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اتجاه طالب كمية الزراعة بجامعة القاىرة نحو العمل في مجال الزراعة
إيياب عبدالخالق محمد ىيكل
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وسموى محمود إسماعيل عبدالفتاح

1

ٔ قسم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي ،كمية الزراعة ،جامعة القاهرة
الممخص العربي
استتدد

الحثتث الت عتر عم ت مستتوى اتجتا الطتبب حالمستتتوى الدراستي ال تالي حكميتتة الزراعتة جام عتة القتاهرة لثتتو الع متي متي مجتتاي

الزراعة ،وتثديد معلوية العبقة حين درجة اتجا الطبب لثو العمي مي مجاي الزراعة وحين المتغيرات المدروسة ،وكذلك تثديد معلويتة الفترو

حين درجة اتجا الطبب ثسب مثي اإلقامة (ري /ثضر) ،واللوع االجتماعي (الطمحة/الطالحات) ،والتعر عمت درجتة أمضتمية الحترامل الدراستية
المعت مدة حالكمية لدى الطبب ،وكذلك التعر عم مصادر معموماتدم ا لمتعمقتة حالع متي متي مجتاي الزراعتة ،وآرائ دتم ثتوي أستحاب ال عتزو عتن

العمي مي مجاي الزراعة .وتم مت شاممة الحثث مي طبب المستوى ال الي حكميتة الزراعتة جام عتة القتاهرة وعتددهم ٔ ،ٙٙوحمت ثجتم العيلتة ٓٓٔ
وج ِم عتت الحيالتتات لتبي شتتدر يلتاير ٕٕٔٓ حاستتتلدام استتمارة استتحيان الكتروليتتة ،واستتُ ِ
لدم لتثميتتي وعترض الحيالتتات الت كترارات ،اللستتب
محثتوثُ .
المئوية ،المدى ،االلثرا

اللتتائل أن لص ت

المعياري ،المتوسط الثساحي ،معامي ألفا كرولحاخ ،معامي االرتحتاط الحستيط ،التحتار مرحتك كتاي ،والتحتار  . tوتوضت

المحثتتو ين تقريح تاً يلت متون لفئتتة االتجتتا اإليجتتاحي ،حيل متتا ُْمت دم تقريح تاً يلت متتون لفئتتة االتجتتا الستمحي ،وأك تتر متتن ُل ْمتتس المحثتتو ين

يلتمون لفئة االتجا المثايد .واتض وجود عبقة معلوية حين درجة اتجتا المحثتو ين وحتين كتي متن التقتدير ال عتام حالمستتوى الدراستي ا وي ،درجتة
المعرمة حمفدوم الزراعة الثدي ة ،درجة المعرمة حالمشروعات القومية لمتلمية الزراعية ،درجة التعرض لمصادر المعمومات ،ثجم الثياة الزراعية،

درجة التواصي مك زمبء الدراسة ،مساهمة المقررات متي الت عتر عمت الع متي حمجتاي الزراعتة ،ثيتازة ا رض زراعيتة ،والربحتة متي تممتك أرض

مستصتمثة .واتضت وجتتود متر معلتتوي لصتال الطتبب المقي متتين حتالري  .وكتتان متن أستتحاب ال عتزو عتن الع متتي متي مجتتاي الزراعتة اللفتتاض
ا جور مي متجتاي التزراعتة ،لظرة المجتمك المتدلية لمعاممين حالمجاي ،واللفاض مرص العمي.
الكممات الدالة :اتجا الطبب ،كمية الزراعة ،جامعة القاهرة ،مجاي الزراعة.
 .1الـمـقـدمـة والمشكمة البحثية

يتزايت تتد اتج ت تتا الت تتدوي اللامي ت تتة لثت تتو إتح ت تتاع وتطحي ت ت حرل ت تتامل

ويعر هذا الحرلامل
الممرات الزراعية لتطوير القطاع الزراعي حداّ ،
حأله لموذج مفتاهيمي لديكمتة القطتاع الزراعتي والل دتوض حته ،متك د متل
كتي االستت مارات المتاثتة ،ودعتم المؤسستات متك حلتاء القتدرات الحشترية

وتعزي ت تتز التعم ت تتيم الزراع ت تتي ،ح غت ت تترض الل د ت تتوض حالتلمي ت تتة االجتماعيت ت تتة

واالقتصتادية ( ،(Nogales, 2014: viii, xiمتك عتدم إبفتاي تضتامر
كي الجدود لمتلطيط والتطوير لقطاع الزراعة من أجي اللدوض حثياة

التريفيين ،ال متزارعين ،والشتراكات الزراعيتة ،وكتذا دعتم المجت متك الريفتي

والمجت متك ك كتتي ،حثيتتث ي كتتون هتتذا التطتوير متتن شتتأله تثستتين وتوطيتتد
العبقتتة القائ متتة ح تتين قطتتاع الزراع تتة وأداء الستتو  ،م تتك أهميتتة تثقيت ت

الزيتادة الملشتودة متي اإللتتاج الزراعتي ،ولتن يتثقت ذلتك إال متن لتبي
صيابة وتلفيذ الحرلامل المبئم لمم مترات الزراعيتة ،ح متا يتومر ا دوات،

الحيالات ،والمعمومات المو قة البزمة التي يثتاجدا صالعي وواضتعي

السياس ت تتات الزراعي ت تتة حت ت تتالمجتمك (ملظ م ت تتة ا بذيت ت تتة والزراع ت تتة لأل مت ت تتم
المتثدة.)ٜ٘ :ٕٓٔٚ ،

ومتتن أهتتم متتا يميتتز الزراعتتة ،التتتي تعتحتتر المثفتتز الرئيس تتي

التذي يتدمك التلميتة االقتصتادية واالجتماعيتة متي مراثم دتا ا ولت  ،هتتو
امتبكدا القدرة عم ارتفاع اإللتاجيتة ،إال أن العديتد متن ال عتاممين متي
القطتتاع الزراعتتي أص تتحثوا أستترى مص تتيدة الحيئتتة الريفي تتة التتتي يلت م تتون

إلي دتتا ،مم تتن يتثس تتن اإللت تتاج واإللتاجي تة إال حت تتومير التكلولوجي تتا الثدي تتة
والمبئمة والعمالة المدرحة والقادرة عم تطويعدا لصال حيئتدا المثمية

الريفيتة ،ومتن الجتدير حالتذكر أن أبمتب ا ستر الثتائزة ل متزارع صتغيرة

يربحتون متي تلتوع وزيتادة مصتادر دلم دتم ،وتثستين مستتوى معيشتتدم،
متتك االثتف تتاظ حالدوي تتة

ال قامي تتة واالجتماعي تتة الل تتاص ح د تتم ،وحزي تتادة

التركيتتز واالهت م تتام حقض تتية التلص تتص الزراع تتي لألي تتدي العامم تتة م تتي
المجتتاالت المتلوعتتة ل دتتذ المجتتاي يم ك تتن أن يستتاهم وحشتتكي كحيتتر م تتي

تثقي ت عائتتد اقتصتتادي لتتاتل عتتن زيتتادة اإللتاجيتتة الزراعيتتة ،والتتتي ق تتد

تسم حتصدير الفائض ملدا (ملظمة ا بذية والزراعة لألمم المتثدة،

ٕٕٔٓ.)ٖ :

وقد أصح حُ عد االستدامة مكون ثيوي وأساسي مي مفدوم

التلمية الريفية والزراعية ،ليشمي االستدامة االقتصادية ،االجتماعية،
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وأيضاً المؤسسية ،و ن ا مر أصح بير مقتصر عم

االستدامة

الحيئية مقط ،حي استدامة وصيالة الموارد واستلدامدا حكفاءة،

مالض رورة تقتضي أن يعي العاممون مي مجاي التلمية الريفية

والزراعية أن حعد االستدامة امتد ليشمي أساليب اإلدارة ،االست مار مي

وحما أن التلمية الريفية والزراعية تم ي أثد الدعائم

ا ساسية لمتلمية االقتصادية

ي مجتمك ،مبحد من التركيز عميدا

السُحي ،ومن الجدير حالذكر أن مجاي
واالهتمام حتطويرها ودعدما حكي ُ
ال لمريفيين والمزارعين بير المتعممين ،وربم توامر
الزراعة لم يعد مجا ً

التعميم ،وكذا االست مار مي رأس الماي االجتماعي وأيضاً الحشري،

ا عداد المتعممة من الشحاب الجامعي إال أن ثامز العمي مي مجاي

القدرات ودعم المؤسسات أثد أهم استراتيجيات التلمية الريفية

يمر حدا قطاع الزراعة ،مضبً عن الملاطر واللفاض ا جور حدا،

ويفيد هذا التثوي مي زيادة مرص اللدوض حالزراعة ،ويعتحر حلاء
حكي

والزراعية المستديمة ،ممن الضروري التركيز عم سكان الري

مئاته ،والسيما مئة الشحاب الريفي ،مدم ثجر الزاوية ي استرايتيجية

تلموية ،ومن الضروري أن ترتكز عممية حلاء القدرات عم التعميم،
مالثصوي عم تعميم جيد يلم ا لعديد من المدارات ،ويكتش

مواطن

القوة واإلحداع لدى الشحاب ،مالشحاب حم احة الوقود البزم لمواجدة

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

والتعمتيم ح كتتي أشتكاله يم تتي الركيتزة الجوهريتتة لتدعم وتطتتوير

الزراعة أصح ثامزاً يتسم حالضع  ،لظراً لمتثديات وا زمات التي
وقد شددت الجدات المعلية إل

ضرورة ألذ كي التداحير التي قد

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،

وذلك من لبي التوجه لثو لم

مرص عمي مبئمة مي مجالي

التلمية الريفية والزراعية ،ت دعيم الحلية التثتية ،ومواجدة التثديات
اللاجمة عن العولمة وااللفتاح االقتصادي ،لذا ماللدوض حالزراعة
المصرية مي الفترة الراهلة مي أمس الثاجة إل رؤية مؤسسية قادرة

الم دتتارات الحش ترية ،لتتذا م دتتو ُي عتتد الملتتتل وال متتدعم ل متتورد ال ترأس م تتاي

عم تثقي الدد

أل تتذت عمت ت عاتق دت تتا ،إلت تتاج الحثت تتوث العممي تتة مت تتي مج تتاالت وألشت تتطة

واالتجاهات االيجاحية لثو هذا القطاع الثيوي ،ثت

الحشتري ،وتم تتي كميتات الزراعتتة أثتد أهتتم المؤسستات التعميميتتة ،والتتتي
الزراعتتة المتلوعتتة ،وتقتتديم االستشتتارات المتلصصتتة لمج دتتات المعليتتة

حذلك والسيما القطاع اللتاص ،ك متا ألتذت عمت عاتق دتا إعتداد دم عتات

الملشود من جذب علصر الشحاب المتعمم لقطاع

الزراعة ،والعمي عم حلاء قدراته ،مك إكساحه المعار

والمدارات

يمكله القيام

حدور المتوقك مله حالكفاءة والفاعمية المرجوة ،مك التركيز عم

اتجاهات تمك الفئة من الشحاب المتعمم ،ماالتجاهات تعمي كموجه

م تتن الط تتبب وت تتأهيمدم ليص تتثحوا لت تريجين م تتاعمين وم تتؤ رين ك تتي مت تتي

ثيوي ورئيسي لسموك ا مراد ،مدي المثفز لثو الجاز العمي

ايج تتاحي ،ثي تتث أن المجتم ع تتات اللامي تتة مت تتي أ م تتس الثاج تتة إلت ت د مت تتل

دون مدم ومعرمة اتجاهاتدم ،لذا مإن عممية

موق عتته ،لتمكيتتلدم متتن اإلستتدام متتي االقتصتتاد التتوطلي ودع متته حش تتكي

الجامعات حسو العمي والمجتمك ككي ،ومراعاة تثديث الحيالات التتي

تو

تمك العبقتة حشتكي مستتمر ،والستيما كميتات الزراعتة ،لمواكحتة متا

يط ترأ متتن تغيت ترات عم ت الثي تتاة الريفيتتة ،ثيتتث أن القط تتاع الريفتتي م تتي
مصتتر متتي أ م تتس الثاجتتة إلت ت استتتيعاب ك تتي متتا ه تتو ثتتديث ومتعمت ت

حمجاالت الزراعة الملتمفة (الرسوي وآلرون.)ٕٕٔ :ٕٓٔٛ ،

حالمستوى الملشود ،ولكن يصعب مدم سموك ا مراد والتلحؤ حه مي
العديد من المواق

الوقو

عم

اتجاهات الطبب الممتثقين حكمية الزراعة لثو العمي

مي المجاي الزراعي تم ي قضية ثيوية وأساسية لمتلحؤ حمستقحي هذا

القطاع أو المجاي مي جالب كحير مله ،وكذا لفدم ومعرمة العوامي

المثددة اللتثاقدم حكميات الزراعة حوجه عام ،عبوةً عم أن الوقو
عم اتجاهات الطبب قد يساعد مي دعم وتعزيز تمك الفئة التي

وي عتد الشتحاب الركيتزة الرئيستية لحلتاء المجت متك والل دتوض حته،
ُ

ستصح مي المستقحي القريب كوادر ملية وادارية يمكن االعتماد عميدا

وعت تتالمي ثت تتوي االهت مت تتام حفئت تتة الشت تتحاب واتجاهت تتاتدم ،ك مت تتا أن الثاجت تتة

التعر

اتجاهدم لثو العمي مي مجاي الزراعة ،وما يتعم حه

المستتدامة ) .(Kura, 2008: 4وقتد تلتاوي تقريتر التلميتة اإللستالية

حتسميط الضتوء عم

ك متتا أل دتتم حم احتتة متتورد ثي تتوي يستتتث استتت مار  ،مدلتتاك توام ت مثمت ت

تقتض تتي مش تتاركتدم ودمج دت تتم كم ك تتون رئيس تتي مت تتي الحت ترامل التلمويت تتة
العرحية ( )ٕ- ٔ :ٕٓٔٙمرص وتثديات الشتحاب ،ثتث استتدد

كيفيتة

تفعي تتي دور الشت تتحاب مت تتي تلميت تتة مج تتتمعدم ،حاعتحت تتارهم طت تتر أصت تتيي
يتوقت

عميتته لجتتاح أو إلفتتا عمميتتة التلميتة ،ويشتتير هتتذا التقريتتر إل ت

أن ُثسن است مار مئتة الشتحاب قتد يتؤدي إلت تثقيت المكاستب المرجتوة
مي المجاي التلموي ،وتدعيم است قرار المجتمك عم لثو مستدام.

لملدوض حالقطاع الريفي والزراعي ،ولن يتثق
عم

ذلك إال من لبي

من متغيرات ألرى ،ومن هلا تأتي ضرورة وأهمية الحثث الثالي
قضيتة اتجتا الطبب لثو العمي مي مجتاي

الزراعتة ،وتتلاوله حالتثتميي والتدارستة.

األمـر ال ـ ي أث ــار بعـل التس ــاؤبت البحثي ــة ،والتـي يمكــن عر ــيا

وص ــياهتيا كم ــا يم ــي :متا هتتو مستتوى االتجتتا لثتو الع متتي متي مجتتاي
الزراعتة لتتدى طتتبب المستتتوى الدراستتي ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جام عتتة
القتتاهرة ؟ ،متتا ه تتي طحي عتتة العبق تتة حتتين درجتتة اتج تتا طتتبب المس تتتوى
الدراستي ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جام عتتة القتتاهرة لثتتو الع متتي متتي مجتتاي
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الزراعة وحين المتغيرات المستقمة المدروستة ؟ ،هتي يوجتد التتب

حتين

درجة اتجا طبب المستوى الدراسي ال تالي حكميتة الزراعتة لثتو الع متي
متتي مجتتاي الزراعتتة ثستتب مثتتي اإلقا متتة (ري /ثضتتر) ؟ ،هتتي يوج تتد

التتتب

ح تتين درجتتة اتج تتا اللتتوع االجت م تتاعي (الطمحتتة/الطالحات) حكمي تتة

الزراع تتة لث تتو الع م تتي م تتي مج تتاي الزراع تتة ؟ ،م تتا ه تتي درج تتة أمضت تتمية
الحرامل الدراسية المعتمدة حكمية الزراعة جامعة القاهرة من وجدة لظر

طتبب المستتوى الدراستتي ال تالي؟ ،متتا هتي مصتتادر معمومتات طتتبب

حاإلضامة إل تسميط الضوء عم

القاهرة والجدات المعلية حالتلمية الزراعية المستدامة ،حاإلضامة إل

تمكين صالعي السياسات وملططي حرامل التلمية المعليين من معرمة

آراء واتجاهات تمك الفئة من الشحاب الجامعي ،ثت

حكميتتة الزراعتتة جام عتتة القتتاهرة ثتتوي أستتحاب ال عتتزو عتتن الع متتي م تتي
مجاي الزراعة ؟.

