصر بشرية ودعم مادي ، وبالنظر لأهمية الاتجاهات وكونها محركات للسلوك  البشري فقد جاءت هذه الدراسة لتحديد اتجاهات طلبة كلية الزراعة  نحو العمل الزراعي الحقلي وعلاقتها ببعض المتغيرات المستقلة للطلبة ، وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية بواقع 52.2 % من طلبة المرحلة الرابعة والبالغ عددهم 157 طالبا كونهم المرحلة الاقرب الى اختيار العمل المستقبلي.

تم استخدام مقياس ليكرت لقياس اتجاهات الطلبة حيث تم إعداد مقياس متدرج خماسي مكون من أربع عشرة عبارة متنوعة يمكن من خلال معرفة مدى موافقة الطالب عليها تحديد اتجاهه نحو العمل الزراعي الحقلي.

خلصت الدراسة بان اتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي كانت في اغلبها بين الفئتين العالية والعالية جدا وكذلك أوضحت الدراسة أن هنالك تباين في مستوى متوسطات الاتجاهات وحسب كل من عامل العمر  ومعدل التخرج من الإعدادية وعدد أفراد الأسرة لكن هذه الفروقات لم تكن معنوية في الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين اتجاهات الطلبة وعامل الجنس وكذلك مقدار ومصدر دخل العائلة الشهري ومدى اهتمام الطالب بمتابعة البرامج التلفزيونية والمطبوعات الإرشادية الزراعية وقد اوصت الدراسة بضرورة وضع هذه النتائج امام القائمين على تخطيط السياسة الزراعية للبلد للاستفادة منها واستثمار الكوادر المهنية المتعلمة سعيا وراء تنمية القطاع الزراعي وتقدمه.

Attitudes of Agricultural College Students-University of Al-anbar Toward Farming And Factors Associated With Them

1I. H. Al-Saad      2A. A. Al-Hadithy      1A. I. Al-Awsi

1 AL-Anbar Univ. / College of Agri.

2Euphrates Higher Basin Developing Center/Al-Anbar University


Abstract


The success of development process requires the  integration of its components of human and material support, and in regard to the importance of attitudes as the engine of human behavior, the present study was put to identify students attitude toward farming and its relation with some independent students variables.

Random sample of about 52.2% out of 157 students in the fourth stage in college of agriculture has been selected as being the closest to choose their future jobs.


Likert type scale has been used to measure  students attitudes through 14 variant statements given five graded standards to measure the range of student's agreement for each statement to define his attitude towards farming.

The study concluded that students attitude toward farming was mostly between the high and the very high categories, and the study showed as well that there is variation in the level of averages of attitudes according to Age , Study dep. , High school graduation average and the Number of family members , but these differences were not significant at the time the study indicate the existence of a significant correlation between attitude and the Gender of student and the amount and source of family monthly income and the interest of the student follow-up of television programs and publications . The research contained number of recommendation that can be placed before the planners of agricultural policy of the country to take advantage of them and to make use of the educated and professional staff in order for the development and evolution of the agriculture section .

المقدمة

يعد القطاع الزراعي المصدر الاساسي الذي يمد السكان بالغذاء وقطاع مهم وحيوي في بناء اقتصاد البلد وتطوره ، وان تنمية هذا القطاع يتطلب وجود قوى بشرية متعلمة تعمل في الريف  تسند اليها مهمة تنفيذ السياسة الزراعية  السليمة  ، وقد اكدت الدراسات السابقة الى وجود ظاهرتين في المجتمع الريفي هي زيادة نسبة السكان من كبار السن ونقص الايدي العاملة الشابة (2) اضافة الى ما ظهر في مجتمعنا الريفي حديثا من توجه نحو العمل الوظيفي ادت بمجملها الى نقص الايدي العاملة الشابة في الريف.

ومن المسلم به ان عملية تنمية القطاع الزراعي والنهوض به لا يمكن تحقيقها بتوفير  معدات ولوازم عمل زراعية متطورة وانما تكتمل بتطوير ورفع كفاءة الانسان الذي يستغل تلك المعدات بمستوى عالي من الاتقان والدقة  (7) .

