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 اتجاه طالب كمية الزراعة بجامعة القاىرة نحو العمل في مجال الزراعة    

 1وسموى محمود إسماعيل عبدالفتاح  1إيياب عبدالخالق محمد ىيكل      
 واإلرشاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة القاهرة قسم االجتماع الريفئ

 
 العربيالممخص            

 
لثتتو العمتي متي مجتتاي الطتبب حالمستتتوى الدراستي ال تالي حكميتتة الزراعتة جامعتة القتاهرة اتجتا   ىمستتو التعتر  عمتت  استتدد  الحثتث 

تثديد معلويتة الفترو  وكذلك ، يرات المدروسةطبب لثو العمي مي مجاي الزراعة وحين المتغالاتجا  درجة العبقة حين تثديد معلوية و الزراعة، 
درجتة أمضتمية الحترامل الدراستية التعر  عمت  و ،  /ثضر(، واللوع االجتماعي )الطمحة/الطالحات()ريثسب مثي اإلقامة طبب اتجا  الحين درجة 

ثتوي أستحاب العتزو  عتن  ئدتمآراو ، لمتعمقتة حالعمتي متي مجتاي الزراعتةامعموماتدم مصادر التعر  عم  وكذلك ، الكمية لدى الطببمدة حالمعت
 ٓٓٔلعيلتة ، وحمت  ثجتم أٙٙعتددهم و  حكميتة الزراعتة جامعتة القتاهرةب المستوى ال الي تم مت شاممة الحثث مي طبو  .العمي مي مجاي الزراعة

التكترارات، اللستتب الحيالتتات  وعترض لتثميتتي ملدِ حاستتتلدام استتمارة استتحيان الكتروليتتة، واستتُ  ٕٕٔٓالحيالتتات لتبي شتتدر يلتاير  وُجِمعتت. محثتوث
وتوضت   . tوالتحتار ، ، التحتار مرحتك كتايمعامي االرتحتاط الحستيط، معامي ألفا كرولحاخ المئوية، المدى، االلثرا  المعياري، المتوسط الثساحي،

أك تتر متتن ُلْمتتس المحثتتو ين و تقريحتتًا يلتمتتون لفئتتة االتجتتا  الستمحي، اإليجتتاحي، حيلمتتا  ُْمت دم لصتت  المحثتتو ين تقريحتتًا يلتمتون لفئتتة االتجتتا  اللتتائل أن 
درجتة التقتدير العتام حالمستتوى الدراستي ا وي، وحتين كتي متن  المحثتو يناتجتا  درجة عبقة معلوية حين  اتض  وجودو  .يلتمون لفئة االتجا  المثايد

درجة التعرض لمصادر المعمومات، ثجم الثياة الزراعية، المعرمة حمفدوم الزراعة الثدي ة، درجة المعرمة حالمشروعات القومية لمتلمية الزراعية، 
 رض زراعيتة، والربحتة متي تممتك أرض امساهمة المقررات متي التعتر  عمت  العمتي حمجتاي الزراعتة، ثيتازة  درجة التواصي مك زمبء الدراسة،

اللفتتاض متن أستتحاب العتزو  عتن العمتتي متي مجتتاي الزراعتة كتتان و  .الطتبب المقيمتتين حتالري  اتضت  وجتتود متر  معلتتوي لصتال و  .مستصتمثة
 .مرص العمي اللفاضو  ،حالمجايمعاممين ا جور مي متجتاي التزراعتة، لظرة المجتمك المتدلية ل

 .، مجاي الزراعةاتجا  الطبب، كمية الزراعة، جامعة القاهرة :الكممات الدالة
 الـمـقـدمـة والمشكمة البحثية .1

يتزايتتتتد اتجتتتتتا  التتتتدوي اللاميتتتتتة لثتتتتو إتحتتتتتاع وتطحيتتتت  حرلتتتتتامل 
الزراعية  لتطوير القطاع الزراعي حدا، ويعّر  هذا الحرلامل   الممرات

، متك دمتل الزراعتي واللدتوض حتهحأله لموذج مفتاهيمي لديكمتة القطتاع 
، ودعتم المؤسستات متك حلتاء القتدرات الحشترية المتاثتةكتي االستت مارات 

وتعزيتتتتتز التعمتتتتتيم الزراعتتتتتي، حغتتتتتترض اللدتتتتتوض حالتلميتتتتتة االجتماعيتتتتتتة 
متك عتدم إبفتاي تضتامر  ،Nogales, 2014: viii, xi)) واالقتصتادية
عة من أجي اللدوض حثياة لتطوير لقطاع الزرامتلطيط والكي الجدود 

دعتم المجتمتك الريفتي ، وكتذا التريفيين، المتزارعين، والشتراكات الزراعيتة
والمجتمتك ككتتي، حثيتتث يكتتون هتتذا التطتوير متتن شتتأله تثستتين وتوطيتتد 
العبقتتة القائمتتة حتتتين قطتتاع الزراعتتتة وأداء الستتو ، متتتك أهميتتة تثقيتتت  

اعتي، ولتن يتثقت  ذلتك إال متن لتبي الزيتادة الملشتودة متي اإللتتاج الزر 
مترات الزراعيتة، حمتا يتومر ا دوات، صيابة وتلفيذ الحرلامل المبئم لمم

التي يثتاجدا صالعي وواضتعي ، والمعمومات المو قة البزمة الحيالات
لألمتتتتتتم حتتتتتتالمجتمك )ملظمتتتتتة ا بذيتتتتتتة والزراعتتتتتة الزراعيتتتتتة السياستتتتتات 

 (.ٜ٘: ٕٚٔٓ، المتثدة

راعتتة، التتتي تعتحتتر المثفتتز الرئيستتتي ومتتن أهتتم متتا يميتتز الز 
االقتصتادية واالجتماعيتة متي مراثمدتا ا ولت ، هتتو  التذي يتدمك التلميتة

متي  ارتفاع اإللتاجيتة، إال أن العديتد متن العتاممين امتبكدا القدرة عم 
التتتي يلتمتتتون القطتتاع الزراعتتي أصتتتحثوا أستترى مصتتتيدة الحيئتتة الريفيتتتة 

دي تتتة الثة إال حتتتتومير التكلولوجيتتتا ممتتتن يتثستتتن اإللتتتتاج واإللتاجيتتإليدتتا، 
والمبئمة والعمالة المدرحة والقادرة عم  تطويعدا لصال  حيئتدا المثمية 

ا ستر الثتائزة لمتزارع صتغيرة  الريفيتة، ومتن الجتدير حالتذكر أن أبمتب
ين مستتوى معيشتتدم، ثستيربحتون متي تلتوع وزيتادة  مصتادر دلمدتم، وت

حدتتتم، وحزيتتتادة  تماعيتتتة اللتتتاصال قاميتتتة واالج متتك االثتفتتتاظ حالدويتتتة
التركيتتز واالهتمتتتام حقضتتتية التلصتتتص الزراعتتتي لأليتتتدي العاممتتتة متتتي 
المجتتاالت المتلوعتتة لدتتذ  المجتتاي يمكتتتن أن يستتاهم وحشتتكي كحيتتر متتتي 
تثقيتت  عائتتد اقتصتتادي لتتاتل عتتن زيتتادة اإللتاجيتتة الزراعيتتة، والتتتي قتتتد 

المتثدة،  تسم  حتصدير الفائض ملدا )ملظمة ا بذية والزراعة لألمم
ٕٕٓٔ :ٖ.) 

وقد أصح  ُحعد االستدامة مكون ثيوي وأساسي مي مفدوم 
، ليشمي االستدامة االقتصادية، االجتماعية، الريفية والزراعيةالتلمية 
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ا مر أصح  بير مقتصر عم  االستدامة و ن وأيضًا المؤسسية، 
 استدامة وصيالة الموارد واستلدامدا حكفاءة،حي  الحيئية مقط،

 مي مجاي التلمية الريفية رورة تقتضي أن يعي العاممونمالض
مي  أساليب اإلدارة، االست مار الزراعية أن حعد االستدامة امتد ليشميو 

وأيضًا الحشري، رأس الماي االجتماعي التعميم، وكذا االست مار مي 
اللدوض حالزراعة، ويعتحر حلاء  صويفيد هذا التثوي مي زيادة مر 

سسات أثد أهم استراتيجيات التلمية الريفية القدرات ودعم المؤ 
والزراعية المستديمة، ممن الضروري التركيز عم  سكان الري  حكي 
مئاته، والسيما مئة الشحاب الريفي، مدم ثجر الزاوية  ي استرايتيجية 
تلموية، ومن الضروري أن ترتكز عممية حلاء القدرات عم  التعميم، 

لعديد من المدارات، ويكتش  مواطن مالثصوي عم  تعميم جيد يلم  ا
القوة واإلحداع لدى الشحاب، مالشحاب حم احة الوقود البزم لمواجدة 

)ملظمة ا بذية والزراعة لألمم تثديات التلمية الريفية حوجه عام 
 (.٘: ٖٕٔٓالمتثدة، 

والتعمتيم حكتتي أشتكاله يم تتي الركيتزة الجوهريتتة لتدعم وتطتتوير 
ُيعتتد الملتتتل والمتتدعم لمتتورد التترأس متتتاي  المدتتارات الحشتترية، لتتذا مدتتو

الحشتري، وتم تتي كميتات الزراعتتة أثتد أهتتم المؤسستات التعميميتتة، والتتتي 
ألتتتذت عمتتت  عاتقدتتتتا، إلتتتتاج الحثتتتتوث العمميتتتة متتتتي مجتتتاالت وألشتتتتطة 
الزراعتتة المتلوعتتة، وتقتتديم االستشتتارات المتلصصتتة لمجدتتات المعليتتة 

تقدتا إعتداد دمعتات حذلك والسيما القطاع اللتاص، كمتا ألتذت عمت  عا
متتتن الطتتتبب وتتتتأهيمدم ليصتتتثحوا لتتتريجين متتتاعمين ومتتتؤ رين كتتتي  متتتتي 
موقعتته، لتمكيتتلدم متتن اإلستتدام متتي االقتصتتاد التتوطلي ودعمتته حشتتتكي 
ايجتتتاحي، ثيتتتث أن المجتمعتتتات اللاميتتتة متتتتي أمتتتس الثاجتتتة إلتتت  دمتتتتل 
الجامعات حسو  العمي والمجتمك ككي، ومراعاة تثديث الحيالات التتي 

العبقتة حشتكي مستتمر، والستيما كميتات الزراعتة، لمواكحتة متا تو   تمك 
يطتترأ متتن تغيتتترات عمتت  الثيتتتاة الريفيتتة، ثيتتث أن القطتتتاع الريفتتي متتتي 
مصتتر متتي أمتتتس الثاجتتة إلتتت  استتتيعاب كتتتي متتا هتتتو ثتتديث ومتعمتتت  

 (.ٕٕٔ: ٕٛٔٓ)الرسوي وآلرون، حمجاالت الزراعة الملتمفة 
جتمتك واللدتوض حته، وُيعتد الشتحاب الركيتزة الرئيستية لحلتاء الم

كمتتا ألدتتم حم احتتة متتورد ثيتتتوي يستتتث  استتت مار ، مدلتتاك توامتت  مثمتتت  
وعتتتتالمي ثتتتتوي االهتمتتتتام حفئتتتتة الشتتتتحاب واتجاهتتتتاتدم، كمتتتتا أن الثاجتتتتة 
تقتضتتتي مشتتتاركتدم  ودمجدتتتتم كمكتتتون رئيستتتي متتتتي الحتتترامل التلمويتتتتة 

 وقتد تلتاوي تقريتر التلميتة اإللستالية. (Kura, 2008: 4)المستتدامة 
( مرص وتثديات الشتحاب، ثتث استتدد  كيفيتة ٕ-ٔ: ٕٙٔٓة )العرحي

تفعيتتتي دور الشتتتتحاب متتتتي تلميتتتتة مجتتتتمعدم، حاعتحتتتتارهم طتتتتر  أصتتتتيي 
يتوقت  عميتته لجتتاح أو إلفتتا  عمميتتة التلميتة، ويشتتير هتتذا التقريتتر إلتت  
أن ُثسن است مار مئتة الشتحاب قتد يتؤدي إلت  تثقيت  المكاستب المرجتوة 

 قرار المجتمك عم  لثو مستدام.مي المجاي التلموي، وتدعيم است

وحما أن التلمية الريفية والزراعية تم ي أثد الدعائم 
ا ساسية لمتلمية االقتصادية  ي مجتمك، مبحد من التركيز عميدا 
واالهتمام حتطويرها ودعدما حكي الُسُحي، ومن الجدير حالذكر أن مجاي 

تعممين، وربم توامر الزراعة لم يعد مجااًل لمريفيين والمزارعين بير الم
ا عداد المتعممة من الشحاب الجامعي إال أن ثامز العمي مي مجاي 
الزراعة أصح  ثامزًا يتسم حالضع ، لظرًا لمتثديات وا زمات التي 
يمر حدا قطاع الزراعة، مضًب عن الملاطر واللفاض ا جور حدا، 
قد وقد شددت الجدات المعلية إل  ضرورة ألذ كي التداحير التي 

تساعد مي جذب الفئات المتعممة من الشحاب لثو العمي مي قطاع 
الزراعة، وذلك من لبي التثفيز الفكري، والمادي، حثيث يصح  
العمي مي قطاع الزراعة مجزي اقتصاديًا لتمك الفئة من الشحاب، 

عمي مبئمة مي مجالي  صوذلك من لبي التوجه لثو لم  مر 
دعيم الحلية التثتية، ومواجدة التثديات التلمية الريفية والزراعية، ت

لذا ماللدوض حالزراعة اللاجمة عن العولمة وااللفتاح االقتصادي، 
المصرية مي الفترة الراهلة مي أمس الثاجة إل  رؤية مؤسسية قادرة 
عم  تثقي  الدد  الملشود من جذب علصر الشحاب المتعمم لقطاع 

ساحه المعار  والمدارات الزراعة، والعمي عم  حلاء قدراته، مك إك
هذا القطاع الثيوي، ثت  يمكله القيام لثو واالتجاهات االيجاحية 

حدور  المتوقك مله حالكفاءة والفاعمية المرجوة، مك التركيز عم  
اتجاهات تمك الفئة من الشحاب المتعمم، ماالتجاهات تعمي كموجه 
ي ثيوي ورئيسي لسموك ا مراد، مدي المثفز لثو الجاز العم

حالمستوى الملشود، ولكن يصعب مدم سموك ا مراد والتلحؤ حه مي 
العديد من المواق  دون مدم ومعرمة اتجاهاتدم، لذا مإن عممية 
الوقو  عم  اتجاهات الطبب الممتثقين حكمية الزراعة لثو العمي 
مي المجاي الزراعي تم ي قضية ثيوية وأساسية لمتلحؤ حمستقحي هذا 

مي جالب كحير مله، وكذا لفدم ومعرمة العوامي  القطاع أو المجاي
 الوقو  المثددة اللتثاقدم حكميات الزراعة حوجه عام، عبوةً عم  أن

مي دعم وتعزيز تمك الفئة التي  اتجاهات الطبب قد يساعد عم 
دارية يمكن االعتماد عميدا  ستصح  مي المستقحي القريب كوادر ملية وا 

اعي، ولن يتثق  ذلك إال من لبي لملدوض حالقطاع الريفي والزر 
التعر  عم  اتجاهدم لثو العمي مي مجاي الزراعة، وما يتعم  حه 
من متغيرات ألرى، ومن هلا تأتي ضرورة وأهمية الحثث الثالي 

قضيتة اتجتا  الطبب لثو العمي مي  مجتاي توء عم  حتسميط الض
 وتتلاوله حالتثتميي والتدارستة.الزراعتة، 

ــ ي  ــن عر ــيا األمـر ال ــة، والتـي يمك ــار بعـل التســاؤبت البحثي أث
ــي: ــا يم لثتو العمتتي متي مجتتاي االتجتتا  مستتوى  متا هتتو وصــياهتيا كم

لتتدى طتتبب المستتتوى الدراستتي ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جامعتتة  الزراعتة
اتجتتتا  طتتبب المستتتتوى درجتتة متتا هتتتي طحيعتتة العبقتتتة حتتين ، ؟ القتتاهرة

لقتتاهرة لثتتو العمتتي متتي مجتتاي الدراستي ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جامعتتة ا
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هتي يوجتد التتب  حتين ، ؟ الزراعة وحين المتغيرات المستقمة المدروستة
لثتو العمتي طبب المستوى الدراسي ال تالي حكميتة الزراعتة اتجا  درجة 

هتتي يوجتتتد ، ؟ )ري /ثضتتر(متتي مجتتاي الزراعتتة ثستتب مثتتي اإلقامتتة 
حكميتتتة  ات(الطالح)الطمحتتة/ اللتتوع االجتمتتتاعياتجتتتا  التتتب  حتتتين درجتتة 

متتتا هتتتي درجتتتة أمضتتتتمية  ،؟ الزراعتتتة لثتتتو العمتتتي متتتي مجتتتاي الزراعتتتة
الحرامل الدراسية المعتمدة حكمية الزراعة جامعة القاهرة من وجدة لظر 

طتتبب معمومتات متتا هتي مصتتادر ، ؟طتبب المستتوى الدراستتي ال تالي
عمتي المتعمقتة حالالمستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعة جامعة القاهرة 

متا هتي آراء الطتتبب حالمستتوى الدراستي ال تتالي ؟،  مجتاي الزراعتتةمتي 
متتتي ثتتوي أستتحاب العتتزو  عتتن العمتتي  حكميتتة الزراعتتة جامعتتة القتتاهرة

 ؟. مجاي الزراعة

 أىـداف الـبـحـث .2

لتدى  لثو العمتي متي مجتاي الزراعتةاالتجا  مستوى التعر  عم   -ٔ
  اهرة.طبب المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعة جامعة الق

اتجتتا  طتبب المستتوى الدراستتي درجتة تثديتد معلويتة العبقتتة حتين  -ٕ
ال الي حكمية الزراعة جامعتة القتاهرة لثتو العمتي متي مجتاي الزراعتة 

 وحين المتغيرات المستقمة المدروسة.
طتبب المستتوى الدراستتي اتجتتا  تثديتد معلويتة الفتترو  حتين درجتة  -ٖ

لثتو العمتي متي مجتاي الزراعتة جامعتة القتاهرة ال الي حكمية الزراعة 
 .)ري  / ثضر(ثسب مثي اإلقامة 

اللتوع االجتمتاعي )الطمحتة / اتجا  تثديد معلوية الفرو  حين درجة  -ٗ
حكميتتتة الزراعتتتة جامعتتتة القتتتاهرة لثتتتو العمتتتي متتتي مجتتتاي  الطالحتتات(
 الزراعة.

