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ث التعرف على مدى اكتساب أفراد المجتمع الريفي الزراعي من الرجال والنساء والشباب من استھدف البح :الملخص
 ا>دخار - العمل-قيم الداعمة للتنمية والمقارنة بينھم فيما يتعلق بھذه القيم والتي تتمثل في العلم والتعليمللالجنسين 

 ا>ستھEك - تعمير الصحراء-المشاركة ا>جتماعية وا>نتماء - تنظيم اAسرة- الحفاظ على البيئة وتنمية الموارد-وا>ستثمار
 فة، والتعرف على مصادر معلوماتھم ا�نجاز، وكذا التعرف على مشاركة المبحوثين في اAنشطة التنموية المختل-الرشيد

اطق الجبل اAخضر من  باعتبارھا أكبر من،، ليبياتم إجراء ھذا البحث في منطقة البيضاء بالجبل اAخضر وية،مبالقيم التن
 نسمة فبلغ 2706من الشاملة البالغ إجمالھا % 5 وتم سحب عينة عشوائية طبقية بنسبة ،حيث المساحة والكثافة السكانية

ً مبحوثا على أساس السن والجنس من بين سكان كل من منطقة الغريقة رأس التراب ومنطقة الوسيطة والبالغ 153قوامھا 
ً مبحوثا من فئات 20بالمقابلة الشخصية بعد اختبارھا على بواسطة استمارة استبيان جمع البيانات  تم  سنة فأكثر،16سنھم 

رتفاع درجة المشاركة ا>جتماعية  اوكانت أھم نتائج البحث ،منطقة شحاتبحث من  الھاتضمنيمشابھة للفئات التي 
خارجي بالمقارنة للذكور، زيادة نسبة مساھمة كبار للمبحوثين من الفئات المدروسة، انخفاض درجة ا>نفتاح على العالم ال

وحضور اجتماعات Aھل % 74.5السن الذكور فيما يتعلق ببعض أنشطة خدمة المجتمع كالتعاون مع أھل البلد بنسبة 
سن ارتفاع درجات القيم المتعلقة بالعلم والتعليم للمبحوثين من الشباب الذكور وا�ناث وكبار ال، %53.2  بنسبةالمنطقة

الذكور وا�ناث، وارتفاع مستوى القيم ا�يجابية المتعلقة بتنظيم اAسرة للمبحوثين، وانخفاض مستوى القيم المتعلقة بالثقة 
ارتفاع مستوى القيم ا�يجابية المتعلقة بالعمل لدى ، في اAجھزة الحكومية لدى الشباب الذكور بالمقارنة بالفئات اAخرى

 وتميز الشباب ،تفاع مستوى القيم لدى المبحوثين في جميع الفئات والمتعلقة با>دخار وا>ستثمارجميع الفئات المدروسة وار
تميز ا�ناث على الذكور بالنسبة للقيم المتعلقة والذكور في القيم المتعلقة بالحفاظ على البيئة على جميع الفئات اAخرى، 

ارتفاع مستوى القيم ، بتنمية الصحراء لجميع الفئات المدروسةارتفاع درجات القيم المتعلقة وبالمشاركة ا>جتماعية، 
تمثلت أكثر مصادر ، المتعلقة با>ستھEك الرشيد لجميع الفئات، وتميز الذكور على ا�ناث بالنسبة للقيم المتعلقة با�نجاز

وجود فروق معنوية ، لتليفزيونا اAقارب ثم الجيران ثم اAصدقاء ثم فيالمعلومات التي يستقي منھا المبحوثين معلوماتھم 
 بين متوسطات درجات قيم العمل وتنظيم اAسرة بالنسبة لفئة الشباب، كذلك وجود فروق معنوية عند 0.05عند مستوى 

        . بين متوسطات درجات قيمة ا>ستھEك الرشيد بالنسبة للكبار الذكور وا�ناث0.01مستوى 

Pخضر، ليبيا القيم، المجتمع:سترشاديةالكلمات اAالريفى، الزراعى، الجبل ا . 

