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بالتعليم   الملخص: االلتحاق  عن  العزوف  ظاهرة  وراء  األسباب  وتشخيص  وتحليل  وصف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

لتحقيق أهداف الدراسة  و  ، والتعرف على اآلثار االقتصادية المترتبة على هذه الظاهرةفي ليبيا    الزراعي العالي والمتوسط  

والمغلقة  استبانةصممت   المفتوحة  األسئلة  من  عدد  على  اشتملت  من   ،محكمة  نسبية  طبقية  عشوائية  عينة  اختيار  تم  و 

( مجموعها  الدراسة  بالغيران120مجتمع  المتوسط  الزراعي  والمعهد  طرابلس  بجامعة  الزراعة  كلية  على  موزعة   )، 

تراوحت قيم  و  ،SPSSوذلك باستخدام برنامج  ،لوصفي والتحليلي في تحليل البياناتأساليب اإلحصاء االدراسة  استخدمت  

نتائج التحليل اإلحصائي أن  أظهرت    ،%( األمر الذي يعكس االتساق الداخلي لمقاييس الدراسة0.73)ألفا  كرونباخ    معامل

( قيم  جميع  كانت  حيث  العزوف  ظاهرة  مع  معنوية  بعالقة  ترتبط  الدراسة  فرضيات  )tجميع  من  أكبر  المحسوبة   )t  )

 ( معنوية  مستوي  عند  أن    ،(0.05الجدولية  اعتبارها  في  تأخذ  الدراسة  عينة  فإن  موجبة  االرتباط  معامالت  قيم  وجميع 

% على أن هناك تناقص  88أن غالبية مجتمع العينة متفقون بنسبة   كما    ،فرضيات الدراسة هي أبرز مسببات الظاهرة  

ا  مستمر عامل التعليمأعداد الطالب  الدراسة     ،الزراعي  لملتحقين بمجال  التناقص في    نأ   إلىكما توصلت  استمرار هذا 

اقتصادية   له تداعيات  الزراعي  الملتحقين  بتعليم  الواردات من     أهمهاأعداد الطالب  العجز في الصادرات وزيادة نسبة 

توجه    ،ق العمل  الدراسة بوضع مناهج متكاملة ومتطورة ومرنة تتوائم مع متغيرات سو  أوصتوقد   ، المنتجات الزراعية   

إلى  األعالم  الزراعي    أجهزة  التعليم  بأهمية  والتعريف  التوعية  الزر  ، زيادة  والكليات  للمعاهد  المالي  الدعم    ، اعية  توفير 

  تحفيز وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والمساهمة في أجراء التدريب الميداني للطالب بمزارعهم.   
 ظاهرة العزوف، التعليم الزراعي، سوق العمل الكلمات المفتاحية: 

 
 
 
 

   مقدمة ال.1

تأمين  في  الليبية  للزراعة  االقتصادية  األهداف  تتلخص 

فجوة   وسد  الخارجالغذاء  من  جهود ،  استيراده  وتكريس 

تخدام الموارد اس  ورفع كفاءة،  التنمية الزراعية  ومعدالت

وتطوير   باستخدام   اإلنتاجلزيادة   والحيواني    النباتي 

الحديثة التقنية  الوسائل  في وتشجي،  أفضل  االستثمار  ع 

الزراعي علي،  القطاع  القدرة  تأمين  في    مع  المنافسة 

الموردية  ،  العالمية  األسواق القاعدة  علي  والمحافظة 

لبلوغ   البيئي  التدهور  من  وحمايتها    األهداف الزراعية 

المستدامة الزراعية  هذه وي.  التنموية  تحقيق    قتضي 
بالتنمية   األهداف تعني  التي  المؤسسات  كفاءة  رفع 

 الزراعية  
والمستقبلية   الحالية  التحديات  لمواجهة    ،وتهيئتها 

االستغالل   الزراعية  الموارد  ولعل   ،  األمثلواستغالل 

ألنه  البشري  العنصر  هو  الموارد  تلك  من  مورد  أهم 

له   وجل  عز  هللا  سخر  الذي  الوحيد  موارد  الالمورد 

ويعد التعليم الزراعي بجميع مستوياته عنصرا األخرى.  

الزراعي    أساسيا للقطاع  والتطوير  التنمية  وأحد    ،في 
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عليها   تقوم  التي  المهمة  زراعية    أي العوامل    ، نهضة 

العاملة    المسئولةكونها   بالقوي  العمل  سوق  إمداد  عن 

مع   التعامل  علي  والقادرة  والمدربة   أساليبالمؤهلة 

سوق   من  اإلنتاجونوعية   متطلبات  تلبية  خالل 

بمستوياته .العمل الزراعي  التعليم  واقع  إلى  وبالنظر 

يعاني  التعليم  من  النوع  هذا  أن  نجد  ليبيا  في  المختلفة 

هي اختالالت  عدة  من  الحالي  أهمها بوضعه  يتمثل  كلية 

الطالبي   لإلقبال  الشديد  التراجع  يتناقص   ،في  حيٌث 

من  النمط  بهذا  االلتحاق  في  الراغبين  الطالب  أعداد 

أخري بعد  سنة  أكثر    ]2،1[التعليم  المشكلة  جعل  .ومما 

الخريجين ( وذلك في غياب   هو وجود )بطالة  وضوحاً 

أهدافه   يحقق  بما  العمل  سوق  أصبح    ،متطلبات  حيث 

من   أدني  بعمل  القبول  أو  البطالة  يواجهون  الخريجون 

مع يتناسب  ال  بعمل  أو  العلمي  تحصيلهم   مستوي 

 تخصصاتهم ومؤهالتهم .

ستتطرق   ما  تشخيص    إليهوهذا  خالل  من    أهم الدراسة 

وتداعياتها  أسباب الظاهرة  هذه  التي   تنامي  والمشكالت 

القي من  تحد  والتي  الزراعي  التعليم  بدورتواجه  في ام  ه 

العمل سوق  احتياجات  العمل ،  تلبية  سوق  تحديات  وأهم 

 إلىين من أجل تحويل هذه التحديات  التي تواجه الخريج

وذلك  ،  عزيز القدرة التنافسية للخريجينفرص تساهم في ت

،  مؤسستين رائدتين في هذا المجالمن خالل دراسة حالة  

المتوسط   بالمستوى  تُعني  إعدا  لالمسؤواألولي  د  عن 

ال ً الفنيين  زراعيا جزئياً  تدريباً  المعهد ،  مدربين  وهي 

طرابلسال بالغيران  المتوسط  تُعني  ،  زراعي  والثانية 

العاملة   القوى  إعداد  عن  المسؤول  الجامعي  بالمستوى 

البحث  مجال  في  والباحثين  المختصين  مستوى  على 

 وهي كلية الزراعة بجامعة طرابلس. ، العلمي الزراعي

 الدراسة مشكلة   1.1

فعالية   تحقيق  سبل  معالجة  في  الدراسة  هذه  تكمن 

لما لها من أهمية في   ألهدافها  مؤسسات التعليم الزراعي

وتلبية   جهة  من  الظاهرة  هذه  تنامي  من  متطلبات الحد 

أخري جهة  من  العمل  مشكلة ،  سوق  صياغة  ويمكن 

 :  اآلتيالدراسة بالتساؤل 

تلبية   - في  الزراعي  التعليم  فعالية مؤسسات  ما مدي 

 احتياجات سوق العمل في ليبيا ؟

السؤال    اإللمامولغرض   من  وانطالقاً  بالموضوع 

تسعي  فرعية  أسئلة  عدة  عنه  ينبثق  السابق  الجوهري 

 عينة الدراسة :  إجاباتالدراسة لإلجابة عليها من خالل  

الطلب علي التعليم   خفاضانب  أهم أسباما هي   •

 من وجهة  نظر عينة الدراسة   الزراعي

من   ما • ليبيا  في  العمل  سوق  تحديات  أهم  هي 

 وجهة نظر عينة الدراسة  

هي   • لظاهرة    أهمما  االقتصادية  التداعيات 

 العزوف من وجهة ونظر عينة الدراسة 

 أهدف الدراسة  1.2

الدراسة   التعليم   إلى تسعي  فاعلية مؤسسات  معرفة مدي 

الزراعي في تلبية متطلبات سوق العمل وذلك من خالل  

 : اآلتية األهدافتحقيق 

السياسة   . أ في  الزراعي  التعليم  أهمية  تشخيص 

 التعليمية في ليبيا 

 مستويات التعليم الزراعي في ليبيا .ب

العالي والمتوسط  في   .ج الزراعي  التعليم  أهداف 

 ليبيا  

 استعراض الدراسات السابقة   .د

الحقيقية وراء ظاهرة عزوف    األسبابتشخيص  هـ.  