التعتتتر  عمتتت  درجتتتة أمضتتتتمية الحتتترامل الدراستتتية المعتمتتتدة حكميتتتتة  -٘
القتتاهرة متن وجدتتة لظتتر طتبب المستتتوى الدراستتي الزراعتة جامعتتة 

    ال الي.
طتبب المستتوى الدراستي ال تالي  معمومتاتالتعر  عم  مصادر  -ٙ

 المتعمقة حالعمي مي مجاي الزراعة.حكمية الزراعة جامعة القاهرة 
التعتتتتر  عمتتتتت  آراء الطتتتتتبب حالمستتتتتوى الدراستتتتتي ال تتتتتالي حكميتتتتتة  -ٚ

العزو  عتن العمتي متي مجتاي ثوي أسحاب  الزراعة جامعة القاهرة
 الزراعة.

 مـبـحـثالتطبيقية ل ىـمـيـةاأل .3

تتركز أهمية الحثث الراهن مي مساهمته مي مجاي عمم 
االجتماع الريفي، وكذا التلمية الريفية وقطاع الزراعةت ثيث أله يعتحر 
إضامة لمجاي العموم االجتماعية من ثيث إ راء الجالب العممي 

لثو العمي مي مجاي الزراعة،  ية االتجاهاتوالمعرمة المتعمقة حقض
والمتغيرات المرتحطة حدا، مضًب عن تزويد الحاث ين حموضوع 
االتجاهات حما يلدم هذا المجاي من اللاثيتين ا دحية والتطحيقية، 

حاإلضامة إل  تسميط الضوء عم  الصمة حين كمية الزراعة حجامعة 
، حاإلضامة إل  عية المستدامةلية حالتلمية الزراالقاهرة والجدات المع

تمكين صالعي السياسات وملططي حرامل التلمية المعليين من معرمة 
يتسل  دمل ثت  آراء واتجاهات تمك الفئة من الشحاب الجامعي، 

الزراعية والريفية المستدامة،  التلميةلطط مي واست مار تمك الفئة 
 .رد حالمجتمك ككيحاعتحارهم أهم موا

 محددات البحث .4

م إجتتتتراء هتتتتذا الحثتتتتث عمتتتت  عتتتتدد متتتتن طتتتتبب المستتتتتوى تتتت
الدراسي ال الي مي كمية الزراعة التاحعة لجامعة القاهرة لظرًا لك رة عدد 
الطتتبب، وقتتد تتتتم ذلتتك ومتت  معيتتتار إثصتتائي متفتت  عميتتته متتن لتتتبي 
تطحيتتتت  أثتتتتد المعتتتتادالت اإلثصتتتتائية لتثديتتتتتد ثجتتتتم العيلتتتتة، وقتتتتد تتتتتتم 

لتتتبي القيتتام حتتتدريس أثتتتد التواصتتي متتك طتتبب المستتتتوى ال تتالي متتن 
المقررات الدراسية، وجدًا لوجه، ومن لبي ملصتة التعمتيم االلكترولتي 

Blackboard  وقتد تتتومر متتن لتتبي هتذ  الفرصتتة إمكاليتتة التوضتتي ،
لكيفية التعامي مك م ي هذ  ا دوات وما يما مدا، ثت  يتمكن الطبب 

ك أدوات التعميم من مواكحة متطمحات هذ  الفترة والتي جعمت التعامي م
المتتتدمل أو التعمتتتتيم االلكترولتتتي أمتتتتر ُمِمتتتْ  وضتتتتروري حستتتحب التشتتتتار 

 إجتتراؤ ميتروس كورولتتا. ولظتترًا لصتتغر ثجتتم العيلتتة حالحثتتث التتذي تتتم 
ح إلجرائه، عم  مجتمك مثدد مي ضوء إمكاليات الحثث والوقت المتا

مته م ثث التراهن إال عمت  المجتمتك التذي تلتائل الحمإله ال يمكن تعميم 
 ملطقة الحثث.

 ابستعرال المرجعياإلطار النظري و  .5

 -تتحاين أهمية قطاع الزراعة مي االقتصاديات القومية 
 تحايلًا واسعًا من - لألمام اإلجمالي ودمعه االقتصادي اللمو وتثسين
له دور رئيسي  الزراعي اللمو آللر، ممن الجدير حالذكر أن مجتمك

 اللمو عجمة دمك مي دور  بحجال، هذا الفقر الثد من وطأة مي
 (.ٖٓ: ٕٕٔٓاالقتصادي.)ملظمة ا بذية والزراعة لألمم المتثدة، 

 متتي الثقيقيتة لمتلميتتة أداة الزراعتي القطتاع كمتا يعتحتر
 متن ا ليترة الثقحتة لتبي مصترمترت حته  ممتا ،مصتريال االقتصتاد
 جتماعيتتتة، واالسياستتتية، االقتصتتتاديةمتتتي اللتتتواثي الوتغيتتترات  مجريتتات
 متن والتتي عصتفت حك يتر مستتويين المثمتي وكتذلك العتالمي،عمت  ال

 القطتاعوأهميتة   قوة عم  مدى حرهلت الدامة، االقتصادية القطاعات
االقتصتادي،  متي الوضتك أي تغيترات مواجدتة وقدرتته عمت  الزراعتي

 يزيتد متن قتدرة المجتمتك عمت  الثيتوي القطتاع حدتذا ثيتث أن االهتمتام
 والثاصتبت الزراعيتة الملتجتات متن لمعديتد التذاتي االكتفتاء تثقيت 

(.  ٔ: ٕٛٔٓ)ستتعودي،  لستد اثتياجتتات الستكان ا ساستية الضترورية
 لمتو  تم تي أثتد متطمحتات معتدالت ورمتك الزراعتة عقطتا دعتممعمميتة 
 -الزراعتي  القطتاع المصتري ككتي، ثيتث يستاهم حاالقتصتاد اللدتوض
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 اللتاتل زيتادة متي - االقتصتادية لمتلميتة الرائتدة القطاعتات أثد حاعتحار 
العمالتة )الرستتوي،  متن ليستت حالقميمتتة لستحة القتومي، وكتذا تشتتغيي

 (.ٕٕٕ: ٕٛٔٓ، وآلرون
 يساهم حلثو الزراعة قطاع ومن الجدير حالذكر أن

 % من ٛ.ٖٕ لثو حه المثمي، كما يعمي جممة اللاتل % منٕ.ٔٔ
الماضية   قد لوثظ لبي العقود إال أله مصر، مي العاممين إجمالي
 يمقارلًة حكي من القطاعين الصلاع لثد كحير اللسحية ك أهميتهتراج

ربم . (ٖ: ٕٕٓٓواللدمي )المركز المصري لمدراسات االقتصادية، 
% من السكان الذين يعيش أبمحدم مي المجتمعات  ٘٘اله ُيعيي لثو 

الريفية، كما ُيساهم حشكي بير محاشر مي إجمالي اللاتل المثمي 
، وذلك من لبي إمداد  حالمدلبت لمقطاع الصلاعي المصري

ا ساسية التي قد يثتاجدا، وحا لص مي قطاعي الملسوجات والمواد 
الغذائّية، حاعتحارهما من أكحر قطاعات الصلاعة مي مصر، ثيث 

% من إجمالي لسحة العمالة مي القطاع  ٜٕيعمي حدما لثو 
 (.ٔ: ٕٕٓٓالصلاعي )الثبيقة، 

 عم  ضرورة تمحية ٖٕٓٓ مصر وترتكز إستراتيجية
 مك ا لذ حعين االعتحار كي، المستدامة الزراعية التلمية اثتياجات
 والتي ال تتم ي مصر، مي سياسات التلمية تواجه قدالتي  التثديات

حي تمتد إل  تدلي  تدهور موارد الحيئة ولدرة الموارد الطحيعية مقط،مي 
ثي التعميم، حصفة عامة، وما يتعم  حلوا الحشرية لصائص الموارد

ا مر الذي  ،حصفة لاصة الملاخ المبئم لبحتكار وبياب الصثة،
 عم  حدرجة كحيرة تعتمد والتي والمجتمك ،د رارماهية ا م عم  يلعكس

، وآلرونحكفاءة وماعمية )الرسوي،  است مارها وكيفية الحيئة المثيطة
ٕٓٔٚ :ٙٔٚ.) 

ثجم ويمكن قياس درجة لجاح عممية التلمية الزراعية ح
االست مارات التي يجذحدا هذا القطاع، لذا  تُولي الثكومة المصرية 
االست مار مي القطاع الزراعي اهتماما بير مسحوقا عن طري  
صيابة مجموعة من السياسات المتعمقة حاستصبح ا راضي، وتومير 
لدمات الحلية التثتية وبيرها من التيسيرات المقدمة لممست مرين، 

مي مصر  ى مارات الموجدة لقطاعي الزراعة والر ثيث تقدر االست
 تدد  أن لذا يلحغي (،ٔ: ٕٕٓٓ) الثبيقة،  مميار جليه  ٔ.ٙحلثو 

 مي زيادة وتثسين مرص العمي إل  القطاع الزراعي وحرامل سياسات
، (ٖٔ: ٕٕٔٓالمتاثة )ملظمة ا بذية والزراعة لألمم المتثدة،

الي ملدا قطاع الزراعة، ومن يع التيحاإلضامة إل  مواجدة التثديات 
 عم  التعدي الصغيرة، وظاهرة المزارع لتشاراو  الثيازة أهمدا تفتت

 وضع ، ىالر  استدبك ميا  مي إلسرا او  ا راضي الزراعية،
 (.   ٔ: ٕٛٔٓالزراعي )سعودي،  لمقطاع االست مار الموجه

وقد حاتت قضايا سو  عمي الشحاب من ا ولويات، 
مة الركود االقتصاد العالمي وبياب المعالجة وحا لص لبي مرث

التامة لدذا الوضك لبي العقد الماضي، ا مر الذي يتطمب صيابة 
وتطحي  العديد من السياسات والحرامل التلموية والتي من شألدا تومير 
مرص العمي المبئم ولاصًة لفئة الشحاب، والسيما تثقي  االزدهار 

  تصادي لألجياي الثالية والمستقحميةعم  الصعيدين االجتماعي واالق
 .(ٜٔ: ٕٔٔٓ) مكتتب العمتي الدولتي، 

لتحلتي لدتتل  -متتي اآلولتة ا ليتترة  - ويتجته المجتمتتك التدولي
التلميتتتة المستتتتتدامة متتتتن لتتتتبي ا هتتتدا  اإللمائيتتتتة المستتتتتدامة لمفتتتتترة  

، ويضتم هتذا التلدل أهتدا  عديتدة متن أهمدتا التعمتتيم ٖٕٓٓ - ٕ٘ٔٓ
لراحتتك(، ويم تتي هتتذا الدتتد  أعمتت  درجتتة متتن ا هميتتتة الجيتتد )الدتتد  ا

ا متتتتم )ملظمتتتة لظتتترًا  لتتته يتتتؤ ر متتتتي الك يتتتر متتتن ا هتتتتدا  ا لتتترى 
وقتتد تتتم صتتيابة ا جلتتدة الوطليتتة لرؤيتتة مصتتر (، ٔ: ٕٕٔٓالمتثتدة، 
، والتتتتتتي تعكتتتتس لطتتتتتة إستتتتتراتيجية طويمتتتتتة ٕٙٔٓمتتتتي محرايتتتتر  ٖٕٓٓ

دئ وأهتدا  التلميتتة المتدى لمدولتة المصتترية، والتتي تستع  لتثقيتت  محتا
حثيتتتث أن تشتتتمي ا حعتتتتاد المستتتتدامة عمتتت  مستتتتوى كامتتتتة المجتتتاالت، 

ال ب ة لمتلمية المستدامة )الحعد االقتصادي، الحعتد االجتمتاعي، والحعتد 
ثيتث يتضتمن الحعتد االجتمتاعي االرتقتاء حجتودة ثيتاة ا متراد، الحيئتي(، 

ضتتتتمان ترستتتيب محتتتادئ العدالتتتة، متتتتك ضتتترورة االلتتتدماج االجتمتتتاعي ل
مستاهمة ا متراد متتي الثيتاة السياستية واالجتماعيتتة، هتذا حاإلضتامة إلتت  
حعتدي التعمتتيم والتتدريب، متتي ثتين يتضتتمن الحعتد االقتصتتادي التركيتتز 
عمت  تثقيتت  لمتتوًا اقتصتتاديًا مرتفعتتًا، متتك تعزيتتز االستتت مار متتي مجتتاي 

حتكتارات التلمية الحشرية، ودعم قدراتدم اإلحداعية عتن طريت  تشتجيك اإل
 الحيئتة مثتاور أحعتاد مقتد تضتمن الحعتد الحيئتي والحثتث العممتي، أمتا

 (.  ٔ: ٕٕٓٓلية ) الديئة العامة لبستعبمات، االعمر  والتلمية
عم   الدد  الراحك من أهدا  التلمية المستدامة ويلص
الجيد، العادي، والشامي، ويثتاج هذا ص التعميم إتاثة وتومير مر 

الدد  لتثقيقه إل  حذي الجدود الكامية لضمان ثصوي الشحاب 
حصفة لاصة عم  تعميم مجالي وجيد، عبوًة عم  تومير مرص 
التدريب المدلي حشكي عادي إلثداث لقمة متميزة مي القوى العاممة، 

ومير مرص العمي لموصوي لفرص العمي البئ  لمجميك، ثيث أن ت
المبئم أمر هام ورئيسي لتثقي  الك ير من أهدا  التلمية المستدامة 

 (.ٔ: ٕٕٔٓ)ملظمة ا مم المتثدة، 
حصفة عامة والتعميم الزراعي حصفة لاصة  التعميم ويعتحر

يمكن أن  التعميم ثيث أن ارتفاع مستوى الحشرية، لمموارد است مارا
 تثقي  مإن ئد الملشود ملدا، لذاالعا يساهم حدرجة كحيرة مي زيادة

 حشكي محاشر وأهدا  التلمية المستديمة يرتحط الزراعية التلمية أهدا 
من لبي التعميم  ومدى كفايته وكفائته، ثيث يمكن الزراعي حالتعميم
مي ثالة  ولاصة الزراعية لمموارد كفاءة إلتاجية أعم  تثقي  الزراعي

 اللريجين الزراعيين ،  المدرحةالمتلصصة و  الزراعية توامر العمالة
 ،الزراعي واللدوض حه القطاع تلمية مي ا ساس ثجر مدم يم مون

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/education/
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 تكلولوجياال ومراعاة تطحي   الزراعي حجودة التعميم االهتمام لذا يجب
 مؤسسات الزراعة كميات مي عممية اإللتاج، هذا وتعتحر المبئمة

 الزراعة ميادين مي الحثوث والدراسات إجراء تعميمية تساهم مي
 لمجدات الفلية واالستشارات اللدمات تقديم المتلوعة، حاإلضامة إل 

 حالري  الثياة ألماط حتلمية المجتمعات الريفية، وكذا تطوير المعلية
ثداث  : ٕٛٔٓاإللتاج الزراعي )الرسوي وآلرون،  معدالت مي لقمةوا 

ٕٕٔ-ٕٕٕ.) 
اللامية  تواجه كميات الزراعة مي العديد من المجتمعاتو 

القدرة عم  الثاجة الممثة المتبك  تثديات ال يستدان حدا، تتم ي مي
إعداد حرامل أكاديمية مثد ة تتوام  حاستمرار مك اثتياجات القطاع 
الريفي والزراعي من الموارد الحشرية، مضًب عن قيود ومثددات إجراء 

طاع الحثوث التطحيقية، حاإلضامة إل  ضع  الرواحط القائمة مك الق
اللاص، ا مر الذي يستمزم إثداث تغييرات مؤسسية من شألدا 
تعزيز الرواحط حين تمك الكميات والقطاع اللاص والمزارع التجارية، 
حاإلضامة إلعداد حرامل أكاديمية تتوام  مك واقك واثتياجات سو  

سيصحثون مي المستقحي  -العمي ليتم التمكن من إعداد طبب 
ين عم  أداء الوظائ  الفلية واإلدارية دالي قادر  -القريب لريجين 

 (.Samy 2007:1,القطاع الزراعي العام واللاص )
وكمية الزراعة جامعة القاهرة هي أقدم كميات الزراعة ليس 

، ومدة حي مي الوطن العرحي وملطقة الشر  ا وسط مقط مي مصر
دة الدراسة حدا أرحك سلوات دراسية، ويطح  حدا لظام الساعات المعتم

، وتمل  درجة الحكالوريوس مي العموم الزراعية مي ٜٜٚٔملذ عام 
أثد عشر حرلامل دراسي، كما تمل  درجتي الماجستير والدكتورا  مي 

وتتمثور رؤية الكمية ثوي سعيدا لتصح  من  أرحك وعشرين حرلامل،
حين المؤسسات ا كاديمية المتميزة عم  المستوى اإلقميمي مي التعميم 

عممي وتلمية المجتمك ومي مجاالت الزراعة الملتمفة والحثث ال
لمواجدة التثديات الثالية والمستقحمية لمتلمية المستدامة، وكذا تركز 
رسالتدا عم  إعداد لريجين قادرين عم  الملامسة عم  الصعيدين 
المثمي واإلقميمي مي مجاالت الزراعة المتلوعة، عن طري  تقديم 

االت  بث أساسية متم مة مي التعميم حرامل ولدمات متميزة مي مج
والحثث العممي ولدمة المجتمك وتلمية الحيئة )و يقة اللطة 

(، ومن  م ٗٗ، ٗ: ٕٗٔٓ، اإلستراتيجية لكمية الزراعة جامعة القاهرة
مإن الملرج اللدائي لمكمية هو اللريجين الشحاب الذين يم موا ا داة 

لدوض حالقطاع الريفي ا ساسية لملدوض حالمجتمك حشكي عام، وال
 حوجه لاص. 