يتسل

دمل

واست مار تمك الفئة مي لطط التلمية الزراعية والريفية المستدامة،

حاعتحارهم أهم موارد حالمجتمك ككي.
 .4محددات البحث

المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعة جامعة القاهرة المتعمقتة حال ع متي

متي مجتاي الزراعتتة ؟ ،متا هتي آراء الطتتبب حالمستتوى الدراستي ال تتالي

الصمة حين كمية الزراعة حجامعة

تت ت م إج ت تراء هت تتذا الحثت تتث عم ت ت عت تتدد مت تتن طت تتبب المست تتتوى

الدراسي ال الي مي كمية الزراعة التاحعة لجامعة القاهرة لظراً لك رة عدد
الطتتبب ،وقتتد ت تتم ذلتتك وم ت معي تتار إثصتتائي متف ت عمي تته متتن ل تتبي

تطحي ت ت أثت تتد الم عت تتادالت اإلثصت تتائية لتثدي ت تتد ثجت تتم العيلت تتة ،وقت تتد ت ت تتم

 .2أىـداف الـبـحـث

التواصتتي متتك طتتبب المس تتتوى ال تتالي متتن ل تتبي القيتتام حتتتدريس أث تتد

ٔ  -التعر عم مستوى االتجا لثو الع متي متي مجتاي الزراعتة لتدى

المقررات الدراسية ،وجدًا لوجه ،ومن لبي ملصتة التعمتيم االلكترولتي

ٕ  -تثديتد معلويتة العبقتتة حتين درجتة اتجتتا طتبب المستتوى الدراستتي

لكيفية التعامي مك م ي هذ ا دوات وما يما مدا ،ثت يتمكن الطبب

طبب المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعة جامعة القاهرة.

ال الي حكمية الزراعة جام عتة القتاهرة لثتو الع متي متي مجتاي الزراعتة

وحين المتغيرات المستقمة المدروسة.

ٖ  -تثديتد معلويتة الفتترو حتين درجتة اتجتتا طتبب المستتوى الدراستتي
ال الي حكمية الزراعة جام عتة القتاهرة لثتو الع متي متي مجتاي الزراعتة

ثسب مثي اإلقامة (ري

 /ثضر).

ٗ  -تثديد معلوية الفرو حين درجة اتجا اللتوع االجت متاعي (الطمحتة /
الطالحتتات) حكمي تتة الزراع تتة جام ع تتة الق تتاهرة لث تتو الع م تتي م تتي مج تتاي

 ،Blackboardوقتد تتتومر متتن لتتبي هتذ الفرصتتة إمكاليتتة التوضتتي

من مواكحة متطمحات هذ الفترة والتي جعمت التعامي مك أدوات التعميم
ال م تتدمل أو التعمت تتيم االلكترول تتي أ مت تتر ُممِت ت ْ وضت تتروري حس تتحب التشت تتار
ميتروس كورولتتا .ولظ تراً لصتتغر ثجتتم العيلتتة حالحثتتث التتذي تتتم إج تراؤ

عم مجتمك مثدد مي ضوء إمكاليات الحثث والوقت المتاح إلجرائه،
مإله ال يمكن تعميم لتائل الحثث التراهن إال عمت المجت متك التذي ت م مته
ملطقة الحثث.

 .5اإلطار النظري وابستعرال المرجعي

الزراعة.

٘  -الت ع تتر عمت ت درج تتة أمضت تتمية الحت ترامل الدراس تتية المعت م تتدة حكميت تتة
الزراعتة جام عتتة القتتاهرة متن وج دتتة لظتتر طتبب المستتتوى الدراستتي

ال الي.

 - ٙالتعر عم مصادر معمومتات طتبب المستتوى الدراستي ال تالي
حكمية الزراعة جامعة القاهرة المتعمقة حالعمي مي مجاي الزراعة.

 - ٚالت عت تتر عمت ت ت آراء الط ت تتبب حالمست تتتوى الدراس ت تتي ال ت تتالي حكمي ت تتة
الزراعة جامعة القاهرة ثوي أسحاب العزو عتن الع متي متي مجتاي

الزراعة.

تتحاين أهمية قطاع الزراعة مي االقتصاديات القومية -

وتثسين اللمو االقتصادي اإلجمالي ودمعه لألمام  -تحايلاً واسعاً من

مجتمك آللر ،ممن الجدير حالذكر أن اللمو الزراعي له دور رئيسي

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

ك متا يعتحتر القطتاع الزراعتي أداة لمتلميتتة الثقيقيتة متتي

االقتصتاد ال مصتري ،م متا مترت حته مصتر لتبي الثقحتة ا ليترة متن

مجريتتات وتغيت ترات م تتي اللت تواثي السياس تتية ،االقتص تتادية ،واالجتماعي تتة

عمت ال مستتويين المثمتي وكتذلك ال عتالمي ،والتتي عصتفت حك يتر متن

 .3األ ىـمـيـة التطبيقية لمـبـحـث
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

والمعرمة المتعمقة حقضية االتجاهات لثو العمي مي مجاي الزراعة،

والمتغيرات المرتحطة حدا ،مضبً عن تزويد الحاث ين حموضوع
االتجاهات حما يلدم هذا المجاي من اللاثيتين ا دحية والتطحيقية،

القطاعات االقتصادية الدامة ،حرهلت عم مدى قوة وأهميتة القطتاع
الزراعتي وقدرتته عمت

مواج دتة أي تغيترات متي الوضتك االقتصتادي،

ثيتث أن االهت متام ح دتذا القطتاع الثيتوي يزيتد متن قتدرة المجت متك عمت

تثقيت االكتفتاء التذاتي لمعديتد متن الملتجتات والثاصتبت الزراعيتة

الضترورية لستد اثتياجتتات الستكان ا ساستية (ستتعودي.)ٔ :ٕٓٔٛ ،
معمميتة دعتم قطتاع الزراعتة ورمتك م عتدالت ل متو تم تي أثتد متطمحتات

الل دتوض حاالقتصتاد المصتري ك كتي ،ثيتث يستاهم القطتاع الزراعتي -
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حاعتحار أثد القطاعتات الرائتدة لمتلميتة االقتصتادية  -متي زيتادة اللتاتل

القتومي ،وكتذا تشتتغيي لستحة ليستت حالقميمتتة متن العمالتة (الرستتوي،

وآلرون.)ٕٕٕ :ٕٓٔٛ ،

ومن الجدير حالذكر أن قطاع الزراعة يساهم حلثو

التامة لدذا الوضك لبي العقد الماضي ،ا مر الذي يتطمب صيابة

وتطحي العديد من السياسات والحرامل التلموية والتي من شألدا تومير

مرص العمي المبئم ولاصةً لفئة الشحاب ،والسيما تثقي االزدهار

عم

ٕ %ٔٔ.من جممة اللاتل المثمي ،كما يعمي حه لثو  % ٕٖ.ٛمن

إجمالي العاممين مي مصر ،إال أله قد لوثظ لبي العقود الماضية

تراجك أهميته اللسحية لثد كحير مقارل ًة حكي من القطاعين الصلاعي
واللدمي (المركز المصري لمدراسات االقتصادية .)ٖ :ٕٕٓٓ ،ربم

الصعيدين االجتماعي واالقتصادي لألجياي الثالية والمستقحمية

( مكتتب الع متي الدولتي.)ٜٔ :ٕٓٔٔ ،

ويتجته المجت متتك التدولي  -متتي اآلولتة ا لي ترة  -لتحلتي ل دتتل

التلمي تتة المست تتتدامة مت تتن لت تتبي ا ه تتدا

اإللمائيت تتة المست تتتدامة لمفت ت ترة

اله ُي عيي لثو ٘٘  %من السكان الذين يعيش أبمحدم مي المجتمعات
الريفية ،كما ُيساهم حشكي بير محاشر مي إجمالي اللاتل المثمي

ٕ٘ٔٓ  ،ٕٖٓٓ -ويضتم هتذا التلدل أهتدا

عديتدة متن أهم دتا التعمتتيم

لظت تراً ل تته ي تتؤ ر مت تتي الك ي تتر م تتن ا هت تتدا

ا ل تترى (ملظ م تتة ا مت تتم

ا ساسية التي قد يثتاجدا ،وحا لص مي قطاعي الملسوجات والمواد

ٖٕٓٓ مت تتي محرايت تتر  ،ٕٓٔٙوالت ت تتي تع كت تتس لط ت تتة إست تتتراتيجية طويم ت تتة

لمقطاع الصلاعي المصري ،وذلك من لبي إمداد حالمدلبت

الغذائية ،حاعتحارهما من أكحر قطاعات الصلاعة مي مصر ،ثيث
ّ
يعمي حدما لثو  % ٕٜمن إجمالي لسحة العمالة مي القطاع
الصلاعي (الثبيقة.)ٔ :ٕٕٓٓ ،

وترتكز إستراتيجية مصر ٖٕٓٓ عم

ضرورة تمحية

الجيتتد (ال دتتد

ا لراحتتك) ،ويم تتي هتتذا ال دتتد

أعم ت درجتتة متتن ا همي تتة

المتثتدة ،)ٔ :ٕٕٓٔ ،وقتتد تتتم صتتيابة ا جلتتدة الوطليتتة لرؤيتتة مصتتر
ال متدى لمدولتة المص ترية ،والتتي تستع لتثقي ت محتا دئ وأهتدا

التلميتتة

المس تتتدامة عمت ت مس تتتوى كامت تتة المج تتاالت ،حثي تتث أن تش تتمي ا ح عت تتاد
ال ب ة لمتلمية المستدامة (الحعد االقتصادي ،الح عتد االجت متاعي ،والح عتد

الحيئتي) ،ثيتث يتضتمن الح عتد االجت متاعي االرتقتاء حجتودة ثيتاة ا متراد،

اثتياجات التلمية الزراعية المستدامة ،مك ا لذ حعين االعتحار كي

ترس تتيب مح تتادئ العدال تتة ،مت تتك ض تترورة االل تتدماج االجت م تتاعي لضت تتمان

مي تدهور موارد الحيئة ولدرة الموارد الطحيعية مقط ،حي تمتد إل تدلي

ح عتدي التعمتتيم والتتدريب ،متتي ثتين يتضتتمن الح عتد االقتصتتادي التركيتتز

الصثة ،وبياب الملاخ المبئم لبحتكار حصفة لاصة ،ا مر الذي

التلمية الحشرية ،ودعم قدراتدم اإلحداعية عتن طريت تشتجيك اإلحت كتارات

التثديات التي قد تواجه سياسات التلمية مي مصر ،والتي ال تتم ي

لصائص الموارد الحشرية حصفة عامة ،وما يتعم حلواثي التعميم،
يلعكس عم رماهية ا م ارد والمجتمك  ،والتي تعتمد حدرجة كحيرة عم

الحيئة المثيطة وكيفية است مارها حكفاءة وماعمية (الرسوي ،وآلرون،

.)ٙٔٚ :ٕٓٔٚ

ويمكن قياس درجة لجاح عممية التلمية الزراعية حثجم

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،

ثيث تقدر االست مارات الموجدة لقطاعي الزراعة والرى مي مصر

حلثو ٔ ٙ.مميار جليه ( الثبيقة ،)ٔ :ٕٕٓٓ ،لذا يلحغي أن تدد

سياسات وحرامل القطاع الزراعي إل زيادة وتثسين مرص العمي مي

المتاثة (ملظمة ا بذية والزراعة لألمم المتثدة،)ٖٔ :ٕٕٓٔ،

حاإلضامة إل مواجدة التثديات التي يعالي ملدا قطاع الزراعة ،ومن
أهمدا تفتت الثيازة والتشار المزارع الصغيرة ،وظاهرة التعدي عم
ا راضي الزراعية ،وا إلسرا

مي استدبك ميا الرى ،وضع

عمت تثقي ت ل م توًا اقتصتتاديًا مرتف ع تًا ،متتك تعزيتتز االستتت مار متتي مجتتاي
والحثتث العم متي ،أ متا الح عتد الحيئتي مقتد تضتمن أح عتاد مثتاور الحيئتة

والتلمية العمرالية ( الديئة العامة لبستعبمات.)ٔ :ٕٕٓٓ ،
ويلص الدد

الراحك من أهدا

التلمية المستدامة عم

إتاثة وتومير مرص التعميم الجيد ،العادي ،والشامي ،ويثتاج هذا
الدد

لتثقيقه إل

حذي الجدود الكامية لضمان ثصوي الشحاب

تومير مرص

حصفة لاصة عم تعميم مجالي وجيد ،عبوةً عم
التدريب المدلي حشكي عادي إلثداث لقمة متميزة مي القوى العاممة،
لموصوي لفرص العمي البئ لمجميك ،ثيث أن تومير مرص العمي
المبئم أمر هام ورئيسي لتثقي الك ير من أهدا

(ملظمة ا مم المتثدة.)ٔ :ٕٕٓٔ ،

التلمية المستدامة

ويعتحر التعميم حصفة عامة والتعميم الزراعي حصفة لاصة

است مارا لمموارد الحشرية ،ثيث أن ارتفاع مستوى التعميم يمكن أن

يساهم حدرجة كحيرة مي زيادة العائد الملشود ملدا ،لذا مإن تثقي
أهدا

التلمية الزراعية وأهدا

التلمية المستديمة يرتحط حشكي محاشر

حالتعميم الزراعي ومدى كفايته وكفائته ،ثيث يمكن من لبي التعميم

االست مار الموجه لمقطاع الزراعي (سعودي.)ٔ :ٕٓٔٛ ،
وقد حاتت قضايا سو

مستاهمة ا متراد متتي الثيتاة السياستية واالجتماعيتتة ،هتذا حاإلضتامة إل ت

عمي الشحاب من ا ولويات،

وحا لص لبي مرث مة الركود االقتصاد العالمي وبياب المعالجة

الزراعي تثقي أعم كفاءة إلتاجية لمموارد الزراعية ولاصة مي ثالة

توامر العمالة الزراعية المتلصصة والمدرحة اللريجين الزراعيين ،

مدم يم مون ثجر ا ساس مي تلمية القطاع الزراعي واللدوض حه،
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لذا يجب االهتمام حجودة التعميم الزراعي ومراعاة تطحي التكلولوجيا

لمجريات ا ثداث الراهلة والمدارات البزمة لممساهمة مي حلاء

تعميمية تساهم مي إجراء الحثوث والدراسات مي ميادين الزراعة

دمجدم حسو العمي الذي يستوعب قدراتدم ،ويمكن اعتحار الشحاب

اقتصاد قوى والراج ملتل يتوامر حه شروط الجودة المطموحة ،وتيسير

المبئمة مي عممية اإللتاج ،هذا وتعتحر كميات الزراعة مؤسسات

وكبء تغيير مكمفين حاست مار إمكالاتدم لضمان الوصوي إل عالم

المتلوعة ،حاإلضامة إل تقديم اللدمات واالستشارات الفلية لمجدات

واثداث لقمة مي معدالت اإللتاج الزراعي (الرسوي وآلرون:ٕٓٔٛ ،

دورا
يتلاسب مك تطمعات واثتياجات ا جياي القادمة ،كما أن لمشحاب ً
مثورًيا ليس مقط كمستفيدين من الحرامل التعميمية والسياسات
التلموية ،حي أيضا كشركاء مي تلفيذها (ملظمة ا مم المتثدة،

المعلية حتلمية المجتمعات الريفية ،وكذا تطوير ألماط الثياة حالري

تثديات ال يستدان حدا ،تتم ي مي الثاجة الممثة المتبك القدرة عم

من قدرات وطاقات قادرة عم تثقي التقدم الملشود واللدضة المرجوة

ٕٕٔ .)ٕٕٕ-

وتواجه كميات الزراعة مي العديد من المجتمعات اللامية

ٕٕٓٓ .)ٕ- ٔ :ويم ي الشحاب الركيزة ا ساسية لمتلمية ،حما يمتمكوله

إعداد حرامل أكاديمية مثد ة تتوام حاستمرار مك اثتياجات القطاع

لمجتمعاتدم ،وكذا يم ي الشحاب الجامعي عم وجه اللصوص عماد

ب عن قيود ومثددات إجراء
الريفي والزراعي من الموارد الحشرية ،مض ً

المجتمك وقيادات المستقحي وا داة ا ساسية والفاعمة إلثداث التلمية

اللاص ،ا مر الذي يستمزم إثداث تغييرات مؤسسية من شألدا

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

الحثوث التطحيقية ،حاإلضامة إل ضع

الرواحط القائمة مك القطاع

تعزيز الرواحط حين تمك الكميات والقطاع اللاص والمزارع التجارية،

حاإلضامة إلعداد حرامل أكاديمية تتوام

مك واقك واثتياجات سو

المستدامة واست مار أهم متوارد المجتمك مك الثفاظ عم ث ا جياي

االقتصاد والمجتمك تثدياً عالمياً ،ويتم اإلعترا

وحشكي متزايد حروح

العمي ليتم التمكن من إعداد طبب  -سيصحثون مي المستقحي

المحادرة لدى الشحاب كإستراتيجية ّقي مة تعمي عم تثرير الطاقات
اإللتاجية واإلحداعية الكاملة لديدم ،والتي تُمكلدم من القيام حالمدارات

وكمية الزراعة جامعة القاهرة هي أقدم كميات الزراعة ليس

ودمك عجمة االقتصاد حالمجتمك (مكتتب الع متي الدولتي:ٕٓٔٔ ،

الدراسة حدا أرحك سلوات دراسية ،ويطح حدا لظام الساعات المعتمدة

والمبئم لمشحاب ،ثيث أن التشار

القريب لريجين  -قادرين عم أداء الوظائ

الفلية واإلدارية دالي

القطاع الزراعي العام واللاص (.)Samy ,2007:1

مي مصر مقط حي مي الوطن العرحي وملطقة الشر ا وسط ،ومدة
ملذ عام  ،ٜٜٔٚوتمل درجة الحكالوريوس مي العموم الزراعية مي
أثد عشر حرلامل دراسي ،كما تمل درجتي الماجستير والدكتورا مي

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

والحثث ال عممي وتلمية المجتمك ومي مجاالت الزراعة الملتمفة
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

حرامل ولدمات متميزة مي مجاالت بث أساسية متم مة مي التعميم
والحثث العممي ولدمة المجتمك وتلمية الحيئة (و يقة اللطة

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

ا ساسية لملدوض حالمجتمك حشكي عام ،واللدوض حالقطاع الريفي

حوجه لاص.