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

 في المناطق الريفيةبالرغم من الجھود المبذولة لتنمية 
ونجاح بعضھا في تحقيق أھدافه الجبل اAخضر في ليبيا 

إ> أن ھذه الجھود لم تتحقق كل أھدافھا في تنمية الريف، 
موعة من العوامل  الكثير من الباحثين ذلك إلى مجعزيوي

والمسببات من أھمھا عدم أخذ القيم السائدة في ا>عتبار 
 عجاموقد أشار ، عند التخطيط لجھود التنمية ومشروعاتھا

ا دون م إلى أن التنمية والتحديث > يمكن تحقيقھ)2001(
 اAمر ،القيم ا>جتماعية الموجودة في المجتمعإعادة تشكيل 

يرات في النمط التقليدي يالذي يؤدي بدوره إلى حدوث تغ
، يرات اAخرىيًللحياة الريفية فضE عن العديد من التغ

  أن تحقيق التواصل في التنميةAgarwal (1996( ويذكر
يعتمد بالضرورة على اكتساب اAفراد للقيم المتعلقة 

 .بالحفاظ على الموارد البيئية وحياتھا

بأن إلى أن القيمة اعتقاد راسخ  Bago (2001(ويشير 
التصرف بطريقة معينة ھو أفضل من التصرف بطريقة 
ًأخرى متاحة، أو أن اتخاذ ھدفا معينا للحياة يكون أفضل  ً

 ويطلق على القيم المتعلقة ،من اتخاذ أي ھدف أخر متاح
ة بطرق التصرف بالقيم المعاونة وعلى القيم المتعلق

 Maglino and( كما ذكر، بأھداف الحياة بالقيم النھائية
Ravlin, 2000)( أن ھناك قيما لدى أفراد المجتمع ً

ًجميعا تعتبر إطار مرجعي مشترك لھم وبقدر ما يوجد في 
المجتمع من قيم عامة يزداد تماسكه وكذلك يوجد لدى 
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ًأفراد المجتمع قيما خاصة بھم وقد ينشأ صراع قيمي إذا 
القيم للد>لة تستخدم و، اختلفت القيم العامة مع القيم الخاصة

لى الجانب ا�يجابي من أنماط السلوك وتقوم بوظائف ع
عديدة في المجتمع فھي تحدد سلوك الفرد وتوجھاته في 
المجتمع وتحديد سلوك الجماعة وتفاعلھا ا>جتماعي 
وتسھم في تكوين الشخصية القومية وأن المجتمعات تبني 

 .على القيم فE مجتمع بدون قيم

موية في المجتمع الريفي ويعتبر التعليم من أھم القيم التن
حيث يمثل التعليم أحد العوامل اAساسية للتنمية ا>قتصادية 
وا>جتماعية وارتفاع المستوى التعليمي ومعيار أساسي 

، يعتمد عليه في قياس درجة النمو التي وصل إليھا المجتمع
وأكدت بعض الدراسات على أھمية التعليم بالنسبة لتنمية 

ھناك عEقة بين المستويات التعليمية  وأن ،المجتمع الريفي
، فكلما ارتفع المستوى للمناطقوالمستويات التنموية 

 ،عجام(كلما ارتفع مستواھا التنموي مناطق التعليمي في 
وھناك بعض الدراسات التي أشارت إلى أھمية ، )2001

 )1992 (السيدالقيم ودورھا في التنمية ففي دراسة 
يلي الشباب وكبار السن توصلت إلى وجود تباين بين ج

ثقافة الغربية بالنسبة للمتغيرات المتمثلة في جذب الشباب لل
 - ا>ستقEل اAسري-وأھمية تعليم الفتاة–Aنھا تشبع ميولھم

 - ا>ستثمار-  تنظيم اAسرة- حرية اختيار شريك الحياة
 المشاركة في مشروعات التنمية وسيادة قيم -ا>دخار

 .الترف وا>ستھEك

في دراسته انتشار القيم ) 1992 (الفائديا وجد كم
 المادية على حساب قيم العمل المنتج، ووجود حراك مھني،
وانتشار القيم ا>ستھEكية والعزوف عن قيمة المشاركة 
السياسية >قتصارھا على اAغنياء، وانكسار حدة التعصب 

 إلى وجود )1992 (الكيالتوصلت دراسة و، اAسري
شأة وبين القيم المتمثلة في تبادل الرأي مع عEقة بين الن

مة التعليم، قيمة العمل ا>ستثمار، قي اAبناء الذكور،
المشاركة اAساسية، شغل وقت الفراغ،  الحكومي،

 في )1990 (العزبيكما توصل ، ا>دخار، وتنظيم اAسرة
دراسته إلى وجود عEقة ارتباطية موجبة بين مستوى تبني 

المستوى  بين كل من عمر المبحوث،القيم التنموية و
ًالتعليمي، القيادية، وأيضا وجود تأثير معنوي موجب لكل 

 لوسائل التعرضمن متغيرات العمر، المستوى التعليمي، 
ا�عEم على مستوى تبنى القيم التنموية المتمثلة في قيم 
المشاركة في اAنشطة المجتمعية المحلية، وا>نتماء 