ويعر   الشحاب  ومقًا لألمم المتثدة عم  ألدم ا شلاص 
عامًا، كما يشكي الشحاب القوة  ٕٗو ٘ٔالذين تتراوح أعمارهم حين 

اإليجاحية القادرة عم  دمك عجمة التلمية  ي مجتمك حشرط إمدادهم 
المساير  حالمعرمة والفرص التي يثتاجولدا، مك إكساحدم التعميم

لمجريات ا ثداث الراهلة والمدارات البزمة لممساهمة مي حلاء 
لراج ملتل يتوامر حه شروط الجودة المطموحة، وتيسير  اقتصاد قوى وا 
دمجدم حسو  العمي الذي يستوعب قدراتدم، ويمكن اعتحار الشحاب 
وكبء تغيير مكمفين حاست مار إمكالاتدم لضمان الوصوي إل  عالم 

ك تطمعات واثتياجات ا جياي القادمة، كما أن لمشحاب دوًرا يتلاسب م
مثورًيا ليس مقط كمستفيدين من الحرامل التعميمية والسياسات 
التلموية، حي أيضا كشركاء مي تلفيذها )ملظمة ا مم المتثدة، 

(. ويم ي الشحاب الركيزة ا ساسية لمتلمية، حما يمتمكوله ٕ-ٔ: ٕٕٓٓ
عم  تثقي  التقدم الملشود واللدضة المرجوة  من قدرات وطاقات قادرة

لمجتمعاتدم، وكذا يم ي الشحاب الجامعي عم  وجه اللصوص عماد 
المجتمك وقيادات المستقحي وا داة ا ساسية والفاعمة إلثداث التلمية 
المستدامة واست مار أهم متوارد المجتمك مك الثفاظ عم  ث  ا جياي 

(، ويشكي تثسين ُسحي ٖٓٛ -ٜٖٚ، ٕٛٔٓ)هاشم،  القادمة ميدا
دماجدم مي  ثصوي الشحاب عم  مرص العمي البئ  والملاسب وا 

عترا  وحشكي متزايد حروح االقتصاد والمجتمك تثديًا عالميًا، ويتم اإل
المحادرة لدى الشحاب كإستراتيجية قّيمة تعمي عم  تثرير الطاقات 

من القيام حالمدارات  اإللتاجية واإلحداعية الكاملة لديدم، والتي ُتمكلدم
المطموحة لملتم  الوظائ ، والمساهمة حشكي معاي وجاد لتطوير 

: ٕٔٔٓودمك عجمة االقتصاد حالمجتمك )مكتتب العمتي الدولتي، 
عم   ة المستدامةالدد  ال امن من أهدا  التلمي (، وقد َلص  ٛٔ

ضرورة تومير العمي البئ  والمبئم لمشحاب، ثيث أن التشار 
الحطالة، لقص العمالة، وضع  جودة العمي حاتت من القضايا 

مجتمك، ويظي تومير العمي المبئم والمستمر  ىالمجددة القتصاد أ
)ملظمة ا مم المتثدة،  لمشحاب من أك ر التثديات التي يتم مواجدتدا

هتمام حالشحاب والتعر  من الضروري اإل لذا أصح (. ٕ :ٕٕٓٓ
عم  اتجاهاتدم ومساعدتدم لتكوين اتجاهات ايجاحية لثو العمي مي 

 مجاي الزراعة.
االتجاهات هي الشكي ا ول  التذي تجمتك وتلتزن وتلتتظم ميته لحترات و 

لدا دورًا هامًا مي توجيته تصترماته  وهيالفرد ورؤيته لممواق  الجديدة، 
دراكه لآللرين ولممواقت  المثيطتة حته، والتأ  كمتا ألدتا ير مي أثكامه وا 
متتي سترعة كفتتاءة تعممته، ومستتاعدته متي التيتتار الجماعتات التتتي  تتؤ ر

يتعامتتتتي معدتتتتا، والمدلتتتتتة التتتتتي يمتدلدتتتتتا، والفمستتتتفة التتتتتتي يعتتتتيش حدتتتتتا 
وتغييتتتر االتجتتتا  لتتتدى الفتتتترد (. ٔٛٔٔ: ٖٕٔٓطتتتاوي، والثستتتيلي، )طل

حب متتي هتتذا التغييتتتر، ثيتتث تتكتتون التتتدوامك يتوقتت  عمتت  التتدامك المتستتت
لتيجة ظدور حغض الثاجات لدى الفرد، وتمك الدوامك هي التي تتتثكم 
متي تصتترمات وستتموكيات الفتترد، وهتتي حم احتتة التحتتار يثتتدد قتتوة م تتاحرة 

: ٕٕٓٓالفرد وتمسكه حدد  معين يربب مي تثقيقه )لويصتر، ولتحن، 
 والتتي االجتماعيتة، ةمظتاهر المعرمت أثتد االتجاهتات كما تعتد (.258
معرمتة  ملته، كمتا أن والثد االجتماعي التفاعي زيادة إل  حدورها تؤدي

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/economic-growth/
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) الوتتار،  متي المواقت  الملتمفتة حستموكه التلحتؤ تيستر الفترد اتجاهتات
لمتتتتتدوامك   ماستتتتتمو (، وتعتتتتتد لظريتتتتتة ٖٔٔ-ٖٓٔ: ٕٚٓٓوستتتتمطان،

ات اإللستالية متن أحترز لظريتات تفستير الستموك اإللستالي المترتحط حثاجت
الحشتر وربحتاتدم، ثيتتث يقتوم عمتت  مرضتية التسمستتي الدرمتي لمثاجتتات 

يقتك تثقيت  التذات متي قمتتة الدترم، ومتي أستفمه أرحتك ثاجتتات و الحشترية، 
تتم تتي متتي:  االثتياجتتات الفستتيولوجية، اثتياجتتات الستتبمة، اثتياجتتتات 

 (.ٔ: ٕٕٓٓالثب وااللتماء، اثتياجات التقدير  )مثمد، 
حاالتجاهات، ومن أهمدا  للاصةا التعريفات وقد تعددت

 عم  أله إثدى ، ثيث تلاوي االتجا  ALLPORT" ألحورت تعري 
كما  لحرة الفرد، تلظمدا التي العصحي العقمي والتأهب التديؤ ثاالت

المتلوعة، أما  لألشياء والمواق  الفرد استجاحات توجيه تعمي عم 
 واءس لمتصر  ميعرمه عم  أله لزعة BOGARDUS"  حوجاردوس 

 أو إيجاحية قيماً  تثدد التي الحيئة مي ما وضك لثو سمحياً  أو إيجاحاً 
(، ولبتجا  مكولات ٖٔٓ: ٕٕٔٓالتصر  )صدي  ، لدذا سمحية

 المعمومات عم  والذي يلطوي  بث متم مة مي المكون المعرمي
االتجا ،  م المكون الوجدالي والذي  موضوع عن الفرد لدى المتومرة
لثو ، وأليرًا المكون السموكي  لمفرد أو الكراهية الثب مشاعر يم ي

 مواق  مي مثددة ألماط وم  لمسموك الفرد لزعة إل  والذي يشير
 تدمك ثيث لمسموك، كموجدات تعمي ومن  م مإن االتجاهات حعيلدا،
-ٖٓٔ: ٕٚٓٓيتحلا  )الوتار، وسمطان، ما وم  العمي إل  الفرد
ٖٔٔ.) 

 ,Johns)و، George and Jones, 2005) ) من وقد أشار كي
 الملتمفة لثو القضايا حه اللاصة اتجاهاته إلسان أن لكي (1996

السياسية،االجتماعية، وبيرها، والتي قد تتغير حمرور الوقت، مما 
جذب التحا  العمماء من لمفيات ملتمفة لدراسة طحيعتدا وألواعدا 

أن  (Hersey et al, 2001)وكيفية تطورها وتغييرها، كما أشار 
لبتجاهات تأ ير كحير مي عممية صلك واتلاذ القرار، وهي المثرك 

االتجاهات التي والفاعي ا ساسي وراء السموك الفعمي لألمراد، م
تلاسب مكرة الفرد عن لفسه وعن قيمه التي يؤمن حدا، هي السحيي 
لوصوي الفرد لثالة من الرضا لتيجة التلفيس عن تمك االتجاهات 

 ة الثاي أمكار  ومعتقداته وصورته عن ذاته. والتي تعكس حطحيع
ومن لبي العرض الساح  يمكن استلبص أن 
االتجاهات تعمي كموجه ثيوي ورئيسي لسموك ا مراد، مدي المثفز 

يصعب مدم كما أله والدامك لثو الجاز العمي حالمستوى الملشود، 
ة سموك ا مراد والتلحؤ حه مي العديد من المواق  دون مدم ومعرم

اتجاهاتدم، لذا مإن عممية الوقو  عم  اتجاهات الطبب الممتثقين 
م ي قضية ثيوية حكمية الزراعة لثو العمي مي المجاي الزراعي تُ 

وأساسية لمتلحؤ حمستقحي هذا القطاع أو المجاي مي جالب كحير مله، 
وكذا لفدم ومعرمة العوامي المثددة اللتثاقدم حكميات الزراعة حوجه 

مي  اتجاهات الطبب قد يساعد عم  الوقو  ًة عم  أنعام، عبو 
دعم وتعزيز تمك الفئة التي ستصح  مي المستقحي القريب كوادر ملية 

دارية يمكن االعتماد عميدا لملدوض حالقطاع الريفي والزراعي مي  وا 
 المجتمك المصري.

 الدراسات السابقة:  .6

 :ALdosari, & et al 2017)استتددمت دراستة                
تقيتتتيم اتجتتتا  الطالحتتتات الجامعيتتتات لثتتتو المشتتتاركة متتتي ا لشتتتطة  (68

حاستتلدام الحثتتث  الزراعيتة وتثديتد العوامتتي التتي تتتؤ ر عمت  المشتتاركة
ٝ متن اإللتاث ٕ.ٕٗ، وقتد أظدترت لتتائل الدراستة أن الوصفي التثميمي
العمتتي حا لشتتطة الزراعيتتة،  لثتتوإيجتتاحي  اتجتتا ذات المستتتددمات كتتن 

ٝ متتن ٛ.ٕٚٝ متن الطالحتات مثايتدات، متي ثتين أظدتر ٖٓحيلمتا ظتي 
ستتمحًيا تجتتا  العمتتي حا لشتتطة الزراعيتتة، وقتتد لمصتتت  اتجاهتتاً الطالحتات 

الدراسة إل  أن الطالحات البتي يعشن مي الملتازي والفتيبت الممموكتة 
تجاهتًا امي الملاط  الريفية وعمتي والتدهن مترتحط حالزراعتة كتان لتديدن 

شتتتاركتدن متتتي ا لشتتتطة الزراعيتتتة. وقتتتد أوصتتتت أك تتر إيجاحيتتتة تجتتتا  م
ميداليتة لتزويتد الطالحتات  زيتاراتأن تتضتمن الملتاهل ضرورة الدراسة ح

ثفز اهتمتامدن حالقضتايا حالمدارات البزمة مي ثياتدن العممية والتي تُ 
 .وا لشطة الزراعية الملتمفة

التعتتر   (Darko, 2016: 143)كمتا استتددمت دراستتة 
العمتتتتتوم  دراستتتتةلثتتتتتو  جتتتتا  اللتتتتتوع االجتمتتتتاعيعمتتتت  متتتتدى التتتتتتب  ات

 ٛٛٔتضتتتم محثتتوث، ٜٛٔالزراعيتتة، ثيتتث حمغتتتت عيلتتة الدراستتة لثتتتو 
راعيتة قتد شتاركوا مدرستين لمعمتوم الز  ٓٔطالب وطالحة، حاإلضامة إل  

وقتتد أشتتارت اللتتتائل إلتت  أن الجتتلس لتتيس لتته تتتأ ير ، متي المستت  أيضتتاً 
كمتا أن اتجتا   ،اعيتةالعمتوم الزر  دراستة كحير عم  موق  الطتبب تجتا 

ال يلتمتتت  عتتتن اتجتتتا   ومجاالتدتتتاالعمتتتوم الزراعيتتتة،  لثتتتوالطالحتتات 
لدتم   الطتبب، وقتد لمصتت الدراستة إلت  أن المعممتين وأوليتاء ا متور

لثتتو العمتتتوم  دوًرا رئيستتًيا متتي التتتتأ ير عمتت  الطتتبب لمتاحعتتتة تطمعتتاتدم
دم اتر مستاثة لمتعحيتتر عتن التيتتا ، لتذا  يجتتب إعطتاء الطتببالزراعيتة

لدتتم دور رئيستي متتي زيتتادة  التعميميتة، متتك التأكيتد عمتت  أن المعممتتين
أوصت الدراستة وقد  ،واستدامة اهتمام الطبب حدراسة العموم الزراعية
 دعتتم اتجاهتتاتدم لثتتتو حضتترورة تشتتجيك الطتتبب ولاصتتة اإللتتتاث عمتت 

 .العموم الزراعية دراسة 
مقتتد   (Chen, & et al, 2016: 44)أمتا دراستتة 

طتتبب المتتدارس ال الويتتة متتتي مت الكشتت  عتتن معتتار  واتجتتتا  استتتدد
تتايوان لثتو التكلولوجيتتا الثيويتة الزراعيتتة، وقتد اتضتت  ارتفتاع  مستتتوى 
معرمة الطبب حالتكلولوجيا الثيوية الزراعيتة حشتكي ممثتوظ، كمتا تحتين 
وجتتود ارتحتتاط إيجتتتاحي حتتين درجتتتة المعرمتتة حالتكلولوجيتتتا الثيويتتة واتجتتتا  

كلولوجيتا الثيويتة التذين يدرستون عمتم ا ثيتاء المتقتدم، الطتبب لثتو الت
 مطتبب التذين لتم يدرستوامحيًا حاللستحة لكمتا اتضت  أن االرتحتاط كتان ست
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أظدتتترت اللتتتتتائل أيضتتتًا أن هلتتتاك لستتتتحة قميمتتتة متتتتن هتتتذا المقتتترر، وقتتتتد 
 الطتبب كتتان اتجتتاهدم االيجتتاحي لثتتو التكلولوجيتتا الثيويتة الزراعيتتة

أظدر الطبب اهتماًما أكحر  وقدس المقرر، ربم دراستدم للف مللفضاً 
دام ، ومتن الم يتتر لبهتمتتام أن حالملتاطر الحيئيتتة مقارلتًة حتتالطبب الُقتت

عمت  اتجتا  الطتبب لثتتو  حشتتكي إيجتاحيملتاهل المدرستة ال الويتة أ ترت 
ولتيس الثيوالتات المعدلتة ورا ًيتا، وقتد اقترثتتت ، اللحاتتات المعدلتة ورا ًيتا

المزيتتتتد متتتتن مقتتتتتررات التكلولوجيتتتتا الثيويتتتتتة  الدراستتتتة أن يتتتتتم تضتتتتتمين
 الزراعية مي ملاهل المدارس ال الوية.

 (Abdel Raouf, & et al, 2015: 415)ومتي دراستة 
التعر  عم  العوامي المؤ رة مي اتجاهتات الشتحاب لثتو مقد استددمت 

اللفتتتاض أن  لتتبي اللتتتتائلتتتركدم لمعمتتتي الزراعتتتي، وقتتد اتضتتت  متتتن 
عمت  موقت  الشتتحاب تجتا  الزراعتتة،  كي إيجتتاحيحشتتكمفتة اإللتتاج تتتؤ ر 

 موقت كما اتض  أن اللفاض ثيازة ا راضي الزراعية ال تتؤ ر عمت  
، وكتذا لتم تتؤ ر متغيترات الجتلس والعمتر والثالتة الزراعتةالشتحاب تجتا  

العمي الزراعتي، حيلمتا ترك تجا    موقفدماالجتماعية حشكي كحير عم  
وقد العمي الزراعي،  موقفدم لثو ستوى التعميم حشكي كحير عم أ ر م
 الدعم الفلي والمالي لتمك الفئة. توميرحضرورة الدراسة  أوصت

إلت   (Baliyan, & Nenty, 2015: 377)وتشتير دراستة 
واللفتتتتاض لستتتتحة الممتثقتتتتين حتتتتالتعميم الزراعتتتتي متتتتتي أن قمتتتتة االهتمتتتتام 

سعي لقم  كحير، ربم  اً مصدر  كان المدارس ال الوية العميا مي حوتسوالا
الثكومتتة لصتتتيابة وتلفيتتتذ سياستتتات تستتتدد  التلتتتوع االقتصتتتادي متتتن 

القطتتاع الزراعتتتي، وقتتد استتتتددمت الدراستتتة تلميتتة ودعتتتم لتتبي عمميتتتة 
تثديد هذ  العوامي الكاملة وراء موق  طتبب المتدارس ال الويتة تجتا  

أن هلتتاك حعتتض العوامتتي المتتؤ رة متتتي  وقتتد أوضتتثت اللتتتائلالزراعتتة، 
مائتدة الدراستة متي مجتاي الزراعتتة،  م تي الزراعتة، موقت  الطتبب تجتا 

القيمة االقتصادية المرتحطة حالزراعة، القيمة اللفسية واالجتماعية تجتا  
استتتعداد الطتتتبب حالزراعتتة ودرجتتة االهتمتتام حالزراعتتتة، وتتلحتتأ الدراستتة 

كمتتا توصتتتي حضتتترورة العمتتتي عمتتت   ،لبلتثتتا  حالزراعتتتة حشتتتكي كحيتتتر
لزراعتة حاستتتلدام استتتراتيجيات التشتتجيك تثستين موقتت  الطتتبب تجتتا  ا

والتثفيز، وكذا ضرورة إجتراء حثتوث مستتقحمية تتلتاوي متغيترات تستاهم 
 .مي التلحؤ حاتجاهات الطبب لثو الزراعة

 :السابقة الدراسات جزء عمى التعقيب .7

اتضتتت  متتتن لتتتبي العتتترض الستتتاح  واللتتتاص حالدراستتتات              
لمحثتتتوث الميداليتتتة، متتتك تلتتتتوع أدوات الستتتاحقة تلتتتوع المجتتتاي الجغرامتتتي 

التثميتي اإلثصتتائي وثجتم العيلتتات المستتددمة، أمتتا حاللستحة لممحثتتو ين 
المستتددمين حتمتتك الحثتوث مقتتد تحايلتت، مدلتتاك حثو تًا قتتد استتددمت مئتتة 
طتتتبب المتتتدارس ال الويتتتة، وألتتترى قتتتد استتتتددمت طتتتبب الجامعتتتات، 

يتز عمتت  مئتة اإللتتاث، و ال تة قتتد استتددمت اللتتوع االجتمتاعي، متتك الترك
وهلاك حعض الحثوث التي لم تغفي دور المعمم متي دعتم آراء الطتبب 

ومتتتوقفدم المتعمتتتت  حمجتتتتاالت وألشتتتتطة الزراعتتتتة، وحاللستتتتحة لمشتتتتكبت 
وأهتتتدا  تمتتتتك الحثتتتوث والدراستتتتات مقتتتد التقتتتتت وتشتتتاحدت متتتتي حعتتتتض 
أهتدامدا، والتمفتتت متتي التحعض اآللتتر، أمتتا حاللستحة  هتتم متتا توصتتمت 

الحثتتتوث متتن لتتتتائل، مقتتتد اتضتتت  متتي حعضتتتدا تشتتتاحه موقتتت   إليتته تمتتتك
الطتتتبب والطالحتتتات متتتتن ثيتتتث آرائدتتتتم ومتتتوقفدم لثتتتتو دراستتتة العمتتتتوم 
الزراعيتتة، والعمتتي حالزراعتتة، كمتتتا اتضتت  أن دراستتة حعتتض المقتتتررات 
الدراستتية تتتؤ ر تتتأ يرًا ايجاحيتتًا متتي آراء وموقتت  الطتتبب لدراستتة العمتتوم 

شتتطة الزراعتتة، كمتتا تحتتين أن لآلحتتاء الزراعيتتة والعمتتي متتي مجتتاالت وأل
عمتتتت  الطتتتبب متتتتن ثيتتتث زيتتتتادة اهتمتتتتامدم والمعممتتتين تتتتتأ ير إيجتتتاحي 

ومن الجدير حالذكر أن أثد  ودراستدا، وتطمعاتدم لثو العموم الزراعية
اللفتاض لستحة الممتثقتين حتتالتعميم الدراستات قتد أشتارت حالتلحيته لقضتتية 

تتتداركدا متن الحدايتة، وقتتد ، والتتي يجتب الزراعتي متي المتدارس ال الويتتة
التتمت تمك الحثتوث حتقتديم حعتض االقتراثتات والتوصتيات والتتي كتان 

ميداليتتة والتتتي متتن زيتتارات ضتترورة أن تتضتتمن الملتتاهل متتن أهمدتتا:  
شتتألدا تثفيتتتز االهتمتتتام حا لشتتتطة الزراعيتتتة المتلوعتتتة، ضتتترورة وجتتتود 

المتدارس  المزيتد متن مقتررات التكلولوجيتا الثيويتة الزراعيتة متي ملتاهل
ضرورة تقديم الدعم الفلي والمالي لمشحاب الجتامعي، ضترورة ، ال الوية

استتلدام استتتراتيجيات التشتتجيك والتثفيتتز، وكتذا ضتترورة إجتتراء حثتتوث 
مستتتقحمية تتلتتتاوي متغيتتترات تستتاهم متتتي التلحتتتؤ حاتجاهتتات الطتتتبب لثتتتو 

 مجاالت وألشطة الزراعة الملتمفة.