يعد التعليم العالي الركيزة الاساسية في اعداد الموارد البشرية حيث يقوم باعداد وتهيئة الكوادر الفنية القادرة على ادارة عملية التنمية والنهوض بها في كافة المجالات ومنها المجال الزراعي حيث تقوم كليات الزراعة في القطر باعداد مهندسين زراعيين من خلال ما تقدمه من مقررات تعليمية تؤهلهم لمزاولة عملهم هذه المقررات تهدف الى احداث تغييرات سلوكية مرغوبة في كافة الجواتب المعرفية والادائية اضافة الى تعديل وتحسين اتجاهاتهم نحو العمل الزراعي .

ولدراسة الاتجاهات اهمية كبيرة لدى الخبراء في مجال العلوم الاجتماعية نظرا لدورها البارز في توجيه السلوك الاجتماعي للفرد فهي بمثابة قوى محركة ودافعة لهذا السلوك , وارتباطها وثيق مع سلوك الشخص وقراراته في المواقف المختلفة . وبالنظر لاهميتها فانها تحظى باهتمام كبير من الباحثين في محاولة منهم للوصول الى تعريف دقيق لهذا المفهوم لانها تستخدم بمعاني مختلفة وسبب ذلك هو وجود وجهات نظر مختلفة وحتى يومنا هذا لا يوجد تعريف واحد مقنن للاتجاه اللهم الا ذلك التعريف الذي ذاع اكثر من غيره ولازال يحوز القبول لدى غالبية الباحثين وهو تعريف جوردن البورت والذي يذكر فيه ان الاتجاه هو حالة من الاستعداد العقلي تنظم لدى الشخص من خلال خبرته وتكون ذات تاثير سلبي او ايجابي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثيرها هذا الاستجابة (9).

وهنالك اتفاق بين المهتمين بدراسة الاتجاهات على انها مكتسبة ومتعلمة وانها قابلة للتعديل ويمكن ان تنمو وتتطور مثل كل انماط السلوك وقد اشارت دراسة كل من عبد الرحمن(4) و مليكة(10) و زهران(3) و ليجانز(11) الى ان الفرد يمكن ان يتعلم اتجاهاته ليتكيف مع بيئته حيث يسعى ليتوافق سلوكه مع اتجاهاته نحو الموضوعات المختلفة وتتحدد طبيعة الاتجاهات وفقا لعلاقة الفرد بمواقف معينة في بيئته .

ومن المقاييس المستخدمة في قياس الاتجاهات مقياس ليكرت Likert ويعتمد على القياس المباشر للاتجاهات وهو يعد من انسب المقاييس التي يمكن استخدامها لقياس الاتجاه ولهذا تم اختياره في بناء مقياس لاتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي ويتكون من عدة عبارات ايجابية وسلبية تتصل بموضوع الاتجاه المراد قياسه وتوضع امام كل عبارة درجات من الموافقة في خمس فئات موافق بشدة – موافق – محايد – معارض – معارض تماما , وتعطى الاستجابات درجات تعكس في مجموعها اتجاه المبحوث نحو الموضوع محل الدراسة (5).

وبقياس اتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي يتضح لنا الاختلاف بين الطلبة في شدتها كما تتباين باختلاف الطلبة في بعض الصفات من هنا ولاهمية معرفة اتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي جاءت هذه الدراسة لتوفير بيانات ومعلومات واقعية عن هذا الجانب سيما وان مشاريعنا الانمائية تفتقر الى هذا النوع من المعلومات وذلك من خلال محاولة الاجابة عن التساؤلات التالية :

1- ما هو مستوى اتجاهات طلبة المرحلة الرابعة – كلية الزراعة نحو العمل الزراعي الحقلي ؟

2- ما هي العلاقة بين مستوى اتجاهات الطلبة وكل من العوامل التالية ؟

العمر, الجنس, معدل التخرج من الاعدادية, القسم الدراسي ، عدد افراد الاسرة , مقدار دخل العائلة ومصدره ,  مدى متابعة الطالب للبرامج التلفزيونية الزراعية والمطبوعات الارشادية  .