المطموحة لملتم

الوظائ  ،والمساهمة حشكي معاي وجاد لتطوير
ال امن من أهدا

 ،)ٔٛوقد َلص الدد
ضرورة تومير العمي البئ

الحطالة ،لقص العمالة ،وضع

التلمية المستدامة عم

جودة العمي حاتت من القضايا

المجددة القتصاد أى مجتمك ،ويظي تومير العمي المبئم والمستمر
لمشحاب من أك ر التثديات التي يتم مواجدتدا (ملظمة ا مم المتثدة،

ٕٕٓٓ .)ٕ :لذا أصح
عم

من الضروري اإلهتمام حالشحاب والتعر

اتجاهاتدم ومساعدتدم لتكوين اتجاهات ايجاحية لثو العمي مي

مجاي الزراعة.

واالتجاهات هي الشكي ا ول التذي تج متك وتلتزن وتلتتظم ميته لحترات
الفرد ورؤيته لممواق

الجديدة ،وهي لدا دو ًرا هامًا مي توجيته تصترماته

والتأ ير مي أثكامه وادراكه لآللرين ولممواقت

المثيطتة حته ،ك متا أل دتا

تتؤ ر متتي سترعة كفتتاءة تعم مته ،ومستتاعدته متي التيتتار الجماعتات التتتي
يتعا مت تتي مع دت تتا ،والمدل ت تتة التت تتي يمتدل د ت تتا ،والفمست تتفة الت ت تتي ي عت تتيش ح د ت تتا

(طلط تتاوي ،والثس تتيلي .)ٔٔٛٔ :ٕٖٓٔ ،وتغيي تتر االتج تتا ل تتدى الفت تترد
يتوق ت

عم ت التتدامك المتست تحب متتي هتتذا التغيي تتر ،ثيتتث تت كتتون ال تتدوامك

لتيجة ظدور حغض الثاجات لدى الفرد ،وتمك الدوامك هي التي تتتثكم

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

الفرد وتمسكه حدد

حالمعرمة والفرص التي يثتاجولدا ،مك إكساحدم التعميم المساير

تؤدي حدورها إل زيادة التفاعي االجتماعي والثد ملته ،ك متا أن معرمتة

اإليجاحية القادرة عم

دمك عجمة التلمية ي مجتمك حشرط إمدادهم

متي تصتترمات وستتموكيات الفتترد ،وهتتي حم احتتة التحتتار يثتتدد قتتوة م تتاحرة

معين يربب مي تثقيقه (لويصتر ،ولتحن:ٕٕٓٓ ،

 .)258كما ت عتد االتجاهتات أثتد مظتاهر المعرمتة االجتماعيتة ،والتتي
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اتجاهتات الفترد تيستر التلحتؤ حستموكه متي المواقت

الملتمفتة ( الوتتار،

وست تتمطان ،)ٖٔٔ- ٖٔٓ :ٕٓٓٚ،وت ع ت تتد لظري ت تتة ماس ت تتمو

لم ت تتدوامك

اإللستالية متن أحترز لظريتات تفستير الستموك اإللستالي ال مترتحط حثاجتات

الحشتر وربحتاتدم ،ثيتتث يقتوم عم ت مرضتية التسمستتي الدرمتي لمثاجتتات

الحشترية ،ويقتك تثقيت التذات متي ق متتة ال دترم ،ومتي أستفمه أرحتك ثاجتتات

أن الوقو

عام ،عبوةً عم
دعم وتعزيز تمك الفئة التي ستصح مي المستقحي القريب كوادر ملية
وادارية يمكن االعتماد عميدا لملدوض حالقطاع الريفي والزراعي مي
المجتمك المصري.

 .6الدراسات السابقة:

تتم تتي متتي :االثتياجتتات الفستتيولوجية ،اثتياجتتات الستتبمة ،اثتياج تتات
الثب وااللتماء ،اثتياجات التقدير (مثمد.)ٔ :ٕٕٓٓ ،

تعري

وقد تعددت التعريفات اللاصة حاالتجاهات ،ومن أهمدا

ألحورت  ،"ALLPORTثيث تلاوي االتجا عم أله إثدى

ثاالت التديؤ والتأهب العقمي العصحي التي تلظمدا لحرة الفرد ،كما
تعمي عم

توجيه استجاحات الفرد لألشياء والمواق

المتلوعة ،أما

حوجاردوس  "BOGARDUSميعرمه عم أله لزعة لمتصر سواء

سمحية لدذا التصر

 ،)ٖٓٔ :ٕٕٓٔ،ولبتجا مكولات

بث متم مة مي المكون المعرمي والذي يلطوي عم

المعمومات

المتومرة لدى الفرد عن موضوع االتجا  ،م المكون الوجدالي والذي

يم ي مشاعر الثب أو الكراهية لمفرد لثو  ،وألي ًرا المكون السموكي
والذي يشير إل لزعة الفرد لمسموك وم ألماط مثددة مي مواق
حعيلدا ،ومن م مإن االتجاهات تعمي كموجدات لمسموك ،ثيث تدمك
الفرد إل

ٖٔٔ).

العمي وم

ما يتحلا (الوتار ،وسمطان- ٖٔٓ :ٕٓٓٚ،

وقد أشار كي من ( ، (George and Jones, 2005و (Johns,

) 1996أن لكي إلسان اتجاهاته اللاصة حه لثو القضايا الملتمفة

السياسية،االجتماعية ،وبيرها ،والتي قد تتغير حمرور الوقت ،مما

جذب التحا العمماء من لمفيات ملتمفة لدراسة طحيعتدا وألواعدا

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

والفاعي ا ساسي وراء السموك الفعمي لألمراد ،ماالتجاهات التي

تلاسب مكرة الفرد عن لفسه وعن قيمه التي يؤمن حدا ،هي السحيي
لوصوي الفرد لثالة من الرضا لتيجة التلفيس عن تمك االتجاهات

والتي تعكس حطحيعة الثاي أمكار ومعتقداته وصورته عن ذاته.
ومن لبي العرض الساح

يمكن استلبص أن

االتجاهات تعمي كموجه ثيوي ورئيسي لسموك ا مراد ،مدي المثفز

والدامك لثو الجاز العمي حالمستوى الملشود ،كما أله يصعب مدم

سموك ا مراد والتلحؤ حه مي العديد من المواق
اتجاهاتدم ،لذا مإن عممية الوقو

استتددمت دراستة (ALdosari, & et al 2017:

) 68تقي تتيم اتج تتا الطالح تتات الجامعي تتات لث تتو المش تتاركة م تتي ا لش تتطة
الزراعيتة وتثديتد العوا متتي التتي تتتؤ ر عمت المشتتاركة حاستتلدام الحثتتث

الوصفي التثميمي ،وقتد أظ دترت لتتائل الدراستة أن ٕ ٕٝٗ.متن اإللتاث

المستتتددمات كتتن ذات اتجتتا إيجتتاحي لثتتو الع متتي حا لشتتطة الزراعيتتة،

حيل متا ظتي ٖٓ ٝمتن الطالحتات مثايتدات ،متي ثتين أظ دتر  ٕٝٚ.ٛمتتن

تمحيا تجتتا الع متتي حا لشتتطة الزراعيتتة ،وقتتد لمصتتت
الطالحتات اتجاه تاً ست ً

إيجاحًا أو سمحيًا لثو وضك ما مي الحيئة التي تثدد قيمًا إيجاحية أو
(صدي

عم

اتجاهات الطبب قد يساعد مي

دون مدم ومعرمة

عم اتجاهات الطبب الممتثقين

حكمية الزراعة لثو العمي مي المجاي الزراعي تُم ي قضية ثيوية
وأساسية لمتلحؤ حمستقحي هذا القطاع أو المجاي مي جالب كحير مله،
وكذا لفدم ومعرمة العوامي المثددة اللتثاقدم حكميات الزراعة حوجه

الدراسة إل أن الطالحات البتي يعشن مي الملتازي والفتيبت الممموكتة

مي الملاط الريفية وع متي والتدهن مترتحط حالزراعتة كتان لتديدن اتجاهتاً

أك تتر إيجاحي تتة تج تتا مش تتاركتدن م تتي ا لش تتطة الزراعي تتة .وق تتد أوص تتت

الدراسة حضرورة أن تتضتمن الملتاهل زيتارات ميداليتة لتزويتد الطالحتات

حالمدارات البزمة مي ثياتدن العممية والتي تُثفز اهت متامدن حالقضتايا
وا لشطة الزراعية الملتمفة.

ك متا استتددمت دراستتة ) (Darko, 2016: 143الت عتتر

عم ت ت مت تتدى ال ت تتتب

اتجت تتا الل ت تتوع االجت مت تتاعي لث ت تتو دراست تتة العم ت تتوم

الزراعيتتة ،ثيتتث حم غ تتت عيلتتة الدراستتة لث تتو  ٜٔٛمحثتتوث ،تض تتم ٔٛٛ

طالب وطالحة ،حاإلضامة إل ٓٔ مدرستين لمعمتوم الزراعيتة قتد شتاركوا
متي المس ت أيض تاً ،وقتتد أشتتارت اللتتتائل إل ت أن الجتتلس لتتيس لتته تتتأ ير
كحير عم موق

الطتبب تجتا دراستة العمتوم الزراعيتة ،ك متا أن اتجتا

الطالحتتات لث تتو العم تتوم الزراعي تتة ،ومجاالت د تتا

ال يلتمت ت

ع تتن اتج تتا

الطتبب ،وقتد لمصتت الدراستة إلت أن المعم متين وأوليتاء ا متور ل دتم

دور رئيست ًتيا متتي الت تتأ ير عم ت الطتتبب لمتاح ع تتة تطم عتتاتدم لثتتو العم تتوم
ًا
الزراعيتة ،لتذا يجتتب إعطتاء الطتبب مستاثة لمتعحيتتر عتن التيتتارات دم
التعميميتة ،متتك التأكيتد عم ت أن المعم متتين ل دتتم دور رئيستي متتي زيتتادة

واستدامة اهتمام الطبب حدراسة العموم الزراعية ،وقد أوصت الدراستة

حضتترورة تشتتجيك الطتتبب ولاصتتة اإلل تتاث عم ت دعتتم اتجاهتتاتدم لث تتو
دراسة العموم الزراعية.

أ متا دراستتة )(Chen, & et al, 2016: 44

استتتدد مت الكش ت

مقتتد

عتتن م عتتار واتج تتا طتتبب ال متتدارس ال الويتتة م تتي

تتايوان لثتو التكلولوجيتتا الثيويتة الزراعيتتة ،وقتد اتض ت ارتفتاع مستتتوى
معرمة الطبب حالتكلولوجيا الثيوية الزراعيتة حشتكي ممثتوظ ،ك متا تحتين

وجتتود ارتحتتاط إيج تتاحي حتتين درج تتة المعرمتتة حالتكلولوجي تتا الثيويتتة واتج تتا

الطتبب لثتو الت كلولوجيتا الثيويتة التذين يدرستون عمتم ا ثيتاء المتقتدم،
ك متا اتضت أن االرتحتاط كتان ستمحياً حاللستحة لمطتبب التذين لتم يدرستوا

334

Ehab Abd El-Khalek Mohamed Heikal and Salwa Mahmoud Esmail Abd El-Fatah., 2021
ه تتذا المق تترر ،وقت تتد أظ د تترت اللتت تتائل أيضت تاً أن هل تتاك لست تتحة قميم تتة مت تتن

وم تتوقفدم المتعم ت ت حمجت تتاالت وألشت تتطة الزراعت تتة ،وحاللست تتحة لمشت تتكبت

اهتماما أكحر
مللفضاً ربم دراستدم للف س المقرر ،وقد أظدر الطبب
ً

أهتدامدا ،والتمفتتت متتي التحعض اآللتتر ،أ متتا حاللستحة هتتم متتا توصتتمت

الطتبب كتتان اتجتتاهدم االيجتتاحي لثتتو التكلولوجيتتا الثيويتة الزراعيتتة

الق ت دام  ،ومتن الم يتتر لبهت متتام أن
حالملتاطر الحيئيتتة مقارلت ًة حتتالطبب ُ
ملتاهل المدرستة ال الويتة أ ترت حشتتكي إيجتاحي عمت اتجتا الطتبب لثتتو

وأه تتدا

تمت تتك الحث تتوث والدراست تتات مق تتد التقت تتت وتش تتاحدت مت تتي ح عت تتض

إليتته تم تتك الحث تتوث متتن لت تتائل ،مق تتد اتضت ت متتي حعض تتدا تش تتاحه موقت ت

الط تتبب والطالح تتات مت تتن ثي تتث آرائ دت تتم وم تتوقفدم لثت تتو دراس تتة العمت تتوم

اللحاتتات المعدلتة ورا يًتا ،ولتيس الثيوالتات المعدلتة ورا يًتا ،وقتد اقترثتتت

الزراعيتتة ،والع متتي حالزراعتتة ،ك م تتا اتض ت أن دراستتة ح عتتض المق تتررات

الزراعية مي ملاهل المدارس ال الوية.

الزراعيتتة والع متتي متتي مجتتاالت وألشتتطة الزراعتتة ،ك متتا تحتتين أن لآلحتتاء

الدراست تتة أن يت تتتم تض ت تتمين المزيت تتد مت تتن مق ت تتررات التكلولوجيت تتا الثيوي ت تتة

الدراستتية تتتؤ ر تتتأ يراً ايجاحي تاً متتي آراء وموق ت

الطتتبب لدراستتة العمتتوم

ومتي دراستة )(Abdel Raouf, & et al, 2015: 415

والمعم م تتين تت تتأ ير إيج تتاحي عم ت ت الط تتبب مت تتن ثي تتث زيت تتادة اهت مت تتامدم

تتتركدم لمع م تتي الزراع تتي ،وقتتد اتضت ت م تتن لتتبي اللت تتائل أن اللف تتاض

الدراستات قتد أشتارت حالتلحيته لقضتتية اللفتاض لستحة الممتثقتين حتتالتعميم

مقد استددمت التعر عم العوامي المؤ رة مي اتجاهتات الشتحاب لثتو

تكمفتة اإللتتاج تتتؤ ر حشت كي إيجتتاحي عمت موقت

الشتتحاب تجتا الزراعتتة،

كما اتض أن اللفاض ثيازة ا راضي الزراعية ال تتؤ ر عمت موقت

وتطمعاتدم لثو العموم الزراعية ودراستدا ،ومن الجدير حالذكر أن أثد
الزراعتي متي ال متدارس ال الويتتة ،والتتي يجتب تتتداركدا متن الحدايتة ،وقتتد
التتمت تمك الحثتوث حتقتديم ح عتض االقتراثتات والتوصتيات والتتي كتان

الشتحاب تجتا الزراعتة ،وكتذا لتم تتؤ ر متغيترات الجتلس والع متر والثالتة

متتن أهم دتتا :ضتترورة أن تتضتتمن الملتتاهل زيتتارات ميداليتتة والتتتي متتن

أ ر مستوى التعميم حشكي كحير عم موقفدم لثو العمي الزراعي ،وقد

المزيتد متن مقتررات التكلولوجيتا الثيويتة الزراعيتة متي ملتاهل ال متدارس

االجتماعية حشكي كحير عم موقفدم تجا ترك العمي الزراعتي ،حيل متا

أوصت الدراسة حضرورة تومير الدعم الفلي والمالي لتمك الفئة.