ة .8  الـطريـقـة الـبحــثــي

 :ةواإلحصائي ةل البحثيو فر ال .1.8

تم صياهة  الثاني، الثالث، والرابع، لتحقيق أىداف البحث  -
 الفرول البحثية التالية:

اتجتتا  طتتتبب المستتتوى الدراستتتي درجتتتة توجتتد عبقتتة معلويتتتتة حتتين  -ٔ
ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جامعتتة القتتاهرة لثتتو العمتتي متتي مجتتاي الزراعتتتة 

 تقمة المدروسة.، وحين المتغيرات المسكمتغير تاحك
طتتبب المستتتتوى الدراستتتي اتجتتتا  توجتتد متتترو  معلويتتتة حتتين درجتتتة  -ٕ

لثتتو العمتتي ثضتر( )ري / إقتتامتدمثستتب مثتي ال تالي حكميتتة الزراعتة 
 مي مجاي الزراعة.

اللتوع االجتمتتاعي )الطمحتتة / اتجتتا  درجتة  توجتد متترو  معلويتة حتتين -ٖ
مجتتتاي  حكميتتتة الزراعتتتة جامعتتتة القتتتاهرة لثتتتو العمتتتي متتتي الطالحتتات(
 الزراعة.

واللتحتتتتار تمتتتتك الفتتتتروض تتتتتم صتتتتيابة الفتتتتروض اإلثصتتتتائية المقاحمتتتتة 
 حإضامة  ال  قحي الفروض الحث ية ساحقة الذكر.

 شاممة وعينة البحث: . 2.8

جميتك طتبب المستتوى الدراستتي  متي الحثتتث شتتاممة تتم تي
وقتتد  ،، حكميتتة الزراعتة جامعتتة القتاهرة الدراستيين حالمغتتة العرحيتة ال تالي 
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)إدارة شتئون الطتتبب حكميتتة الزراعتتة  طالتتب وطالحتتة ٔٙٙ  عتتددهم حمت
الطتتتتتتبب  متتتتتتك ا لتتتتتتذ متتتتتتي االعتحتتتتتتار أن (.ٕٕٓٓ ،جامعتتتتتة القتتتتتتاهرة

 التاحعتتتةالممتثقتتين حالكميتتتة متتتلدم متتن يلتمتتتي لمقتتترى والملتتاط  الريفيتتتة 
تتتم تثديتد ثجتتم العيلتتة حتطحيتت  وقتتد  ،لكميتتة الزراعتة الجغرامتتي مجتايلم

= ثجتم n ، ثيتث أن:  n = N / (N-1) B2 + 1 المعادلتة اآلتيتة:
الصتتياد، % )ٓٔ= لطتتأ التقتتدير  B = ثجتتم الشتتاممة،N العيلتة، 

، ٚٛوقتتتد حمتتت  ثجتتتم العيلتتتة لثتتتتو (، ٜٓٔ، ٛٓٔ: ٜٜٓٔومصتتتطف ، 
طالتتتب وطالحتتتة، لصتتتفدم متتتن  ٓٓٔوتتتم تقريحدتتتا ليصتتتح  ثجتتتم العيلتتة 

الكستتور حعيلتتتة  لتبمتتتي وذلتتك التتذكور، واللصتت  اآللتتتر متتن اإللتتتاث،
% من ثجتم الشتاممة، والتتي تتم تي ٘ٔالعيلة لثو م مت  ثيث ثث،الح

جميتتك الطتتبب حالمستتتوى الدراستتتي ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جامعتتتة متتي 
، ويرجتتتتك الستتتحب متتتتي التيتتتار تمتتتتك ٕٕٔٓالقتتتاهرة لتتتبي شتتتتدر يلتتتاير 

ال الي لمعديد من المقررات الدراسي العيلة إل  دراسة طبب المستوى 
ة استمرت  بث مصوي دراسية، ويرى الحاث ان لمد المتلوعة والملتمفة

متي تكتوين اتجاهتاتدم لثتو العمتي  حشتكي معتين أن هذ  الفترة قد أ ترت
مي مجاي الزراعة، والذي يضم مروع عديدة، وحا لص مي تمك الفترة 
الزمليتة المميئتتة حالعديتد متتن المتغيتترات المثميتة، اإلقميميتتة، والعالميتتة، 

 كورولا المستجد. والسيما أزمة التشار ميروس

  منطقة البحث:. 3.8

جامعتتة ل التاحعتةتتم إجتراء الحثتتث التراهن متي كميتتة الزراعتة،  
ثيتتتتث أن ملطقتتتة الحثتتتث تضتتتتم القتتتاهرة، والتتتتي يعمتتتتي حدتتتا الحاث تتتان، 

العديتتتد متتتتن الطتتتتبب الملتمتتتتين لمجتمعتتتات ريفيتتتتة متتتتن ثيتتتتث اللشتتتتأة 
ملتذ  عتة القتاهرةواإلقامة، ويعود تاريب لشأة كمية الزراعتة، التاحعتة لجام

، ثيتتتث متثتتت أحواحدتتا اللتثتتتا  الطتتبب حدتتا ملتتتذ ٜٛٛٔأكتتتوحر عتتام 
، ومتتك تطتتور العمتوم والتكلولوجيتتا عحتتر عقتتود متتن ٜٓٛٔلتوممحر عتتام 

التتزمن، تتتتم ا لتتتذ حلظتتتام الستتتاعات المعتمتتتدة، وكالتتتت كميتتتة الزراعتتتة 
حجامعتة القتاهرة هتي أولت  الكميتتات التتي طحقتت هتذا اللظتام حالجامعتتة، 

 الستتتعي، وتتم تتتي رؤيتتتة الكميتتتة متتتي ٜٜٚٔيرجتتتك تاريلتتته لعتتتام  والتتتذي
والمتميتزة متي  ،لتصح  من المؤسسات ا كاديمية المعتر  حدتا إقميميتا

، لتتبي العقتتد القتتتادم مجتتاالت التعمتتيم، الحثتتث العممتتي، وتلميتتتة الحيئتتة
دليتي اإلرشتاد ) لمواجدة تثديات التلمية المستتدامة الراهلتة والمستتقحمية

متي الستلوات ا ليترة وقتد أضتي  (، ٛ-٘، ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ، ا كتاديمي
، الجغرامتتي لقحتوي الطتبب حكميتة الزراعتتة علصتر التوزيتك اإلقميمتي أو

ابتتتراحدم حالمثامظتتات الملتمفتتة، ثيتتث أصتتح  االلتثتتا  لتقميتتي  وذلتتك
الملتاط  الريفيتة، وكتذا الثضتترية  حالكميتة متاثتًا لملتمت  الطتبب متتن

 غرامي لمكمية.التي تقك مي لطا  المثيط الج
 
 

 :طريقة وأداة جمع البيانات. 4.8

 الستتمارة االستتحيان اإللكتروليتة المحتدئي االلتحتار إجتراءتتم           
متن طمحتة وطالحتات المستتوى ال تالي حكميتة الزراعتة  اً محثو ت  ب ينعم  

، وذلتك لمتأكتد متن جامعة القاهرة، مك إتاثة الفرصة لتسجيي تعميقاتدم
يابة المبئمتتة لممحثتتو ين، وتثقيقتتًا  هتتدا  الحثتتث ستبمة ودقتتة الصتت

التراهن، وكتذا التثقتت  متن  حتتات وصتد  المقيتاس التتذي تتم استتتلدامه 
لقيتاس اتجاهتات طتبب كميتة الزراعتة حجامعتة القتاهرة لثتو العمتي متي 

 مجاي الزراعة.
متتتتن طتتتتبب  ٕٕٔٓلتتتتبي شتتتتدر يلتتتتاير تتتتتم جمتتتتك الحيالتتتتات           
، والتتي تتم حاستتلدام استتمارة استتحيان الكتروليتة حالكميتةال تالي  المستتوى

تصتميمدا وصتيابتدا لصيصتتًا لتثقيت  أهتدا  الحثتتث التراهن، وذلتتك 
متتا يقدمتته متتتن للظتترًا ، Google Driveموقتتك  استتتلدام متتن لتتبي

حدعمتته لمغتتتة تيستتيرات متتي مجتتتاي االستتتحيالات الملتمفتتة، ثيتتتث يتميتتز 
يومر المشاركة عم  ملصتات ، متوام  مك الدوات  المثمولةالعرحية، 

 التواصتتتي االجتمتتتاعي، يتتتومر أمتتتن المعمومتتتات، وال يتقيتتتد حثتتتد زملتتتي
 ا دوات تمتتتتكن، حاإلضتتتامة إلتتت  ألتتته مجتتتالي، وقتتتد تتلاستتتب م تتتي معتتتي

متتتك الظتتترو  وا زمتتتات الراهلتتتة التتتتي يعاصتتترها الجميتتتك،  المستتتاعدة
، ومتتن الجتدير حالتذكر أن جميتتك والستيما أزمتة التشتتار ميتروس كورولتا

الطتبب قتتد متتروا حتجرحتة التعامتتي متتك م تي تمتتك ا دوات، ثيتتث ألدتتم 
لكتروليتتتة، متتن لتتتبي متتتا ومرتتتته لدتتتم تعتتامموا متتتك ملصتتتات التتتتعمم اال

ستتتتيرات إلجتتتتراء امتثالتتتتات حعتتتتض المقتتتتتررات جامعتتتتة القتتتتاهرة متتتتن تي
الدراستية، ا متر التذي دعتم درجتتة استتعداد الطتبب لمتعامتي متك م تتي 

  تمك ا دوات.
والتتي يمكتن إيضتاثدا عمت  اللثتو  ،ستة أقسام عم ستمارة اال وتشتمي
 التالي:

ــة بــال -أ ــرات شخصــية متعمق ــاتيم، وت ــم:متغي اللتتوع،  طالب ورهب
التقتتدير العتام حالمستتتوى الدراستتي ا وي، ستتحب اللشتأة، مثتتي اإلقامتتة، 

الدراستتتة حالكميتتتتة، الربحتتتة متتتتي استتتتتكماي الدراستتتة حالكميتتتتة، التلصتتتتص 
درجتتتة ا مضتتمية لمحتتترامل الدراستتتية المعتمتتتدة المربتتوب لبلتثتتتا  حتتته، 

العمتتتي أ لتتتتاء و الربحتتتتة متتتي تممتتتتك أرض زراعيتتتة مستصتتتتمثة، حالكميتتتة، 
 ا جازة الصيفية.

اتجاه طالب كمية الزراعة نحـو العمـل فـي المتغير التابع: درجة  -ب
ثيتتتث تتتتم مراعتتتاة تغطيتتتة الجوالتتتب الرئيستتتية ال ب تتتة  مجـــال الزراعـــة:

الجالتب المعرمتتي، المكولتة لبتجتا  والتتي تتم تي متي الجالتب العتاطفي، 
 متتالي عشتترة  مكتتون متتنوذلتتك متتن لتتبي مقيتاس والجالتب الستتموكي، 

 .عحارة
درجتة المعرمتة  متغيرات متعمقة بدرجة معرفـة الطـالب، وت ـم: -ج 

درجتتة المعرمتتة حمفدتتتوم حرستتالة الكميتتة ، درجتتة المعرمتتة حرؤيتتة الكميتتة، 
درجتة ، و درجة المعرمة حمفدوم التلمية الريفية الثدي تة، الزراعة الثدي ة

https://cloud.google.com/drive-enterprise/?hl=ar&utm_source=website&utm_medium=referral&utm_campaign=driveforwork&utm_term=forwork&utm_content=drive-enterprise
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ر المعمومتتات المعرمتة حالمشتتروعات القوميتتة لمتلميتتة الزراعيتتة، مصتتاد
درجتتتتتة التعتتتترض لمصتتتتتادر و المتعمقتتتتة حالعمتتتتتي متتتتي مجتتتتتاي الزراعتتتتة، 

 المعمومات المتعمقة حالعمي مي مجاي الزراعة.
لوع مدلة ا ب ا ساسية،  متغيرات متعمقة بأسر الطالب، وت م: -د

ثجتتتم و لتتتألب، ثيتتتازة ا ستتترة  رض زراعيتتتة،  التلصتتتص متتتي التعمتتتيم
 الثياة الزراعية لألسرة.

يرات متعمقة بالبيئة الداخمية لكمية الزراعة جامعة القاىرة، متغ - ىـ
درجة التواصي مك زمبء الدراسة، درجة التواصي مك أعضاء  وت م:

هيئة التدريس، درجة الرضا عن اإلرشاد ا كاديمي، درجة الرضا عتن 
درجة مستاهمة المقتررات متي التعتر  عمت  و لظام الساعات المعتمدة، 

 عة.العمي مي مجاي الزرا
مـن وجيـة نظـر  العمـل فـي مجـال الزراعـةأسباب العـزوف عـن  -و

 طالب المستوي الدراسي الثاني بالكمية.

  نوع الدراسة والمنيج المستخدم:. 5.8

تم ي الدراسة الراهلة أثد الدراسات الوصفية التثميمية، 
الطبب لثو العمي ثيث ألدا تستدد  التعر  عم  مستوى اتجا  

معموماتدم المتعمقة مصادر وكذلك التعر  عم  مي مجاي الزراعة، 
حالعمي مي مجاي الزراعة، وآرائدم ثوي أسحاب العزو  عن العمي 

، مضًب عن التحار عدد من الفروض الحث ية من مي مجاي الزراعة
لبي الفروض اإلثصائية المقاحمة لدا، والملدل المستلدم مي هذ  

 ئمته لموضوع الحثث الراهن.الدراسة هو الملدل االستقرائي وذلك لمب

 المعالجة الكمية وقياس المتغيرات:. 6.8

طالب المسـتوى الدراسـي الثـاني  بتجاهائي التعريف اإلجر  .1.6.8
 مجال الزراعة:  بكمية الزراعة جامعة القاىرة نحو العمل في

القائمتتة ثتوي آرائدتتم  هتو ثالتتة االستتعداد الوجتتدالي والعقمتي
عة، ويشمي ذلتك قحتولدم أو رمضتدم لمعمتي لثو العمي مي مجاي الزرا

وذلتك متن لتبي ،  مي هذا المجاي، مك تثديد درجة القحوي أو الترمض
، يجيتب علدتتا المحثتوث، ليتثتدد متتي مقيتاس مكتون  متالي عشتترة عحتارة

اللدايتة درجتتة المحثتتوث الكميتتة المتعمقتتة حاالتجتا  لثتتو العمتتي متتي هتتذا 
 المجاي.

الثتتتالي استتتلادًا إلتتت  وقتتد تتتم قيتتتاس االتجاهتتات متتتي الحثتتث 
Likert Scale وذلتك لدقتة وشتموي المقيتتاس، والرتفتاع درجتة  حتتات ،

وصتتد  هتتذا المقيتتاس لظريتتًا، وحتتتا لص متتي ثالتتة المقيتتاس لماستتتي 
الدرجات، والذي تتفاوت درجاته من الموامقة التامتة إلت  الترمض التتام، 

 والتتي حمغتتت  متالي عشتترة وذلتك أمتام كتتي عحتارة متن عحتتارات المقيتاس
عحتتارة تتعمتتت  حاتجتتا  طتتتبب المستتتتوى ال تتالي حالكميتتتة لثتتو العمتتتي متتتي 
مجاي الزراعة، وكي عحتارة متن العحتارات ال متالي عشترة أمامدتا لمتس 
استجاحات تتم ي متي )موامت  تمامتا، موامت ، مثايتد، بيتر موامت ، بيتر 

، ٕ، ٖ، ٗ، ٘موامت  تمامتًا(، وقتد أعطيتتت تمتك االستتجاحات التتدرجات )
العكتتس تطحيت  ب وذلتتك متي ثالتة العحتتارات اإليجاحيتة، و ( عمت  الترتيتٔ

متي ثالتتة العحتارات الستتمحية،  تتم تتم تجميتتك الدرجتتة الكميتة لكتتي محثتتوث 
حمت  الثتد ، وقتد االتجا  لثو العمتي متي مجتاي الزراعتةدرجة لتعحر عن 

درجتتة  ٜٓدرجتتة كثتد أدلتتي، و  ٛٔا دلت  لممقيتتاس التجميعتي لظريتتًا 
 كثد أقص .
ق  من  حات وصد  مقياس اتجا  الطتبب لثتو العمتي متثول          

استتتتتمارة لاصتتتتتة  ٖٓمتتتتي مجتتتتاي الزراعتتتتتة، تتتتتم إدلتتتتتاي حيالتتتتات عتتتتتدد 
حتالطبب المحثتتو ين متتي مرثمتتة االلتحتتار القحمتتي أو المحتتدئي الستتتمارة 
االستتتتتحيان،  تتتتم إجتتتتراء عمميتتتتة التثميتتتتي اإلثصتتتتائي حاستتتتتلدام حرلتتتتامل 

SPSSمعامتي ألفتا كرولحتاخ دام ، وقد تم ثساب  حتات المقيتاس حاستتل
(Cronbach’salpha،لتقتدير ال حتتات متتن لتتبي االتستتا  التتدالمي ) 

داللتة قويتة عمت   وتمتك القيمتة اللاتجتة حم احتة، ٗٚٛ.ٓ قيمتته حمغتت وقتد
التثقت   صتد  المقيتاس مقتد تتمل أما حاللسحة ، المستلدم  حات المقياس

الترحيعتتي  استتتلدام معامتتي الصتتد  التتذاتي )وهتتو يستتاوي الجتتذرح ملته 
 تحمغتتت ثيتتثلمعامتتي  حتتات المقيتتاس التتذي تتتتم ثستتاحه  معامتتي ألفتتا (، 

 داللتتة قويتتة عمتت  صتتد  المقيتتاس وتمتتك القيمتتة حم احتتة، ٖٜٗ.ٓقيمتتته 
 .المستلدم

 المتغيرات المستقمة:. 2.6.8

 المتغيرات الشخصية المتعمقة بالطالب ورهباتيم: . 1.2.6.8

والثصتتتتترت ه، قياستتتتته حستتتتؤاي كتتتتي محثتتتتتوث عتتتتن لوعتتتت تتتتتم النــــوع: -
 ٕ، ٔعطيتت الرمتتوز ُأقتتد ، و )ذكتر(، )أل ت ( حتتين استتجاحات المحثتو ين

 عم  التوالي.
تم قياس هذا المتغير حسؤاي كي محثوث عتن مكتان لشتأته،  النشأة: -

)ريت (، و)ثضتر(، وقتد أعطيتت الرمتتوز  حتينوالثصترت االستتجاحات 
 .عم  الترتيب ٕ، ٔ
ـــة: - ن مكتتان إقتتتامتدم، تتتم القيتتاس حستتؤاي المحثتتتو ين عتت محــل اإلقام

وكالتتت االستتتتجاحات مثصتتتورة متتتي )ريتتت (، و)ثضتتتر(، وتتتتم إعطتتتاء 
 عم  التوالي. ٕ، ٔالرموز 

ــدير العــام بالمســتوى الدراســي األول: - تتم قياستته وتثديتتد  متتن  التق
لتتتتبي ستتتتتؤاي المحثتتتتوث عتتتتتن التقتتتتدير الكمتتتتتي، والتتتتذي ثصتتتتتي عميتتتتته 

ات هتي حالمستوى الدراسي الساح ، وتم ثصر االستجاحات مي أرحك مئت
( ٔ، ٕ، ٖ، ٗ)ممتتتاز، جيتتد جتتدا، جيتتد، ومقحتتوي(،  تتم أعطيتتت القتتتيم )

 .عم  الترتيب
ــة: - تتتم القيتاس حستتؤاي كتي محثتتوث عتن ستتحب  سـبب الدراســة بالكمي

ربحتتة شلصتتتية، ) :هتتتي  تتتبث استتتجاحات وتتتتم ثصتترالتثاقتته حالكميتتة، 
، ٕ، ٔ)ربحة ا سرة، والمجموع ومكتب التلسي (، وتم إعطاء الرمتوز 

 لتوالي.عم  ا(ٖ



Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (1): 329-348, 2021 

 338 

تم قيتاس هتذا المتغيتر حستؤاي  الرهبة في استكمال الدراسة بالكمية: -
كتتتتتي محثتتتتتتوث عتتتتتتن ربحتتتتتتته متتتتتتي استتتتتتتكماي دراستتتتتتته حالكميتتتتتتة، وكتتتتتتان 

عمت   ٕ، ٔاالستجاحات مثصورة حين )لعم(، و)ال(، وأعطيتت الرمتوز 
 الترتيب.