 الطالب عن االلتحاق بتعليم الزراعي. 

 أهمية الدراسة   1.3

النهوض  في  الزراعي  التعليم  مؤسسات  لألهمية  نظراً 

الزراعي   احتياجات    أليبالقطاع  تلبية  خالل  من  بلد 

خال  من  البطالة  علي  والقضاء  العمل  هيكلة  سوق  ل 

سوف تسهم هذه الدراسة في معرفة  ،  العمالة  كماً ونوعاً 

خريج    األسباب علي  الطلب  انخفاض  وراء  الحقيقة 

ا العمل  الزراعي  في سوق   أسبابهم  أو  ،لليبي  المجال 

العزوف التوصيات ،  ظاهرة  من  بعدد  للخروج  وذلك 
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وهذا  ،  احثون والمهتمين بالقطاع الزراعيالب  أمامتوضع  

النوع من التعليم من صناع القرار والمخططون من أجل  

 االهتمام بتطوير هذه المؤسسات التعليمية . 

 فرضيات الدراسة   1.4

صياغة   تمت  البحثية  المشكلة  تساؤالت  من  انطالقاً 

 الفروض التالية : 

H0    ظاهرة بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال   :

علي   الطلب  انخفاض  و  الزراعي  التعليم  عن  العزوف 

 التعليم الزراعي وتحديات سوق العمل.

H1    ظاهرة بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد   :

علي   الطلب  انخفاض  و  الزراعي  التعليم  عن  العزوف 

 التعليم الزراعي وتحديات سوق العمل.

 ية المنهج .2

الدراسة   طبيعة  أسلوب   اوأسئلتهاقتضت  استخدام 

الدراسة  اإلحصاء أهداف  مع  يتناسب  الذي  ،  التحليلي 

الفرضيات الختبار  العالقة  ،  وذلك  بين  ووصف 

جهة من  المستقلة  ا،  المتغيرات  جهة والمتغير  من  لتابع 

خالل   من  وذلك  اإلحصائي أخرى  البرنامج  استخدام 

(SPSSال وتحليل  لمعالجة  نتائج (  واستخراج  بيانات 

من  ،  الدراسة عدد  استخدام  تم    اإلحصائية  األساليبوقد 
الدراسة    ،الوصفية   متغيرات  ناسبت  التي  واالستداللية 

 المختلفة علي النحو التالي : 

 صدق وثبات أداة الدراسة   2.1

يُعد صدق أداة الدراسة من أهم الشروط الواجب توافرها 

عن   يكشف  ألنه  االستبانة  أعدت  في  ما  قياس  في  دقتها 

المقياس هذا  درجة  عن  تكشف  فقراته  وأن  .  ]3[لقياسه 

او الباحثون  لجأ  ذلك  علي  الصدق    لىتأسيساً  أنواع  أحد 

وهو الصدق الظاهري من خالل عرضها علي مجموعة  

من أساتذة التعليم الزراعي وفي هذا الصدد وتماشياً مع 

ت نسبة توصية )بلوم وآخرون ( والتي مفادها )إذا حصل

% أو أكثر يمكن الشعور بارتياح من    75االتفاق علي  

االستبانة صدق  اقتراحاتهم  .  [4](حيث  ضوء  وعلي 

حذف   من  المناسبة  التعديالت  أجريت  ومالحظاتهم 

ع أجمع  ما  وفق  لغوي  وتعديل  من وإضافة  أكثر  ليه 

المحكمين75) ال.  %( من  الصدق  ظاهري  وبذلك تحقق 

 تبانة جاهزة للتطبيق .وبذلك أصبحت االس، لالستبانة

االتساق  بحساب  البُحاث  قام  المقياس  ثبات  ولتأكيد 

( باستخدام  Internal Consistencyالداخلي   )

( ألفا  كرونباخ  حيث  ،  (Cronbach Alphaمعادلة 

النتائج المإل    أشارت  ثبات  معامل  هو  أن  ككل  قياس 

أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات    ىإل%( مما يشير  73.5)

حيث اتفق العديد من الباحثين في مجال البحوث   ،جيدة  

هي   البحث  أداة  لصدق  المقبولة  النسبة  بأن  االجتماعية 

تم    .]6،5[%(60) والنسب اكما  التكرارات  حتساب 

المعيارية و  المئوية، واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

أفراد   واتجاهات  إجابات  الدلبيان  تم    .راسةعينة  وقد 

االرتباط   متغيرات  تقدير  بين  العالقة  درجة  لمعرفة 

والتابع( )المستقل  ولغرض  الدراسة  إذا  .  فيما  معرفة 

كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين كل متغير من 

تم االعتماد عل المتغير التابع  المتغير  المستقلة وبين  ات 

 .( (T-Testاختبار 

 بحث مجتمع وعينة ال  2.2

من أعضاء هيئة التدريس في كأل مجتمع الدراسة  يتكون  

المتوسط   والمعهد  طرابلس  بجامعة  الزراعة  كلية  من 

  . ( عضواً 240للتقنية الزراعية بالغيران والبالغ عددهم )

بكل  وقد   التدريس  هيئة  أعضاء  علي  استبانه  توزيع  تم 

المتوسط   والمعهد  طرابلس  بجامعة  الزراعة  كلية  من 

منها ) استعيد  استمارة معبأة وجد 134بالغيران حيث   )

( للتحليل  120منها  وصالحة  فقط  كاملة  استمارة   )

بمعدل   أي  االستمارات 85اإلحصائي  إجمالي  من   %

( عضو  120سة من )حيث تشكلت عينة الدرا  ،المرسلة  

العشوائية   بالطريقة  اختيارهم  تم  التدريس  وتمثل   ،هيئة 

نسبته   مقبولة  50ما  نسبة  الدراسة وهي  مجتمع  من   %

 جداً تفي بأغراض الدراسة . 

 أداة جمع البيانات   2.3
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قام الباحثون بتطوير استبانه كأداة لجمع البيانات المتعلقة   

 والتي تكونت من جزئين : ، بالدراسة 

أما  ،  ي المستوى التعليمي وجهة العملاألول احتوى عل

( اشتملت  فقد  الثاني  أسباب  18الجزء  لقياس  عبارة   )

الزراعي التعليم  عن  الطالب   اوتداعياته  عزوف 

 ( متغيرات هي :4موزعة علي )االقتصادية. 

ظاهرة .1 التعليم   مظاهر  عن  الطالب  عزوف 

 الزراعي. 