وتشتير دراستة ) (Baliyan, & Nenty, 2015: 377إلت

أن قمت تتة االهت مت تتام واللفت تتاض لست تتحة الممتثقت تتين حت تتالتعميم الزراعت تتي م ت تتي
المدارس ال الوية العميا مي حوتسوالا كان مصدرًا لقم كحير ،ربم سعي
الثكومتتة لص تتيابة وتلفي تتذ سياس تتات تستتتدد

التل تتوع االقتص تتادي م تتن

لتتبي عممي تتة تلميتتة ودع تتم القطتتاع الزراع تتي ،وقتتد اس تتتددمت الدراس تتة
تثديد هذ العوامي الكاملة وراء موق

طتبب ال متدارس ال الويتة تجتا

شتتألدا تثفي تتز االهت م تتام حا لش تتطة الزراعي تتة المتلوع تتة ،ض تترورة وج تتود
ال الوية ،ضرورة تقديم الدعم الفلي والمالي لمشحاب الجتامعي ،ضترورة
استتلدام استتتراتيجيات التشتتجيك والتثفيتتز ،وكتذا ضتترورة إج تراء حثتتوث
مستتتقحمية تتل تتاوي متغيت ترات تستتاهم م تتي التلح تتؤ حاتجاهتتات الط تتبب لث تتو

مجاالت وألشطة الزراعة الملتمفة.
 .8الـطريـقـة الـبحــثـيـة

 .1.8ال فرول البحثية واإلحصائية:

الزراعتتة ،وقتتد أوضتتثت اللتتتائل أن هلتتاك ح عتتض العوا متتي ال متتؤ رة م تتي

 -لتحقيق أىداف البحث الثاني ،الثالث ،والرابع ،تم صياهة

القيمة االقتصادية المرتحطة حالزراعة ،القيمة اللفسية واالجتماعية تجتا

ٔ  -توجتتد عبقتتة معلويت تتة حتتين درج تتة اتجتتا ط تتبب المستتتوى الدراس تتي

موقت

الطتبب تجتا الزراعتة ،م تي مائتدة الدراستة متي مجتاي الزراعتتة،

الفرول البحثية التالية:

الزراعتتة ودرجتتة االهت متتام حالزراع تتة ،وتتلحتتأ الدراستتة حاستتتعداد الط تتبب

ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جام عتتة القتتاهرة لثتتو الع متتي متتي مجتتاي الزراع تتة

الطتتبب تجتتا ا لزراعتة حاستتتلدام استتتراتيجيات التشتتجيك

ٕ  -توجتتد م تترو معلوي تتة حتتين درج تتة اتج تتا طتتبب المس تتتوى الدراس تتي

لبلتثتتا حالزراع تتة حش تتكي كحي تتر ،ك متتا توص تتي حض تترورة الع م تتي عمت ت

تثستين موق ت

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

كمتغير تاحك ،وحين المتغيرات المستقمة المدروسة.

ال تالي حكميتتة الزراعتة ثستتب مثتي إقتتامتدم (ري /ثضتر) لثتتو الع متتي
مي مجاي الزراعة.

ٖ  -توجتد متترو معلويتة حتتين درجتة اتجتتا اللتوع االجت متتاعي (الطمحتتة /

 .7التعقيب عمى جزء الدراسات السابقة:

الطالحتتات) حكمي تتة الزراع تتة جام ع تتة الق تتاهرة لث تتو الع م تتي م تتي مج تتاي

اتضت ت م تتن ل تتبي ال ع تترض الس تتاح والل تتاص حالدراس تتات

الس تتاحقة تل تتوع المج تتاي الجغرام تتي لمحث تتوث الميدالي تتة ،م تتك تلت تتوع أدوات
التثميتي اإلثصتتائي وثجتم العيلتتات المستتددمة ،أ متتا حاللستحة لممحثتتو ين

المستتددمين حتمتتك الحثتوث مقتتد تحايلتت ،مدلتتاك حثو تًا قتتد استتددمت مئتتة

الزراعة.

واللتحت تتار تمت تتك الفت تتروض تت تتم صت تتيابة الفت تتروض اإلثصت تتائية المقاحمت تتة

حإضامة ال قحي الفروض الحث ية ساحقة الذكر.
 .2.8شاممة وعينة البحث:

ط تتبب ال م تتدارس ال الوي تتة ،وأل تترى ق تتد اس تتتددمت ط تتبب الجام ع تتات،

و ال تة قتتد استتددمت اللتتوع االجت متاعي ،متتك التركيتز عم ت مئتة اإللتتاث،
وهلاك حعض الحثوث التي لم تغفي دور المعمم متي دعتم آراء الطتبب

تتم تي شتتاممة الحثتتث متي جميتك طتبب المستتوى الدراستتي

ال تالي الدراستيين حالم غتتة العرحيتة  ،حكميتتة الزراعتة جام عتتة القتاهرة ،وقتتد
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حمت عتتددهم ٔ ٙٙطالتتب وطالحتتة (إدارة شتئون الطتتبب حكميتتة الزراعتتة

 .4.8طريقة وأداة جمع البيانات:

جام ع ت تتة القت ت تتاهرة .)ٕٕٓٓ ،مت ت تتك ا لت ت تتذ مت ت تتي االعتحت ت تتار أن الطت ت تتبب

الممتثقتتين حالكمي تتة م تتلدم متتن يلت م تتي لمق تترى والملتتاط الريفي تتة التاح ع تتة

لم مجتاي الجغرامتتي لكميتتة الزراعتة ،وقتتد تتتم تثديتد ثجتتم العيلتتة حتطحي ت

المعادلتة اآلتيتة ، n = N / (N-1) B2 + 1 :ثيتث أن = n :ثجتم

العيلتة = N ،ثجتتم الشتتاممة = B ،لطتتأ التقتتدير ٓٔ( %الصتتياد،

ومص تتطف  ،)ٜٔٓ ،ٔٓٛ :ٜٜٔٓ ،وق تتد حمت ت ثج تتم العيل تتة لثت تتو ،ٛٚ
وتتتم تقريح د تتا ليص تتح ثج تتم العيلتتة ٓٓٔ طال تتب وطالح تتة ،لص تتفدم م تتن
التتذكور ،واللص ت

اآلل تتر متتن اإلل تتاث ،وذلتتك لتبم تتي الكستتور حعيل تتة

الحثث ،ثيث م مت العيلة لثو ٘ٔ %من ثجتم الشتاممة ،والتتي تتم تي
متتي جميتتك الطتتبب حالمستتتوى الدراس تتي ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جام ع تتة
الق تتاهرة ل تتبي شت تتدر يل تتاير ٕٕٔٓ ،ويرجت تتك الس تتحب مت تتي التي تتار تمت تتك
العيلة إل دراسة طبب المستوى الدراسي ال الي لمعديد من المقررات

المتلوعة والملتمفة لمد ة استمرت بث مصوي دراسية ،ويرى الحاث ان
أن هذ الفترة قد أ ترت حشتكي م عتين متي ت كتوين اتجاهتاتدم لثتو الع متي

مي مجاي الزراعة ،والذي يضم مروع عديدة ،وحا لص مي تمك الفترة

عم

تتم إجتراء االلتحتار المحتدئي الستتمارة االستتحيان اإللكتروليتة

ب ين محثو تًا متن طمحتة وطالحتات المستتوى ال تالي حكميتة الزراعتة

جامعة القاهرة ،مك إتاثة الفرصة لتسجيي تعميقاتدم ،وذلتك لمتأ كتد متن

ستبمة ودقتتة الص تيابة المبئ متتة لممحثتتو ين ،وتثقيق تاً هتتدا

الحثتتث

التراهن ،وكتذا التثق ت متن حتتات وصتد المقيتاس التتذي تتم استتتلدامه

لقيتاس اتجاهتات طتبب كميتة الزراعتة حجام عتة القتاهرة لثتو الع متي متي

مجاي الزراعة.

تت تتم ج مت تتك الحيالت تتات لت تتبي شت تتدر يلت تتاير ٕٕٔٓ مت تتن طت تتبب

المستتوى ال تالي حالكميتة حاستتلدام استتمارة استتحيان الكتروليتة ،والتتي تتم

تصتميمدا وصتيابتدا لصيص تاً لتثقيت أهتدا

الحثتتث التراهن ،وذلتتك

متتن لتتبي استتتلدام موقتتك  ،Google Driveلظ ت ًرا ل متتا يقد متته م تتن

تيستتيرات متتي مج تتاي االستتتحيالات الملتمفتتة ،ثي تتث يتميتتز حدع متته لم غ تتة
العرحية ،متوام مك الدوات

المثمولة ،يومر المشاركة عم ملصتات

التواص تتي االجت م تتاعي ،ي تتومر أ م تتن المعموم تتات ،وال يتقي تتد حث تتد زمل تتي

م ع تتين ،حاإلض تتامة إلت ت أل تته مج تتالي ،وق تتد تتلاس تتب م تتي تمت تتك ا دوات

الزمليتة المميئتتة حالعديتد متتن المتغي ترات المثميتة ،اإلقميميتتة ،والعالميتتة،

المس تتاعدة م تتك الظ تترو وا زم تتات الراهل تتة الت تتي يعاص تترها الجمي تتك،

 .3.8منطقة البحث:

الطتبب قتتد متتروا حتجرحتة التعا متتي متتك م تي تمتتك ا دوات ،ثيتتث أل دتتم

والسيما أزمة التشار ميروس كورولا المستجد.

والستيما أزمتة التشتتار ميتروس كورولتا ،ومتتن الجتدير حالتذكر أن جميتتك

تتم إجتراء الحثتتث التراهن متي كميتتة الزراعتة ،التاح عتة لجام عتتة

الق تتاهرة ،والت تتي يع مت تتي ح د تتا الحاث تتان ،ثيت تتث أن ملطق تتة الحث تتث تضت تتم
العدي تتد مت تتن الطت تتبب الملت مت تتين لمجتم ع تتات ريفيت تتة مت تتن ثيت تتث اللشت تتأة

واإلقامة ،ويعود تاريب لشأة كمية الزراعتة ،التاح عتة لجام عتة القتاهرة ملتذ

أكتتتوحر عتتام  ،ٜٔٛٛثي تتث متثتتت أحواح دتتا اللتث تتا الطتتبب ح دتتا مل تتذ

لتوممحر عتتام ٓ ،ٜٔٛومتتك تطتتور العمتوم والتكلولوجيتتا عحتتر عقتتود متتن
التتزمن ،ت تتم ا ل تتذ حلظ تتام الس تتاعات المعت م تتدة ،وكال تتت كمي تتة الزراع تتة

حجام عتة القتاهرة هتي أولت الكميتتات التتي طحقتت هتذا اللظتام حالجام عتتة،

وال تتذي يرج تتك تاريل تته ل ع تتام  ،ٜٜٔٚوتتم تتي رؤي تتة الكمي تتة م تتي الس تتعي
لتصح من المؤسسات ا كاديمية المعتر ح دتا إقميميتا ،والمتميتزة متي

مجتتاالت التعمتتيم ،الحثتتث العم متتي ،وتلمي تتة الحيئتتة لتتبي العقتتد الق تتادم،

لمواجدة تثديات التلمية المستتدامة الراهلتة والمستتقحمية ( دليتي اإلرشتاد

ا كتاديمي ،)ٛ- ٘ ،ٕٓٔٙ/ٕٓٔ٘ ،وقتد أضتي

متي الستلوات ا ليترة

علصتر التوزيتك اإلقمي متي أو الجغرامتتي لقحتوي الطتبب حكميتة الزراعتتة،
وذلتتك لتقميتتي ابت تراحدم حالمثامظتتات الملتمفتتة ،ثيتتث أصتتح االلتثتتا

حالكميتة متاثتاً لملتمت

الطتبب متتن الملتاط الريفيتة ،وكتذا الثض ترية

التي تقك مي لطا المثيط الج غرامي لمكمية.

ت عتتامموا م تتك ملص تتات ال تتتعمم االلكترولي تتة ،متتن ل تتبي م تتا ومرت تته ل د تتم

جام عت تتة القت تتاهرة مت تتن تيست تتيرات إلج ت تراء امتثالت تتات ح عت تتض المق ت تتررات
الدراستية ،ا متر التذي دعتم درجتتة استتعداد الطتبب لمتعا متي متك م تتي

تمك ا دوات.

وتشتمي االستمارة عم ستة أقسام ،والتتي يم كتن إيضتاثدا عمت اللثتو
التالي:

أ  -متغي ـرات شخصــية متعمق ــة بــالطالب ورهب ــاتيم ،وت ــم :اللتتوع،
اللشتأة ،مثتتي اإلقا متتة ،التقتتدير ال عتام حالمستتتوى الدراستتي ا وي ،ستتحب
الدراس تتة حالكميت تتة ،الربح تتة مت تتي است تتتكماي الدراس تتة حالكميت تتة ،التلصت تتص

المربتتوب لبلتث تتا ح تته ،درج تتة ا مضتتمية لمحت ترامل الدراس تتية المعت م تتدة

حالكمي تتة ،الربحت تتة م تتي تممت تتك أرض زراعي تتة مستصت تتمثة ،والع م تتي أ لت تتاء
ا جازة الصيفية.

ب  -المتغير التابع :درجة اتجاه طالب كمية الزراعة نحـو العمـل فـي
مجـــال الزراعـــة :ثي تتث ت تتم مراع تتاة تغطي تتة الجوال تتب الرئيس تتية ال ب تتة
المكولتة لبتجتا والتتي تتم تي متي الجالتب ال عتاطفي ،الجالتب المعرمتتي،

والجالتب الستتموكي ،وذلتتك متتن لتتبي مقيتاس م كتتون متتن متتالي عش ترة

عحارة.

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

حرستتالة الكميتتة  ،درجتتة المعرمتتة حرؤيتتة الكميتتة ،درجتتة المعرمتتة حمف د تتوم
الزراعة الثدي ة ،درجة المعرمة حمفدوم التلمية الريفية الثدي تة ،ودرجتة
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المعرمتة حالمشتتروعات القوميتتة لمتلميتتة الزراعيتتة ،مصتتادر المعمومتتات

موامت تما متاً) ،وقتد أعطيتتت تمتك االستتجاحات التتدرجات (٘،ٕ ،ٖ ،ٗ ،

المعمومات المتعمقة حالعمي مي مجاي الزراعة.

متي ثالتتة العحتارات الستتمحية ،تتم تتم تجميتتك الدرجتتة الكميتة ل كتتي محثتتوث

المتعمقت تتة حالع م ت تتي مت تتي مج ت تتاي الزراعت تتة ،ودرج ت تتة الت عت تترض لمص ت تتادر

ٔ) عمت الترتيتب وذلتتك متي ثالتة العحتتارات اإليجاحيتة ،وتطحيت الع كتتس

د  -متغيرات متعمقة بأسر الطالب ،وت م :مدلة ا ب ا ساسية ،لوع

لتعحر عن درجة االتجا لثو الع متي متي مجتاي الزراعتة ،وقتد حمت الثتد

الثياة الزراعية لألسرة.

كثد أقص .

التلص تتص م تتي التعم تتيم ل تتألب ،ثي تتازة ا ست ترة رض زراعي تتة ،وثج تتم

ا دلت لممقيتتاس التجمي عتي لظري تاً  ٔٛدرجتتة كثتد أدلتتي ،و ٓ ٜدرجتتة

ىـ  -متغ يرات متعمقة بالبيئة الداخمية لكمية الزراعة جامعة القاىرة،

ولمتث ق من حات وصد مقياس اتجا الطتبب لثتو الع متي

هيئة التدريس ،درجة الرضا عن اإلرشاد ا كاديمي ،درجة الرضا عتن

حتالطبب المحثتتو ين متتي مرثمتتة االلتحتتار القحمتتي أو المحتتدئي الستتتمارة

وت م :درجة التواصي مك زمبء الدراسة ،درجة التواصي مك أعضاء
لظام الساعات المعتمدة ،ودرجة مستاهمة المقتررات متي الت عتر عمت
العمي مي مجاي الزراعة.

و  -أسباب العـزوف عـن العمـل فـي مجـال الزراعـة مـن وجيـة نظـر
طالب المستوي الدراسي الثاني بالكمية.

تم ي الدراسة الراهلة أثد الدراسات الوصفية التثميمية،

ثيث ألدا تستدد

التعر

مستوى اتجا الطبب لثو العمي

مي مجاي الزراعة ،وكذلك التعر عم مصادر معموماتدم المتعمقة

حالعمي مي مجاي الزراعة ،وآرائدم ثوي أسحاب العزو

عن العمي

مي مجاي الزراعة ،مضبً عن التحار عدد من الفروض الحث ية من

لبي الفروض اإلثصائية المقاحمة لدا ،والملدل المستلدم مي هذ

الدراسة هو الملدل االستقرائي وذلك لمبئمته لموضوع الحثث الراهن.

 .6.8المعالجة الكمية وقياس المتغيرات:

 ،SPSSوقد تم ثساب حتات المقيتاس حاستتلدام معا متي ألفتا كرولحتاخ

( )Cronbach’salphaلتقتدير ال حتتات متتن لتتبي االتستتا التتدالمي،
وقتد حم غتت قيمتته ٗ ،ٓ.ٛٚوتمتك القي متة اللاتجتة حم احتة داللتة قويتة عمت

ملته حاستتتلدام معا متتي الصتتد التتذاتي (وهتتو يستتاوي الجتتذر الترحي عتتي

لمعا متتي حتتات المقيتتاس التتذي ت تتم ثستتاحه معا متتي ألفتتا ) ،ثيتتث حم غت تت

قيمتتته ٖٗ ،ٓ.ٜوتمتتك القي متتة حم احتتة داللتتة قويتتة عم ت صتتد المقيتتاس

المستلدم.

 .2.6.8المتغيرات المستقمة:
 .1.2.6.8المتغيرات الشخصية المتعمقة بالطالب ورهباتيم:
 -النــــوع :تت تتم قياس ت تته حس ت تؤاي كت تتي محث ت تتوث عت تتن لوع ت ته ،والثص ت تترت

استتجاحات المحثتو ين حتتين (ذ كتر)( ،أل ت ) ،وقتتد أُعطيتت الرمتتوز ٕٔ ،

 .1.6.8التعريف اإلجرائي بتجاه طالب المسـتوى الدراسـي الثـاني

بكمية الزراعة جامعة القاىرة نحو العمل في مجال الزراعة:

هتو ثالتتة االستتعداد الوجتتدالي والعقمتي القائ متتة ثتوي آرائ دتتم

لثو العمي مي مجاي الزراعة ،ويشمي ذلتك قحتولدم أو رمضتدم لمع متي
مي هذا المجاي ،مك تثديد درجة القحوي أو الترمض ،وذلتك متن لتبي
مقيتاس م كتون متالي عش ترة عحتارة ،يجيتب عل دتتا المحثتوث ،ليتثتدد متتي
اللدايتة درجتتة المحثتتوث الكميتتة المتعمقتتة حاالتجتا لثتتو الع متتي متتي هتتذا

المجاي.