قة في اAجھزة الحكومية وا>ستثمار للمجتمع المحلي والث
 .وتنظيم اAسرة والمساواة بين الجنسين

 إلى وجود عEقات )1995 (العزبيتوصلت دراسة و
طردية معنوية بين الممارسة الفعلية لتنظيم اAسرة وبناء 
قيم ا>عتقاد بأن استخدام وسائل تنظيم اAسرة حرام، وأن 

ترفع من وخل اAسرة، كثرة اAبناء عزوة، وأنھا تزيد من د
ًكما تبين أن الزوجات اAكثر تعلما والعامEت ، المرأةقيمة 

 كذلك أشار، ًمن اAقل تبنيا للقيم المعوقة لتنظيم اAسرة

)Morrone (2005 إلى وجود فروق معنوية بين أفراد 
الجيل الحديث والجيل المتقدم في العمر من حيث القيم 

ونظرتھم  كبار السن،  إلىالمتمثلة في ا�قامة، وتطرقھم
 إلى الزواج المبكر، ونظرتھم إلى ا>ستثمار والعمل،

  .ا>دخارو

 حثمشكلة الب

في إطار دعم جھود التنمية التي يتم بذلھا بھدف 
ا>رتقاء بالمجتمع والنھوض به ومقابلة التحديات المختلفة 
ًالتي تواجھه، وتقديرا لدور أفراد المجتمع الريفي باعتبار 

لموارد البشرية Aي مجتمع ھي ثرواته كان >بد من أن ا
ا>ھتمام بقدرات أفراد المجتمع وا�مكانات المتاحة وكذلك 
بالجوانب الشخصية لھم، وفي مقدمة تلك ا>ھتمامات كان 

ويعتبر ، من الضروري ا>ھتمام بالقيم السائدة بينھم
 ًا>ھتمام بالقيم نابعا من كونھا ضرورة اجتماعية فھي تمس

 كما أنھا وراء كل سلوك إنساني ،العEقات بكافة صورھا
 كما أن القيم ،وذلك >عتماد فھم الحقائق على قيم اAفراد

ھي ضوابط للسلوك فمن خEلھا > يحدد الفرد ما يمكن أن 
يقبله وما ينبغي أن يرفضه من أنواع السلوك والتصرفات 

 .رهواAفكار سواء التي تصدر عنه أو التي تصدر عن غي

ًوضمانا لنجاح أي برامج تنموية موجھة للنھوض 
بالمزارعين وأفراد المجتمع الريفي كان >بد أن يتكامل 
تنفيذ برامج التطوير القيمي مع برامج التنمية، وذلك من 

 في اخEل ا>ھتمام بالتعرف على واقع قيم أفراده أخذ
ا>عتبار المتغيرات والعوامل ا>جتماعية وا>قتصادية 

ثقافية السائدة في المجتمع حتى يمكن في ضوء البيانات وال
 تحديد الجوانب الواجب وضعھا في عليھا المتحصل

 يعتمد التخطيط الفعال على إذا>عتبار عند التخطيط، 
دراسة الوضع القائم باعتبار أن اAفراد في ھذا العصر 

 لتغير الظروف يختلفون عما سبقوھم في العصور السالفة
ويتأثرون بالمتغيرات والعوامل السائدة  واAحوال،

وتواجھھم عديد من التحديات وتتأثر قيمھم بتلك المتغيرات 
لذا فإن التطوير القيمي للزراع >بد أن يراعى  والظروف،

طبيعة ا�طارات القيمية السائدة مع إجراء الدراسات 
لتحديد المEمح الرئيسية Aفراد المجتمع والعمل على تدعيم 

 .لوظيفية والدعوة إليھا مع تنقية ا�طار القيمي السائدالقيم ا

 أھداف البحث

 على بعض الخصائص ا>جتماعية وا>قتصادية التعرف -1
 .والشخصية للمبحوثين

تحديد مدى مشاركة المبحوثين في اAنشطة التنموية  -2
 .المختلفة

 الزراعيالتعرف على مدى اكتساب أفراد المجتمع الريفي  -3
للقيم )  الشباب الريفي-مرأة الريفية ال-المزارعين(من 

 - العمل- العلم والتعلم :الداعمة للتنمية والتي تدور حول
والمشاركة   ا>نتماء- الحفاظ على البيئة-ا>دخار وا>ستثمار
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 - ا>ستھEك الرشيد - تعمير الصحراء - ا>جتماعية
 . تنظيم اAسرة-ا�نجاز 