تتمثل مشكلة البحث في ان ميل عدد من ابناء الريف الى ترك العمل الزراعي والتوجه الى العمل في القطاعات التجارية والصناعية والوظيفية يجب ان يعوض برفع انتاجية القطاع الزراعي وهذا ما حدث فعلا في الدول المتقدمة ولكن ما حصل في بلدنا ان النقص في الايدي العاملة في الريف صاحبه عجز في القطاع الزراعي (1) الامر الذي جعل الصفة الغالبة على القوى العاملة في الريف انهم من كبار السن مما يؤدي الى التاثير السلبي على الانتاج الزراعي من هنا جاءت الحاجة الى ضرورة رفد العمل على المستوى المحلي في الريف بقوى عاملة شابة ومتعلمة قادرة على استغلال وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي وهذا ما يستطيع المهندسون الزراعيون تحقيقه وبالنظر الى اهمية العوامل النفسية والوجدانية التي قد تكون سببا في عزوف المهندسين الزراعيين عن العمل في المستوى الحقلي جاءت هذه الدراسة لتركز على اتجاهات الطلبة نحو مزاولة العمل الزراعي الحقلي مما يساعد على رسم سياسة زراعية سليمة تعالج الخلل في القوى العاملة من خلال رفدها بقوى ديناميكية قادرة على احداث التغيير الايجابي في االواقع الريفي .

المواد وطرائق العمل

اولا : مجتمع البحث والعينة

تم اجراء البحث في كلية الزراعة جامعة الانبار للعام الدراسي 2009/2010 وقد تم اختيار طلبة المرحلة الرابعة لكونهم الاقرب الى اختيار مجال العمل المستقبلي وقد بلغ عدد الطلبة 157  طالبا تم اختيار عينة عشوائية بواقع 52.2% منهم ولكل قسم من الاقسام عدا قسم وقاية المزروعات فقد تم اخذ كافة الطلبة لقلة عددهم والجدول رقم (1) يوضح اعداد  الطلبة موزعين على الاقسام العلمية والعينة المختارة منهم .

جدول 1. يوضح مجتمع وعينة البحث لطلبة المرحلة الرابعة موزعين على الاقسام

		القسم العلمي

		عدد الطلبة

		نسبة العينة

		عدد المبحوثين



		التربة والموارد المائية

		35

		50%

		17



		وقاية المزروعات

		5

		100%

		5



		المحاصيل الحقلية

		24

		50%

		12



		الثروة الحيوانية

		23

		50%

		12



		الصناعات الغذائية

		42

		50%

		21



		البستنة وهندسة الحدائق

		30

		50%

		15



		المجموع

		157

		52.2%

		82





ثانيا : المقياس

يعرف الاتجاه بانه ميل عاطفي تنظمه الخبرة الشخصية للفرد ليتفاعل ايجابيا  او سلبيا نحو شخص او موقف معين (6) ، ويقصد باتجاه الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي في هذا البحث موقف الطلبة مما تعنيه (14 عبارة) تنطوي على معان تكشف ميول واتجاهات الطلبة لممارسة العمل الزراعي الحقلي بعد التخرج وتم بناء مقياس متدرج خماسي مكون من المستويات (موافق بشدة ، موافق، محايد، معارض، معارض تماما) واعطيت الاوزان (5 ,4 ,3 , 2 ,1) للعبارات الايجابية وعكس هذه الاوزان للعبارات السلبية وبذلك كانت اعلى درجه ممكن ان يحصل عليها الطالب 70 وادنى درجة 14 وقد تم توزيع مستوى الاتجاه الى خمس فئات كان طول الفئة 11 ابتداءً من ادنى قيمة للاتجاه وهي 14 – 25 وصولا الى اعلى فئة وهي 58 - 70 .

النتائج  والمناقشة

1- اتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي

اظهرت نتائج الدراسة ان اعلى قيمة رقمية لاتجاهات الطلبة نحو العمل الزراعي الحقلي كانت (68) بينما كانت ادنى قيمة رقمية (17) ويوضح الجدول رقم (2) الفئات التي توزع على اساسها الطلبة بعد تقسيمهم الى خمس فئات بان اتجاهات الطلبة كانت في اغلبها محصورة بين فئتي العالية والعالية جدا وهذا يشير الى وجود توجه عالي لدى الطلبة لمزاولة العمل الزراعي الحقلي وما يترتب على المخططين في الشؤون الزراعية من مسؤولية لاستثمار هذه التوجهات وما يصاحبها من عملية تطوير وتنمية للقطاع الزراعي .