 . اعيانخفاض الطلب علي التعليم الزر أسباب .2

 .تحديات سوق العمل أهم .3

 .لظاهرة العزوف  التداعيات االقتصادية .4

نعم ( لتقييم أفراد   –ال  وقد تم اعتماد المقياس الثنائي )  

االختباري،  العينة من  كل  إعطاء  تم  لتتم وقد  درجة  ن 

إحصائياً  أساس  ،  معالجتها  علي  العالمات  واحتسبت 

واعتبر  ،  ( درجتان2نعم )  ،( درجة واحدة  1إعطاء ال)

( للرقم  مساوياً  الحسابي  باع1.5الوسط  أن  (  تبار 

ف1.5=    2(/1+2) الحسابية إوبالتالي  المتوسطات  ن 

أقل من ) قيمتها  درجة 1.5التي  تعتبر  متدنية  (  ، موافقة 

( قيمتها  التي  الحسابية  درجة  1.5والمتوسطات  تعتبر   )

متوسطة در،  موافقة  التي  الحسابية  جتها  والمتوسطات 

 ( تعتبر درجة موافقة عالية . 1.5قيمتها أكبر من )

 

 الدراسات السابقة  2.4

الدراسة   لموضوع  تعرضت  التي  الدراسات  شح  رغم 

ذات   الدراسات  بعض  علي  االطالع  أمكن  فقط  الحالية 

 صلة بالموضوع وفيما يلي عرض لها: ال

)الجندي  .  2.4.1 األولي    [7]:(1988  ،الدراسة 

العربي وسبل تنشيطه في  الوطن  "التعليم الزراعي في 

ظل التحديات الراهنة " هدفت هذه الدراسة الى التعرف  

  ، على أهم متطلبات تحقيق التنمية الزراعية المتواصلة  

الوطن   في  الزراعية  للتنمية  الرئيسية  المعوقات  وكذلك 

الباحث    ،العربي   المجاالت    إلىكما تطرق  دراسة أهم 

في   الرئيسية التعليمية  الزراعية  المؤسسات  لمساهمة 

وهي   الزراعية  البشرية((التنمية  الموارد  ،  تنمية 

العلمية بالبحوث  الطالب ،  االرتقاء  بين  التفاعل  تعزيز 

  )) الزراعية  المنهج   ،والبيئة  الباحث  استخدم  وقد 

 وقد أوصت الدراسة بما يلي:  ،الوصفي الفلسفي  

الجامعي   - الزراعي  التعليم  سياسات  بين  التنسيق 

 وسياسات التنمية االقتصادية االجتماعية الشاملة . 

بين وقت وأخر   - بإرسالها  التدريس  هيئة  كفاءة  رفع 

التقنيات  علي  واالطالع  الخارج  في  للتدريب 

 الحديثة في مجال التخصص .  واألساليب

وإنتاجية  - تدريبية  مزارع  إلنشاء  األموال  رصد 

كل  بكل تستوعب  الزراعية  والمدارس  الزراعة  يات 

 النشاط الحقلي والبستاني .

)قاسم  .  .4.22 الثانية  "التكامل    [8](1998،الدراسة   :

العربي في مجال تنسيق وتطوير مناهج التعليم الزراعي  

الخطط  تطوير  أهمية  إبراز  الى  الدراسة  هذه  هدفت   "

يتواكب بما  الثانوي  الزراعي  للتعليم  مع    الدراسية 

التقني والمعلوماتي   التقدم  العمل في ظل  متطلبات سوق 

المختلفة   مجاالتها  في  الزراعة  تشهده  وإبراز   ،الذي 

الع والتجارب  الحديثة  التعليم  التوجيهات  تطوير  في  لمية 

وكذلك وضع االستراتيجيات المتعلقة بالتنسيق ،  الزراعي

بالتعليم   المعنية  الجهات  بين  ورفع  والتعاون  الزراعي 

 المستوى األكاديمي للخريجين .

وتوصلت  ،  م الباحث المنهج الوصفي في ذلكولقد استخد

 النتائج التالية :  إلىالدراسة 

ضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية الزراعية   -

باألسبوع   يومين  النظرية  الدراسة  تتعدى  ال  بحيث 

 ملي .فيقضيها الطالب بالتدريب الع األيامأما باقي 

مراكز  - البيطرية  أو  الزراعية  المدارس  تكون  أن 

الفالحون   منها  يستفيد  بحثية  وتجارب  إرشاد 

 القريبون من المدارس. 

: اقتصاديات   [9](1999،الدراسة الثالثة )بحير.  2.4.3

توضيح اإلطار النظري    إلىالتعليم في ليبيا حيث هدفت  

ودراسة   العربي  الوطن  في  التعليم  القتصاديات 
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ليبيا  اقتص في  التعليم  التي   ، اديات  النتائج  أهم  ومن 

 توصلت إليها الدراسة ما يلي : 

العام على التعليم على مستوى    اإلنفاقيزال حجم    ال -

 الدول العربية دون المطلوب .

بالنسبة للتوصيات التي توصلت إليها الدراسة فتمثلت   أما

 في: 

في    - التعليم  وضع  العام   أولوياتضرورة  اإلنفاق 

مضطردة  بزيادة  له  يخصص  ما  زيادة  وبالتالي 

 تقترب به من اإلنفاق العام العالمي بعد فترة زمنية. 

تحقيق الربط بين التعليم الثانوي العام والتعليم الفني  -

مدر نحو  المرحلتين  والسير  بين  تجمع  موحدة  سة 

 من التعليم .

التركيز   - في  التعليم  لنشاط  تقسيم  إجراء  ضرورة 

التعليمية  العملية  عن  الناتجة  المخرجات  على 

 المدخالت فقط.    أساسوالنظام التعليمي وليس على 

)البي  2.4.4  الرابعة  :   [10]( 2002-2001،  الدراسة 

بخطط   وارتباطه  المتوسط  الزراعي  والتدريب  "التعليم 

دراسته   في  الباحث  اعتمد   " ليبيا  في  الزراعية  التنمية 

على   يحتوي  استبيان  خالل  من  الوصفي  التحليل  منهج 

تحدد واقع التعليم الزراعي المتوسط بليبيا .وكانت    أسئلة

 النتائج التي توصل إليها هي:  أهم

قبول وعادة ما يقبل في  عدم وجود سياسة واضحة لل -

المراكز الزراعية المتوسطة من هم األقل نسبة في  

 مستويات القبول .

الزراعي   - التدريب  مراكز  تبعية  استقرار  عدم 

على   المشاكل  من  العديد  في  تسبب  المتوسط 

 سياسات البرمجة والتخطيط .

بها  - تتوفر  ال  المتوسطة  الزراعية  المراكز  معظم 

 مكتبات . 

األقس - توفر  المتوسطة عدم  بالمراكز  الداخلية  ام 

والدواخل   األرياف  مناطق  أبناء  حرمان  في  تسبب 

 من فرصة التعليم الزراعي . 

والوسائل  - واألثاث  المدرسي  الكتاب  توفر  عدم 

النقل  لوسائل  واالفتقار  المختلفة  التعليمية 

 والمواصالت .

والمدرجة   - المالية  المخصصات  كفاية  عدم 

 بالميزانية. 

غالبية - أن  من    كما  تعاني  الزراعية  المراكز 

المالية   الموارد  في  الموارد وعجز  مما   ، محدودية 

األحيا من  كثير  في  حائال  أي يقف  تنفيذ  أمام  ن 

تطوير وتحسين نوعية هذا النوع   إلىبرنامج يهدف  

 من التعليم .

وآخرون  2.4.5  )البرقاوي  الخامسة  الدراسة 

لمر[11](2002، الدراسي  البرنامج  البكالوريوس حلة  :" 

الزراعة القاهرة،  بكلية  بحثت ،  جامعة   " حالة  دراسة 

الدراسة في تحليل نتائج خمسة أعوام جامعية من تطبيق  

الثابتة   المقررات  ذات  الدراسية  السنوات  وثالثة    ،نظام 

السا  نظام  تطبيق   من  المعتمدة  أعوام  وهدفت   ،عات 

للن  إلىالدراسة   والسلبية  اإليجابية  الجوانب  ظام  إظهار 

الطالب  إقبال  مدى  تحدد  والتي  الزراعة  بكلية  التعليمي 

والتي  المماثلة  بالكليات  مقارنة  الزراعة  كليات  على 

تضمنت دراسة الحالة خمس    ،تدرس العلوم البيولوجية  

بكليات  االلتحاق  على  اإلقبال  مدى   : هي  عناصر 

المختلفة    ،الزراعة   التخصصات  على  اإلقبال  اتجاهات 

طوير رؤية للت،  وسائل رفع كفاءة الخريج  ، كلية  داخل ال

العالمية االتجاهات  ظل  كلية  ،  في  خريج  متطلبات 

الطالب  ،  الزراعة أعداد  تزايد  النتائج  وأوضحت 

  90اصلين على مجموع أكثر من  الملتحقين بالكلية والح

و حوالي  أ%   جملة  48ن  من  الطالب    أعداد% 

بالكلية من    المقبولين  أعلي  مجموع  على  حاصلين 

واإلنتاج ،  80% الغذائية  الصناعات  أقسام  ضمت 

حوالي  الحيوية  والتكنولوجيا  الفاكهة   وإنتاج  الحيواني 

جملة  63 من  للتخصص  أعداد%  المؤهلين  ،  الطالب 

في   مطردة  زيادة  على    إقبالولوحظ  الطالب 

الحيوية والزر  التكنولوجيا  عة  االتخصصات الجديدة مثل 
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تخصص،  ةالدولي يحظى  لم  هذا    بينما  بمثل  بعد  البيئة 

بتضمين  ،  االهتمام الكلية  اهتمام  النتائج  أظهرت  كما 

برفع   تُعنى  الدراسية مقررات  الطالب برامجها  مهارات 

( االنجليزيةالعامة  أي ،  اللغة  والفنية  اآللي(  الحاسب 

 تدريب. 