ــو: تتم القيتتاس حستؤاي المحثتوث عتتن  التخصـص المرهــوب لاللتحـاق ب
اإللتتاج الثيتوالي، تلصصتات: ) ٚبحه، وتم ثصر الذي ير التلصص 

اإللتتاج اللحتتاتي، ا راضتي والميتتا ، عمتوم ا بذيتتة، العمتوم االقتصتتادية 
وقتتتتتتد االجتماعيتتتتتة الزراعيتتتتتة، وقايتتتتتتة اللحتتتتتات، والتكلولوجيتتتتتتا الثيويتتتتتة(، 

 ( عم  التوالي.ٚ، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ)أعطيت الرموز 
تتم قيتاس هتذا  ة بالكميـة:درجة األف مية لمبرامج الدراسية المعتمـد -

درجتة تفضتتيمه لمحتترامل أو  المتغيتر متتن لتبي ستتؤاي كتتي محثتوث عتتن
التلصصتات الملتمفتة حالكميتة، حتأن يعيتتد ترتيتب تمتك الحترامل الدراستتية 

من ا مضتي لألقتي  -والتي سح  ذكرها مي المتغير الساح  محاشرةً  -
 تفضيًب، وذلك عم  مستوى الحرامل الدراسية السحعة.

وقتد تتم القيتاس حستؤاي هبة في تممك أرل زراعية مستصـمحة: ر ال -
المحثتتتتتوث عتتتتتن ربحتتتتتته متتتتتي تممتتتتتك أرض زراعيتتتتتة مستصتتتتتمثة، وقتتتتتتد 
الثصترت االستتتجاحات متتي )أربتتب(، و)ال أربتتب(، وأعطيتتت الرمتتوز 

 عم  الترتيب. ٕ، ٔ
ــاء األجــازة الصـيفية: - تتتم قيتاس هتذا المتغيتتر حستؤاي كتتي  العمـل أثن

متي ا جتازة الصتيفية أم ال، والثصتترت  المحثتوث عمتا إذا كتان يعمتتي
 ٕ، ٔاالستجاحات مي )أعمي(، و)ال أعمي(، وقتد تتم إعطائدتا الرمتوز 

 عم  التوالي.

 المتغيرات المتعمقة بدرجة معرفة الطالب: . 2.2.6.8

رؤيتة الكميتة، ومقتًا تتم االسترشتاد حمفدتوم  الكميـة:برؤيـة درجة المعرفة 
زراعتتتتتتتتتتة حجامعتتتتتتتتتة القتتتتتتتتتتاهرة لتتتتتتتتتدليي اإلرشتتتتتتتتتاد ا كتتتتتتتتتتاديمي لكميتتتتتتتتتة ال

(، وذلتتك حغتتترض تثديتتد درجتتتة معرمتتة الطتتتبب حرؤيتتتة ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ)
يعتر  تم مت متي: استجاحات   بثوقد تم وضك الكمية كي  عم  ثدة، 

( ٖ، ٕ، ٔوأعطيتت التتدرجات ) ومرتفعتة(، متوستتطة، مللفضتة)حدرجتة 
 ومقتتتتاً  المبئمتتتتةكتتتتي محثتتتوث الدرجتتتتة  وقتتتتد تتتتم إعطتتتتاء، التتتتتواليعمتتت  

 .جاحتهإل
رستتالة تتتم أيضتتًا االسترشتتاد حمفدتتوم ح ة الكميــة:درجــة المعرفــة برســال

اللتتتتاص حكميتتتة الزراعتتتتة دليي اإلرشتتتاد ا كتتتاديمي حتتتت كمتتتا وردالكميتتتة، 
المحثتو ين تثديد درجتة معرمتة ل(، وذلك ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓجامعة القاهرة )
: هتتتياستتتجاحات  ٖ تلصتتتيص ثيتتتث تتتمة الكميتتة ، حرستتتال متتن الطتتبب

عر  حدرجة متوسطة، يعر  حدرجة مرتفعة، يعر  حدرجة مللفضة، ي
طالتتب كتتي  وقتتد أعطتتي، الترتيتتب( عمتت  ٖ، ٕ، ٔأعطيتتت التتدرجات )و 

 إجاحته. تتلاسب مكدرجة  
وهلتا تتم االسترشتاد حتالمفدوم : بمفيوم الزراعـة الحديثـةدرجة المعرفة 

(، ثتتتوي مفدتتتوم ٖ-ٕ: ٜٕٔٓ) التتوارد عتتتن ملظمتتتة ا بذيتتة والزراعتتتة

استتلدام طتر  الزراعتة التتي ترتكتز عمت  ي تلاوي الزراعة الثدي ة والذ
تكلولوجيتتتتا ثدي تتتتتة لزيتتتتادة لصتتتتتوحة الترحتتتتة، ومعالجتتتتتة استتتتتلزامدا، متتتتتك 
استتلدام تطحيقتات الورا تة الثدي تة ، متتك ضترورة التكيت  متك التغيتترات 
دارة ا راضتي الزراعيتتة الكتروليتًا، والتتثكم متتي ثجتم ميتتا   الملاليتة، وا 

دات المسموح حاستلدامدا، كي هذا يتتم متن الري، درجة الثرارة، والمحي
لتتتتتبي أجدتتتتتزة ذات ثساستتتتتتات يمكلدتتتتتا تستتتتتتجيي العمميتتتتتات الزراعيتتتتتتة 

 ٖحتلصتتتتيص وقتتتد تتتتتم تثديتتتد درجتتتتة معرمتتتة كتتتتي محثتتتوث الكتروليتتتًا، 
استتتتجاحات هتتتتي: يعتتتتر  حدرجتتتتة مللفضتتتة، يعتتتتر  حدرجتتتتة متوستتتتطة، 

( عمتتتتتت  ٖ، ٕ، ٔيعتتتتتر  حدرجتتتتتتة مرتفعتتتتتة، وقتتتتتتد أعطيتتتتتت التتتتتتدرجات )
 الترتيب.

تتم تلتاوي  مفدتوم  درجة المعرفة بمفيوم التنمية الريفيـة الحديثـة: -
الصتتتتلدو  التتتدولي لمتلميتتتتة التلميتتتة الريفيتتتتة الثدي تتتة، والتتتتذي ورد عتتتن 

تلتتتتاوي المفدتتتوم حاعتحتتتتار  عمميتتتتة  (، ثيتتتتثٛٔ-ٚٔ: ٕٙٔٓالزراعيتتتة )
تدد  لبرتقاء حثياة الريفيين، وتثستين لوعيتدتا، متن لتبي االستت مار 

الحشري، مك تثستين كفتاءة استتلدام المتوارد الطحيعيتة، مي رأس الماي 
والتقميتتي متتن ملتتاطر تمتتوث الحيئتتة، ولفتتض لستتحة الفقتتر والفستتاد، متتتك 
تقميتي الفتوار  والفجتوة حتين الريت  والثضتر، حواستطة تستلير العلصتتر 

وقتتتتد تتتتم تثديتتتد درجتتتتة ، الحشتتتري لمتقليتتتات الموجدتتتتة  بتتتراض التلميتتتة
استتتجاحات هتي: يعتر  حدرجتتة   تبث متتن لتبيكتي محثتوث لمعرمتة ال

 وقتتتد تتتتممللفضتتة، يعتتتر  حدرجتتتة متوستتتطة، يعتتتر  حدرجتتتة مرتفعتتتة، 
 .ومقًا إلجاحة كي محثوث ( عم  الترتيبٖ، ٕ، ٔالدرجات ) إعطاء

أي درجتة  درجة المعرفة بالمشـروعات القوميـة لمتنميـة الزراعيـة: -
المشتتتروعات القوميتتة لمتلميتتتة معرمتتة كتتي محثتتتوث متتن الطتتتبب حتتأهم 

استتجاحات هتتي: )مستتتوى  ٖتتم تلصتتيص ، ثيتتث عيتة متتي مصترالزرا
( عم  ٖ، ٕ، ٔ)معرمة مللفض، متوسط،، مرتفك(، وأعطيت الدرجات 

لمتلمية  ةقوميال اتلمشروعا  ثد لكي محثوث يذكر م اي وذلك ،التوالي
 و  بث مشروعات عم  الترتيب.أالزراعية، أو مشروعان، 

قيتاس التتم  ي مجـال الزراعـة:مصادر المعمومات المتعمقة بالعمل ف -
، وذلتتك عمتت  مقيتتاس مصتتادر لممعمومتتات ٚعتتن  حستتؤاي كتتي محثتتوث

( عمتتتت  ٔ، ٕ، ٖ ب تتتي )دائمتتتا، أثيالتتتًا، ولتتتادرًا(، وتتتتم إعطاؤهتتتا القتتتيم )
 الترتيب.

درجة التعرل لمصادر المعمومات المتعمقة بالعمل في مجال 
تعرضه  تم قياس هذا المتغير حسؤاي كي محثوث عن درجة الزراعة:

وقد تم لكي مصدر من المصادر السحعة الساح  ذكرها محاشرةً، 
استجاحات وهي: )دائمًا، أثيالاً، لادرًا(، وقد أعطيت الدرجات  ٖتلصيص 

درجة التعرض لمصادر المعمومات ( عم  الترتيب، لتعحر عن ٔ، ٕ، ٖ)
 .المتعمقة حالعمي مي مجاي الزراعة
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وقتد تتم قياسته حستتؤاي المحثتوث عتن وظيفتتة  مينـة األب األساســية: -
، تتتتاجر، متتتزارعوالتتد ، وقتتتد تتتتم ثصتتر المدتتتن متتتي أرحعتتتة مئتتات هتتتي: 

، ٔإعطائدتا الرمتتوز ، وقتد تتم موظت  قطتاع لتتاص موظت  ثكتومي،
 عم  التوالي. ٗ، ٖ، ٕ
ــيم - ــي التعم ــوع التخصــص ف ــ:ب: ن تتم قيتتاس هتذا المتغيتتر حستتؤاي  ل

مجتاي أو تلصتتص   ن مجتاي تعمتيم والتتد ، وقتد تتم ثصترثتوث عتالمح
التعميم مي مئتين همتا زراعتي وبيتر زراعتي، وقتد تتم إعطائدتا الرمتزين 

 .عم  الترتيب ٕ، ٔ
ــة: - وقتد تتم قياسته حستؤاي المحثتوث عمتتا  حيـازة األسـرة ألرل زراعي

إذا كالتتتت ا ستتترة لتتتتديدا ثيتتتازة  رض زراعيتتتتة، وكالتتتت االستتتتتجاحات 
 .التواليعم   ٕ، ٔتم إعطائدا الرمزين  ولعم، وال، مثصورة حين 

تثتوز  أسترة  متا ويقصتد حدتا إجمتالي حجم الحياة الزراعيـة ل:سـرة: -
المحثوث من أراض  زراعية، وقد تتم القيتاس حستؤاي كتي محثتوث عتن 

 مساثة ا راضي الزراعية التي تثوزها ا سرة )حالقيراط(.

لداخمية لكمية الزراعة جامعة المتغيرات المتعمقة بالبيئة ا. 4.2.6.8
 القاىرة:

محثتوث  ستؤاي كتيحتم تثديتدها  درجة التواصل مع زمالء الدراسة: -
حالكميتتة، وكتتان هلتتاك  تتبث استتتجاحات  عتن درجتتة تواصتتمه متتك زمبئتته
، ٕ، ٔمرتفعتتة(، وتتتم إعطتتاء التتدرجات )و هتتي: )مللفضتتة، متوستتطة، 

 ( عم  الترتيب.ٖ
تتم قيتاس هتذا المتغيتر  يس:درجة التواصل مع أع اء ىيئة التدر  -

حسؤاي المحثوث عن درجة تواصمه مك أعضاء هيئتة التتدريس حالكميتة، 
وتتتتم ثصتتتر االستتتتتجاحات متتتي: )درجتتتة تواصتتتتي مللفضتتتة، متوستتتتطة، 

 ( عم  التوالي.ٖ، ٕ، ٔومرتفعة(،  م إعطاء الدرجات )
وقتد تتم القيتاس حستؤاي كتتي  درجـة الر ـا عـن اإلرشــاد األكـاديمي: -

ضتتتا  عتتن اإلرشتتتاد ا كتتاديمي حالكميتتتة، وقتتد تتتتم محثتتوث عتتتن درجتتة ر 
ثصر  بث استجاحات هتي: )راضتي، راضتي لثتد متا، بيتر راضتي(، 

 ( عم  الترتيب.ٔ، ٕ، ٖوقد أعطيت لدا القيم )
ــدة: - وقتتد تتم قيتتاس هتتذا  درجــة الر ــا عــن نظــام الســاعات المعتم

 المتغيتر متن لتتبي ستؤاي المحثتتوث عتن درجتة الرضتتا المتعمقتة حلظتتام
ــدةالسـاعات  حالكميتة، ثيتث تتم ثصتتر  تبث استتجاحات تم متتت  المعتم

متي: )راضتتي، راضتي لثتتد متا، بيتتر راضتي(، وقتتد أعطيتت لدتتا القتتيم 
 ( عم  التوالي.ٔ، ٕ، ٖ)
ــل فــي مجــال  - ــي التعــرف عمــى العم درجــة مســاىمة المقــررات ف

تتم قيتتاس المتغيتر متتن لتتبي ستؤاي كتتي محثتوث عتتن درجتتة  الزراعــة:

ا متي التعتر  عمتت  العمتي متي المجتتاي مستاعدة المقتررات التتي درستتد
مللفضتتة، ) مستاهمةدرجتة تتم ثصتر االستتجاحات متي: قتد الزراعتي، و 

 .الترتيب( عم  ٖ، ٕ، ٔ) لدا القيم أعطيتمتوسطة، ومرتفعة(،  م 

 أدوات التحميل اإلحصائي:. 7.8

متتتي الحثتتتث  المستتتتلدمة أدوات التثميتتتي اإلثصتتتائي تعتتتددت          
المتتتتتتدى، التكتتتتترارات، اللستتتتتب المئويتتتتتة،  ماستتتتتتتلداالتتتتتراهن، ثيتتتتتث تتتتتتم 

 استتتلدامحاإلضتتامة إلتتت  ، االلثتترا  المعيتتاري، المتوستتتط الثستتاحي
المقيتاس  ( لتقتدير  حتاتCronbach’s alphaمعامتي ألفتا كرولحتاخ )

استتتتلدام معامتتتي االرتحتتتاط الحستتتيط كمتتتا تتتتم ، اللتتاص حتتتالمتغير التتتتاحك
 . زواجلمقارلة ا  tوالتحار ، لحيرسون، التحار مرحك كاي

 وصـف عـيـنـة الـبـحـث .9

يتلتتتاوي هتتتذا  الجتتتزء وصتتتتفًا  هتتتم لصتتتائص العيلتتتة، ثيتتتتث     
( توزيتتك الطتتبب المحثتتو ين ثستتب ٔتوضت  الحيالتتات التتواردة حجتتدوي )

 ٓ٘لصائصدم الشلصية وا سرية، وقد حمغتت لستحة التذكور واإللتاث 
ة، % متن إجمتالي العيلتة لشتأتدم ريفيت ٚ٘ % لكي ملدما، كما تحين أن

% متن العيلتة  لشتأتدم ثضتترية، كمتا اتضت  أن مثتي إقامتتة  ٖٗحيلمتا 
% متي الثضتر  المديلتة ، وتشتير الحيالتات  ٔٗ% ملدم حالري ، و ٜ٘

أيضتًا إلت  تلتوع مدتن آحتاء المحثتو ين، مقتد اتضت  أن أك تر متن لصتت  
% متتتتتتن ٗٔ%( يعمتتتتتتي آحتتتتتتاؤهم حمدلتتتتتتة الزراعتتتتتتة، ٕ٘العيلتتتتتتة حقميتتتتتتي )

% متتن المحثتتو ين  ٜٔلتجتتارة، متتي ثتتين أن المحثتو ين يعمتتي آحتتاؤهم حا
يعمتتتتي % متتتن المحثتتتتو ين ٘ٔحيلمتتتتا يعمتتتي آحتتتتاؤهم حالقطتتتاع اللتتتتاص، 

% متتتن آحتتاء المحثتتتو ين ٖٚحالقطتتتاع الثكتتومي، كمتتتا تحتتين أن   آحتتاؤهم
% متتتن ٖٙكتتان لتتوع التلصتتص متتي تعمتتتيمدم  زراعتتي ، متتي ثتتين أن 

كمتتا آحتاء المحثتو ين كتتان لتوع التلصتتص متي تعمتيمدم  بيتتر زراعتي ، 
% متتتن أستتر الطتتتبب المحثتتتو ين ثتتتائزين  ٘٘تجتتدر اإلشتتتارة إلتتت  أن 

% الحاقيتتتتتة بيتتتتتر ثتتتتتتائزين  رض  ٘ٗ رض زراعيتتتتتة، متتتتتي ثتتتتتين أن 
زراعيتة، أمتتا حاللستتحة لستحب االلتثتتا  والدراستتة حالكميتة، مقتتد اتضتت  أن 