االست تتتحيان ،ت تتم إج ت تراء عمميت تتة التثميت تتي اإلثصت تتائي حاست تتتلدام حرلت تتامل

حات المقياس المستلدم ،أما حاللسحة لصتد المقيتاس مقتد تتم التثقت

 .5.8نوع الدراسة والمنيج المستخدم:
عم

مت تتي مجت تتاي الزراع ت تتة ،تت تتم إدل ت تتاي حيالت تتات ع ت تتدد ٖٓ است تتتمارة لاص ت تتة

عم التوالي.

 -النشأة :تم قياس هذا المتغير حسؤاي كي محثوث عتن م كتان لشتأته،

والثصترت االستتجاحات حتين (ريت ) ،و(ثضتر) ،وقتد أعطيتت الرمتتوز

ٔ ٕ ،عم الترتيب.

 -محــل اإلقام ـــة :تتتم القيتتاس حس تؤاي المحث تتو ين ع تن م كتتان إق تتامتدم،

وكالتتت االس تتتجاحات مثص تتورة م تتي (ريت ت ) ،و(ثض تتر) ،وت تتم إعط تتاء

الرموز ٔ ٕ ،عم التوالي.

 -التق ــدير العــام بالمس ــتوى الدراســي األول :تتم قياستته وتثديتتد متتن

لت تتبي ست ت تؤاي المحثت تتوث ع ت تتن التقت تتدير الكم ت تتي ،والت تتذي ثص ت تتي عمي ت تته

وقتتد تتتم قي تتاس االتجاهتتات م تتي الحثتتث الث تتالي استتتلاداً إلت ت

 ،Likert Scaleوذلتك لدقتة وشتموي المقيتتاس ،والرتفتاع درجتة حتتات

وصتتد هتتذا المقيتتاس لظري تاً ،وح تتا لص متتي ثالتتة المقيتتاس لماس تتي
الدرجات ،والذي تتفاوت درجاته من الموامقة التا متة إلت الترمض التتام،

وذلتك أ متام كتتي عحتارة متن عحتتارات المقيتاس والتتي حم غتتت متالي عش ترة

عحتتارة تتعمت ت حاتجتتا ط تتبب المس تتتوى ال تتالي حالكمي تتة لثتتو الع م تتي م تتي
مجاي الزراعة ،وكي عحتارة متن العحتارات ال متالي عشترة أمام دتا ل متس

استجاحات تتم ي متي (موامت تما متا ،موامت  ،مثايتد ،بيتر موامت  ،بيتر

حالمستوى الدراسي الساح  ،وتم ثصر االستجاحات مي أرحك مئتات هتي

(ممتتتاز ،جيتتد جتتدا ،جيتتد ،ومقحتتوي) ،تتم أعطيتتت الق تتيم (ٗ)ٔ ،ٕ ،ٖ ،

عم الترتيب.

 -سـبب الدراس ــة بالكمي ــة :تتتم القيتاس حس تؤاي كتي محثتتوث عتن ستتحب

التثاقتته حالكميتتة ،وت تتم ثصتتر تتبث استتتجاحات ه تتي( :ربحتتة شلص تتية،

ربحة ا سرة ،والمجموع ومكتب التلسي ) ،وتم إعطاء الرمتوز (ٔ،ٕ ،

ٖ)عم التوالي.
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 -الرهبة في استكمال الدراسة بالكمية :تم قيتاس هتذا المتغيتر حستؤاي

ك ت تتي محثت ت تتوث عت ت تتن ربحتت ت تته مت ت تتي است ت تتتكماي دراست ت تتته حالكميت ت تتة ،وكت ت تتان

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

الترتيب.

الزراعة الثدي ة والذي تلاوي استتلدام طتر الزراعتة التتي ترت كتز عمت

تكلولوجيت تتا ثدي ت تتة لزيت تتادة لص ت تتوحة الترحت تتة ،ومعالج ت تتة است تتتلزامدا ،م ت تتك
استتلدام تطحيقتات الورا تة الثدي تة  ،متتك ضترورة التكيت

متك التغي ترات

الملاليتة ،وادارة ا راضتي الزراعيتتة الكتروليتًا ،والتتثكم متتي ثجتم ميتتا

التخصـص المره ــوب لاللتحـاق ب ــو :تتم القيتتاس حستؤاي المحثتوث عتتن

الري ،درجة الثرارة ،والمحي دات المسموح حاستلدامدا ،كي هذا يتتم متن

اإللتتاج اللحتتاتي ،ا راضتي والميتتا  ،عمتوم ا بذيتتة ،العمتوم االقتصتتادية

الكتروليت تاً ،وق تتد تت تتم تثدي تتد درجت تتة معرم تتة كت تتي محث تتوث حتلصت تتيص ٖ

التلصص الذي يربحه ،وتم ثصر  ٚتلصصتات( :اإللتتاج الثيتوالي،
االجتماعي ت تتة الزراعي ت تتة ،وقايت ت تتة اللح ت تتات ،والتكلولوجيت ت تتا الثيوي ت تتة) ،وقت ت تتد

أعطيت الرموز (ٔ )ٚ ،ٙ ،٘ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،عم التوالي.

ل ت تتبي أج دت ت تزة ذات ثساست ت تتات يمكل د ت تتا تست ت تتجيي العممي ت تتات الزراعيت ت تتة
اس تتتجاحات هت تتي :ي عت تتر حدرجت تتة مللفض تتة ،ي عت تتر حدرجت تتة متوست تتطة،

ي ع ت تتر حدرجت ت تتة مرتف ع ت تتة ،وقت ت تتد أعطي ت تتت الت ت تتدرجات (ٔ )ٖ ،ٕ ،عم ت ت ت

 -درجة األف مية لمبرامج الدراسية المعتمـدة بالكميـة :تتم قيتاس هتذا

الترتيب.

التلصصتات الملتمفتة حالكميتة ،حتأن يعيتتد ترتيتب تمتك الحترامل الدراستتية

التلمي تتة الريفيت تتة الثدي تتة ،والت تتذي ورد ع تتن الصت تتلدو ال تتدولي لمتلميت تتة

المتغيتر متتن لتبي س تؤاي كتتي محثتوث عتتن درجتة تفضتتيمه لمح ترامل أو
 -والتي سح ذكرها مي المتغير الساح محاشرةً  -من ا مضتي لألقتي

تفضيبً ،وذلك عم مستوى الحرامل الدراسية السحعة.

 -درجة المعرفة بمفيوم التنمية الريفيـة الحديثـة :تتم تلتاوي مف دتوم

الزراعي تتة ( ،)ٔٛ- ٔٚ :ٕٓٔٙثيت تتث تلت تتاوي المف د تتوم حاعتحت تتار عمميت تتة
تدد

لبرتقاء حثياة الريفيين ،وتثستين لوعيت دتا ،متن لتبي االستت مار

 -الرهبة في تممك أرل زراعية مستصـمحة :وقتد تتم القيتاس حستؤاي

مي رأس الماي الحشري ،مك تثستين كفتاءة استتلدام ال متوارد الطحيعيتة،

الثصترت االستتتجاحات متتي (أربتتب) ،و(ال أربتتب) ،وأعطيتتت الرمتتوز

والثضتر ،حواستطة تستلير العلصتتر

المحث ت تتوث ع ت تتن ربحت ت تته م ت تتي تمم ت تتك أرض زراعي ت تتة مستص ت تتمثة ،وقت ت تتد
ٔ ٕ ،عم الترتيب.

والتقميتتي متتن ملتتاطر تمتتوث الحيئتتة ،ولفتتض لستتحة الفقتتر والفستتاد ،م تتك

تقميتي الفتوار والفجتوة حتين الريت

الحش تتري لمتقلي تتات الموج دت تتة بت تراض التلمي تتة ،وقت تتد ت تتم تثدي تتد درجت تتة

 -العمـل أثن ــاء األج ــازة الصـيفية :تتتم قيتاس هتذا المتغيتتر حستؤاي كتتي

ال معرمتة ل كتي محثتوث متتن لتبي تبث استتتجاحات هتي :ي عتر حدرجتتة

االستجاحات مي (أعمي) ،و(ال أعمي) ،وقتد تتم إعطائ دتا الرمتوز ٕٔ ،

إعطاء الدرجات (ٔ )ٖ ،ٕ ،عم الترتيب ومقاً إلجاحة كي محثوث.

المحثتوث ع متا إذا كتان يع متتي متي ا جتازة الصتيفية أم ال ،والثصتترت
عم التوالي.

مللفضتتة ،ي ع تتر حدرج تتة متوس تتطة ،ي ع تتر حدرج تتة مرتف ع تتة ،وق تتد ت تتم
 -درجة المعرفة بالمشـروعات القوميـة لمتنميـة الزراعيـة :أي درجتة

معرمتتة كتتي محث تتوث متتن الط تتبب حتتأهم المش تتروعات القوميتتة لمتلمي تتة

 .2.2.6.8المتغيرات المتعمقة بدرجة معرفة الطالب:
درجة المعرفة برؤيـة الكميـة :تتم االسترشتاد حمف دتوم رؤيتة الكميتة ،ومقتاً
ل ت ت ت تتدليي اإلرش ت ت ت تتاد ا كت ت ت ت تتاديمي لكمي ت ت ت تتة ال زراعت ت ت ت تتة حجام ع ت ت ت تتة القت ت ت ت تتاهرة

(ٕ٘ٔٓ ،)ٕٓٔٙ/وذلتتك ح غ تترض تثديتتد درج تتة معرمتتة الط تتبب حرؤي تتة
الكمية كي عم ثدة ،وقد تم وضك بث استجاحات تم مت متي :ي عتر

حدرجتة ( مللفضتة ،متوستتطة ،ومرتف عتة) وأعطيتت التتدرجات (ٔ)ٖ ،ٕ ،

عمت ت الت ت توالي ،وقت تتد ت تتم إعطت تتاء كت تتي محث تتوث الدرجت تتة المبئ مت تتة ومق ت تاً
إلجاحته.

درج ــة المعرفــة برســالة الكميــة :تتتم أيض تاً االسترشتتاد حمف دتتوم حرستتالة

الكمي تتة ،ك م تتا ورد ح ت ت دليي اإلرش تتاد ا ك تتاديمي اللت تتاص حكمي تتة الزراعت تتة

جامعة القاهرة (ٕ٘ٔٓ ،)ٕٓٔٙ/وذلك لتثديد درجتة معرمتة المحثتو ين

متتن الطتتبب حرس تتالة الكميتتة  ،ثي تتث تتتم تلص تتيص ٖ استتتجاحات ه تتي:

يعر حدرجة مللفضة ،ي عر حدرجة متوسطة ،يعر حدرجة مرتفعة،
وأعطيتتت التتدرجات (ٔ )ٖ ،ٕ ،عم ت الترتيتتب ،وقتتد أعطتتي كتتي طالتتب
درجة تتلاسب مك إجاحته.

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

التوالي ،وذلك لكي محثوث يذكر م اي ثد المشروعات القومية لمتلمية
الزراعية ،أو مشروعان ،أو بث مشروعات عم الترتيب.

 -مصادر المعمومات المتعمقة بالعمل في مجـال الزراعـة :تتم القيتاس

حس تؤاي كتتي محثتتوث عتتن  ٚمصتتادر لممعمومتتات ،وذلتتك عم ت مقيتتاس
ب تتي (دائ م تتا ،أثيالت تاً ،ول تتادراً) ،وت تتم إعطاؤه تتا الق تتيم (ٖ )ٔ ،ٕ ،عم ت ت

الترتيب.

درجة التعرل لمصادر المعمومات المتعمقة بالعمل في مجال

الزراعة :تم قياس هذا المتغير حسؤاي كي محثوث عن درجة تعرضه

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

(ٖ )ٔ ،ٕ ،عم الترتيب ،لتعحر عن درجة التعرض لمصادر المعمومات
المتعمقة حالعمي مي مجاي الزراعة.

درجة المعرفة بمفيوم الزراعـة الحديثـة :وهلتا تتم االسترشتاد حتالمفدوم
ال توارد ع تتن ملظ م تتة ا بذيتتة والزراع تتة ( ،)ٖ- ٕ :ٕٜٓٔث تتوي مف د تتوم
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 .3.2.6.8المتغيرات المتعمقة بأ سر الطالب:

مستاعدة المقتررات التتي درستتدا متي الت عتر عم ت الع متي متي المجتتاي

 مينـة األب األساس ــية :وقتد تتم قياسته حس تؤاي المحثتوث عتن وظيفتتةوالتتد  ،وق تتد ت تتم ثصتتر الم د تتن م تتي أرح ع تتة مئتتات ه تتي :مت تزارع ،ت تتاجر،
موظت

ث كتومي ،موظت

ٕ ٗ ،ٖ ،عم التوالي.

قطتاع لتتاص ،وقتد تتم إعطائ دتا الرمتتوز ٔ،

 -ن ــوع التخص ــص ف ــي التعم ــيم ل ــ:ب :تتم قيتتاس هتذا المتغيتتر حس تؤاي

المحثتوث عتن مجتاي تعمتيم والتتد  ،وقتد تتم ثصتر مجتاي أو تلصتتص
التعميم مي مئتين ه متا زراعتي وبيتر زراعتي ،وقتد تتم إعطائ دتا الرمتزين

ٔ ٕ ،عم الترتيب.

 -حيـازة األسـرة ألرل زراعي ــة :وقتد تتم قياسته حستؤاي المحثتوث ع متتا

إذا كال تتت ا ست ترة لت تتديدا ثي تتازة رض زراعيت تتة ،وكال تتت االست تتتجاحات

الزراعتي ،وقتد تتم ثصتر االستتجاحات متي :درجتة مستاهمة ( مللفضتتة،
متوسطة ،ومرتفعة) ،م أعطيت لدا القيم (ٔ )ٖ ،ٕ ،عم الترتيب.

 .7.8أدوات التحميل اإلحصائي:
ت ع تتددت أدوات التثمي تتي اإلثص تتائي المس تتتلدمة م تتي الحث تتث

الت ت تراهن ،ثي ت تتث ت ت تتم است ت تتتلدام اللس ت تتب المئوي ت تتة ،الت كت ت ترارات ،ال مت ت تتدى،
االلث ترا

معا متي ألفتا كرولحتاخ ( )Cronbach’s alphaلتقتدير حتات المقيتاس

اللتتاص ح تتالمتغير الت تتاحك ،ك م تتا ت تتم اس تتتلدام معا م تتي االرتح تتاط الحس تتيط
لحيرسون ،التحار مرحك كاي ،والتحار  tلمقارلة ا زواج.
 .9وصـف عـيـنـة الـبـحـث

مثصورة حين لعم ،وال ،و تم إعطائدا الرمزين ٔ ٕ ،عم التوالي.

 -حجم الحياة الزراعيـة ل:سـرة :ويقصتد ح دتا إج متالي متا تثتوز أسترة

المحثوث من أراض زراعية ،وقد تتم القيتاس حستؤاي كتي محثتوث عتن
مساثة ا راضي الزراعية التي تثوزها ا سرة (حالقيراط).

 .4.2.6.8المتغيرات المتعمقة بالبيئة الداخمية لكمية الزراعة جامعة

القاىرة:

 -درجة التواصل مع زمالء الدراسة :تم تثديتدها حستؤاي كتي محثتوث

عتن درجتتة تواصتتمه متتك زمبئتته حالكميتتة ،وكتتان هلتتاك تتبث استتتجاحات

هتتي( :مللفضتتة ،متوستتطة ،ومرتف عتتة) ،وتتتم إعطتتاء التتدرجات (ٔ،ٕ ،

ٖ) عم الترتيب.