تخصصات  استحداث  بضرورة  الدراسة  أوصت  وقد 

احت مع  تتالءم  قنوات  جديدة  وإيجاد  العمل  سوق  ياجات 

ا جوانب  لتحديد  الخاص  القطاع  مع  لقصور  للتعاون 

الكلية خريجي  في  القومي ،  والتميز  المستوى  وعلى 

واالهتمامات   الجهود  توحيد  بضرورة  الدراسة  أوصت 

محلياً  تنافسي  مستوى  على  زراعي  مهندس  بتخريج 

لمراجعة   آلية  إيجاد  طريق  عن  ذلك  ويتأتى  وإقليمياً 

برامج التعليمية في الجامعات المختلفة لتحسين مستوى  ال

المناسب  والحقلي  العملي  التدريب  توفير  مع  الخريجين 

 لزيادة مهارات الطالب.

)الحواشي  2.4.6 السادسة  "  [12]  (2002  ،الدراسة   :

تقييم كفاءة المناهج الدراسية وتوافقها مع أهداف وخطط  

دراسة على عينة من طالب  ،التنمية الزراعية في اليمن 

الزراعة   بكلية  الرابع  "    ،المستوى  صنعاء  جامعة 

وحديثا  قديما  وتطورها  المناهج  مفهوم  الدراسة  تناولت 

واحتياجات   العلمية  والتطورات  بالواقع  ارتباطها  ومدى 

التنمية الفر وخطط  أهداف  مع  وتوافقها  والمجتمع  د 

وفقاً الحتياجات سوق    األفرادالزراعية في اليمن وإعداد  

تم استبيان وجهة نظر الطالب في جميع أقسام    ،العمل  

( وعددهم  الدراسي  113الكلية  للعام    ، م    1998/ 97( 

وتم تحليل البيانات وأظهرت النتائج وجهة نظر الطالب  

ال  إلى المناهج  العلمية  أن  التطورات  تواكب  يتم   ،  ولم 

والتنمية   والمجتمع  الفرد  الحتياجات  وفقا  إعدادها 

باليمن   العمل  الى حد   ،الزراعية وسوق  تقصي  وهناك 

المنهج   تطبيقات  في  العلمية  للجوانب  ودرجة   ،كبير 

مناسبة   غير  العلمي  البحث  مجال  في  الطالب  تأهيل 

من المكتبة والمعامل   واالستفادة  ،لمواجهة الحياة العملية  

والتجهيزات   التعليمية  جدا  األخرىوالمزرعة    ، محدودة 

 بينما االستفادة من الرحالت العلمية جيدة.

 .التعقيب على الدراسات السابقة .  2.2

أوصت    أنها  نجد  السابقة  للدراسات  مجملة  وبنظرة 

مؤثراً  عامالً  كونه  الزراعي  بالتعليم  االهتمام  بوجوب 

الزراعية   التنمية  في  فاعل  وضع    ،بشكل  وضرورة 

في   تواكب   ،العام    اإلنفاق  أولوياتالتعليم  ان  يجب 

العلمية   التطورات  الدراسة    ،المناهج  مع  يتفق  وهذا 

 الحالية . 

 النظري  الجانب  2.5

التعليمية  2.5.1 السياسة  في  الزراعي  التعليم  .أهمية 

 في ليبيا :  

المختلفة  بمستوياته  الزراعي  التعليم  عاتق  على  يقع 

المسؤولية    ،تقني    ،)فني من  األعظم  الجانب   ) جامعي 

في إعداد الكوادر المدربة القادرة على استيعاب وتطبيق 

 التكنولوجيا في اإلنتاج الزراعي. 

التي   الزراعية  اإلنمائية  للخطط  األفقي  التوسع  ومع 

العام   منذ  ليبيا  بالتعليم   1973شهدتها  االهتمام  تزايد  م 

الكليات   عدد  وزاد  الجامعي  الزراعية   الزراعي 

( كلية  13)  ىلبيطرية بصورة ملحوظة حتى وصل إلوا

 . 1977( كليات عام 5بينما كان عددهم ) 2017عام 

العالي  التقني  بالتعليم  متواضعاً  اهتماماً  ليبيا  اهتمت  كما 

ويقدر عدد المعاهد التقنية   ، في صورة معاهد تقنية عليا  

حتى   الزراعية  )م    2017عام  العليا  معاهد4عدد   ) ،

تطبيق  في  هام  بدور  يساهمون  تقنيين  مخرجاتها  توفر 

إلى   .باإلضافة  الزراعي  المجال  في  المختلفة  التقنيات 

الزراعية   بالمعاهد  كبيراً  اهتماما  ليبيا  أولت  فقد  ذلك 

عما تخريج  لهدف  )الثانوية(  في  المتوسطة  فنية  لة 

المختلفة   الزراعية  المعاهد    ،المجاالت  عدد  يبلغ  حيث 

 ( معهداً.12القائمة حالياً )

 [10] مستويات التعليم الزراعي في ليبيا. .252.

 أوالً: التعليم الزراعي المتوسط 

النظري   الزراعي  التدريب  التعليم أو  هو ذلك النوع من 

لمرحل اإللزام  والتطبيقي  فوق  ما  ودون ة    )األساسي( 
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الجام العلياالمستوي  والمعاهد  أساساً ،  عي  ويتمثل 

 بالمعاهد الزراعية المتوسطة . 

عام   بدأ  التعليم  من  المستوى  بإنشاء   1951وهذا 

هد العويلية مدرستين زراعيتين األولي بمدينة المرج )مع

) المتوسط  )المعهد ،  الزراعي  طرابلس  بمدينة  والثانية 

 المتوسط بالغيران(.الزراعي 

شهادة   حملة  التدريب  أو  التعليم  من  النوع  بهذا  ويلتحق 

إتمام مرحلة التعليم األساسي )اإلعدادية ( ومدة الدراسة  

دبلوم   شهادة  الخريج  بعدها  يمنح  سنوات  ثالث  حالياً  به 

الدراسة هو نظام    ونظام  ،زراعي متوسط في تخصصه  

أو  ،  الكاملة  السنة الثانوية  الزراعية  المعاهد  عدد  ويبلغ 

م    2017-2016العام الدراسي  ىتالمتوسطة والقائمة ح

( عدد  معهداً. 12بليبيا  عشر  أثني   )

 

 [13]ومواقع املعاهد والزراعية وطاقتها االستيعابية والتخصصات املوجودة هبا واتريخ إنشائها أمساء( 1اجلدول )

 اسم المعهد ر.م
 الموقع 

 )المدينة(

الطاقة  

 االستيعابية

 )طالب( 

 التخصصات

 الموجودة
 تاريخ االفتتاح 

 1951 حفر آبار ،علوم بيطرية  ،االت زراعية  600 طرابلس  المعهد الزراعي المتوسط بالغيران  1

 1951 غابات ومراعي  ،علوم بيطرية ،االت زراعية  500 المرج المعهد الزراعي المتوسط بالعويلية 2

3 
المعهد الزراعي المتوسط  

 بمصراته
 1971 إنتاج حيواني ،علوم بيطرية  ،االت زراعية  500 مصراته

4 
المعهد الزراعي المتوسط  

 بالعجيالت 

العجيال

 ت
 1977 إنتاج حيواني ،االت زراعية  500

 1986 حفر آبار ،إنتاج حيواني ،إنتاج نباتي 350 درنة المعهد الزراعي المتوسط بالفتائح 5