 وثين المتعلقةدرجات المبح تحديد الفروق بين متوسطات -4
 .بالقيم المدروسة

التعرف على مصادر معلومات المبحوثين التي يستقون  -5
 . منھا معلوماتھم

 الفرض البحثى

> توجد فروق معنوية بين متوسط درجات المبحوثين 
 المتعلقة بالقيم المدروسة

 مجال البحث وحدوده

 ،ًنظرا لتشعب القيم وتعددھا في أي مجتمع من المجتمعات
 في دراسة واحدةًلذي يصعب حصرھا جميعا وتناولھا اAمر ا

  على القيم المرتبطة بعشر موضوعاتالبحث افقد اقتصر ھذ
جوھرية تمس مشكEت معاصرة يواجھھا المجتمع الريفي 
الزراعي، حيث أثبتت الدراسات أن تدعيم ھذه القيم وتبنيھا 

مزارعين (لدى فئات سكان المجتمع الريفي الزراعي من 
يدعم تنمية المجتمع )  الشباب الريفي- الريفيةأةالمر –

 .ويسھم في حل مشكEت أساسية يواجھھا

 أھمية البحث

تنبثق أھمية البحث من الدور الھام والحيوي الذي تلعبه 
القيم في تنمية وتحديث المجتمعات، حيث توجه سلوك 
اAفراد والجماعات وتدفعھم أما لقبول أو رفض 

Aساليب الداعية إلى التغير المستحدثات الجديدة وا
والتحديث ومن ثم فإن التغير والتحديث يتطلب اAخذ في 

 ما ھي إ> ا البحثا>عتبار القيم السائدة في المجتمع وھذ
 .محاولة في ھذا ا>تجاه

 الطريقة البحثية

 منطقة وشاملة البحث

الجبل في منطقة البيضاء بھذا البحث تم إجراء 
ن بل اAخضر م الجمناطقكبر أ اباعتبارھ ، ليبيااAخضر

 وتم سحب عينة عشوائية ،الكثافة السكانيةو حيث المساحة
 نسمة 2706من الشاملة البالغ إجمالھا % 5طبقية بنسبة 
بين من على أساس السن والجنس ً مبحوثا 153فبلغ قوامھا 

منطقة س التراب وأكل من منطقة الغريقة رسكان 
 كما ھو موضح ،أكثر سنة ف16والبالغ سنھم الوسيطة 

وزارة  وذلك من خEل كشوف وسجEت 1جدول ب
 .قسم ا�رشاد الزراعي –الزراعة 

وتم جمع بيانات البحث عن طريق المقابلة الشخصية 
ًمع المبحوثين وفقا >ستمارة استبيان تم تعميمھا واختبارھا 

ً مبحوثا من فئات مشابھة للفئات التي 20على عدد 
طقة شحات، وتم إجراء التعديEت تتضمنھا البحث من من

الEزمة لوضع ا>ستمارة في صورتھا النھائية لجميع 
البيانات الميدانية المطلوبة اشتملت استمارة ا>ستبيان على 
بيانات شخصية للمبحوثين، وبيانات متعلقة بأسرة 

المبحوث أو المبحوثة، ومصادر معلومات المبحوثين، 
 :ية كا�تيومقاييس للقيم المرتبطة بالتنم

اشتمل المقياس على : القيم المرتبطة بالعمل والتعليم -1
مجموعة من العبارات تتعلق بشدة اقتناع المبحوث 
بقيمة العلم والتعليم، وتم قياس كل منھا على مقياس 

موافق، (ثEثي تراوحت ا�جابة على كل عبارة بين 
 على 3،2،1، وأعطيت الدرجات )محايد، غير موافق

حالة العبارات الموجبة وكان عددھا عشرة الترتيب في 
 على الترتيب 1،2،3عبارات، بينما أعطيت الدرجات 

في حالة العبارات السالبة وكان عددھا سبعة عبارات، 
 .وتمت معالجة باقي القيم بنفس الطريقة 

 عبارة 12اشتمل المقياس على : القيم المرتبطة بالعمل -2
 .وتمت المعالجة كالمقياس السابق