المعيتتاري ،المتوس تتط الثستتاحي ،حاإلضتتامة إلت ت استتتلدام

يتل تتاوي ه تتذا الج تتزء وصت تتفاً ه تتم لص تتائص العيل تتة ،ثيت تتث

توضت الحيالتتات ال تواردة حجتتدوي (ٔ) توزيتتك الطتتبب المحثتتو ين ثستتب

لصائصدم الشلصية وا سرية ،وقد حم غتت لستحة التذكور واإللتاث ٓ٘

 %لكي ملدما ،كما تحين أن  % ٘ٚمتن إج متالي العيلتة لشتأتدم ريفيتة،

حيل متا ٖٗ  %متن العيلتة لشتأتدم ثض ترية ،ك متا اتضت أن مثتي إقا متتة
 % ٜ٘ملدم حالري  ،ؤٗ  %متي الثضتر المديلتة  ،وتشتير الحيالتات
أيضتًا إلت تلتوع م دتن آحتاء المحثتو ين ،مقتد اتضت أن أك تر متن لص ت

العيلت ت تتة حقميت ت تتي (ٕ٘ )%يع مت ت تتي آحت ت تتاؤهم حمدلت ت تتة الزراعت ت تتة %ٔٗ ،مت ت تتن
المحثتو ين يع متتي آحتتاؤهم حالتجتتارة ،متتي ثتتين أن  % ٜٔمتتن المحثتتو ين

يع م تتي آحت تتاؤهم حالقط تتاع اللت تتاص ،حيل مت تتا ٘ٔ %م تتن المحثت تتو ين يع مت تتي

 -درجة التواصل مع أع اء ىيئة التدريس :تتم قيتاس هتذا المتغيتر

آحتتاؤهم حالقط تتاع الث كتتومي ،ك م تتا تحتتين أن  %ٖٚم تتن آحتتاء المحث تتو ين

وت تتم ثص تتر االست تتتجاحات م تتي( :درج تتة تواصت تتي مللفض تتة ،متوست تتطة،

آحتاء المحثتو ين كتتان لتوع التلصتتص متي تعمتيمدم بيتتر زراعتي  ،ك متتا

 -درجـة الر ـا عـن اإلرش ــاد األكـاديمي :وقتد تتم القيتاس حستؤاي كتتي

رض زراعي ت تتة ،م ت تتي ث ت تتين أن ٘ٗ  %الحاقي ت تتة بي ت تتر ثت ت تتائزين رض

ثصر بث استجاحات هتي( :راضتي ،راضتي لثتد متا ،بيتر راضتي)،

أك تر متتن لص ت

العيلتتة ( )% ٘ٛالتثقتوا حالكميتتة لتتربحتدم الشلصتتية،

 -درج ــة الر ــا ع ــن نظ ــام الس ــاعات المعتم ــدة :وقتتد تتم قيتتاس هتتذا

ال الويتة العا متة ومكتتب التلستي  ،متتي ثتين أن  % ٙمتن المحثتو ين قتتد

حسؤاي المحثوث عن درجة تواصمه مك أعضاء هيئتة التتدريس حالكميتة،
ومرتفعة) ،م إعطاء الدرجات (ٔ )ٖ ،ٕ ،عم التوالي.

كتتان لتتوع التلصتتص متتي تعم تتيمدم زراعتتي  ،متتي ثتتين أن ٖ %ٙم تتن

تجتتدر اإلش تتارة إلت ت أن ٘٘  %م تتن أستتر الط تتبب المحث تتو ين ث تتائزين

محثتتوث ع تتن درجتتة رض تتا عتتن اإلرش تتاد ا كتتاديمي حالكمي تتة ،وقتتد ت تتم

زراعيتة ،أ متتا حاللستتحة لستحب االلتثتتا والدراستتة حالكميتة ،مقتتد اتض ت أن

وقد أعطيت لدا القيم (ٖ )ٔ ،ٕ ،عم الترتيب.

وأك تر متتن متتث العيلتة حقميتتي  %ٖٙقتتد التثقتوا حالكميتتة حستتحب مج متتوع

المتغيتر متن لتتبي ستؤاي المحثتتوث عتن درجتة الرضتتا المتعمقتة حلظتتام

السـاعات المعتم ــدة حالكميتة ،ثيتث تتم ثصتتر تبث استتجاحات تم متتت
متي( :راضتتي ،راضتي لثتتد متا ،بيتتر راضتي) ،وقتتد أعطيتت ل دتتا القتتيم

(ٖ )ٔ ،ٕ ،عم التوالي.

التثق توا حالكمي تتة تلفيتتذاً لربح تتة أستترهم ،ك م تتا تحتتين أيضت تاً أن ٔ % ٙم تتن
الطتبب المحثتو ين لتتديدم الربحتة متي تممتتك أرض زراعيتة مستصتتمثة،

مت ت ت ت ت ت ت ت تتي ثت ت ت ت ت ت ت ت تتين أن  % ٖٜليست ت ت ت ت ت ت ت تتت لت ت ت ت ت ت ت ت تتديدم تمت ت ت ت ت ت ت ت تتك الربح ت ت ت ت ت ت ت ت تة.

 -درج ــة مســاىمة المقــررات ف ــي التعــرف عمــى العم ــل فــي مجــال

الزراع ــة :تتم قيتتاس المتغيتر متتن لتتبي ستؤاي كتتي محثتوث عتتن درجتتة
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جدول  .1توزيع الطالب المبحوثين حسب خصائصيم الشخصية واألسرية (ن= )111
الفئات

خصائص الطالب المبحوثين

 -النوع

العدد

%

 -كر

ٓ٘

ٓ٘ٓ.

 -ريف

٘ٚ

ٓ٘ٚ.

 -أنثى

 -النشأة

ٓ٘

 -ح ر "مدينة"

ٖٗ

 -ح ر "مدينة"

ٔٗ

 -ريف

 -محل اإلقامة

 -موظف بالقطاع الخاص

ٜٔ

 -زراعي

ٖٚ

 -أسرة هير حائزة ألرل زراعية

٘ٗ

 -رهبة األسرة

ٙ

ٓ٘ٛ.
ٓٙ.

 -ب يرهب

ٖٜ

ٓٙٔ.

ٔٙ

111.1

111

االتجا السمحي ،ثيث حمغت لسحتدم ٖٔ ،%مي ثين أن أقي لسحة من

المحثتو ين ثستتب م عتتالم المتغيتتر التتاحك ( مستتتوى اتجتتا الطتتبب حكميتتة

ا لزراعة جامعة القاهرة لثو العمي مي مجاي الزراعة) ،وقد تتم ثستاب
الدرجتة اإلجماليتتة التجتتا الطتتبب حكميتتة الزراعتتة جام عتتة القتتاهرة لثتتو
العمي مي مجاي الزراعة من لبي جمك الدرجات المعطاة لكي ملدا،

المحثو ين وتحم ٕٕ %يقعون مي مئة االتجا المثايد.

ولستتتلمص م تتن الجتتدوي الس تتاح أن أك تتر متتن ُم َتتي الط تتبب

المحثتتو ين حلستتحة  %ٜٙيق عتتون م تتي مئتتتي االتجتتا اإليجتتاحي والمثاي تتد،
ا مر الذي قد يشير إل وع الطبب حأهمية التعميم الزراعتي لمع متي

مي مجاي الزراعة.

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

وق تتد تراوث تتت معميت تاً ح تتين ٖٕ درجت تتة كث تتد أدلت ت إلت ت  ٜٚدرج تتة كثت تتد

 -درجة ابتجاه نحو العمل في مجال

أقص ت ت  ،ومت تتدى معم ت تتي  ٘ٙدرجت تتة ،حمتوس ت تتط ثست تتاحي ق ت تتدر ٘ٗ .ٓٙ
معيت تتاري قت تتدر ٖٔ ٔٙ.درجت تتة ،وتت تتم تقست تتيم مست تتتوى

تتبث مئتتات متستتاوية ال م تتدى هتتي اتجتتا س تتمحي (ٖٕ ٗٔ-

درجت ت تتة) ،اتجت ت تتا مثايت ت تتد (ٕٗ  ٙٔ-درجت ت تتة) ،اتجت ت تتا إيج ت ت تتاحي (ٕٜٚ- ٙ

ا لمحثو ين والتي تقرب من لص

ٓٗ٘.

ٖٜٓ.

تش تتير الحيال تتات ال ت تواردة حج تتدوي (ٕ) إل ت ت توزي تتك الطت تتبب

وتوض

ٓ٘٘.

٘ٛ

 -يرهب

العمل في مجال الزراعة:

الحيالات الواردة حالجدوي إل

ٖٓٙ.

 -المجموع ومكتب التنسيق

 .1.11مسـتوى اتجـاه الطـالب بكمي ــة الزراعـة جامعـة القـاىرة نح ــو

درجة).

ٖٓٚ.

ٖٙ

 .11الـنـتـائـج ومـنـاقـ شـتيا

االتجتتا إل ت

ٓٔ٘.

ٖٓٙ.

 -المصدر :جمعت وثسحت من حيالات الحثث.

درج تتة ،والث ت ترا

ٜٓٔ.

٘٘

 -رهبة شخصية

اإلجـمـالـي

ٓٔٗ.

ٖٙ

 -أسرة حائزة ألرل زراعية

 -الرهبة في تممك أرل زراعية مستصمحة

ٕٓ٘.

٘ٔ

 -هير زراعي

 -سبب الدراسة بالكمية

ٓٗٔ.

ٗٔ

 -موظف حكومي

 -حيازة األسرة ألرل زراعية

ٜٓ٘.

ٕ٘

 -تاجر

 -نوع التخصص في التعميم ل:ب

ٖٓٗ.

ٜ٘

 -مزارع

 -مينة األب األساسية

ٓ٘ٓ.

أن أعم

لسحة من

المحثو ين ( )%ٗٚتقك مي مئة

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

الزراعة

 -اتجـاه سمبي ()41- 23

 -اتجـاه محايد ()61- 42

 اتجـاه ايجابي ()79- 61المدى= 56

اإلجمـالي

أكبر قيمة = 79

الحسابي = 54.16
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التكـرارات

%

31

31.1

47

47.1

22
111

22.1
111

أصغر قيمة =  23المتوسط

ابنحراف المعياري = 16.13

 -المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث.

Ehab Abd El-Khalek Mohamed Heikal and Salwa Mahmoud Esmail Abd El-Fatah., 2021
 .2.11معنوية العالقة بـين درجـة اتجـاه طـالب المسـتوى الدراسـي

الذي لدية معرمة حمفدوم الزراعة الثدي ة هو طالب يسع لبضطبع

الزراعة ،وبين المتغيرات المستقمة المدروسة:

االيجاحي لثو العمي مي مجاي الزراعة.

الثــاني بكميــة الزراع ـــة جامعــة الق ـــاىرة نحــو العم ـــل

فــي مج ـــال

عمت ت م تتا ه تتو جديت تتد ومتعمت ت حالزراع تتة ،وهت تتذا حالتحعي تتة يفس تتر اتجاهت تته

 .1.2.11اختبار معنوية العالقة بين درجة اتجـاه طـ الب المسـتوى

أ مت تتا حاللست تتحة لملتيجت تتة التت تتي تتعم ت ت حمتغيت تتر درجت تتة المعرم ت تتة

الزراعة كمتغير تابع ،وبـين المتغيـرات الكميـة المدروسـة باسـتخدام

معرمتة الطالتب المحثتوث حالمشتروعات القوميتة لمتلميتة الزراعيتة ،كم متا

الدراسي الثاني بكمية الزراعة جامعـة القـاىرة نحـو العمـل فـي مجـال

معامل ابرتباط البسيط:

حالمش تتروعات القومي تتة لمتلمي تتة الزراعيت تتة ،م د تتي تعل تتي أل تته كم مت تتا زادت
كتان توج دتته لثتتو الع متتي متتي مجتاي الزراعتتة أك تتر ايجاحيتتة ،وقتتد يرجتتك

تتم إج تراء التحتتار لمعلويتة العبقتتة حتتين درجتة اتجتتا طتتبب

الستتحب م تتي ذلتتك إلت ت أن اضتتطبع المحث تتوث ومعرمتتته حالمش تتروعات

مجاي الزراعة كمتغير تتاحك ،وحتين المتغيترات الكميتة المدروستة ،ثيتث

ح دتتذا المجتتاي ،والتتذي

المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعتة جام عتة القتاهرة لثتو الع متي متي

القومية مي مجتاي التلميتة الزراعيتة قتد تتلم عتن ربحتة كاملتة متي الع متي
متتي مجتتاي الزراعتتة وهتتذا متتا يج عتتي لديتته شتتغ

حم عددها أرحعة عشر متغيراً ،وقد تحتين متن لتبي اللتتائل التتي وردت

جعي لديه استعداداً لمعمي حه مستقحبً.

المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعتة جام عتة القتاهرة لثتو الع متي متي

المعمومتات المتعمقتة حالع متي متتي مجتاي الزراعتة ،م دتتي تعلتي ألته كم متتا

حجتتدوي (ٖ) أن هلتتاك عبقتتة ارتحاطيتتة موجحتتة حتتين درجتتة اتجتتا طتتبب
مجتتاي الزراع تتة ،وحتتين ك تتي متتن المتغيت ترات ( :التقتتدير ال ع تتام حالمس تتتوى

الدراسي ا وي ،درجة المعرمة حمفدوم الزراعة الثدي ة ،درجة المعرمة

حالمشت تتروعات القوميت تتة لمتلمي ت تتة الزراعيت تتة ،درج ت تتة الت عت تترض لمص ت تتادر
المعمومات المتعمقة حالع متي متي مجتاي الزراعتة ،ثجتم الثيتاة الزراعيتة

لألسرة ،درجة التواصي مك زمبء الدراستة ،ودرجتة مستاهمة المقتررات
مي التعر عمت الع متي متي مجتاي الزراعتة) ،ثيتث حم غتت قتيم معا متي

االرتح تتاط الحس تتيط لتم تتك المتغيت ترات ٓ.ٕٙٛ ،ٓ.ٕٖٛ ،ٓ.ٕٚٗ( :علت تتد
مس تتتوى معلوي تتة ٔٓ ،ٓ.ٕٖٔ ،ٓ.ٕٕٙ ،ٓ.ٕٕٔ ،ٓ.و ٓ.ٕٜٔعلت تتد

مستتتوى معلويتتة ٘ٓ ) ٓ.عم ت الت توالي ،وتحتتين أل دتتا أكحتتر متتن م يمت د تتا

وحلاء عميه يمكن رمض الفترض اإلثصتائي ،ول كتن ال يم كتن
الجدولية،
ً
رمتض الفترض الحث تي الحتتديي ا وي حاللستحة لتمتك المتغيترات ،والقائتتي

حألته توجتتد عبقتتة معلوي تتة حتتين درجتتة اتجتتا طتتبب المستتتوى الدراستتي
ال تتالي حكميتتة الزراعتتة جام عتتة القتتاهرة لثتتو الع متتي متتي مجتتاي الزراع تتة
كمتغير تاحك ،وحين تمك المتغيرات المستقمة ساحقة الذكر .

وحاللستحة لملتيجتتة اللاصتتة حمتغيتر درجتتة الت عتترض لمصتتادر

زادت درجتة ت عتترض المحثتتوث لمصتتادر المعمومتات ثتتوي الع متتي متتي
مجاي الزراعة ،كمما كان اتجاهه لثتو الع متي متي مجتاي الزراعتة أك تر

ايجاحيتة ،وقتد يرجتك ذلتك إلت ستححين :أولد متا يتعمت حمدارتته متي التيتتار

والتقتاء المصتتادر المتعمقتتة حالمجتتاي التتذي يربتتب ميتته ،والستتحب ال تتالي

يتعمت حاستتتعداد التذي يجعمتته يحثتتث عتن المصتتادر التتي تشتتحك ربحتتته

ثتوي هتتذا المجتاي ،والتتتي قتتد تتترجم متتي المستتتقحي القريتب إل ت ألشتتطة
وم دتارات كم كتون رئيستي متي ستموكه ،ا متر التذي قتد تج عتي ملته أثتتد

الكوادر العاممة مي مجاي الزراعة.

أ م ت تتا حاللست ت تتحة لملتيج ت تتة التت ت تتي تتعمت ت ت حمتغيت ت تتر ثج ت تتم الثيت ت تتاة

الزراعية لألسرة ،يقصد حدا أله كمما زادت ثجتم الرق عتة الزراعيتة التتي

تثوزه تتا أست ترة المحث تتوث ،كم م تتا كت تتان اتجاه تته لث تتو الع م تتي م تتي مجت تتاي
الزراعتتة أك تتر ايجاحي تتة ،وق تتد يرج تتك الس تتحب م تتي ذل تتك إلت ت أن الطال تتب
المحثوث الذي يتميتز حألته ريفتي الملشتأ واإلقا متة ،قتد يستاهم ذلتك متي

ارتحاطه حشكي أكحر حالع متي متي مجتاي الزراعتة ،والستيما التثاقته حكميتة

وحاللسحة لملتيجة التتي تتعمت حمتغيتر التقتدير ال عتام حالمستتوى

الزراع تتة الس تتتكماي دراس تتته الجام ع تتة ،كت تتي ذل تتك ي تتدعم س تتحب اتجاهت تته

زادت درجتة اتجاهته لثتو الع متي متي مجتاي الزراعتة ،وقتد يرجتك الستتحب

وحاللسحة لملتيجة المتعمقة حمتغيتر درجتة التواصتي متك زمتبء

الدراسي ا وي ،يقصد حدا أله كمما ارتفك تقدير الطالب المحثوث كمما
متي ذلتتك إل ت أن الطالتتب التتذي يثصتتي عم ت 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.

اإليجاحي لثو العمي مي مجاي الزراعة حعد تلرجه.