 1987 علوم بيطرية  150 أوباري المعهد الزراعي المتوسط أوباري 6

 1987 علوم بيطرية ،االت زراعية  200 ترهونة  المعهد الزراعي المتوسط بالداوون 7

8 
المعهد الزراعي المتوسط بأم 

 األرانب 
 1989 االت زراعية،إنتاج نباتي  200 مرزق 

 1990 إنتاج نباتي ،وقاية نبات  150 صبراتة المعهد الزراعي المتوسط صبراتة  9

 2002 علوم بيطرية  100 صرمان المعهد الزراعي المتوسط صرمان 10

 2002 علوم بيطرية  200 زليتن المعهد الزراعي المتوسط زليتن 11

 2006 علوم بيطرية  80 بني وليد  المعهد الزراعي المتوسط بني وليد 12

 ثانياً: التعليم الزراعي العالي  

والجامعي  التقني  بشقيه  العالي  الزراعي  التعليم  يعتبر 

  عامالً مهماً وأساسياً في تزويد القطاع الزراعي بالكوادر 

ال ً التقنية  عاليا تأهيالً  المؤهلة  إلى ،  تخصصية  وينقسم 

 المسارين اآلتيين :

 التعليم الزراعي التقني : .1

الثانوية  إتمام  شهادة  على  الحاصلين  الطلبة  به  يلتحق 

خر من  المتفوقين  أو  العلمي(  )القسم  المعاهد  العامة  يجي 

المتوسطة الزراعية  ،  الزراعية  التقنية  المؤسسات  تسمى 

المعاهد   نظرائها من  مع  انسجاماً  العليا  بالمعاهد  ليبيا  في 

الوطنية  بالهيئة  التعليمية  بالبنية  المعتمدة  العليا  المهنية 

( أربعة معاهد  4ويوجد بليبيا عدد )  ،للتعليم التقني والفني 

 م.   2017-2016العام  حتىللتعليم الزراعي العالي 

بالمعاهد   أيضاً  ينفذ  المستوي  هذا  أن  للمهن كما  العليا 

لبعض   أقسام  صورة  في  ليبيا  مناطق  بمختلف  الشاملة 

للراغبين   الفرصة  إتاحة  اجل  من  الزراعية  التخصصات 

إال أن ،  ا النوع من التعليم في مناطقهممن الطلبة لتلقي هذ

لما تتطلبه   مستوى األداء بهذه المعاهد ضعيف جداً نظراً 
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الزراع المجال  في  التدريب  أو  التعليم  من  طبيعة  ي 

 . إمكانيات يصعب توافرها في مثل هذه المعاهد

 التعليم الزراعي الجامعي .2

الزراعة    كليات  في  الجامعي  الزراعي  التعليم  يتمثل 

وكليات العلوم الطبية البيطرية المنتشرة سواء بالجامعات 

مناطق  الرئيسية أو الجامعات التي تم استحداثها بمختلف  

العالي.  التعليم  في  األفقي  التوسع  لقرارات  تنفيذاً  ليبيا 

ومواقع المعاهد والزراعية وطاقتها االستيعابية والتخصصات الموجودة بها وتاريخ إنشائها حتي العام  أسماء(  2الجدول )

  [13]م  2016-2017

 اسم المعهد ر.م
 الموقع 

 )المدينة(

 الطاقة االستيعابية

 )طالب( 
 تاريخ اإلنشاء التخصصات الموجودة حالياً 

1 
المعهد العالي للتقنية 

 الزراعية بالغيران 
 600 الغيران

تقنية  ،تقنية علوم النحل  ،علوم طبية بيطرية

تقنية الصناعات   ،تقنية االت زراعية  ،بساتين

 ،إدارة االعمال والمشروعات الزراعية ،الغذائية 

 وقاية نبات

1999 

 1994 مصادر مائية )تحلية معالجة(  ،حفر آبار 500 العجيالت  المعهد العالي لشئون المياه 2

3 
المعهد العالي للتقنية 

 الزراعية بالعويلية
 600 المرج

تكنولوجيا  ،بستنه ومحاصيل  ،انتاج حيواني 

 تكنولوجيا مكافحة آفات.  ،أغذية 
2006 

4 
المعهد العالي للتقنية 

 الزراعية الخضراء 
 2006 دواجن ،تقنية علوم بيئية  ،تقنية صناعات غذائية  400 ترهونة 

المستوى بعد   الدراسة في هذا  الثانوية مرحلة    إنهاءتبدأ 

العلمي( )القسم  بعض  ،  العامة  محدودة  بنسبة  ويقبل 

من   المتوسط  الزراعي  الدبلوم  على  الحاصلين  الطلبة 

 خريجي المعاهد الزراعية المتوسطة . 

( الكليات  بهذه  الدراسة  يتحصل 4مدة  سنوات  أربع   )

الجامع الدرجة  على  الخريج  األولى  بعدها  ية 

أو   الزراعية  العلوم  أحد تخصصات  في  )البكالوريوس( 

 الطبية البيطرية.
 أهداف التعليم الزراعي في ليبيا 

 التعليم الزراعي المتوسط أوال

إعداد   إلى  التدريب  أو  التعليم  من  النوع  هذا  ويهدف 

من   الماهرة  الزراعية  الحرفية  الفنية  الكوادر  وتأهيل 

وفق  واإلنتاج  للعمل  وتهيئتها  الزراعية  العاملة  القوى 

الريف   وتنمية  الزراعي  القطاع  هذا ،احتياجات  ويعتبر 

والتنمية  الزراعية  التنمية  في  بالغة  أهمية  ذا  المستوى 

الشاملة  الريفي الزراعيين    ،ة  المهنيين  فئات  يخرج  فهو 

المختصين   وبين  المزارع  بين  الثغرة  يسدون  الذين 

خاصة وأن الدراسة    ،الزراعيين من خريجي الجامعات  

التخصص   نحو  فأكثر  أكثر  تتجه  الزراعية  بالكليات 

 العميق في المجاالت الزراعية المختلفة .

 ثانياً: التعليم الزراعي العالي  

 : التعليم الزراعي التقني -1

للتعليم التقني الزراعي في إعداد    األساسييتمثل الهدف  

الزرا العاملة  القوى  من  تقنية  لسوق  أُطر  الالزمة  عية 

الزراعي بين ،  العمل  الوصل  حلقة  تشكل  وهي 

وبين   الزراعية  الكليات  خريجي  من  االختصاصيين 

 . خريجي المعاهد الزراعية المتوسطة 

 التعليم الزراعي الجامعي  -2

في   الزراعي  الجامعي  للتعليم  األساسي  الهدف  يتمثل 

المختصين   مستوى  على  الزراعية  العاملة  القوى  إعداد 

الزر العلمي  البحث  مجال  في  اعي  والباحثين 

التنموية  المشكالت  معالجة  يضمن  بما  والتكنولوجي 
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بصورة   والتكنولوجيا  الزراعية  البحوث  نتائج  ونقل 

العلوم   ،مناسبة   وكليات  الزراعة  كليات  في  ينفذ  وهو 

أو  الرئيسية  بالجامعات  سواء  المنتشرة  البيطرية  الطبية 

تنفيذاً  ليبيا  مناطق  بمختلف  استحداثها  تم  التي  الجامعات 

 ات التوسع األفقي في التعليم العالي. لقرار

و مواقع كليات الزراعة والعلوم   أسماء( 3الجدول )  