%( التثقتوا حالكميتتة لتتربحتدم الشلصتتية،  ٛ٘أك تر متتن لصتت  العيلتتة )
% قتتد التثقتوا حالكميتتة حستتحب مجمتتوع ٖٙقميتتي وأك تر متتن  متتث العيلتة ح

% متن المحثتو ين قتتد  ٙ، متتي ثتين أن مكتتب التلستي ال الويتة العامتة و 
% متتتن  ٔٙالتثقتتوا حالكميتتتة تلفيتتذًا لربحتتتة أستترهم، كمتتتا تحتتين أيضتتتًا أن 

الطتبب المحثتو ين لتتديدم الربحتة متي تممتتك أرض زراعيتة مستصتتمثة، 
ة.% ليستتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتديدم تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتك الربحتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٜٖمتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتين أن 
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 (111خصائصيم الشخصية واألسرية )ن= . توزيع الطالب المبحوثين حسب 1جدول 
 % العدد الفئات خصائص الطالب المبحوثين 

 ٓ.ٓ٘ ٓ٘  كر -  النوع - 
 ٓ.ٓ٘ ٓ٘ أنثى -

 النشأة - 
 ٓ.ٚ٘ ٚ٘ ريف -
 ٓ.ٖٗ ٖٗ ح ر "مدينة" -

  
 محل اإلقامة - 

 ٓ.ٜ٘ ٜ٘ ريف -
 ٓ.ٔٗ ٔٗ ح ر "مدينة" -

 مينة األب األساسية - 

 ٓ.ٕ٘ ٕ٘ مزارع -
 ٓ.ٗٔ ٗٔ تاجر - 
 ٓ.ٜٔ ٜٔ موظف بالقطاع الخاص -
 ٓ.٘ٔ ٘ٔ موظف حكومي -

 ٓ.ٖٚ ٖٚ زراعي  - ل:ب نوع التخصص في التعميم - 
 ٓ.ٖٙ ٖٙ هير زراعي -

 حيازة األسرة ألرل زراعية - 
 ٓ.٘٘ ٘٘ أسرة حائزة ألرل زراعية - 
 ٓ.٘ٗ ٘ٗ ة هير حائزة ألرل زراعيةأسر  - 

 سبب الدراسة بالكمية - 
 ٓ.ٛ٘ ٛ٘ رهبة شخصية - 
 ٓ.ٙ ٙ رهبة األسرة - 
 ٓ.ٖٙ ٖٙ المجموع ومكتب التنسيق - 

 الرهبة في تممك أرل زراعية مستصمحة - 
 ٓ.ٔٙ ٔٙ يرهب - 
 ٓ.ٜٖ ٜٖ ب يرهب - 
 111.1 111 اإلجـمـالـي

 من حيالات الحثث.       المصدر: جمعت وثسحت - 
 الـنـتـائـج ومـنـاقـشـتيا .11

ــة الزراعـة جامعـة القـاىرة نحــو اتجـاه ال مسـتوى. 1.11 طـالب بكمي
 العمل في مجال الزراعة:

( إلتتتت  توزيتتتك الطتتتتبب ٕتشتتتير الحيالتتتات التتتتواردة  حجتتتدوي )            
طتتبب حكميتتة اتجتتا  ال مستتتوىالمحثتو ين ثستتب معتتالم المتغيتتر التتاحك )

(، وقد تتم ثستاب لزراعة جامعة القاهرة لثو العمي مي مجاي الزراعةا
طتتبب حكميتتة الزراعتتة جامعتتة القتتاهرة لثتتو تجتتا  الالدرجتة اإلجماليتتة ال

من لبي جمك الدرجات المعطاة لكي ملدا،  العمي مي مجاي الزراعة
درجتتتة كثتتتتد  ٜٚدرجتتتتة كثتتتد أدلتتت  إلتتت   ٖٕوقتتتد تراوثتتتت معميتتتًا حتتتين 
 ٗ٘. ٙٓدرجتتتتة، حمتوستتتتتط ثستتتتاحي قتتتتتدر   ٙ٘أقصتتتت ، ومتتتتدى معمتتتتتي 

وتتتتتم تقستتتتيم مستتتتتوى درجتتتتة،  ٖٔ.ٙٔدرجتتتة، والثتتتترا  معيتتتتاري قتتتتدر  
 ٔٗ-ٖٕاتجتتا  ستتتمحي )إلتت   تتتبث مئتتات متستتاوية المتتتدى هتتي  االتجتتا 

 ٜٚ-ٕٙ) اتجتتتتتتا  إيجتتتتتتتاحي ،درجتتتتتتة( ٔٙ-ٕٗ) درجتتتتتتة(، اتجتتتتتتا  مثايتتتتتتد
 درجة(.

وتوض  الحيالات الواردة حالجدوي إل  أن أعم  لسحة من 
%( تقك مي مئة ٚٗلمحثو ين والتي تقرب من لص  المحثو ين )ا

حيلما اتض  أن  ُْمث المحثو ين تقريحًا يقعون مي مئة ، االتجا  اإليجاحي

%، مي ثين أن أقي لسحة من ٖٔثيث حمغت لسحتدم ، االتجا  السمحي
 .% يقعون مي مئة االتجا  المثايدٕٕالمحثو ين وتحم  

أن أك تتتر متتن  ُم َتتتي الطتتتبب  ولستتتلمص متتتن الجتتدوي الستتتاح 
، والمثايتتتد اإليجتتاحي% يقعتتون متتتي مئتتتي االتجتتا  ٜٙالمحثتتو ين حلستتحة 

ا مر الذي قد يشير إل  وع  الطبب حأهمية التعميم الزراعتي لمعمتي 
 مي مجاي الزراعة.

نحو العمل في مجال ابتجاه  فئاتتوزيع الطالب المبحوثين حسب . 2جدول 
 (111)ن= الزراعة 

نحو العمل في مجال ابتجاه  درجة -
 الزراعة

 % اتالتكـرار 

 31.1 31 ( 41-23) سمبي اتجـاه -
 22.1 22 ( 61-42) محايد اتجـاه -
 47.1 47 (79-61) ايجابي اتجـاه -

 111 111 اإلجمـالي
المتوسط   23أصغر قيمة =     79أكبر قيمة =      56المدى= 

 16.13ري = ابنحراف المعيا    54.16الحسابي = 
 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث. - 
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. معنوية العالقة بـين درجـة اتجـاه طـالب المسـتوى الدراسـي 2.11

ـــال  ـــل    فــي مج ـــاىرة نحــو العم الثــاني بكميــة الزراعـــة جامعــة الق
 الزراعة، وبين المتغيرات المستقمة المدروسة:

الب المسـتوى . اختبار معنوية العالقة بين درجة اتجـاه طـ1.2.11
الدراسي الثاني بكمية الزراعة جامعـة القـاىرة نحـو العمـل فـي مجـال 
الزراعة كمتغير تابع، وبـين المتغيـرات الكميـة المدروسـة باسـتخدام 

 معامل ابرتباط البسيط:
تتم إجتتراء التحتتار لمعلويتة العبقتتة حتتين درجتة اتجتتا  طتتبب             

ة جامعتة القتاهرة لثتو العمتي متي المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعت
ثيتث  مجاي الزراعة كمتغير تتاحك، وحتين المتغيترات الكميتة المدروستة،

حم  عددها أرحعة عشر متغيرًا، وقد تحتين متن لتبي اللتتائل التتي وردت 
اتجتتا  طتتبب درجتتة أن هلتتاك عبقتتة ارتحاطيتتة موجحتتة حتتين ( ٖحجتتدوي )

القتاهرة لثتو العمتي متي  المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعتة جامعتة
التقتتدير العتتتام حالمستتتتوى مجتتاي الزراعتتتة، وحتتين كتتتي متتن المتغيتتترات: )

درجة المعرمة حمفدوم الزراعة الثدي ة، درجة المعرمة الدراسي ا وي، 
درجتتتتتة التعتتتترض لمصتتتتتادر حالمشتتتتروعات القوميتتتتة لمتلميتتتتتة الزراعيتتتتة، 

الزراعيتة  المعمومات المتعمقة حالعمتي متي مجتاي الزراعتة، ثجتم الثيتاة
درجتة مستاهمة المقتررات و لألسرة، درجة التواصي مك زمبء الدراستة، 

مي التعر  عمت  العمتي متي مجتاي الزراعتة(، ثيتث حمغتت قتيم معامتي 
 علتتتتد  ٕٛٙ.ٓ، ٖٕٛ.ٓ، ٕٗٚ.ٓاالرتحتتتاط الحستتتيط لتمتتتك المتغيتتترات: )

 علتتتتد  ٜٕٔ.ٓ، ؤٖٕ.ٓ، ٕٕٙ.ٓ، ٕٕٔ.ٓ ، ٔٓ.ٓمستتتتوى معلويتتتة 
عمتت  التتتوالي، وتحتتين ألدتتا أكحتتر متتن م يمتدتتتا    (٘ٓ.ٓمستتتوى معلويتتة 

، ولكتن ال يمكتن الفترض اإلثصتائي رمضالجدولية، وحلاًء عميه يمكن 
رمتض الفترض الحث تي الحتتديي  ا وي  حاللستحة لتمتك المتغيترات، والقائتتي 

اتجتتا  طتتبب المستتتوى الدراستتي درجتتة حألته  توجتتد عبقتتة معلويتتتة حتتين 
القتتاهرة لثتتو العمتتي متتي مجتتاي الزراعتتتة ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جامعتتة 

 ، وحين تمك المتغيرات المستقمة ساحقة الذكر .كمتغير تاحك
التقتدير العتام حالمستتوى وحاللسحة لملتيجة التتي تتعمت  حمتغيتر            

أله كمما ارتفك تقدير الطالب المحثوث كمما  الدراسي ا وي، يقصد حدا
ي الزراعتة، وقتد يرجتك الستتحب زادت درجتة اتجاهته لثتو العمتي متي مجتا

متي ذلتتك إلتت  أن الطالتتب التتذي يثصتتي عمتت  تقتتدير مرتفتتك متتي لدايتتة 
الفصتي الدراستي هتو طالتب لديتته وعتي حأهميتة المجتاي الزراعتي، وهتتذا 
ما يجعمه ذو اتجا  ايجاحي لثو العمي مي مجاي الزراعة مي المستتقحي 

 القريب.
المعرمتتتتتة حمفدتتتتتوم وحاللستتتتحة لملتيجتتتتتة اللاصتتتتتة حمتغيتتتتتر درجتتتتتة         

ألتته كممتا زادت معرمتة الطالتب حالزراعتتة  ، ميقصتد حدتاالزراعتة الثدي تة
الثدي تة ومفدومدتتا، كممتتا كتتان اتجاهتته إيجتاحي لثتتو العمتتي متتي مجتتاي 
الزراعتة، ويمكتتن تفستتير تمتتك اللتيجتتة متتن لتتبي أن الطالتتب المحثتتوث 

 الذي لدية معرمة حمفدوم الزراعة الثدي ة هو طالب يسع  لبضطبع
عمتتت  متتتا هتتتو جديتتتتد ومتعمتتت  حالزراعتتتة، وهتتتتذا حالتحعيتتتة يفستتتر اتجاهتتتته 

 االيجاحي لثو العمي مي مجاي الزراعة.
أمتتتتا حاللستتتتحة لملتيجتتتتة التتتتتي تتعمتتتت  حمتغيتتتتر درجتتتتة المعرمتتتتتة            

ألتتته كممتتتتا زادت ، مدتتتي تعلتتتي حالمشتتتروعات القوميتتتة لمتلميتتتة الزراعيتتتتة
لمتلميتة الزراعيتة، كممتا  معرمتة الطالتب المحثتوث حالمشتروعات القوميتة

كتان توجدتته لثتتو العمتتي متتي مجتاي الزراعتتة أك تتر ايجاحيتتة، وقتتد يرجتتك 
الستتحب متتتي ذلتتك إلتتت  أن اضتتطبع المحثتتتوث ومعرمتتته حالمشتتتروعات 
القومية مي مجتاي التلميتة الزراعيتة قتد تتلم عتن ربحتة كاملتة متي العمتي 
 متتي مجتتاي الزراعتتة وهتتذا متتا يجعتتي لديتته شتتغ  حدتتذا المجتتاي، والتتذي

 جعي لديه استعدادًا لمعمي حه مستقحًب.
درجتتة التعتترض لمصتتادر وحاللستحة لملتيجتتة اللاصتتة حمتغيتر            

ألته كممتتا  المعمومتات المتعمقتة حالعمتي متتي مجتاي الزراعتة، مدتتي تعلتي
زادت درجتة تعتترض المحثتتوث لمصتتادر المعمومتات ثتتوي العمتتي متتي 

مجتاي الزراعتة أك تر  مجاي الزراعة، كمما كان اتجاهه لثتو العمتي متي
ايجاحيتة، وقتد يرجتك ذلتك إلت  ستححين: أولدمتا يتعمت  حمدارتته متي التيتتار 
والتقتاء المصتتادر المتعمقتتة حالمجتتاي التتذي يربتتب ميتته، والستتحب ال تتالي 
يتعمت  حاستتتعداد  التذي يجعمتته يحثتتث عتن المصتتادر التتي تشتتحك ربحتتته 

  ألشتتطة ثتوي هتتذا المجتاي، والتتتي قتتد تتترجم متتي المستتتقحي القريتب إلتت
ومدتارات كمكتون رئيستي متي ستموكه، ا متر التذي قتد تجعتي ملته أثتتد 

 الكوادر العاممة مي مجاي الزراعة. 
ثجتتتتتم الثيتتتتتتاة أمتتتتتا حاللستتتتتتحة لملتيجتتتتتة التتتتتتتي تتعمتتتتت  حمتغيتتتتتتر            

أله كمما زادت ثجتم الرقعتة الزراعيتة التتي الزراعية لألسرة، يقصد حدا 
جاهتتته لثتتتو العمتتتي متتتي مجتتتتاي تثوزهتتتا أستتترة المحثتتتوث، كممتتتا كتتتتان ات

الزراعتتة أك تتتر ايجاحيتتتة، وقتتتد يرجتتتك الستتتحب متتتي ذلتتتك إلتتت  أن الطالتتتب 
المحثوث الذي يتميتز حألته  ريفتي  الملشتأ واإلقامتة، قتد يستاهم ذلتك متي 
ارتحاطه حشكي أكحر حالعمتي متي مجتاي الزراعتة، والستيما التثاقته حكميتة 

ب اتجاهتتتته الزراعتتتة الستتتتكماي دراستتتته الجامعتتتة، كتتتتي ذلتتتك يتتتدعم ستتتح
 لثو العمي مي مجاي الزراعة حعد تلرجه.اإليجاحي 

درجتة التواصتي متك زمتبء وحاللسحة لملتيجة المتعمقة حمتغيتر 
ألتته كممتا زادت درجتتة تواصتتي الطالتتب المحثتتوث الدراستة، مدتتي تعلتتي 

جاهته لثتو العمتي متي درجتة ات ازدادتكمما حأصدقائه وزمبئه حالكمية، 
تمتتتك اللتيجتتتتة متتتن لتتتتبي أن تواصتتتتي  ويمكتتتن تفستتتتير مجتتتاي الزراعتتتتة،

المحثتتتوث حتتتتزمبء الدراستتتة قتتتتد يستتتتم  حتحتتتادي الحيالتتتتات، المعمومتتتتات، 
واللحترات ميمتتا حيتلدم، ا متتر التذي يجعتتي ثصتيمته متتن المعرمتة ثتتوي 

ن زمبء الدراسة مي  موضوع العمي مي مجاي الزراعة أكحر، وذلك 
ه متترتحط حدتتم، تمتك الفتتترة لدتتم متتن التتأ ير عمتت  المحثتتوث متتا قتد يجعمتت

 ا مر الذي قد يؤ ر مي قراراته واتجاهاته، وذلك  لدم حم احة الجماعة 
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. نتائج اختبار معامل ابرتباط البسيط لتحديد معنوية 3جدول 
 اتجاه طالب المستوى الدراسي الثانيالعالقة بين درجة 

بكمية الزراعة جامعة القاىرة نحو العمل في مجال 
 (111ات الكمية المدروسة )ن=الزراعة، وبين المتغير 

 rقيم  المتغيرات  المستقمة م
 المحسوبة

 المعنوية

 ** 1.274 التقدير العام بالمستوى الدراسي األول - 1
درجة األف مية لمبرامج الدراسية المعتمدة  - 2

 بالكمية
1.155  

  - 1.1831 درجة المعرفة برؤية الكمية - 3
  1.111 درجة المعرفة برسالة الكمية - 4
 ** 1.283 درجة المعرفة بمفيوم الزراعة الحديثة - 5
درجة المعرفة بمفيوم التنمية الريفية  - 6

 الحديثة
1.113  

درجة المعرفة بالمشروعات القومية لمتنمية  - 7
 الزراعية

1.268 ** 

درجة التعرل لمصادر المعمومات المتعمقة  - 8
 بالعمل في مجال الزراعة

1.212 * 

 * 1.226 حجم الحياة الزراعية ل:سرة - 9
 * 1.231 درجة التواصل مع زمالء الدراسة - 11
  1.121 درجة التواصل مع أع اء ىيئة التدريس - 11
  - 1.133 درجة الر ا عن اإلرشاد األكاديمي - 12
  - 1.134 درجة الر ا عن نظام الساعات المعتمدة - 13
لتعرف عمى درجة مساىمة المقررات في ا - 14

 العمل في مجال الزراعة
1.219 * 

 1.15* القيمة الجدولية لمعامل ابرتباط البسيط لبيرسون عند مستوى 
 1.256= 1.11عند مستوى ** ، 1.197= 

 المرجعية ا ك ر تأ يرًا السيما مي تمك الفترة من عمر المحثوث.
درجة مساهمة أما حاللسحة لملتيجة اللاصة حمتغير 

مي التعر  عم  العمي مي مجاي الزراعة، ميقصد حدا أله المقررات 
كمما زادت درجة مساهمة المقررات الدراسية التي يتعرض لدا  
الطبب المحثو ين حالدراسة، كمما أدى ذلك إل  زيادة اتجاهدم لثو 
العمي مي مجاي الزراعة، وتمك اللتيجة تثمي مي طياتدا الملط ، 

رات الدراسية تساعد تمك الفئة من ومؤدى هذا الملط  هو أن المقر 
الطبب المحثو ين عم  كش  أي بموض لديدم أو جدي متعم  
حالمجاي الزراعي، وذلك من لبي دراسة مقررات حأسموب عممي، 
وتمك المقررات تم اعتمادها، أي أله قد تم صيابتدا وتدريسدا يما 
دا يتف  مك معايير الجودة، ا مر الذي قد يجعي من أهم ملرجات

تلمية الجوالب المعرمية، المدارية، والوجدالية لدى الطبب ميما يتعم  
 حمجاي الزارعة.