الدراستة ،م دتتي تعلتتي ألتته كم متا زادت درجتتة تواصتتي الطالتتب المحثتتوث

حأصدقائه وزمبئه حالكمية ،كمما ازدادت درجتة اتجاهته لثتو الع متي متي
مج تتاي الزراعت تتة ،ويم ك تتن تفست تتير تم تتك اللتيجت تتة م تتن لت تتبي أن تواصت تتي
المحث تتوث حت تتزمبء الدراس تتة قت تتد يست تتم حتح تتادي الحيالت تتات ،المعمومت تتات،

وحاللست تتحة لملتيج ت تتة اللاص ت تتة حمتغي ت تتر درج ت تتة المعرم ت تتة حمف د ت تتوم

واللحترات مي متتا حيتلدم ،ا متتر التذي يج عتتي ثصتيمته متتن المعرمتة ثتتوي

الثدي تة ومفدوم دتتا ،كم متتا كتتان اتجاهتته إيجتاحي لثتتو الع متتي متتي مجتتاي

تمتك الفت ترة ل دتتم متتن التتأ ير عم ت المحثتتوث متتا قتد يجعم ته م ترتحط ح دتتم،

الزراعتة الثدي تة ،ميقصتد ح دتا ألتته كم متا زادت معرمتة الطالتب حالزراعتتة
الزراعتة ،ويم كتتن تفستتير تمتتك اللتيجتتة متتن لتتبي أن الطالتتب المحثتتوث

موضوع العمي مي مجاي الزراعة أكحر ،وذلك ن زمبء الدراسة مي

ا مر الذي قد يؤ ر مي قراراته واتجاهاته ،وذلك لدم حم احة الجماعة
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جدول  .3نتائج اختبار معامل ابرتباط البسيط لتحديد معنوية

العالقة بين درجة اتجاه طالب المستوى الدراسي الثاني

حكمية الزراعة جامعة القاهرة لثو العمي مي مجتاي الزراعتة ،وحتين كتي

الزراعة ،وبين المتغيرات الكمية المدروسة (ن=)111

درج تتة المعرم تتة حرؤيت تتة الكمي تتة ،درجت تتة المعرم تتة حرست تتالة الكمي تتة ،درجت تتة

بكمية الزراعة جامعة القاىرة نحو العمل في مجال

م المتغيرات المستقمة

قيم r

 - 1التقدير العام بالمستوى الدراسي األول

1.274

المحسوبة

 - 2درجة األف مية لمبرامج الدراسية المعتمدة

1.155

 - 3درجة المعرفة برؤية الكمية

- 1.1831

بالكمية

 - 4درجة المعرفة برسالة الكمية

 - 5درجة المعرفة بمفيوم الزراعة الحديثة
 - 6درجة المعرفة بمفيوم التنمية الريفية
الحديثة

1.111
1.283
1.113

المعنوية
**

عتن لظتتام الستتاعات المعت متدة) ،ثيتتث اتض ت أن قتيم معا متتي االرتحتتاط
تاء عم ت تمتتك اللتيجتتة ال يم كتتن رمتتض الفتترض اإلثصتتائي،
٘ٓ ،ٓ.وحلت ً
ول كت تتن يم ك ت تتن رم ت تتض الف ت تترض الحث ت تتي الح ت تتديي ا وي حاللس ت تتحة لتم ت تتك

1.226

*

 - 11درجة التواصل مع زمالء الدراسة

1.231

 - 11درجة التواصل مع أع اء ىيئة التدريس

1.121

 - 13درجة الر ا عن نظام الساعات المعتمدة

- 1.134

 - 12درجة الر ا عن اإلرشاد األ كاديمي

 - 14درجة مساىمة المقررات في التعرف عمى
العمل في مجال الزراعة

المستوى الدراسي ال الي حكمية الزراعتة جام عتة القتاهرة لثتو الع متي متي

مجتاي الزراعتة كمتغيتر تتاحك ،وحتين تمتك المتغيترات المستتقمة التتي ستح

 - 8درجة التعرل لمصادر المعمومات المتعمقة 1.212
 - 9حجم الحياة الزراعية ل:سرة

المتغيترات ،والقائتتي حألته توجتتد عبقتة معلوي تتة حتين درجتتة اتجتا طتتبب

**

*

بالعمل في مجال الزراعة

هيئتة التتتدريس ،درجتتة الرضتا عتتن اإلرشتتاد ا كتاديمي ،ودرجتتة الرضتتا
الحستيط لتمتك المتغيترات أقتي متن م يمت دتا الجدوليتة علتد مستتوى معلويتتة

 - 7درجة المعرفة بالمشروعات القومية لمتنمية 1.268
الزراعية

ذكرها .

 .2.2.11اختبار وجـود عالقـة معنويـة بـين مسـتوى اتجـاه طـالب
المستوى الدراسي الثاني بكمية الزرا عة جامعة القاىرة نحو العمل
فــي مج ـــال الزراعــة كمتغي ـــر تــابع ،وب ـــين المتغيــرات الوصـــفية

المدروسة (اختبار مربع كاي):

*

تتم استتتلدام التحتتار مرحتك كتتاي لتثديتتد معلويتة العبقتتة حتتين

- 1.133
1.219

مئتتات مس تتتوى اتجتتا ط تتبب المستتتوى الدراس تتي ال تتالي حكمي تتة الزراع تتة

جام عت تتة القت تتاهرة لثت تتو الع مت تتي مت تتي مجت تتاي الزراعت تتة ،وحت تتين المتغي ت ترات

*

الوصفية المدروسة والتي حم عتددها اثتد عشتر متغيتراً ،وهتي( :اللتوع،

اللش تتأة ،مثت تتي اإلقا مت تتة ،مدلت تتة ا ب ا ساس تتية ،لت تتوع التلصت تتص مت تتي

* القيمة الجدولية لمعامل ابرتباط البسيط لبيرسون عند مستوى 1.15

التعمتتيم ل تتألب ،ثي تتازة ا ست ترة رض زراعيتتة ،س تتحب الدراس تتة حالكمي تتة،

=  ** ،1.197عند مستوى 1.256 =1.11

الربحتتة متتي استتتكماي الدراستتة حالكميتتة ،التلصتتص المرب توب لبلتثتتا

المرجعية ا ك ر تأ يراً السيما مي تمك الفترة من عمر المحثوث.

أما حاللسحة لملتيجة اللاصة حمتغير درجة مساهمة

المقررات مي التعر عم العمي مي مجاي الزراعة ،ميقصد حدا أله
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 ،

ومؤدى هذا الملط هو أن المقررات الدراسية تساعد تمك الفئة من
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
مك معايير الجودة ،ا مر الذي قد يجعي من أهم ملرجات دا

تلمية الجوالب المعرمية ،المدارية ،والوجدالية لدى الطبب ميما يتعم

حمجاي الزارعة.

متن المتغي ترات( :درجتتة ا مضتتمية لمح ترامل الدراستتية المعت متتدة حالكميتتة،

المعرمتة حمف دتتوم التلميتتة الريفيتة الثدي تتة ،درجتتة التواصتي متتك أعضتتاء

**

يتف

وجود عبقة ارتحاطية حين درجتة اتجتا طتبب المستتوى الدراستي ال تالي

حته ،الربحتة متتي تممتك أرض زراعيتتة مستصتمثة ،والع متتي أ لتاء ا جتتازة
الصيفية).

وتحتتين اللت تتائل ال تواردة حج تتدوي (ٗ) ألتته عل تتد تطحي ت التح تتار

مرحتتك كتتاى اللتحتتار معلوي تتة العبقتتة ،تحتتين أل د تتا معلويتتة علتتد مس تتتوى

٘ٓ ،ٓ.حت تتين مست تتتوى اتجت تتا طت تتبب المست تتتوى الدراست تتي ال ت تتالي حكميت تتة
الزراعتة جام عتة القتاهرة لثتو الع متي متي مجتاي الزراعتة ،وحتين متغيتتري

(ثي ت تتازة ا س ت ت ترة رض زراعيت ت تتة والربحت ت تتة مت ت تتي تممت ت تتك أرض زراعيت ت تتة
مستص تتمثة) ،ثيت تتث حم غت تتت قي مت تتة مرح تتك كت تتاي المثست تتوحة ل كت تتي مل دت تتا:

(ٖٗ ،)ٛ.و(ٕٓ )ٛ.عمت ت الترتيت تتب ،وق تتد اتض ت ت أل دت تتا أكح تتر مت تتن مت تتن

م يمتي دتا الجدوليتتة (وقيمت دتتا  ،)٘.ٜٜوذلتك عتتن مستتتوى معلويتتة ٘ٓٓ.

ودرجة ثرية ٕ ،لذا يمكن رمض الفرض اإلثصائي ،وال يم كتن رمتض
الفترض الحث تتي الحتتديي ا وي حاللستتحة ل دتتذين المتغي ترين ،والقائتتي حألتته

ك متتا اتض ت أيض تًا متتن اللتتتائل الموضتتثة حجتتدوي (ٖ) عتتدم

توج تتد عبق تتة معلويت تتة ح تتين مست تتتوى اتج تتا ط تتبب المس تتتوى الدراست تتي

ال الي حكمية الزراعة جامعة القاهرة لثو العمي مي مجاي الزراعة،
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جدول  .4نتائج اختبار (كا )²لتحديد معنوية العالقة بين مستوى

اتضت أن قتيم ( كتتا )²المثستوحة أقتتي متن قتيم ( كتتا )²الجدوليتة الملتتاظرة

جامعة القاىرة نحو العمل في مجال الزراعة ،وبين

اإلثصائي ،ولكن يمكن رمض الفترض الحث تي الحتديي ا وي حاللستحة

اتجاه طالب المستوى الدراسي الثاني بكمية الزراعة

المتغيرات الوصفية المدروسة (ن= )111
المتغيرات المدروسة

قيمة

كا²

المحسوبة

قيمة كا²
الجدولية

 النوع -النشأة

1.43

5.99

2

 -محل اإلقامة

1.51

5.99

2

 -مينة األب األساسية

12.59 3.17

 -نوع التخصص في التعميم ل:ب

5.99

* 5.99 8.43

2

 -سبب الدراسة بالكمية

1.11

9.49

4

 -الرهبة في استكمال الدراسة بالكمية

2.29

5.99

2

 -التخصص المرهوب لاللتحاق بو

21.13 5.41

 الرهبة في تممك أرل زراعية مستصمحة * 5.99 8.125.99

2

 -العمل أثناء األجازة الصيفية

الثاني بكميـة الزراعـة نحـو العمـل فـي مجـال الزراعـة حسـب
محل اإلقامة (ريف  /ح ر):

يتحت تتين مت تتن ل ت تتبي اللتت تتائل الت ت تتي وردت حجت تتدوي (٘) وج ت تتود

متترو معلوي تتة ح تتين متوس تتطي درج تتة اتج تتا الط تتبب لث تتو الع م تتي م تتي
مجاي الزراعة ثسب مثي اإلقامة (ري

 /ثضر) ،ثيتث حم غتت قي متة

 tالمثستتوحة ٖ ٕ.ٜٔوهت ت أكحتتر م تتن قي م تتة لظيرت دتتا الجدولي تتة وذل تتك

عل تتد مست تتتوى معلويت تتة ٘ٓ ،ٓ.وقت تتد تح تتين أن الفت تتر المعلت تتوي لصت تتال

الط تتبب الت تتذين تث تتدد مثت تتي إق تتامتدم حت تتالري  ،ثي تتث حم ت ت المتوست تتط

الثستتاحي لتمتتك الفئتتة لث تتو ٕ ٖٗ.ٙمقاحتتي  ٕٜ.ٛٚلمطتتبب المحث تتو ين

ال ذين تثدد مثي إقتامتدم حالثضتر  ،ويم كتن تفستير ذلتك حتأن الطتبب

12
2

2.53

 .3.11معنوية الفروق بين درجة اتجـاه طـالب المسـتوى الدراسـي

6
2

 -حيازة األسرة ألرل زراعية

ساحقة الذكر .

DF

1.31

1.62

القاهرة لثو العمي مي مجاي الزراعة ،وحين حاقي المتغيترات الوصتفية

الحرية

5.99

لح تتاقي المتغيت ترات الوص تتفية ،والقائ تتي حأل تته توج تتد عبق تتة معلويت تتة ح تتين

مستتوى اتجتا طتتبب المستتوى الدراستتي ال تالي حكميتتة الزراعتة جام عتتة

درجات

2

ل دت ت تتا ،وذلت ت تتك علت ت تتد مست ت تتتوى ٘ٓ ،ٓ.لت ت تتذا ال يم كت ت تتن رمت ت تتض الفت ت تترض

المقيمين حالري

يفضمون التعميم الزراعي والعمي مي المجاي الزراعي

لتقت تتديم ال ت تتدعم الفل ت تتي واس ت تتت مار أمض ت تتي لثي ت تتازة أس ت تترهم الزراعي ت تتة أو

الثيوالية.

 -المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث.

* عند مستوى معنوية 1.15

تاء عمي تته يم ك تتن رم تتض الف تترض اإلثص تتائي ،وال يم ك تتن
وحل ت ً

رم تتض ال ف ت تترض الحث ت ت ي الحدي ت تتي ال تتالي والقائ ت تتي حأل تته :توجت تتد مت تترو

وحتتين متغي تتري ثيتتازة ا ست ترة رض زراعيتتة والربح تتة متتي تمم تتك أرض
زراعية مستصمثة .

ويمكن تفسير اللتيجتة المتعمقتة حمتغيتر ثيتازة ا سترة رض

زراعيتة متتن لتتبي أن ا سترة الممارستتة لمدلتتة الزراعتة ي ترتحط أمرادهتتا

معلوية حين درجة اتجا طبب المستتوى الدراستي ال تالي حكميتة الزراعتة

ثسب مثي إقامتدم (ري /ثضر) لثو العمي مي مجاي الزراعة .

جدول  .5قيم إختبار " "tلمعنوية الفـروق بـين درجـة إتجـاه الطـالب
نح ـــو العم ـــل ف ـــي مجـــال الزراع ـــة حســـب محـــل اإلقامـــة

حتمتك المدلتة ارتحاط تاً وجتدالياً ،وقتد ي كتتون الستحب متي ذلتتك أل دتا مصتتدر

(ريف/ح ر)

دلمدم ،ا مر الذي يزيد من مستتوى اتجتا المحثتو ين لثتو الع متي متي
مجتاي الزراعتة ،والستيما الملت متتين ستر ثتائزة رض زراعيتة ،ويتتدعم

ذلك اللتيجة التتي ستح ذكرهتا والمتعمقتة حمتغيتر ثجتم الثيتازة الزراعيتة
سر الطبب المحثو ين.

محل اإلقامة

المتغير التابع

 درجة إتجاه الطالبنحو العمل في مجال

ك متا يم كتن تفستير اللتيجتة اللاصتة حمتغيتر الربحتة متي تممتتك

الزراعة

أرض زراعية مستصمثة من لبي أن تمك الربحة قد تتلم عتن استتعداد

وميتوي المحثتو ين ثتوي االلت متاء والع متي متي مجتاي الزراعتة ،ثيتتث أن

توامر االستعداد ،حاإلضامة إلت االلتثتا حالدراستة حكميتة الزراعتة ،كتي

المتوسط الحسابي

ريف
ٕٖٗ.ٙ

ح ر
ٕٜ.ٛٚ

قيمة t

المحسوبة

*ٖٕ.ٜٔ

 -قيمة  tالجدولية علد مستوى ٘ٓٔ.ٜٛ = ٓ.

ذلك يدعم إيجاحية االتجا لثو العمي مي مجاي الزراعة.

كما يشير لفس الجدوي إلت عتدم وجتود عبقتة معلويتة حتين

المتغير التاحك وحاقي المتغيرات الوصفية المدروسة ساحقة التذكر ،مقتد
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المعنوية

*
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 .4.11معنوية الفروق بين درجة اتجاه النوع ابجتماعي (الطمبة /
الطالبات) بكمية الزراعـة جامعـة القـاىرة
مجال الزراعة:

نحـو العمـل فـي

لممحثو ات اإللاث  ،ويمكن تفستير تمتك اللتيجتة متن لتبي ت عتدد وتلتوع

ب متتن
مجتاالت ومترص الع متي متي المجتاي الزراعتتي والتتي قتد تبئتم كت ً

التتذكور واإلل تتاث ،ا م تتر ال تتذي يج عتتي الجلس تتين متش تتاحدين م تتن ثي تتث
درجة اتجا كب ملدما لثو العمي مي مجاي الزراعة.

تشير اللتائل التتي وردت حجتدوي ( )ٙإلت عتدم وجتود مترو

واس تتتلاداً لتمت تتك اللتيج تتة ،مإلت تته ال يم ك تتن رمت تتض الفت تترض

معلوي ت تتة ح ت تتين متوست ت تتطي درج ت تتة اتج ت تتا اللت ت تتوع االجت م ت تتاعي (الطمحت ت تتة /

اإلثصتائي ،ويم كتن رمتض الفتترض الحث ت ي الحديتتي ال التث والقائ تتي

الطالحات) حكمية الزراعة جامعة القاهرة لثو العمي مي مجاي الزراعة،

حألت تته :توجت تتد مت تترو معلويت تتة حت تتين درجت تتة اتجت تتا اللت تتوع االجت م ت تتاعي

وقتتد حم غ تتت قي م تتة  tالمثستتوحة  ،ٔ.ٖٓٛواتضت ت أل د تتا أقتتي م تتن قي م تتة

(الطمحتة  /الطالحتات) حكميتتة الزراعتة جام عتة القتتاهرة لثتو الع متي متتي

لظيرت دت تتا الجدوليت تتة علت تتد مست تتتوى معلويت تتة ٘ٓ ،ٓ.وقت تتد حم ت ت المتوس ت تتط

مجاي الزراعة .