 ]14[م  2017-2016الطبية البيطرية في ليبيا حتى عام 

 املوقع  جامعة كلية  ر.م 

 طرابلس  طرابلس  الطب البيطري  1

 طرابلس  طرابلس  الزراعة  2

 سبها  سبها  الزراعة  3

 البيضاء  املختارعمر  الطب البيطري  4

 البيضاء  عمر املختار الزراعة  5

6 
الطب البيطري  

 والزراعة 
 الزنتان  اجلبل الغريب

 سرت سرت الزراعة  7

 مصراته  مصراته  الزراعة  8

 العجيالت  الزاوية  علوم زراعية وبيطرية  9

 بين وليد  بين وليد  علوم زراعية وبيطرية  10

 جفاره جفاره علوم زراعية وبيطرية  11

 يفرن  اجلبل الغريب علوم زراعية وبيطرية  12

 الداوون  الزيتونة  علوم زراعية وبيطرية  13

 نتائج الدراسة ومناقشتها   .3

تعرض الدراسة فيما يلي أهم النتائج التي توصلت اليها 

المدخل  عن  تعبر  والتي  االستبيان  لتساؤالت  وفقاً 

مش لمعالجة  الدراسة   الموضوعي  واختبار  كلة 

عينة الدراسة علي النحو    إجاباتوقد جاءت  ،  الفرضيات

 : اآلتي

 .خصائص عينة الدراسة : 3.1

 المستوي التعليمي :

  ( الجدول  حملة  4يوضح  من  العينة  أفراد  غالبية  أن   )

( عددهم  بلغ  حيث  الدكتوراه  بنسبة 63درجة  عضواً   )

(52.5( وأن  درجة  %29(  حملة  من  عضواً   )

( بنسبة  بدرجة  ( عض28و)  ، %(    24.2الماجستير  وا 

 %( 23.3اختصاصي بنسبة )

 

( المستوى    (4الجدول  حسب  الدراسة  عينة  توزيع 

 التعليمي 

 % التكرار المستوي التعليمي

 52.5 63 دكتوراه

 24.2 29 ماجستير

 23.3 28 اختصاصي 

 100 120 المجموع 

 جهة العمل   •

أن غالبية أفراد العينة هم من كلية    (  5يوضح الجدول )

،  %(76( عضواً بنسبة )92عددهم )  الزراعة حيث بلغ

( المتوسط 28وأن  الزراعي  المعهد  من  عضواً   )

 %(. 23.3بالغيران بنسبة )

 ( : توزيع العينة حسب جهة العمل5الجدول )  

 % التكرار جهة العمل 

 % 76.7 92 كلية الزراعة جامعة طرابلس 

الزراعي المتوسط  المعهد 

 بالغيران 
28 23.3 % 

 100 120 المجموع 

  أفراد العينة إجابات. تحليل نتائج ومناقشة 3.2

التعليم    أوال • عن  الطالب  عزوف  ظاهرة  مظاهر   :

 الزراعي :

العينة : ما المطروح ألفراد  هي مظاهر ظاهرة    السؤال 

 عزوف الطالب على االلتحاق بتعليم الزراعي؟ 

هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي    لإلجابة علي

من   عبارة  كل  مستوي  علي  المعياري  واالنحراف 
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حسب   تنازليا  ترتيباً  وترتيبها  المحور  هذا  عبارات 

 :االتيكما يتبين في الجدول  األهمية

  ( الجدول  العزوف 6من  ظاهرة  مظاهر  أن  نالحظ   )

في   المستمر  التناقص  في  بصفة    إعداد تتمثل  الطالب 

)  عامة   لها  الحسابي  المتوسط  بلغ    ، (  1.883حيث 

البعض   هو    إلىويُرجع  التناقص  هذا  أسباب  أهم  أن 

،  ع النفط وإهمال القطاع الزراعياعتماد الدولة على قطا

الزراعي   القطاع  في  العاملين  رواتب  وعدم    ، وتدني 

 وجود سوق عمل للخريجين . 

ما علي  أسباب  أهمهي    ثانيا:  الطلب  التعليم   انخفاض 

 الزراعي

لإلجابة علي هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي  

من   عبارة  كل  مستوي  علي  المعياري  واالنحراف 

حسب   تنازليا  ترتيباً  وترتيبها  المحور  هذا  عبارات 

الجدول    األهمية في  يتبين  الجدول    يتضح(.  7) كما  من 

أن  7) المتوسطات  (  لعباراتقيم  )   الحسابية   محور 

انخفاض الطلب علي التعليم الزراعي ( تراوحت    أسباب

(   1.5(  وهي اكبر من )1.966( و)1.608ما بين )

لفظياً    أنها  أي تشير  وجمعيها  الموافقة  اتجاه    إلى في 

مرتفعة بدرجة  تأثير  . مستوي 

 ( إجاابت أفراد العينة اليت تقيس أهم مظاهر ظاهرة العزوف 6اجلدول )

 ترتيب
 العبارات
 تنازليا 

 محتوي القفرة 
 ال نعم

 المتوسط الحسابي 
𝑥 ̅ 

 االنحراف المعياري 
S.D  ت  % ت % 

1 
لتناقص المستمر في  

 أعداد الطالب بصفة عامة 
106 88.3 14 11.7 1.883 0.323 

2 
بعض االقسام   تتمثل  في

وتستثني من ذلك أقسام   
 أخري 

30 25 90 75 1.25 0.457 

 0.78 1.567 الدرجة الكلية حول محور مظاهر ظاهرة عزوف الطالب عن التعليم الزراعي

 ( إجاابت افراد العينة اليت تقيس أسباب اخنفاض الطلب علي التعليم الزراعي 7اجلدول )

 ترتيب 
 العبارات 
 تنازليا 

 ة فقر حمتوي ال
املتوسط   ال نعم 

 احلسايب 
𝑥 ̅ 

االحنراف 
 املعياري 
S.D 

 % ت % ت مستوي التأثي 

 مرتفع  0.180 1.966 3.3 4 96.7 116 ضعف فرص العمل وانتشار البطالة بني اخلرجيني   1

2 
متكنه من  للخريج  القروض الزراعية عدم توفر 

 مرتفع  0.266 1.925 7.5 9 92.5 111 . نشاء  مشروع زراعي  خاصأ

3 
افتقار الكليات واملعاهد لإلمكانيات اليت تؤدي  

 مرتفع  0.301 1.9 10 12 90 108 تدريب الطالب عمليا عليها إىل 

4 
غياب عدم ااتحة الفرصة للطلبة الريفيني بسبب 
 مرتفع  0.445 1.733 26.7 32 73.3 88 .االيواء الداخلي مبؤسسات التعليم الزراعي 

 مرتفع  0.475 1.666 33.3 40 66.7 80 نظرة اجملتمع واالعالم   5

6 
انتشار اجلامعات اخلاصة واستطاعة اصحاب 

 مرتفع  0.557 1.608 39.2 47 60.8 73 اجملاميع االقل دخول كليات أخري   

 مرتفع  0.444 1.799 اخنفاض الطلب علي التعليم الزراعي  اسباب  الدرجة الكلية حول حمور
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أهم   ترتيب  يمكن  النخفاض    األسبابوعليه  الرئيسية 

العينة  أفراد  التعليم الزراعي حسب إجابات  الطلب علي 

بين  البطالة  وانتشار  العمل  فرص  ضعف   : يلي  كما 

 الخريجين حيث أن الدولة لم تعد تهتم بالزراعة والتوسع

للخريج    ،فيها     األفقي الزراعية  القروض  توفر  عدم 

ت افتقار الكليا،  مشروع زراعي خاص  إنشاء  منتمكنه  

تؤدي   التي  لإلمكانيات  الطالب    إلىوالمعاهد  تدريب 

أد  اإليواءغياب  ،  عمليا   مما    إتاحة عدم    إلى   ى الداخلي 

الريف للطلبة  الزراعالفرصة  بالتعليم  لاللتحاق  ي،  يين 

)بحير   من  كل  دراسة  مع  يتفق  البي    ، 1999وهذا 

أن معظم المراكز   إلى  أشارتوالتي    ،(  2002  -2001

وعدم توفر الكتاب ،  داخلية  أقسامالزراعية ال تتوفر بها  

واالفتقار   واألثاثالمدرسي   المختلفة  التعليمية  والوسائل 

النق الماليةلوسائل  المخصصات  كفاية  وعدم  نظرة ،  ل 

الملتحقين     واألعالمالمجتمع   )الطالب  في  تتمثل  والتي 

الزراعي ذو مستويات ضعيفة   الزراعة ينظر   ،بالتعليم 

اغلب  وأن  له  مهنة  من ال  مهنة  أنها  علي  اجتماعياً  لها 

ي  األهالي بالزراعةال  العمل  ألبنائهم  االعتقاد  ،  ريدون 

الزراعي أفضل   المجال  لديه خبرة في  الفالح  أن  السائد 

من خريج الزراعة الذي يعتمد علي المعلومات النظرية 

إعط  األعالموسائل    ،فقط   في  كبير  دور  النظرة لها  اء 

خالل   من  للزراعة  وهذا ،  (والمسلسالت  األفالمالدونية 

 [15](2000راعية  المنظمة العربية للتنمية الزيتفق مع )