( عتتدم ٖكمتتا اتضتت  أيضتتًا متتن اللتتتائل الموضتتثة حجتتدوي )

اتجتا  طتبب المستتوى الدراستي ال تالي درجتة وجود عبقة ارتحاطية حين 
كتي حكمية الزراعة جامعة القاهرة لثو العمي مي مجتاي الزراعتة، وحتين 

متن المتغيتترات: )درجتتة ا مضتتمية لمحتترامل الدراستتية المعتمتتدة حالكميتتة، 
درجتتتتة درجتتتة المعرمتتتة حرؤيتتتتة الكميتتتة، درجتتتتة المعرمتتتة حرستتتتالة الكميتتتة، 

درجتتة التواصتي متتك أعضتتاء المعرمتة حمفدتتوم التلميتتة الريفيتة الثدي تتة، 
هيئتة التتتدريس، درجتتة الرضتا عتتن اإلرشتتاد ا كتاديمي، ودرجتتة الرضتتا 

الستتاعات المعتمتدة(، ثيتتث اتضتت  أن قتيم معامتتي االرتحتتاط عتن لظتتام 
الحستيط لتمتك المتغيترات أقتي متن م يمتدتا الجدوليتة علتد مستتوى معلويتتة 

، الفتترض اإلثصتتائي رمتتض، وحلتتاًء عمتت  تمتتك اللتيجتتة ال يمكتتن ٘ٓ.ٓ
ولكتتتتن يمكتتتتتن رمتتتتتض الفتتتتترض الحث تتتتتي الحتتتتتديي  ا وي  حاللستتتتتحة لتمتتتتتك 

اتجتا  طتتبب درجتتة بقتة معلويتتتة حتين المتغيترات، والقائتتي حألته  توجتتد ع
المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعتة جامعتة القتاهرة لثتو العمتي متي 

، وحتين تمتك المتغيترات المستتقمة التتي ستح  كمتغيتر تتاحكمجتاي الزراعتة 
 ذكرها .

اتجـاه طـالب اختبار وجـود عالقـة معنويـة بـين مسـتوى . 2.2.11
عة جامعة القاىرة نحو العمل المستوى الدراسي الثاني بكمية الزرا

ـــين المتغيــرات الوصـــفية  ـــر تــابع، وب ـــال الزراعــة كمتغي فــي مج
 :)اختبار مربع كاي( المدروسة

تتم استتتلدام التحتتار مرحتك كتتاي لتثديتتد معلويتة العبقتتة حتتين            
طتتتبب المستتتوى الدراستتتي ال تتالي حكميتتتة الزراعتتتة مئتتات مستتتتوى اتجتتا  

مجتتتتاي الزراعتتتتة، وحتتتتين المتغيتتتترات  جامعتتتتة القتتتتاهرة لثتتتتو العمتتتتي متتتتي
اللتوع، الوصفية المدروسة والتي حم  عتددها اثتد عشتر متغيترًا، وهتي: )

لتتتتوع التلصتتتتص متتتتي مدلتتتتة ا ب ا ساستتتية، اللشتتتأة، مثتتتتي اإلقامتتتتة، 
لتتتألب، ثيتتتازة ا ستتترة  رض زراعيتتة، ستتتحب الدراستتتة حالكميتتتة،  التعمتتيم

وب لبلتثتتا  الربحتتة متتي استتتكماي الدراستتة حالكميتتة، التلصتتص المربتت
العمتتي أ لتاء ا جتتازة ة متتي تممتك أرض زراعيتتة مستصتمثة، و حته، الربحت
 الصيفية(.

( ألتته علتتتد تطحيتت  التحتتتار ٗوتحتتين اللتتتتائل التتواردة حجتتتدوي )            
مرحتتك كتتاى اللتحتتار معلويتتتة العبقتتة، تحتتين ألدتتتا معلويتتة علتتد مستتتتوى 

حكميتتتتة  اتجتتتتا  طتتتتبب المستتتتتوى الدراستتتتي ال تتتتاليمستتتتتوى ، حتتتتين ٘ٓ.ٓ
الزراعتة جامعتة القتاهرة لثتو العمتي متي مجتاي الزراعتة، وحتين متغيتتري 

ثيتتتتتازة ا ستتتتتترة  رض زراعيتتتتتتة والربحتتتتتتة متتتتتتي تممتتتتتتك أرض زراعيتتتتتتة )
مستصتتتمثة(، ثيتتتتث حمغتتتتت قيمتتتتة مرحتتتك كتتتتاي المثستتتتوحة لكتتتتي ملدتتتتا: 

( عمتتت  الترتيتتتتب، وقتتتد اتضتتتت  ألدتتتتا أكحتتتر متتتتن متتتتن ٕٓ.ٛ(، و)ٖٗ.ٛ)
 ٘ٓ.ٓ(، وذلتك عتتن مستتتوى معلويتتة ٜٜ.٘م يمتيدتا الجدوليتتة )وقيمتدتتا 

، لذا يمكن رمض الفرض اإلثصائي، وال يمكتن رمتض ٕدرجة ثرية و 
الفترض الحث تتي الحتتديي  ا وي  حاللستتحة لدتتذين المتغيتترين، والقائتتي حألتته 

اتجتتتا  طتتتبب المستتتتوى الدراستتتتي مستتتتتوى  توجتتتد عبقتتتة معلويتتتتة حتتتين 
 ي مجاي الزراعة، ال الي حكمية الزراعة جامعة القاهرة لثو العمي م
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( لتحديد معنوية العالقة بين مستوى ². نتائج اختبار )كا4جدول 
اتجاه طالب المستوى الدراسي الثاني بكمية الزراعة 
جامعة القاىرة نحو العمل في مجال الزراعة، وبين 

 (111)ن=  الوصفية المدروسة المتغيرات 

 المتغيرات المدروسة
قيمة   
 ²كا

 المحسوبة

 ²قيمة كا
 لجدوليةا

درجات  
 الحرية 

DF 

 2 5.99  1.31 النوع - 
 2 5.99 1.43 النشأة - 
 2 5.99 1.51 محل اإلقامة - 
 6 12.59 3.17 مينة األب األساسية - 
 2 5.99 1.62 ل:ب نوع التخصص في التعميم - 
 2 5.99 8.43*  حيازة األسرة ألرل زراعية - 
 4 9.49 1.11 سبب الدراسة بالكمية - 
 2 5.99 2.29 الرهبة في استكمال الدراسة بالكمية - 
 12 21.13 5.41 التخصص المرهوب لاللتحاق بو - 
 2 5.99 8.12*  الرهبة في تممك أرل زراعية مستصمحة - 
 2 5.99 2.53 العمل أثناء األجازة الصيفية - 
 حسبت من بيانات البحث.            جمعت و المصدر:  -

    1.15معنوية * عند مستوى 

الربحتتتة متتي تممتتتك أرض و  ثيتتازة ا ستتترة  رض زراعيتتةوحتتين متغيتتتري 
  .زراعية مستصمثة

ويمكن تفسير اللتيجتة المتعمقتة حمتغيتر ثيتازة ا سترة  رض            
زراعيتة متتن لتتبي أن ا سترة الممارستتة لمدلتتة الزراعتة يتترتحط أمرادهتتا 

الستحب متي ذلتتك ألدتا مصتتدر  حتمتك المدلتة ارتحاطتتًا وجتداليًا، وقتد يكتتون
دلمدم، ا مر الذي يزيد من مستتوى اتجتا  المحثتو ين لثتو العمتي متي 
مجتاي الزراعتة، والستيما الملتمتتين  ستر ثتائزة  رض زراعيتة، ويتتدعم 
ذلك اللتيجة التتي ستح  ذكرهتا والمتعمقتة حمتغيتر ثجتم الثيتازة الزراعيتة 

  سر الطبب المحثو ين.
ستير اللتيجتة اللاصتة حمتغيتر الربحتة متي تممتتك كمتا يمكتن تف           

أرض زراعية مستصمثة من لبي أن تمك الربحة قد تتلم عتن استتعداد 
وميتوي المحثتو ين ثتوي االلتمتاء والعمتي متي مجتاي الزراعتة، ثيتتث أن 
توامر االستعداد، حاإلضامة إلت  االلتثتا  حالدراستة حكميتة الزراعتة، كتي 

 لعمي مي مجاي الزراعة.ذلك يدعم إيجاحية االتجا  لثو ا
كما يشير لفس الجدوي إلت  عتدم وجتود عبقتة معلويتة حتين 
المتغير التاحك وحاقي المتغيرات الوصفية المدروسة ساحقة التذكر، مقتد 

الجدوليتة الملتتاظرة ( ²)كتتاالمثستوحة أقتتي متن قتيم ( ²)كتتااتضت  أن قتيم 
، لتتتتتتذا ال يمكتتتتتتن رمتتتتتتض الفتتتتتترض ٘ٓ.ٓلدتتتتتتا، وذلتتتتتتك علتتتتتتد مستتتتتتتوى 

ولكن يمكن رمض الفترض الحث تي الحتديي  ا وي  حاللستحة  اإلثصائي،
لحتتتاقي المتغيتتترات الوصتتتفية، والقائتتتي حألتتته  توجتتتد عبقتتتة معلويتتتتة حتتتين 

اتجتا  طتتبب المستتوى الدراستتي ال تالي حكميتتة الزراعتة جامعتتة مستتوى 
القاهرة لثو العمي مي مجاي الزراعة، وحين حاقي المتغيترات الوصتفية 

 ساحقة الذكر .

طـالب المسـتوى الدراسـي  اتجـاهمعنوية الفروق بين درجة . 3.11
نحـو العمـل فـي مجـال الزراعـة حسـب الثاني بكميـة الزراعـة 

 )ريف / ح ر(:محل اإلقامة 

وجتتتتتود ( ٘يتحتتتتين متتتتن لتتتتتبي اللتتتتتائل التتتتتتي وردت حجتتتتدوي )
اتجتتتا  الطتتتبب لثتتتو العمتتتي متتتي درجتتتة حتتتين متوستتتطي متترو  معلويتتتة 

ثيتث حمغتت قيمتة ، )ري  / ثضر(مجاي الزراعة ثسب مثي اإلقامة 
 t وهتتت  أكحتتر متتتن قيمتتتة لظيرتدتتا الجدوليتتتة وذلتتتك  ٕ.ٖٜٔ  المثستتوحة

 ، وقتتتتد تحتتتين أن الفتتتتر  المعلتتتتوي لصتتتتال ٘ٓ.ٓعلتتتد مستتتتتوى معلويتتتتة 
ثيتتتث حمتتتت  المتوستتتتط الطتتتبب التتتتذين تثتتتدد مثتتتتي إقتتتامتدم  حتتتتالري  ، 

لمطتتبب المحثتتتو ين  ٚٛ.ٜٕمقاحتتي  ٕٙ.ٖٗالثستتاحي لتمتتك الفئتتة لثتتتو 
، ويمكتن تفستير ذلتك حتأن الطتبب ذين تثدد مثي إقتامتدم  حالثضتر ال

المقيمين حالري  يفضمون التعميم الزراعي والعمي مي المجاي الزراعي 
لتقتتتتديم التتتتتدعم الفلتتتتتي واستتتتتت مار أمضتتتتتي لثيتتتتتازة أستتتتترهم الزراعيتتتتتة أو 

 الثيوالية.
وحلتتتاًء عميتتته يمكتتتن رمتتتض الفتتترض اإلثصتتتائي، وال يمكتتتن             
 توجتتتتد متتتترو  فتتتتترض الحثتتتت ي الحديتتتتتي  ال تتتالي  والقائتتتتتي حألتتته: رمتتتض ال

طبب المستتوى الدراستي ال تالي حكميتة الزراعتة اتجا  معلوية حين درجة 
 لثو العمي مي مجاي الزراعة .)ري /ثضر( ثسب مثي إقامتدم 

الطـالب إتجـاه درجـة " لمعنوية الفـروق بـين t. قيم إختبار "5جدول 
ـــي مجـــال الزر  ـــل ف ـــو العم اعـــة حســـب محـــل اإلقامـــة نح

 )ريف/ح ر(

 محل اإلقامة           
 المتغير التابع

 t قيمة المتوسط الحسابي
 المحسوبة

 المعنوية
 ح ر ريف

إتجاه الطالب درجة  -
نحو العمل في مجال 

 الزراعة
ٖٗ.ٕٙ ٕٜ.ٛٚ  ٕ.ٜٖٔ* * 

    ٜٛ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ  الجدولية علد مستوى  tقيمة   -
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)الطمبة /  ابجتماعيالنوع  اتجاهوق بين درجة معنوية الفر . 4.11
بكمية الزراعـة جامعـة القـاىرة     نحـو العمـل فـي  الطالبات(

 مجال الزراعة:

وجتود مترو  إلت  عتدم ( ٙتشير اللتائل التتي وردت حجتدوي )
اللتتتتتتوع االجتمتتتتتاعي )الطمحتتتتتتة / اتجتتتتتا  درجتتتتتة حتتتتتين متوستتتتتتطي معلويتتتتتة 
، لثو العمي مي مجاي الزراعة حكمية الزراعة جامعة القاهرة الطالحات(

واتضتتت  ألدتتتا أقتتي متتتن قيمتتتة ، ٖٛٓ.ٔ  المثستتوحة tوقتتد حمغتتتت قيمتتتة  
، وقتتتتد حمتتتت  المتوستتتتتط ٘ٓ.ٓلظيرتدتتتتا الجدوليتتتتة علتتتتد مستتتتتوى معلويتتتتة 

 ٕٗ.ٖٔمقاحتتتتتي  ٔٚ.ٖٙالثستتتتاحي لمطمحتتتتتة المحثتتتتو ين  التتتتتذكور  لثتتتتو 

لتوع متن لتبي تعتدد وتويمكن تفستير تمتك اللتيجتة ممحثو ات  اإللاث ، ل
مجتاالت ومترص العمتي متي المجتاي الزراعتتي والتتي قتد تبئتم كتًب متتن 
التتذكور واإللتتتاث، ا متتتر التتتذي يجعتتي الجلستتتين متشتتتاحدين متتتن ثيتتتث 

 درجة اتجا  كب ملدما لثو العمي مي مجاي الزراعة.
واستتتتلادًا لتمتتتتك اللتيجتتتة، مإلتتتته ال يمكتتتن رمتتتتض الفتتتترض              

حثتت ي الحديتتي  ال التث  والقائتتتي اإلثصتائي، ويمكتن رمتض الفتترض ال
اللتتتتوع االجتمتتتتتاعي اتجتتتتا  درجتتتتة  توجتتتتد متتتترو  معلويتتتتة حتتتتينحألتتتته:  

حكميتتة الزراعتة جامعتة القتتاهرة لثتو العمتي متتي  )الطمحتة / الطالحتات(
 مجاي الزراعة .

 العمل في مجال الزراعة نحو النوع ابجتماعي )الطمبة / الطالبات(إتجاه درجة " لمعنوية الفروق بين t. قيم اختبار "6جدول 
 النوع ابجتماعي                                       

 المتغير التابع 
 t قيمة المتوسط الحسابي

 المحسوبة
 المعنوية

 الطالبات )إناث( الطمبة ) كور(
 بير معلوية  ٖٛٓ.ٔ ٕٗ.ٖٔ ٔٚ.ٖٙ إتجاه الطالب نحو العمل في مجال الزراعةدرجة  -

    ٜٛ.ٔ=  ٘ٓ.ٓ  الجدولية علد مستوى  tقيمة   -
ــة الزراعــة . 5.11 ــدة بكمي ــرامج الدراســية المعتم درجــة أف ــمية الب

 :المبحوثينجامعة القاىرة من وجية نظر 
( عتتتن آراء الطتتتبب ٚتكشتت  اللتتتتائل التتتتي وردت حجتتتدوي )

درجة أمضمية الحرامل الدراسية المعتمدة حكمية الزراعة المحثو ين ثوي 
ثيتتتتث اثتمتتتت كتتتتي متتتن حتتتترامل التكلولوجيتتتا الثيويتتتتة، قتتتاهرة، جامعتتتة ال

وقايتتة اللحتتات الرتتتب ا ولتتي، ال اليتتة، وال ال تتة عمتت  ، و اإللتتاج الثيتتوالي
% عمت  الترتيتب، ٘ٔ%، ؤٕ%، ٕٕالتوالي، وحمغت لستحة كتي متلدم 

متي ثتين أن حرلتامجي اإللتتاج اللحتاتي وا راضتي والميتا  اثتتب الترتيتب 
% عمتتت  ٕٔ% وٗٔ  التتتوالي، وحمغتتتت لستتتحتدما الراحتتك واللتتتامس عمتتت

العمتتتتوم االقتصتتتتادية الترتيتتتب، حيلمتتتتا اثتتتتتب حرلتتتتامجي عمتتتوم ا بذيتتتتة و 
الترتيتب الستتادس والستتاحك عمت  التتتوالي، وحمغتتت  واالجتماعيتة الزراعيتتة

 % عم  الترتيب.ٙ% وٓٔلسحتدما 
ألرائيم حول درجة أف مية  توزيع الطالب المبحوثين وفقاً  .7جدول 

 امج الدراسية المعتمدة بالكمية البر 
 الترتيب % التكرار البرامج الدراسية المعتمدة - م
 الثاني 21.1 21 اإلنتاج الحيواني - 1
 الرابع 14.1 14 اإلنتاج النباتي - 2
 الخامس 12.1 12 األرا ي والمياه - 3
 السادس 11.1 11 عموم األه ية - 4
العمـوم اإلقتصـادية واإلجتماعيـة  - 5

 الزراعية
 السابع 6.1 6

 الثالث 15.1 15 وقاية النبات - 6
 األول 22.1 22 التكنولوجيا الحيوية - 7

  111.1 111 اإلجـمـالـي
 حسبت من بيانات البحث.جمعت و المصدر:   -  

 

التكلولوجيتتا الثيويتتتة، وقتتد يرجتتك الستتحب متتي ثصتتوي حتترامل 
حتتتتين الطتتتتتبب  وقايتتتتتة اللحتتتتات عمتتتتت  أعمتتتت  لستتتتتب، و اإللتتتتتاج الثيتتتتوالي

المحثتو ين إلت  التشتار مكترة متت  معامتي التثاليتي حتين الطتبب ليصتتح  
التكلولوجيتا مجاي عممدم حعد التلرج، وذلك حاللستحة لمممتثقتين ححرلتامل 

الثيويتتتة، عتتتبوةً عمتتتت  ك تتترة متتترص العمتتتتي للتتتريجين حرلتتتامل اإللتتتتتاج 
يتستتتك  ، وكتتذا حاللستتحة لمممتثقتتين ححرلتتامل وقايتتة اللحتتات، ثيتتثالثيتتوالي

أمامدم مجاي العمي حعد التلرج مي الشركات المتلصصة مي اإللتاج 
 اللحاتي، وكذا مي مجاي تركيب وتسوي  ا سمدة والمحيدات.