اشتمل المقياس :  الحفاظ على البيئة وتنمية المواردقيمة -3
 . عبارة 16على 

 . عبارات 7قيمة ا>دخار وا>ستثمار اشتمل على  -4

 . عبارة12ة ا>جتماعية اشتمل علىقيمة ا>نتماء والمشارك -5

 . عبارات6القيم المرتبطة بتعمير الصحراء اشتمل على  -6

 . عبارات7القيم المرتبطة با>ستھEك الرشيد اشتمل على  -7

 . عبارة 11القيم المرتبطة با�نجاز اشتمل على  -8

القيم المرتبطة بالثقة في اAجھزة الحكومية اشتملت  -9
 . عبارات4على 

 . عبارات7القيم المرتبطة بتنظيم اAسرة اشتمل على  -10

ھذا واستخدمت الدرجة الوسطية للمدى في تقسيم 
 .الدرجة الكلية لكل قيمة من القيم السابقة

 لتحليل اPحصائي للبياناتا

 استخدمت أساليب ا�حصاء الوصفي والتي تشمل العرض
الجدولي للبيانات بالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط 

" ت"الحسابي وا>نحراف المعياري وكذلك اختبار 
 . فى القيم التنويةللمقارنة بين فئات المتغيرات المستقلة

  والمناقشةالنتائج

 وا�جتماعية وا�قتصادية الخصائص الشخصية
 للمبحوثين

 السن

 أن عدد الشباب 2بجدول  يتضح من البيانات الواردة
 أقل سنة و17 من أعلىً مبحوثا حيث كان 32الذكور بلغ 

 سنة وبلغ عدد الشباب 22.5 سنة بمتوسط حسابي 29من 
 29 سنة وأعلى سن 16 مبحوثة وكان أقل سن 32ا�ناث 

سنة، وبلغ عدد كبار السن  21.7سنة وبمتوسط حسابي 
 سنة كحد 40ً مبحوثا حيث تراوح سنھم ما بين 47الذكور 
 سنة، 54.3 سنة كحد أقصى بمتوسط حسابي 80أدنى، 

 سنة 39 كان أقل سن 42وبلغ عدد كبار السن ا�ناث 
 . سنة43.9 سنة بمتوسط حسابي 82وأعلى سن 
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 البحث يوضح توزيع عينة .1جدول 

 )%( عدد وعـــــــــالن

 20.9 32 الشباب الذكور

 20.9 32 الشباب اPناث

 30.7 47 كبار السن الذكور

 27.4 42 كبار السن اPناث

 100,0 153 المجموع

 .قسم ا�رشاد الزراعي– كشوف وسجEت وزارة الزراعة :المصدر

 

 ًتوزيع المبحوثين وفقا للسن .2جدول 

 المتوسط الحسابي للسن عدد وعــــــالن

 22.5 32 اب الذكورالشب

 21.75 32 الشباب اPناث

 54.32 47 كبار السن الذكور

 43.95 42 كبار السن اPناث

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 التعليميةالحالة 

ين من الشباب الذكور يبلغت نسبة المبحوثين اAم
، %37.5، %6.3 وكبار السن الذكور وا�ناث وا�ناث

على التوالي، وبلغت نسبة من يقرؤون % 73.8، 37%
ويكتبون من الشباب الذكور وا�ناث وكبار السن الذكور 

 كما توضح ،%7.1، %21.7، %12.5، %9.4وا�ناث 
، %12.5البيانات أن نسبة الحاصلين على تعليم ابتدائي 

من الشباب ا�ناث وكبار السن الذكور % 4.8،13%
ن على تعليم إعدادي من الشباب وا�ناث، ونسبة الحاصلي

الذكور وا�ناث وكبار السن الذكور وا�ناث كانت 
لكل فئة من الفئات % 7.1، 2.2%، 12.5%، 15.6%

على الترتيب، وكانت نسبة المبحوثين الحاصلين على تعليم 
ثانوي من الشباب الذكور وا�ناث وكبار السن الذكور 

كانت ، و%7.1، %19.6، %18.6، %28.1وا�ناث 
نسبة الحاصلين على مؤھل فوق متوسط من الشباب 

 %4.3، %3.1، %12.5الذكور وا�ناث وكبار السن الذكور 
الذكور ونسبة الحاصلين على تعليم جامعي من الشباب 

 .%2.2 و%3.1، %28.1وا�ناث وكبار السن الذكور 

ھذه النتائج إلى ارتفاع نسبة اAمية بين ا�ناث  وتشير
ارنة بأي فئة أخرى وكذلك ارتفاع اAمية بين الكبار بالمق

 كما ھو موضح ،ا�ناث بصفة عامة بالمقارنة بالذكور
 .3بجدول 

 نوع ا6سرة

بلغت نسبة المبحوثين من الشباب الذكور وا�ناث 
، %75وكبار السن وا�ناث الذين يعيشون في أسر بسيطة 