جدول 2. يوضح اعداد الطلبة حسب فئة ومستوى الاتجاه

		الفئة

		مستوى الاتجاه

		عدد الطلبة

		النسبة المئوية



		14 – 24

		ضعيف جدا

		1

		1.21  %



		25 – 35

		ضعيف

		1

		1.21 %



		36 – 46

		متوسط

		11

		13.41 %



		47 – 57

		عالي

		42

		51.21 %



		58 فاكثر

		عالي جدا

		27

		32.92 %



		المجموع

		

		82

		100 %





2- تحديد العلاقة بين اتجاهات الطلبة والمتغيرات المستقلة التالية 

1- العمر : تم تقسيم الطلبة بعد استخراج المتوسط الحسابي للاعمار الى فئتين وكما موضح في الجدول رقم (3) ، الفئة الاولى يساوي او اكبر من 23 سنة والفئة الثانية اصغر من 23 سنة ولم تظهر الدراسة وجود اختلافات تذكر بين متوسط معدل الاتجاه للفئتين ففي الوقت الذي بلغت فيه قيمة المتوسط للفئة الاولى والبالغ عددهم 49 طالبا 53.02 كان متوسط الاتجاه للطلبة في الفئة الثانية والبالغ عددهم 33 طالب 52.90 والذي قد يكون من بين اسبابه هو تقارب اعمار الطلبة مما يقلل من تاثير هذا العامل .

          جدول 3. يوضح توزيع الطلبة حسب العمر ومتوسط الاتجاه

		العمر

		عدد الطلبة

		النسبة المئوية

		متوسط الاتجاه



		اكبر او يساوي 23

		49

		59.8%

		53.02



		اصغر من 23

		33

		40.2%

		52.90





2- الجنس : يتضح من الجدول رقم (4) وجود اختلاف كبير بين متوسط اتجاهات الطلبة عن متوسط اتجاه الطالبات للعمل الزراعي الحقلي ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد الطلبة المبحوثين 70 طالبا كان متوسط اتجاهاتهم 53.14 ، بلغ عدد الطالبات 12 طالبة وكان متوسط اتجاهاتهم 46.83 وهذا امر طبيعي حيث ان توجه الاناث الى الوظائف المكتبية اكثر منه لمزاولة العمل الزراعي الحقلي .

جدول 4. يوضح توزيع الطلبة حسب الجنس ومتوسط الاتجاه

		الجنس

		عدد الطلبة

		النسبة المئوية

		متوسط الاتجاه



		ذكر

		70

		85.3%

		53.14



		انثى

		12

		14.7%

		46.83





3- معدل التخرج من الاعدادية : من الجدول رقم (5) وبعد احتساب معدلات الطلبة واستخراج متوسطاتها الحسابية تم تقسيم الطلبة الى فئتين الاولى معدلاتهم في الاعدادية تساوي 69 وأكثر والفئة الثانية أقل من 69 يتضح قلة الفروقات في متوسطات الاتجاهات بين الفئتين ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد الطلبة في الفئة الاولى 31 طالبا كان متوسط اتجاهاتهم 53.56 بلغ عدد الطلبة في الفئة الثانية 51 طالبا كان متوسط اتجاهاتهم 52.92 وهذا يشير الى قلة وجود تاثير لهذا العامل الذي قد يكون من بين اسبابه ان الاتجاهات نحو العمل الزراعي الحقلي تم اكتسابها خلال سنوات الدراسة الاربع التي قضاها الطالب في الكلية .

جدول 5.  يوضح توزيع الطلبة حسب معدل تخرجهم من الاعدادية ومتوسط اتجاهاتهم

		معدل التخرج من الاعدادية

		عدد الطلبة

		النسبة المئوية

		متوسط الاتجاه



		اكثر او يساوي 69

		31

		37.8%

		53.56



		اقل من 69

		51

		62.2%

		52.92





4- عدد افراد الاسرة : تم تقسيم الطلبة الى فئتين ، فئة عدد افراد العائلة فيها يساوي او اكبر من 7 افراد والفئة الثانية اقل من 7 افراد ولم تظهر الدراسة وجود اختلافات معنوية في مستوى متوسط الاتجاهات نحو العمل الزراعي الحقلي وكما مبين في الجدول رقم (6) .