معمومـات الطـالب المبحـوثين المتعمقـة بالعمـل فـي مصـادر . 6.11
 مجال الزراعة:

( تلوع مصادر ٛاتض  من اللتائل الواردة حجدوي )
لعمي مي مجاي الزراعة حين الطبب المحثو ين، المعمومات المتعمقة حا

ثيث اثتب كي من مصدري شحكة المعمومات/االلترلت، وا صدقاء 
وزمبء الدراسة المرتحتين ا ول  وال الية عم  التوالي، وقد حمغت قيمة 

عم  التوالي، كما اثتي  ٗٓ.ٕو ٜٖ.ٕالمتوسط الثساحي لكي ملدما 
يئة التدريس المرتحة ال ال ة حمتوسط مصدر الديئة المعاولة وأعضاء ه

، ويمي ذلك مصدري حرامل التميفزيون ٙٚ.ٔثساحي حمغت قيمته 
المتلصصة وحرامل اإلذاعة المثمية، وقد اثتب المرتحتين الراحعة 

 ٜ٘.ٔو ٓٚ.ٔواللامسة عم  التوالي حمتوسط ثساحي حمغت قيمته 
لمتلصصة عم  الترتيب، حيلما اثتب مصدري المجبت الزراعية ا

والمشر  ا كاديمي المرتحين السادسة والساحعة عم  التوالي، ثيث 
عم   ٖٔ.ٔو ٕٖ.ٔحمغت قيمة المتوسط الثساحي لكي ملدما 

 التوالي.
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ولستتتلتل متتن العتترض الستتاح  اتستتاع لطتتا  استتتلدام شتتحكة 
المعمومتتتات  االلترلتتتت ، ثيتتتث أصتتتح  متتتن أهتتتم مصتتتادر المعمومتتتات 

وزمبء الدراسة أهمية لاصة متن ثيتث   والمعرمة، كما أن لألصدقاء
اعتحتتارهم مصتتدر لتحتتادي وتلاقتتي المعمومتتتات، وقتتد يرجتتك ذلتتك لكتتتولدم 
جماعتتتتة مرجعيتتتتة هامتتتتة وذات تتتتتأ ير عمتتتت  الطالتتتتب المحثتتتتوث، ومتتتتن 

مئتة الديئتتة المعاولتة وأعضتتاء هيئتة التتتدريس أهميتتة الجتدير حالتذكر أن 
، ة متتتتؤ رة متتتتيدمقتتتدو رجتتتك العتحتتتتارهم تقتتتتد  المحثتتتو ينحاللستتتحة لمطتتتتبب 

ومصدر لممعمومات ي ت  ميته الطتبب، وقتد يرجتك ذلتك للشتاط اإلرشتاد 
واإلشترا  ا كتاديمي التذي متل  مرصتتة أكحتر لبثتكتاك والتعامتي حتتين 

 قطحي العممية التعميمية وهما المعمم والطالب.
 (111الزراعة )ن=لمصادر معموماتيم المتعمقة بالعمل في مجال . توزيع الطالب المبحوثين وفقاً 8جدول 

 مصادر المعمومات المتعمقة
 بالعمل في مجال الزراعة

 اإلجمالي نادرا  أحيانا  دائما 
% 

المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب
 % ت % ت % ت

 الثالث 1.76 111.1 45.1 45 34.1 34 21.1 21 الييئة المعاونة وأع اء ىيئة التدريس -
 السابع 1.31 111.1 81.1 81 7.1 7 12.1 12 المشرف األكاديمي -
 األول 2.39 111.1 19.1 19 23.1 23 58.1 58 شبكة المعمومات / ابنترنت -
 الخامس 1.59 111.1 57.1 57 27.1 27 16.1 16 برامج اإل اعة المحمية -
 الرابع 1.71 111.1 51.1 51 28.1 28 21.1 21 برامج التميفزيون المتخصصة -
 السادس 1.32 111.1 77.1 77 14.1 14 9.1 9 صصةالمجالت الزراعية المتخ -
 الثاني 2.14 111.1 37.1 37 22.1 22 41.1 41 األصدقاء وزمالء الدراسة -
 حسبت من بيانات البحث.جمعت و المصدر:   -  

حول أسباب العزوف عن العمل في  المبحوثينآراء الطالب . 7.11
 مجال الزراعة:

( آراء الطتتتتتتتبب ٜوردت حجتتتتتتتدوي ) توضتتتتتت  اللتتتتتتتتائل التتتتتتتتي           
والتتي أسحاب العزو  عن العمي متي مجتاي الزراعتة، المحثو ين ثوي 

اثتتتي كتتي متتن اللفتتاض ا جتتور متتي متجتتتتاي تعتتددت وتلوعتتت، ثيتتث 
 التزراعتتتة، اللظتتترة المتدليتتة لممجتمتتتك لمتتن يعمتتتي متتي قطتتتاع الزراعتتتة،

ل التتث الترتيتتب ا وي، ال تالي، وا اللفتاض  متترص العمتي حعتتد التلترجو 
% عمت  ٕٗ%، وٗ٘%، ٚٙ لستحة كتي متلدم، وقتد حمغتت عم  التوالي

التوالي، حيلما لجد أن االستت مار متي مجتاي الزراعتة يثتتاج لترأس متاي 
يصتعب تتومر  لتدى أبمتب الترابحين حالعمتي متي المجتاي وأبمتب مترص 
العمتي المتاثتتة متي مجتتاي الزراعتتة يفضتي التتذكور عتن اإللتتاث اثتتتب 

امس عمتت  التتتتوالي، وقتتد حمغتتت لستتتحة كتتي ملدمتتتا الترتيتتب الراحتتك واللتتت
وجتود لستحة كحيترة % عم  التوالي، مي ثين اثتتي كتي متن ٖٖ% وٜٖ

متتن الطتتبب واللتتتريجين لتتيس لتتتديدم وعتتي كتتامي حأهميتتتة العمتتي متتتي 
مجتتاي الزراعتتة، التتحعض التثتتت  حالكميتتة وهتتو بيتتتر رابتتتب أساستتًا متتتي 

عحة وبيتتتتر العمتتتي حشدادتتتتته الجامعيتتتتتة، و متتترص العمتتتي المتاثتتتتة صتتت
مبئمتة الترتيتتب الستادس، الستتاحك، وال تامن عمتت  التتوالي، ثيتتث حمغتتت 

 % عم  التوالي.ٙ%، وٕٙ%، ٕٛلسحة كي ملدم 
 الخاتمة والتوصيات .11

استلادًا إل  ما تم التوصي إليه من لتائل مي الحثث الراهن، مإله 
يمكن تدعيم وتعزيز االتجاهات االيجاحية لمشحاب المتعمم من طبب 

الزراعية التاحعة لجامعة القاهرة لثو العمي مي مجاي الزراعة من كمية 
 لبي مجموعة من التوصيات يمكن توضيثدا عم  اللثو التالي:

ضرورة قيام الجدات المعلية وواضعي السياسات وحرامل التلمية  -ٔ
حجذب واستددا  مئة الطبب الممتثقين حكميات الزراعة لثو العمي 

 التيسيرات والجدود المدعمة لذلك ديم كيمي مجاي الزراعة، وتق

 (111)ن= ألرائيم حول أسباب العزوف عن العمل في مجال الزراعة توزيع الطالب المبحوثين وفقاً  .9جدول 
 الترتيب % تكرار أسباب العزوف عن العمل في مجال الزراعة - م
 الثالث 42.1 42    انخفال  فرص العمل بعد التخرج 1
 األول 67.1 67    ور في مـجـال الـزراعـةانخفال األج 2
 الثامن 6.1 6     فرص العمل المتاحة صعبة وهير مالئمة 3
 الثاني 54.1 54    المجتمع لدية نظرة متدنية لمن يعمل في قطاع الزراعة 4
 الخامس 33.1 33    أهمب فرص العمل المتاحة في مجال الزراعة يف ل ال كور عن اإلناث 5
 السابع 26.1 26    التحق بالكمية، وىو هير راهـب أساساً في العمل بشيادتـو الجامعيـة البعل 6
 السادس 28.1 28    وجود نسبة كبيرة من الطالب والخريجين ليس لدييم وعي كافي بأىمية العمل في مجال الزراعة 7
 الرابع 39.1 39    هبين بالعمل في المجال ابستثمار في مجال الزراعة يحتاج لرأس مال يصعب توفره لدى أهمب الرا 8
 .* المصدر: جمعت وحسبت من بيانات البحث 
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ضتترورة قيتتام الجدتتات المعليتتة حتقتتديم التتدعم اإلعبمتتي الموجتتته  .2
لتمك الفئة، مك التركيز عمت  مجتاالت الزراعتة الثدي تة، ومفدتوم 

 التلمية الريفية الثدي ة.
ة الريفيتة والزراعيتتة، عمتي مبئمتة متتي مجتالي التلميت لمت  مترص .3

 .الحلية التثتية لقطاع الزراعة دعممك 
ضرورة عقد اللدوات الت قيفية التي تزيد من وعي ومعرمة طبب  .4

كميتتتة الزراعتتتتة حجامعتتتتة القتتتتاهرة ميمتتتتا يتعمتتتت  حالتلميتتتتة الزراعيتتتتة 
والريفيتتتتة المستتتتتدامة، وكتتتتذا حمجتتتتتاي الزراعتتتتة وأهميتدتتتتا حاللستتتتتحة 

 لممجتمك ككي.
لمقتتتررات الدراستتتية المتلصصتتتة والتتتتي حعتتتض ا وضتتتكضتترورة  .5

تتلتاوي أهميتة قطتتاع الزراعتة لمطتبب الممتثقتتين حكميتة الزراعتتة، 
والتركيز عم  مدى مساهمته مي اللتاتل القتومي وأهميتته وصتمته 
حالقطاعات ا لرى، وعدم إبفاي جوالتب االستت مار المتاثتة متي 

 هذا المجاي الثيوي والرئيسي  ي مجتمك.
متتتت  تثديتتتتد اثتياجتتتات ستتتتو  العمتتتتي، متتتتك ضتتترورة المداومتتتتة ع .6

استتتتمرارية تثتتتتديث تمتتتك االثتياجتتتتات عمتتتت  متتتترات زمليتتتتة بيتتتتر 
متحاعتتدة، متتك استتت مار ذلتتك متتتي الدراستتة حكميتتة الزراعتتة التاحعتتتة 
لجامعتة القتتاهرة، حثيتتث أن تثقتت  حاللدايتتة اثتياجتتات ومتطمحتتات 

 سو  العمي الواقعية.
والفلتتتي التتتبزم ضتترورة تقتتتديم كتتي التتتدعم المتتتالي، االقتصتتادي،  .7

 ، متتتتكالثاصتتتتمين عمتتتت  أراضتتتتي زراعيتتتتة مستصتتتتمثة لملتتتتريجين
 أهمية متاحعتدم وتقديم العون والمساعدة لممتع رين ملدم.

 المراجـع .12
الطتبب المستجمين حكميتة إثصتاءات  (.2121إدارة شئون الطالب، )
 .ٕٕٓٓ، ديسمحر الزراعة جامعة القاهرة

تقريتر التلميتة الريفيتة،  .(2116الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية، )
 تعزيز تثوي الري  الشمولي، االست مار مي السكان الريفيين.
 (.1991الصــياد، جــالل مصــطفي، ومصــطفي جــالل مصــطفى، )

 المعايلة اإلثصائية. دار المريب، الرياض.
 يوسـف عون حمـد، إيمـان خيراهلل أبو اليزيد، عون الرسول، أحمد
 القطتاع لمتو عمت  وتتأ ير  عتيالزرا التعمتيم (.2118حـافظ يوسـف،)

 مصر، مجمتة العمتوم االقتصتادية واالجتماعيتة الزراعيتة، مي الزراعي
 .ٕٔ العدد ،ٛ مجمد الملصورة، جامعة

 محمد حسن مرسي، و آبء مصطفى اليزيد، مي أبو الرسول، أحمد
 تلميتة لتثقيت  متدلي التذكي القتصتادا (.2117أحمـد رم ـان، )

دارة ا عمتتتاي مستتتتدامة، المتتؤتمر ال زراعيتتة راحتتتك لقستتم االقتصتتتاد وا 
الزراعية )االقتصاد القائم عم  المعرمة: تثوي جديد مي مسار التلميتة 

االقتصادية واالجتماعية الزراعية(، مجمة اإلسكلدرية لمعموم الزراعيتة، 
 .٘، عدد ٕٙمجمد 

أزمة  مي رأي (.2121المركز المصري لمدراسات ابقتصادية، )
 .            ٗٔ، العدد الزراعة، رأى مي لحر

 االتجا  (.2117، )خطاب شاكر و سمطان، منيل الوتار، ناظم
 الضحط، مجمة حموقك وعبقته الذهلي التدريب لثو المعرمي اللفسي
 . ٖٗ عدد ،ٖٔ  مجمد، الرياضية لمعموم الرامدين

الشحاب وآما  التلمية،  (.2116قرير التنمية اإلنسـانية العربية )ت
 .حرلامل ا مم المتثدة اإللمائي مي الدوي العرحيةية، مكتب التلم
 الزراع لثو هاتاتجا دراسة (.1996عبدالعاطي حميدة، ) سكر،

كوم  مركز قرى حعض مي لمقم    الزراعية اإلرشادية الثممة القومية
جامعة  الزراعة، كمية ماجستير، رسالة الحثيرة، مثامظة ثمادة

 اإلسكلدرية.
االجتماع،  عمم ملظور من ،االتجاهات(2112 )صديق، حسين،

 . ٖ، عدد ٕٛدمش ، المجمد جامعة مجمة
مثتددات  (.2113طنطاوي، عالم محمد والحسيني، لميـاء سـعد، )

اتجتا  التتزراع لثتتو ممارستات تثستتين وصتتيالة ا راضتي الزراعيتتة متتي 
حعتتض قتترى مثامظتتات الحثيتترة والغرحيتتة وكفتتر الشتتيب، مجمتتة الحثتتوث 

 .ٜٚٔٔ-ٚٚٔٔ، ص: ٖعدد  ٜٔالزراعية، مجمد 
كميتة  (.2114وثيقـــــــــــة الخطــــــة اإلستراتيجيــــة لكميـة الزراعـة، )

 .ٕٗٔٓ-ٕٓٔٓ، الزراعة، جامعة القاهرة
 لظام الساعات (.2115/2116دليل اإلرشاد األكاديمي، )

 .، كمية الزراعة، جامعة القاهرةتمدةالمع
 تلمية مي الجامعية التلظيمات دور (.2118ىاشم، احمد مرعي، )

الجامعي )دراسة من ملظور طريقة  االجتماعي لمشحاب السبم قيم
تلظيم المجتمك، مجمة كمية اللدمات االجتماعية لمدراسات والحثوث 

 .ٖٔاجتماعية ، جامعة الفيوم ، عدد 
إطعام العالم متي (.2119ل:مم المتحدة، )ية والزراعة منظمة األه 

 ، شعحة اقتصاديات التلمية الزراعية.ٕٓ٘ٓ
ــم المتحــدة، ) ــة األه يــة والزراعــة ل:م إلجتتاح لدتتل  (.2117منظم

القطاع الزراعي، مطحوعتات ملظمتة ا بذيتة  الممرات االقتصادية مي
 .ٕٚٔٓوالزراعة، دليي 

سياستة تثقيت   (.2113لمتحـدة، )منظمـة األه يـة والزراعـة ل:مـم ا
 الغذائي مي الزراعة والتلمية الريفية، روما. أهدا  ا من

مكتان الزراعتة  (.2112منظمة األه ية والزراعـة ل:مـم المتحـدة، )
 مي التلمية المستدامة، لجلة الزراعة، الدورة السادسة عشرة، روما.

 (.2121نويصر، سحر محمد شمبي، ولـبن، ىـبة اهلل أنور عمى، )
 التتتطتوعتي المؤستستي حتريت  متثتامتظتة التشترقتيتة،  التعتمتي دوامك

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home.html
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د الطحيعية وأهمية الزراعة : الموار )2121(يوليو  7الحاليقة، هادة، 
 /https://mawdoo3.io/articleمي مصر، 

، إستتتتتتتتراتيجية مصتتتتتتتر لمتلميتتتتتتتة ٕٕٓٓالديئتتتتتتة العامتتتتتتتة لبستتتتتتتتعبمات،
(. ٖٕٓٓالمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامة )رؤيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

https://www.sis.gov.eg/Story/ 
 القطاع تواجه الت  التثديات (.2118) مارس 21سعودي ، آية ،

 .الممكلة، جامعة أسيوط الحدائي و الزراعي
https://www.researchgate.net/publication/32391894

0   
ــــرحيم، ) لظريتتتة ماستتتمو وستتتمم الثاجتتتتات،  (.2121محمـــد ، عبـــد ال

http://dr-ama.com/?p=2586 
 ٖٓٔ، مجمس اإلدارة: الدورة )2111 (مكتـب العمـل الدولـي، مارس

 من أجي اتلاذ قرار. GB.310/2، جلي ، الو يقة: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/relconf/d

ocuments/meetingdocument/wcms_152563.pdf 
متن هتم الشتحاب، الستبمة  الشتحاب، )2121(األمـم المتحـدة، منظمـة 

والكرامتتتتتتتتتتتتتتتتة والمستتتتتتتتتتتتتتتتتاواة عمتتتتتتتتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتتتتتتتتوكب يلعتتتتتتتتتتتتتتتتتم حالصثتتتتتتتتتتتتتتتتتتة. 
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-

0/              
ــة  ــم المتحــدة،منظم أجلتتدة أهتدا  التلميتتة المستتتديمة،  ).2121(األم

 أهدا  ا جلدة السحعة عشر من أجي السكان وكتوكتب ا رض.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sust

ainable-development-goals   
 إستدام (.2112رومـا، )،  منظمة األه ية والزراعة ل:مـم المتحـدة

 العدام لةالتغذية،  ثا والجوع وسوء الفقر من الثد مي الزراعي اللمو
  ٕٕٔٓالعتتتتتتتالم  متتتتتتتتي الغتتتتتتتتذائي ا متتتتتتتن

.http://www.fao.org/3/i3027a/i3027a04.pdf  
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ABSTRACT 

 
The research aimed to identify level of attitude of second- level students towards working in the agriculture field at 
Faculty of Agriculture, Cairo University. It highlighted difference between Students' attitudes to work in this field 

according to place of residence (rural/urban) and gender (male/female). It also revealed degree of preference for 
accredited study programs. In addition to sources of information of respondents related to working in this field. It 

mentioned respondents' opinions about reasons of abstaining from working in this field. The study sample was selected 
among second- level students who were 661. The size of sample reached 100 respondents. Data were collected during 
January 2021, using an electronic questionnaire. Data were presented and analyzed using frequencies, percentages, 

range, standard deviation, arithmetic mean, Cronbach's alpha coefficient, Pearson’s Simple Correlation Coefficient, 
Chi-Square test and "t" test. Results shown that almost half of respondents belong to positive attitude category, while 
one third of them belong to negative attitude. and more than a fifth of them belong to neutral attitude. There was a 

significant relation between degree of attitude of respondents and general grade of first academic level, degree of 
knowledge of national agricultural development projects, exposure to informat ion sources, courses' contribution to 

identifying work in agricultural field and family's possession of agricultural land and desire to own a reclaimed land. 
Finally, reasons of abstaining from working in agricultural field were low wages, low perception o f society to workers 
and shortage of job opportunities after graduation. 

 KEYWORDS: Attitudes of Students, Faculty of Agriculture, Cairo University, agricultural field. 

 

 

 