لكل فئة من الفئات على % 81 ،70.2%، 56.3%
سبة المبحوثين من الشباب الذكور وا�ناث التوالي، ون

وكبار السن الذكور وا�ناث الذين يعيشون في أسر مركبة 
لكل فئة من الفئات % 19، %29.8، %43.7، %25كان 

على التوالي، وتشير ھذه النتائج إلى ارتفاع نسبة الشباب 
ا�ناث الذين يعيشون في أسر مركبة بالمقارنة بالفئات 

 .4موضح بجدول اAخرى، كما ھو 

 عدد أفراد ا6سرة

 أن نسبة المبحوثين ذوي 5أظھرت النتائج بجدول 
 أفراد من الشباب الذكور وا�ناث 5العدد القليل أقل من 

، %19.1، %31.2، %25وكبار السن الذكور وا�ناث 
 5(،بينما كانت نسبة المبحوثين ذوي العدد الكبير % 16.7

وا�ناث وكبار السن من الشباب الذكور ) أفراد فأكثر
من % 83.3 و%80.9، %68.8، %75الذكور وا�ناث 

عدد المبحوثين لكل فئة من الفئات على التوالي، وتشير 
ھذه النتائج إلى ارتفاع عدد أفراد أسر المبحوثين الكبار 

 .ذكور وإناث بالمقارنة بأسر المبحوثين الشباب
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 يةً توزيع المبحوثين وفقا للحالة التعليم.3جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 الحالة التعليمية اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 40.8 62 73.8 31 37 17 37.5 12 6.3 2 أمي

 13.1 20 7.1 3 21.7 10 12.5 4 9.4 3 يقرأ ويكتب

 7.9 12 4.8 2 13 6 12.5 4 - - ابتدائي 

 8.6 13 7.1 3 2.2 1 12.5 4 15.6 5 إعدادي

 17.8 27 7.1 3 19.6 9 18.6 6 28.1 9 ثانوي

 4.6 7 - - 4.3 2 3.1 1 12.5 4 فوق متوسط

 7.2 11 - - 2.2 1 3.1 1 28.1 9 جامعي

 - - - - - - - - - - فوق جامعي

 100,0 153 100,0 42 100,0 47 100,0 32 100,0 32 اPجمالــي

 .دراسة الميدانيةجمعت وحسبت من بيانات ال: المصدر

 

 ًتوزيع المبحوثين وفقا لنوع ا6سرة. 4جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 نوع ا6سرة اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 71.2 109 81 34 70.3 33 56.3 18 75 24 بسيطة 

 28.8 44 19 8 29.8 14 43.7 14 25 8 مركبة 

 100.0 153 100.0 42 100.0 47 100.0 32 100.0 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 ً توزيع المبحوثين وفقا لعدد أفراد ا6سرة.5جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 عدد أفراد ا6سرة اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 22.2 34 16.7 7 19.1 9 31.2 10 25 8 ) أفراد5ل من اق(عدد قليل 

 77.8 119 83.3 35 80.9 38 68.8 22 75 24 ) أفراد فأكثر5(عدد كبير 

 100.0 153 100.0 42 100.0 47 100.0 32 100.0 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
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 العمل بالزراعة

 أن عدد أسر المبحوثين التي 6 أوضحت النتائج بجدول
بھا أفراد يعملون بالزراعة من الشباب الذكور وا�ناث 

، %34.4، %31.2وكبار السن الذكور وا�ناث بلغ 
من المبحوثين لكل فئة من الفئات على % 28.6، 14.9%

 .6 كما ھو موضح بجدول ،التوالي

 الحيازة المزرعية ل�سرة

نسبة المبحوثين من  أنه بلغت 7بينت النتائج بجدول 
الشباب الذكور وا�ناث وكبار السن الذكور وا�ناث الذين 

، %57.4، %34.4، %43.7عية رلديھم حيازة مز
لكل فئة من الفئات على الترتيب، وتشير ھذه % 23.8

النتائج إلى ارتفاع أسر كبار السن الذكور الحائزين 
 كما ھو Aراضي زراعية بالمقارنة بالفئات اAخرى،

 .7وضح بجدول م

 الحيازة الحيوانية ل�سر

 أن نسبة المبحوثين الذين 8أوضحت النتائج بجدول 
من إجمالي عدد % 80.4لدى أسرھم حيازة حيوانية 

أسرھم المبحوثين، بينما بلغ نسبة المبحوثين الذين ليس لدى 
 .من إجمالي عدد المبحوثين% 19.6حيازة حيوانية 