أشارت  ، التعليم   إلى  حيُث  مكانة  تعزيز  ضرورة 

الزراعي في المجتمع اقتصاديا واجتماعياً وذلك بتكثيف 

 وتطوير وسائله .  اإلعالم

 هي أهم تحديات سوق العمل  ما لثاً ثا

هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي    لإلجابة علي

من   عبارة  كل  مستوي  علي  المعياري  واالنحراف 

حسب   تنازليا  ترتيباً  وترتيبها  المحور  هذا  عبارات 

 (.8)كما يتبين في الجدول  األهمية

 اليت تقيس أهم حتدايت سوق العمل ( إجاابت افراد العينة 8اجلدول )

 ترتيب 
 العبارات 
 تنازليا 

 حمتوي القفرة 
املتوسط  ال نعم 

 احلسايب 
𝑥  

االحنراف 
 املعياري 
S.D 

مستوي 
 % ت % ت التأثي 

1 
ضعف خمرجات التعليم الزراعي ملواكبة املستجدات يف 

 مرتفع  0.278 1.916 8.3 10 91.7 110 سوق العمل 

2 
ضعف املعارف واملهارات يف اللغة االجنليزية  واحلاسوب 

 مرتفع  0.301 1.9 10 12 90 108 عند خرجيي التعليم الزراعي 

3 
احلياة الزراعية يف ليبيا ال تعتمد علي املستثمرين الكبار 

 مرتفع  0.312 1.891 10.8 13 89.2 107 الذين ينشئون مزارع ضخمة 

4 
الزراعة يف ليبيا عند أغلب الفالحني ال تعتمد علي 

 مرتفع  0.343 1.866 13.3 16 86.7 104 االساليب العلمية الصحيحة 

 مرتفع  0.388 1.816 18.3 22 81.7 98 ضعف نشاط نقابة املهن الزراعية يف محاية مهنة الزراعة  5

6 
الزراعية ( املوجودة  أنشطة الزراعة واملتمثلة يف ) املشاريع

اصال تكاد ختتفي وان املزارعني انفسهم ينصرفون عن  
 الزراعة ويسعون ايل العمل يف املدن 

 مرتفع  0.449 1.725 27.5 33 72.5 87

 مرتفع  0.414 1.852 الدرجة الكلية حول حمور حتدايت سوق العمل 
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  ( رقم  الجدول  المت  8من  قيم  أن  يتضح  وسطات  ( 

( محور  لعبارات   العمل(  الحسابية   سوق  تحديات 

(  وهي اكبر من  1.916( و)1.725تراوحت ما بين )

اتجاه    أنها  ي أ(  1.5) لفظياً  في  تشير  وجمعيها  الموافقة 

وعليه يمكن ترتيب أهم  .  مستوي تأثير بدرجة مرتفعة  إل

 :سب إجابات أفراد العينة كما يليتحديات سوق العمل ح

في   المتمثلة  و  العمل  ضعف مخرجات    ، تحديات سوق 

الزراعي   العملالتعليم  سوق  في  المستجدات    ، لمواكبة 

االنجليزية  اللغة  في  والمهارات  المعارف  ضعف 

التعلوالحا خريجي  عند  الزراعيسوب  الحياة  ،  يم 

 كبار الذين  الزراعية في ليبيا ال تعتمد علي المستثمرين ال

ضخمة مزارع  أغلب  ،  ينشئون  عند  ليبيا  في  الزراعة 

علي   تعتمد  ال  ا  األساليبالفالحين  ،  لصحيحةالعلمية 

ا المهن  نقابة  نشاط  مهنة  ضعف  حماية  في  لزراعية 

المشاريع ،  الزراعة  ( في  والمتمثلة  الزراعة  أنشطة 

ن المزارعين  أتكاد تختفي و  أصال الزراعية ( الموجودة  

الزراعة ويسعون    همأنفس عن  في   ىلإينصرفون    العمل 

خرون  آمن )البرقاوي و  وهذا يتفق مع دراسة كل،  المدن

الدراسة  ،  (2002الحواشي    ،2002 أوصت  حيث 

تتالئم مع    السابقة بضرورة استحداث تخصصات جديدة

قنوات للتعاون مع القطاع    وإيجاداحتياجات سوق العمل  

أن هناك زيادة مطردة    إلىالدراسة    تشارأوقد  ،  الخاص

مثل   إقبالفي   الجديدة  التخصصات  على  الطالب 

 التكنولوجيا الحيوية والزراعة الدولية . 

 ً االقتصادية  ما   رابعا التداعيات  أهم  المترتبة عن   هي 

 تنامي ظاهرة العزوف 

لإلجابة علي هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي  

من  عبارة  كل  مستوي  علي  المعياري  واالنحراف 

وترتي  المحور  هذا  حسب  عبارات  تنازليا  ترتيباً  بها 

 (.9)كما يتبين في الجدول  األهمية

 اليت تقيس أهم التداعيات االقتصادية  العينة  أفراد( إجاابت 9اجلدول )

 ترتيب 
 العبارات 
 تنازليا 

 حمتوي القفرة 
املتوسط  ال نعم 

 احلسايب 
𝑥  

االحنراف 
 املعياري 
S.D 

مستوي 
 % ت % ت التأثي 

1 
العجز يف الصادرات وزايدة الواردات من املنتجات  

 مرتفع  0.289 1.908 9.2 11 90.8 109 الزراعية  

 مرتفع  0.426 1.766 23.3 28 76.7 92 زايدة نسبة اهلدر يف التعليم الزراعي  2
 مرتفع  0.457 1.708 29.2 35 70.8 85 اخنفاض جودة احملاصيل الزراعية  3

4 
االستعانة ابخلرجيني الزراعيني غي الليبيني  يف املستقبل 

 متدن  0.499 1.45 55 66 45 54 يف جمال التنمية الزراعية 

 مرتفع  0.557 1.708 الدرجة الكلية حول حمور  التداعيات االقتصادية 

المتوسطات الحسابية  ( يتضح أن ق  9)    ل الجدومن   يم 

( تراوحت ما بين محور )التداعيات االقتصاديةلعبارات 

و)1.45)  )1.908)  ( من  اكبر   أنها   أي(    1.5وهي 

اتجاه   لفظياً  في  تشير  وجمعيها    ى مستو  إلىالموافقة 

بدرجة مرتفعة العبارة رقم )،  تأثير  ( جاءت  4باستثناء 

مستوي إلى  ( مما يشير    1.5من )بمتوسط حسابي أقل  

متدني التداعيات  ،  تأثير  أهم  ترتيب  يمكن  وعليه 

االقتصادية لظاهرة العزوف حسب إجابات أفراد العينة 

 كما يلي :

من   .1 الواردات  وزيادة  الصادرات  في  العجز 

 المنتجات الزراعية . 