الثست تتاحي لمطمح ت تتة المحثت تتو ين ال ت تتذكور لثت تتو ٔ ٖٙ.ٚمقاح ت تتي ٕٖٗٔ.

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

المتغير التابع

 -درجة إتجاه الطالب نحو العمل في مجال الزراعة

 -قيمة  tالجدولية علد مستوى ٘ٓٔ.ٜٛ = ٓ.

المتوسط الحسابي

الطمبة ( كور)

الطالبات (إناث)

المحسوبة

ٖٔٙ.ٚ

ٕٖٗٔ.

ٔ.ٖٓٛ

 .5.11درج ــة أف ــمية الب ـرامج الدراس ــية المعتم ــدة بكمي ــة الزراع ــة
جامعة القاىرة من وجية نظر المبحوثين:
تكش ت

اللت تتائل الت تتي وردت حج تتدوي ( )ٚع تتن آراء الط تتبب

المحثو ين ثوي درجة أمضمية الحرامل الدراسية المعتمدة حكمية الزراعة

جام ع تتة الق تتاهرة ،ثيت تتث اثتم تتت كت تتي م تتن ح ت ترامل التكلولوجي تتا الثيويت تتة،
اإللتتاج الثي توالي ،ووقايتتة اللحتتات الرتتتب ا ولتتي ،ال اليتتة ،وال ال تتة عم ت

التوالي ،وحمغت لستحة كتي متلدم ٕٕ ،%ٕٔ ،%و٘ٔ %عمت الترتيتب،
متي ثتين أن حرلتامجي اإللتتاج اللحتاتي وا راضتي والميتا اثتتب الترتيتب

الراحتتك والل تتامس عمت ت الت توالي ،وحم غ تتت لس تتحتدما ٗٔ %ؤٕ %عمت ت

الترتي تتب ،حيل مت تتا اثت تتتب حرلت تتامجي عم تتوم ا بذيت تتة والعمت تتوم االقتصت تتادية

لسحتدما ٓٔ %و %ٙعم الترتيب.

اإللتت تتاج الثي ت توالي ،ووقاي ت تتة اللحت تتات عمت ت ت أعم ت ت لس ت تتب حت تتين الط ت تتبب
المحثتو ين إلت التشتار م كترة متت معا متي التثاليتي حتين الطتبب ليصتتح

مجاي عممدم حعد التلرج ،وذلك حاللستحة لمممتثقتين ححرلتامل التكلولوجيتا

الثيوي تتة ،ع تتبوةً عم ت ت ك ت ترة م تترص الع مت تتي للت تريجين حرل تتامل اإللتت تتاج

الثي توالي ،وكتتذا حاللستتحة لمممتثقتتين ححرلتتامل وقايتتة اللحتتات ،ثيتتث يتس تتك
أمامدم مجاي العمي حعد التلرج مي الشركات المتلصصة مي اإللتاج

اللحاتي ،وكذا مي مجاي تركيب وتسوي ا سمدة والمحيدات.

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

ثيث اثتب كي من مصدري شحكة المعمومات/االلترلت ،وا صدقاء

البرامج الدراسية المعتمدة بالكمية

م

 -البرامج الدراسية المعتمدة

14

14.1

1

 -اإل نتاج الحيواني

3

 -األ ار ي والمياه

12

 -العمـوم اإلقتصـادية واإلجتماع يـة

6

 -وقاية النبات

15

15.1

111

111.1

2
4
5
6
7

 اإل نتاج النباتي عموم األه يةالزراعية

 التكنولوجيا الحيويةاإلجـمـالـي

21

11

22

 -المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث.

وزمبء الدراسة المرتحتين ا ول وال الية عم التوالي ،وقد حمغت قيمة

الترتيب

المتوسط الثساحي لكي ملدما  ٕ.ٖٜوٗٓ ٕ.عم التوالي ،كما اثتي

21.1

الثاني

12.1

الخامس

11.1
6.1

22.1

مصدر الديئة المعاولة وأعضاء هيئة التدريس المرتحة ال ال ة حمتوسط

الرابع

السادس
السابع
الثالث
األول

اتض

من اللتائل الواردة حجدوي ( )ٛتلوع مصادر

المعمومات المتعمقة حا لعمي مي مجاي الزراعة حين الطبب المحثو ين،

جدول  .7توزيع الطالب المبحوثين وفقاً ألرائيم حول درجة أف مية
التكرار

بير معلوية

وقتتد يرجتتك الستتحب متتي ثصتتوي ح ترامل التكلولوجيتتا الثيوي تتة،

واالجتماعيتة الزراعيتتة الترتيتب الستتادس والستتاحك عمت الت توالي ،وحم غتتت

%

قيمة t

المعنوية

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

واللامسة عم

عم

التوالي حمتوسط ثساحي حمغت قيمته ٓ ٔ.ٚؤ.ٜ٘

الترتيب ،حيلما اثتب مصدري المجبت الزراعية المتلصصة

والمشر

ا كاديمي المرتحين السادسة والساحعة عم

التوالي ،ثيث

حمغت قيمة المتوسط الثساحي لكي ملدما ٕٖ ٔ.ؤٖ ٔ.عم
التوالي.
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ولستتتلتل متتن ال عتترض الستتاح اتستتاع لطتتا استتتلدام شتتحكة

الجتدير حالتذكر أن أهميتتة مئتة الديئتتة المعاولتة وأعضتتاء هيئتة التتتدريس

والمعرمة ،كما أن لألصدقاء وزمبء الدراسة أهمية لاصة متن ثيتث

ومصدر لممعمومات ي ت ميته الطتبب ،وقتد يرجتك ذلتك للشتاط اإلرشتاد

المعموم تتات االلترل تتت  ،ثي تتث أص تتح م تتن أه تتم مص تتادر المعموم تتات
اعتحتتارهم مصتتدر لتحتتادي وتلاقتتي المعموم تتات ،وقتتد يرجتتك ذلتتك ل ك تتولدم

جماعت تتة مرجعيت تتة ها مت تتة وذات تت تتأ ير عم ت ت الطالت تتب المحثت تتوث ،ومت تتن

حاللس تتحة لمطت تتبب المحث تتو ين قت تتد ترج تتك العتحت تتارهم ق تتدوة مت تتؤ رة مت تتيدم،
واإلشترا

ا كتاديمي التذي متل مرصتتة أكحتر لبثت كتاك والتعا متي حتتين

قطحي العممية التعميمية وهما المعمم والطالب.

جدول  .8توزيع الطالب المبحوثين وفقاً لمصادر معموماتيم المتعمقة بالعمل في مجال الزراعة (ن=)111
دائما

مصادر المعمومات المتعمقة

اإلجمالي

المتوسط

ت

%

ت

%

ت

%

%

الحسابي

 -الييئة المعاونة وأع اء ىيئة التدريس

21

21.1

34

34.1

45

45.1

111.1

1.76

الثالث

 -المشرف األ كاديمي

12

12.1

7

7.1

81

81.1

111.1

1.31

السابع

 -شبكة المعمومات  /اب نترنت

58

58.1

23

23.1

19

19.1

111.1

2.39

األول

 -برامج اإل اعة المحمية

16

16.1

27

27.1

57

57.1

111.1

1.59

الخامس

 -برامج التميفزيون المتخصصة

 -المجالت الزراعية المتخصصة

21
9

21.1

28

28.1

51

51.1

111.1

1.71

الرابع

 -األصدقاء وزمالء الدراسة

41

41.1

22

22.1

37

37.1

111.1

2.14

الثاني

بالعمل في مجال الزراعة

أحيانا

9.1

14

14.1

 -المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث.

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

توض ت ت ت اللت ت ت تتائل الت ت ت تتي وردت حج ت ت تتدوي ( )ٜآراء الط ت ت تتبب

المحثو ين ثوي أسحاب العزو عن العمي متي مجتاي الزراعتة ،والتتي

ت عتتددت وتلوعتتت ،ثيتتث اثتتتي كتتي متتن اللفتتاض ا جتتور متتي متجت تتاي

التزراع تتة ،اللظت ترة المتدليتتة لممجت م تتك ل متتن يع م تتي متتي قط تتاع الزراع تتة،

واللفتاض متترص الع متي ح عتتد التلترج الترتيتتب ا وي ،ال تالي ،وال التتث

عم التوالي ،وقتد حم غتت لستحة كتي متلدم  ،%٘ٗ ،%ٙٚوٕٗ %عمت

التوالي ،حيلما لجد أن االستت مار متي مجتاي الزراعتة يثتتاج لترأس متاي

يصتعب تتومر لتدى أبمتب الترابحين حالع متي متي المجتاي وأبمتب مترص
الع متي المتاثتتة متي مجتتاي الزراعتتة يفضتي التتذكور عتن اإللتتاث اثتتتب

الترتيتتب الراحتتك واللت تامس عم ت التت توالي ،وقتتد حم غتتت لس تتحة كتتي ملد م تتا

 %ٖٜوٖٖ %عم التوالي ،مي ثين اثتتي كتي متن وجتود لستحة كحيترة

نادرا

77

77.1

111.1

مجتتاي الزراعتتة ،التتحعض التثت ت حالكميتتة وهتتو بي تتر راب تتب أساس تاً م تتي

الع م تتي حشدادتت تته الجامعي ت تتة ،و م تترص الع م تتي المتاثت تتة صت ت عحة وبيت تتر
مبئ متة الترتيتتب الستادس ،الستتاحك ،وال تامن عم ت التتوالي ،ثيتتث حم غتتت

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

استلاداً إل

ما تم التوصي إليه من لتائل مي الحثث الراهن ،مإله

يمكن تدعيم وتعزيز االتجاهات االيجاحية لمشحاب المتعمم من طبب
كمية الزراعية التاحعة لجامعة القاهرة لثو العمي مي مجاي الزراعة من

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

مي مجاي الزراعة ،وتقديم كي التيسيرات والجدود المدعمة لذلك

 -أسباب العزوف عن العمل في مجال الزراعة

1

انخفال فرص العمل بعد التخرج

3

فرص العمل المتاحة صعبة وهير مال ئمة

2
4
5
6
7
8

السادس

متتن الطتتبب واللت تريجين لتتيس ل تتديدم وعتتي كتتامي حأهمي تتة الع متتي م تتي

جدول  .9توزيع الطالب المبحوثين وفقاً ألرائيم حول أسباب العزوف عن العمل في مجال الزراعة (ن=)111
م

1.32

الترتيب

انخفال األجور في مـجـال الـز ارعـة

تكرار

42

42.1

الثالث

6

6.1

الثامن

67

المجتمع لدية نظرة متدنية لمن يعمل في قطاع الزراعة

أهمب فرص العمل المتاحة في مجال الزراعة يف ل ال كور عن اإل ناث

البعل التحق بالكمية ،وىو هير راهـب أساساً في العمل بشياد تـو الجامع يـة

وجود نسبة كبيرة من الطالب والخريجين ليس لدييم وعي كافي بأىمية العمل في مجال الزراعة

ابستثمار في مجال الزراعة يحتاج لرأس مال يصعب توفره لدى أهمب الراهبين بالعمل في المجال

* المصدر :جمعت وحسبت من بيانات البحث.
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%

الترتيب

67.1

األول

54

54.1

الثاني

26

26.1

السابع

33
28
39

33.1
28.1
39.1

الخامس
السادس
الرابع
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 .2ضتترورة قيتتام الج دتتات المعليتتة حتقتتديم التتدعم اإلعب متتي الموج تته
لتمك الفئة ،مك التركيز عمت مجتاالت الزراعتة الثدي تة ،ومف دتوم

التلمية الريفية الثدي ة.

االقتصادية واالجتماعية الزراعية) ،مجمة اإلسكلدرية لمعموم الزراعيتة،

مجمد ٕ ،ٙعدد ٘.

المركز المصري لمدراسات ابقتصادية .)2121( ،رأي مي أزمة

 .3لمت مترص ع متي مبئ متة متتي مجتالي التلميتة الريفيتة والزراعيتتة،

الزراعة ،رأى مي لحر ،العدد ٗٔ.

 .4ضرورة عقد اللدوات الت قيفية التي تزيد من وعي ومعرمة طبب

اللفسي المعرمي لثو التدريب الذهلي وعبقته حموقك الضحط ،مجمة

والريفيت تتة المست تتتدامة ،وكت تتذا حمج ت تتاي الزراعت تتة وأهميت دت تتا حاللس ت تتحة

ت قرير التنمية اإلنسـانية العربية ( .)2116الشحاب وآما التلمية،

مك دعم الحلية التثتية لقطاع الزراعة.

كمي تتة الزراعت تتة حجام عت تتة القت تتاهرة مي مت تتا يتعم ت ت حالتلميت تتة الزراعيت تتة

لممجتمك ككي.

 .5ضتترورة وض تتك ح ع تتض ا لمق تتررات الدراس تتية المتلصص تتة والت تتي
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.

 .6ض تترورة المداومت تتة ع م ت ت تثديت تتد اثتياج تتات ست تتو الع مت تتي ،مت تتك
اس تتتمرارية تثت تتديث تم تتك االثتياجت تتات عم ت ت متت ترات زمليت تتة بيت تتر
متحاعتتدة ،متتك استتت مار ذلتتك م تتي الدراستتة حكميتتة الزراعتتة التاح ع تتة

لجام عتة القتتاهرة ،حثيتتث أن تثق ت حاللدايتتة اثتياجتتات ومتطمحتتات

سو العمي الواقعية.

 .7ضتترورة تق تتديم كتتي ال تتدعم ال م تتالي ،االقتصتتادي ،والفل تتي ال تتبزم

الوتار ،ناظم شاكر و سمطان ،منيل خطاب .)2117( ،االتجا

الرامدين لمعموم الرياضية ،مجمد ٖٔ ،عدد ٖٗ.

مكتب التلمية ،حرلامل ا مم المتثدة اإللمائي مي الدوي العرحية.

سكر ،عبدالعاطي حميدة .)1996( ،دراسة اتجاهات الزراع لثو

الثممة القومية اإلرشادية الزراعية لمقم

ثمادة مثامظة الحثيرة ،رسالة ماجستير ،كمية الزراعة ،جامعة
اإلسكلدرية.

صديق ،حسين،)2112 (،االتجاهات من ملظور عمم االجتماع،
مجمة جامعة دمش  ،المجمد ،ٕٛعدد ٖ.

طنطاوي ،عالم محمد والحسيني ،لميـاء سـعد .)2113( ،مثتددات

اتجتا التتزراع لثتتو ممارستات تثستتين وصتتيالة ا راضتي الزراعيتتة متتي

ح عتتض قتترى مثامظتتات الحثي ترة والغرحيتتة وكفتتر الشتتيب ،مجمتتة الحثتتوث
الزراعية ،مجمد ٔ ٜعدد ٖ ،ص.ٜٔٔٚ- ٔٔٚٚ :

وثيقـــــــــــة الخطــــــة اإلستراتيجيــــة لكميـة الزراعـة .)2114( ،كميتة

لمل ت تريجين الثاصت تتمين عم ت ت أراضت تتي زراعيت تتة مستصت تتمثة ،مت تتك

الزراعة ،جامعة القاهرة.ٕٓٔٗ- ٕٓٔٓ ،

 .12المراجـع

المعتمدة ،كمية الزراعة ،جامعة القاهرة.

أهمية متاحعتدم وتقديم العون والمساعدة لممتع رين ملدم.

مي حعض قرى مركز كوم

دليل اإلرشاد األكاديمي .)2116/2115( ،لظام الساعات

إدارة شئون الطالب .)2121( ،إثصتاءات الطتبب المستجمين حكميتة

ىاشم ،احمد مرعي .)2118( ،دور التلظيمات الجامعية مي تلمية

الصندوق الدولي لمتنمية الزراعية .)2116( ،تقريتر التلميتة الريفيتة،

تلظيم المجتمك ،مجمة كمية اللدمات االجتماعية لمدراسات والحثوث

الص ــياد ،جــالل مصــطفي ،ومصــطفي جــالل مصــطفى.)1991( ،

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

الرسول ،أحمد أبو اليزيد ،عون خيراهلل عون حمـد ،إيمـان يوسـف

منظم ــة األه يــة والزراعــة ل:م ــم المتحــدة .)2117( ،إلجتتاح ل دتتل

الزراعي مي مصر ،مجمتة العمتوم االقتصتادية واالجتماعيتة الزراعيتة،

والزراعة ،دليي .ٕٓٔٚ

الزراعة جامعة القاهرة ،ديسمحر ٕٕٓٓ.

تعزيز تثوي الري

الشمولي ،االست مار مي السكان الريفيين.

المعايلة اإلثصائية .دار المريب ،الرياض.

حـافظ يوسـف .)2118(،التعمتيم الزراعتي وتتأ ير عمت ل متو القطتاع

ٕٓ٘ٓ ،شعحة اقتصاديات التلمية الزراعية.

منظمـة األه يـة والزراعـة ل:مـم المتحـدة .)2113( ،سياستة تثقيت

الرسول ،أحمد أبو اليزيد ،مي مصطفى حسن مرسي ،و آبء محمد

زراعيتتة

اجتماعية  ،جامعة الفيوم  ،عدد ٖٔ.

الممرات االقتصادية مي القطاع الزراعي ،مطحوعتات ملظ متة ا بذيتة
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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.
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