 المشاركة ا�جتماعية

مدى للدرجات التي يمكن للمبحوثين الحصول تراوح ال
 درجة كحد أقصى، 12 درجات كحد أدني، 3عليھا بين 

ًوتم تقسيم المبحوثين إلى فئتين طبقا للمتوسط الحسابي، 
 أن نسبة المبحوثين الذين لديھم 9وتوضح النتائج بجدول 

مشاركة اجتماعية منخفضة من الشباب الذكور وا�ناث 
، %10.6، %50، %9.4وا�ناث وكبار السن الذكور 

من عدد المبحوثين لكل فئة من الفئات على % 21.4
التوالي، بينما بلغت نسبة المبحوثين من الشباب الذكور 
وا�ناث وكبار السن الذكور وا�ناث والذين لديھم مشاركة 

من % 78.6، %89.4، %50، %90.6اجتماعية عالية 
 .9عدد المبحوثين، كما ھو موضح بجدول 

 ا�نفتاح على العالم الخارجي

تراوح المدى للدرجات التي يمكن للمبحوثين الحصول 
 درجة كحد أقصى، 24 درجات كحد أدني، 6عليھا ما بين 

ًوتم تقسيم المبحوثين لفئتين طبقا للمتوسط، وتشير بيانات 
 إلى أن نسبة المبحوثين من الشباب الذكور 10جدول 

ين لديھم انفتاح منخفض وا�ناث وكبار السن وا�ناث الذ
% 81، %70.2، %84.4، %62.5على العالم الخارجي 

من عدد المبحوثين لكل فئة من الفئات على التوالي، كما 
أوضحت النتائج أن نسبة المبحوثين الذين لديھم انفتاح 
مرتفع على العالم الخارجي من الشباب الذكور وا�ناث 

، %29.8، %15.6، %37.5وكبار السن الذكور وا�ناث 
وتشير ھذه النتائج إلى انخفاض مستوى ا>نفتاح % 19

 .على العالم الخارجي ل�ناث بالمقارنة بالذكور

 ا�نفتاح الثقافي

تراوح المدى للدرجات التي يمكن للمبحوثين الحصول 
 درجة كحد أقصى 44 درجة كحد أدنى، 11عليھا ما بين 

الحسابي، وتشير ًوتم تقسيم المبحوثين لفئتين وفقا للمتوسط 
 إلى أن نسبة المبحوثين من الشباب الذكور 11نتائج جدول 

ين لديھم انفتاح وا�ناث وكبار السن الذكور وا�ناث والذ
من % 97.6، %80.9، %71.9، %50ثقافي منخفض 

عدد المبحوثين لكل فئة من الفئات على التوالي، كما بلغت 
وكبار السن نسبة المبحوثين من الشباب الذكور وا�ناث 

، %50الذكور وا�ناث والذين لديھم انفتاح ثقافي عالي 
من عدد المبحوثين لكل فئة من % 2.4، 19.1%، 28.1%

الفئات على الترتيب، وتشير ھذه النتائج إلى انخفاض 
مستوى ا>نفتاح الثقافي ل�ناث بالمقارنة بالذكور كما ھو 

 .11موضح بجدول 

شطة التنموية مدى مشاركة المبحوثين في ا6ن
 المختلفة بالمجتمع

 ارتفاع نسبة المبحوثين من 12توضح النتائج بجدول 
الشباب الذكور في المشاركة في أنشطة تنمية المجتمع 

، وبناء مدرسة %56.2والمتعلقة بزراعة اAشجار 
، والتعاون مع أھل البلد %53.1، وردم البرك 59.4%
لسن الذكور ً، وأيضا زيادة نسبة مساھمة كبار ا71.9%

، وحضور %74.5فيما يتعلق بالتعاون مع أھل البلد بنسبة 
 %.53.2اجتماعات Aھل المنطقة بنسبة 

تمع الريفي الزراعي لقيم مدى اكتساب أفراد المج
 المجتمع

 قيمة العلم والتعليم

تراوح المدى المطلق للدرجات التي يمكن للمبحوثين 
 درجة 51 درجة كحد أدنى، 17الحصول عليھا ما بين 

 34كحد أقصى، وبھذا تبلغ الدرجة الوسطية للمدى المطلق 
ًدرجة، وقد تم تقسيم المبحوثين إلى فئتين طبقا للدرجة 

 .الوسطية للمدى المطلق

 أن درجات القيم المتعلقة 13أوضحت نتائج جدول 
بالعلم والتعليم للمبحوثين من الشباب الذكور وا�ناث وكبار 