 التعليم الزراعي . زيادة نسبة الهدر في  .2

 انخفاض جودة المحاصيل الزراعية .  .3

 اختبار فرضيات الدراسةخامساً  
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 ( للفرضيات. tحساب قيم معامالت االرتباط واختبار)

الحظ ي  تأسيساً علي نتائج الجدول أعاله يتضح ما يلي : 

تحديات سوق العمل تعتبر من أبرز   أن  (  1ل )شكمن ال

العزوف   لظاهرة  ب  واألكثرالمسببات  حيث  لغ تأثيرا 

 (1.852 )المتوسط الحسابي لها

 ( المحسوبة. t( قيم معامالت االرتباط بين ظاهرة العزوف وفرضيات الدراسة وقيم )10جدول )

 احلسايب املتوسط  حمتوي القفرة  ت
𝑥  

 االحنراف املعياري 
S.D 

 معامل االرتباط  احملسوبة   tقيمة 

 ( 0.58) (*4.82) 0.444 1.799 اسباب اخنفاض الطلب علي التعليم الزراعي  1
2 

 
 (0.60) (*5.13) 0.414 1.852 تحديات سوق العمل 

   1.67= 0.05اجلدولية عند مستوي معنوية  tقيمة  

 
ظاهرة العزوف أسباب( أهم  1الشكل )

التعليم  - علي  الطلب  انخفاض  ألسباب  بالنسبة 

( قيمة  بلغت  فقد  (المحسوبة Tالزراعي 

من  4.82) أكبر  وهي   )(T)    البالغة الجدولية 

(1.67  )،  ( أن  من Tكما  أقل  المعنوية   )

( الداللة  القرار  0.05مستوي  لقاعدة  وتبعا   )

( العدمية  الفرضية  نرفض  ونقبل  H0فإننا   )

البديلة   ذات    ،  H1الفرضية  عالقة  توجد  أي 

العزوف   ظاهرة  بين  إحصائية    وأسباب داللة 

الزراعي   التعليم  علي  الطلب  وبلغ    ،انخفاض 

( أي  0.58بين المتغيرين )  Rمعامل االرتباط  

فإن   وبذلك  المتغيرين  بين  موجبة  توجد عالقة 

انخفاض  أن  اعتبارها  في  تأخذ  البحث  عينة 

مسببات   أحد  الزراعي  التعليم  علي  الطلب 

 ظاهرة العزوف . 

قيمة  - بلغت  فقد  العمل   سوق  لتحديات  بالنسبة 

(T( من  5.13(المحسوبة  أكبر  وهي   )(T)  

( البالغة  )  ،(  1.67الجدولية  أن  ( Tكما 

( وتبعا  0.05المعنوية أقل من مستوي الداللة )

العدمية   الفرضية  نرفض  فإننا  القرار  لقاعدة 

(H0    ونقبل الفرضية البديلة )H1   ،    أي توجد

عالقة ذات داللة إحصائية بين ظاهرة العزوف 

العمل   االرتباط    ،وتحديات سوق  معامل  وبلغ 

R  ( المتغيرين  عالقة  0.60بين  توجد  أي   )

البحث  عينة  فإن  وبذلك  المتغيرين  بين  موجبة 

تأخذ في اعتبارها أن تحديات سوق العمل من  

 أبرز مسببات ظاهرة العزوف .

 

 .االستنتاجات4

 االستنتاجات التالية :  إلىتوصلت الدراسة 

المسببات   .1 العمل من أبرز  تعتبر تحديات سوق 

بلغ   حيث  تأثيرا  واالكثر  العزوف  لظاهرة 

( لها  الحسابي  جاء  ،  (1.852المتوسط  والتي 

التعليم   -1)    أهميتهاترتيب   مخرجات  ضعف 

العمل   سوق  في  المستجدات  لمواكبة  الزراعي 

1.799

1.852

1.76 1.78 1.8 1.82 1.84 1.86
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اللغة    -2  ، في  والمهارات  المعارف  ضعف 

خري عند  والحاسوب  التعليم االنجليزية  جي 

ال    -3  ،الزراعي   ليبيا  في  الزراعية  الحياة 

المستثمرين   علي  ينشئون تعتمد  الذين  الكبار 

ضخمة عند   -4  ،مزارع  ليبيا  في  الزراعة 

العلمية   األساليبأغلب الفالحين ال تعتمد علي  

المهن    -5  ،الصحيحة   نقابة  نشاط  ضعف 

أنشطة    -6  ، الزراعية في حماية مهنة الزراعة  

الزراعية (  الزراع المشاريع   ( ة والمتمثلة في 

المزارعين    أصال الموجودة   وان  تختفي  تكاد 

ويسعون    أنفسهم الزراعة  عن    إلى ينصرفون 

 العمل في المدن. 

2.   ( رقم  الجدول  قيم  (    7من  أن  يتضح 

 أسبابلعبارات  محور )  المتوسطات الحسابية  

الزراعي(   التعليم  علي  الطلب  انخفاض 

( بين  ما  وهي  (  1.966( و)1.608تراوحت 

( من  اتجاه    أنها  أي(    1.5اكبر  الموافقة  في 

مستوي تأثير بدرجة   إلىوجمعيها تشير لفظياً  

أهم    ،مرتفعة   ترتيب  يمكن   األسبابوعليه 

التعليم  علي  الطلب  النخفاض  الرئيسية 

الزراعي حسب إجابات أفراد العينة كما يلي :  

وانتشا   -1 العمل  فرص  بين ضعف  البطالة  ر 

بالزراعة    -2  ،الخريجين تهتم  تعد  لم  الدولة 

عدم توفر القروض  -3  ،فيها     األفقيوالتوسع  

تمكنه   للخريج  مشروع    إنشاء  منالزراعية 

الكليات و  -  4، زراعي خاص    المعاهد افتقار 

تؤدي التي  الطالب   إلى  لإلمكانيات  تدريب 

نظرة   -6،الداخلي  اإليواءغياب    -5  ،عمليا   

 .  واألعالمالمجتمع 

الدراسة   .3 أشارت  لها    أن  إلىكما  العزوف  ظاهرة 

اقتصادية   في    ، تداعيات  العجز  هو  أهمها  وأن 

الصادرات وزيادة الواردات من المنتجات الزراعية  

للدولةوهذ التجاري  بالميزان  يخل  زيادة  ،  ا  كذلك 

الزراعي   التعليم  الهدر في  وانخفاض جودة   ،نسبة 

 الزراعية . المحاصيل 

ونتائج  .4 الدراسة  هذه  نتائج  بين  كبير  تقارب  وجود 

بيئات   في  أجريت  والتي  السابقة  الدراسات 

 ومؤسسات مختلفة .

 . التوصيات  5

 تأسيساً علي النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات االتية: 

وفق  .1 ومرنة  ومتطورة  متكاملة  مناهج  وضع 

الجودة   تضبط  معتمدة  وطنية  مهنية  معايير 

التقنية، وت المستجدات  تواكب  المهارات  قوم 

المتعلم  العمل، تحث  تتوائم مع متغيرات سوق 

الحياة   مدى  التعليم  استمرارية  أهمية  على 

بشكل  المتجددة  المهنية  التحديات  لمواجهة 

 متسارع. 

واالطالع  .2 المستمر  والتدريب  الجيد  اإلعداد  برمجة 

التربوي   المجالين  في  الجديد  والتخصصي  على 

التعليم  لمؤسسات  التدريسية  الهيئة  ألعضاء 

 الزراعي. 

والتعريف  .3 التوعية  زيادة  إلى  اإلعالم  أجهزة  توجه 

بأهمية التعليم الزراعي وأهمية مخرجاته في معرفة  

اإلنتاج    لزيادة  الحديثة  التقنيات  وتطويع  وتطبيق 

الغذائي خاصة   وكيفاً  وتحقيق األمن  الزراعي كماً 

وارتفاع   الغذاء  من  المعروض  نقص  ظل  في 

ال االتجاه  ظل  وفي  عالمياً  العتبار أسعاره  عالمي 

 الزراعة ركيزة من ركائز التنمية االقتصادية. 

الزراعية   .4 والكليات  للمعاهد  المالي  الدعم  توفير 

المجتمعات   أهدافها ولتفعل دورها في خدمة  لتحقق 

 المحلية. 

وقطاع   .5 الخاص  القطاع  مشاركة  وتفعيل  تحفيز 

والمساهمة   ، المميزة  البرامج  تشجيع  في  األعمال 

 الميداني للطالب بمزارعهم. في إجراء التدريب
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التعليم   .6 مؤسسات  في  والمشجع  المالئم  المناخ  تهيئة 

الريفية   والبيئات  المزارعين  أبناء  لتحفيز  الزراعي 

 لاللتحاق بالتعليم الزراعي. 
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