جدول 6. يوضح توزيع الطلبة حسب عدد افراد الاسرة ومتوسط الاتجاه

		عدد افراد العائلة

		عدد الطلبة

		النسبة المئوية

		متوسط الاتجاه



		يساوي او اكبر من 7افراد

		62

		75.6%

		69.67



		اقل من 7افراد

		20

		24.4%

		69.80





5- الدخل الشهري للعائلة ومصدره : يتضح من الجدول رقم (7) ان هنالك علاقة بين مستوى دخل العائلة واتجاه الطالب نحو العمل الزراعي الحقلي فكلما ارتفع دخل العائلة انخفض مستوى اتجاه الطالب نحو العمل الزراعي الحقلي والذي قد يكون من بين اسبابه الاعتقاد السائد عند معظم الناس ان العمل في القطاع الزراعي فيه الكثير من المتاعب ويحتاج الى بذل جهود كبيرة قد لا يحتاج المرء الي بذلها في غيره من القطاعات ،وكذلك اظهرت الدراسة ان متوسط اتجاهات الطلبة الذين مصدر دخلهم من القطاع التجاري والصناعي والوظيفي كانت اخفض من الطلبة الذين مصدر دخلهم من القطاع الزراعي .

جدول 7. يوضح توزيع الطلبة حسب مستوى الدخل ومتوسط الاتجاه

		مستوى الدخل

		عدد الطلبة

		النسبة المئوية

		متوسط  الاتجاه



		اقل من 250 الف دينار

		10

		12.2%

		56.40



		250 -500 الف دينار

		23

		28%

		54.91



		500 – مليون دينار

		26

		31.8%

		52.08



		اكثر من مليون دينار

		23

		28%

		49.84





6- مدى متابعة البرامج التلفزيونية الزراعية والمطبوعات الارشادية : اوضحت الدراسة بان متوسط اتجاهات الطلبة الذين يتابعون البرامج التلفزيونية الزراعية والمطبوعات الارشادية اعلى من متوسط اتجاهات الطلبة الذين لا يتابعون هذه البرامج (10) وهذا امر طبيعي فاتجاه الشخص يعتبر عاملا محركا لسلوكه نحو مختلف الاشياء وكما موضح في الجدول رقم (8) .

جدول 8.  يوضح توزيع الطلبة حسب مدى متابعة البرامج التلفزيونية الزراعية والمطبوعات الارشادية ومتوسط الاتجاه

		مدى متابعة البرامج التلفزيونية الزراعية والمطبوعات الارشادية

		عدد الطلبة

		النسبة المئوية

		متوسط الاتجاه



		يتابع

		44

		53.7%

		55.31



		لا يتابع

		38

		46.3%

		50.26





الاستنتاجات

1- تبين من الدراسة ان لطلبة كلية الزراعة-المرحلة الرابعة اتجاهات ايجابية نحو مزاولة العمل الزراعي الحقلي.

2- لم تظهر الدراسة وجود ارتباط بين مستوى اتجاه الطلبة وكل من العوامل التالية : العمر ، معدل التخرج من الاعدادية ، القسم الدراسي ، وعدد افراد الاسرة .

3- اظهرت الدراسة وجود علاقة بين اتجاهات الطلبة وكل من عامل الجنس ، مقدار ومصدر دخل العائلة الشهري ، ومدى متابعة الطالب للبرامج الاذاعية والتلفزيونية .

التوصيات

1- نتيجة لما جاءت به الدراسة من نتائج تتعلق بايجابية اتجاهات طلبة كلية الزراعة نحو العمل الزراعي الحقلي توصي الدراسة بوضع مثل هذه النتائج امام القائمين على وضع وتخطيط السياسة الزراعية للاستفادة منها في عملية صياغة قرارات يكون من نتائجها رفد القطاع الزراعي بكوادر فنية متخصصة قادرة على تنمية هذا القطاع والنهوض به نحو الافضل .

2- التوسع في اجراء الدراسات التي تتعلق بالجوانب النفسية لما لها من دور في التاثير على السلوك الانساني .
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