 34(ميل درجاتھم إلى ا>رتفاع السن الذكور وا�ناث ت
، %100، %100حيث بلغت نسبتھم ) درجة فأكثر

من عدد المبحوثين لكل فئة من الفئات % 100، 97.9%
 .على التوالي

 تنظيم ا6سرةقيمة 

تراوح المدى المطلق للدرجات التي يمكن للمبحوثين 
 درجة كحد 21 درجات كحد أدنى، 7صول عليھا بين الح

 درجة، وتم 14أقصى، وبھذا تبلغ الدرجة الوسطية للمدى 
 إلى أن 14تقسيم المبحوثين لفئتين تشير البيانات بجدول 

قليل من المبحوثين تميل درجاتھم لEنخفاض بنسب 
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 زراعةً توزيع المبحوثين وفقا لوجود أفراد من ا6سرة عاملين بال.6جدول 

 كبار الشباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 العمل اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 26.1 40 28.6 12 14.9 7 34.4 11 31.2 10 عاملين بالزراعة 

 74.9 113 71.4 30 58.1 40 56.6 21 68.8 22 غير عاملين

 100.0 153 100.0 42 100.0 47 100.0 32 100.0 32 اPجمالــي

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 ً توزيع المبحوثين وفقا لحيازتھم المزرعية.7جدول 

 كبار الشباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 الحيازة اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 40.5 62 23.8 10 57.4 27 34.4 11 43.7 14 حائز 

 59.5 91 76.6 32 42.6 20 56.6 21 56.3 18 ئزغير حا

 100,0 153 100,0 42 100,0 47 100,0 32 100,0 32 اPجمالــي

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 ً توزيع المبحوثين تبعا لوجود حيازة حيوانية لدى أسرھم.8جدول 

 اPجمـــالــي أسر غير حائزة أسر حائزة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد

123 80.4 30 19.6 153 100,0 

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 مشاركتھم ا�جتماعية لدرجة ً توزيع المبحوثين وفقا.9جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

  ا�جتماعيةدرجة المشاركة اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 21.6 33 21.4 9 10.6 5 50 16 9.4 3 فأقل درجات  8 ةمنخفض

 78.4 120 78.6 33 89.4 42 50 16 90.6 29  درجات8 أكثر من مرتفعة

 100,0 153 100,0 42 100,0 47 100,0 32 100,0 32 اPجمالــي

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
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 على العالم الخارجيا�نفتاح   لدرجةًوفقا توزيع المبحوثين .10جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 على العالم درجة ا�نفتاح اPجمالي
 الخارجي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 74.5 114 81 34 70.2 33 84.4 27 62.5 20  درجة15أقل من منخفض 

 25.5 39 19 8 29.8 14 15.6 5 37.5 12 فأكثردرجة  15 مرتفع

 100,0 153 100,0 42 100,0 47 100,0 32 100,0 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 

  الثقافيح�نفتاا  لدرجةًتوزيع المبحوثين وفقا. 11جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 درجة ا�نفتاح الثقافي اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 77.1 118 97.6 41 80.9 38 71.9 23 50 16 درجة 22أقل منمنخفض 

 22.9 35 2.4 1 19.1 9 28.1 9 50 16 فأكثردرجة  22 عالي

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 

 ًزيع المبحوثين وفقا لمشاركتھم في تنمية المجتمع تو.12جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 يشارك � يشارك يشارك � يشارك يشارك � يشارك يشارك � يشارك يشارك � يشارك يشارك � يشارك يشارك � يشارك يشارك � يشارك

 ا6نشطة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 73 31 26.1 11 51.1 24 48.9 23 71.9 23 28.1 9 40.6 13 59.4 9 بناء مدرسة

 93 38 9.5 4 63 30 36 17 81 26 18 6 68 22 31.1 10 رصف طريق

 73 31 26 11 51.1 24 48.9 23 74 24 25 8 46.9 15 53.1 17 ردم بركة

 81 34 19 8 44 21 55 26 81 26 18.7 6 43.8 14 56.2 18 زراعة أشجار

 59 25 40.5 17 25.5 12 74.5 35 75 24 25 8 28.1 9 71.9 23 مع أھل البلدالتعاون 

 90 38 9.5 4 46 22 53.2 25 96 31 3.1 1 68.7 22 31.2 10 حضور اجتماعات

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر
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 وى القيم المتعلقة بالعلم والتعليمً توزيع المبحوثين وفقا لمست.13جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 )الدرجة(مستوى القيم  اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 0.6 1 - - 2.1 1 - - - - درجة 34 أقل منمنخفض 

 99.3 152 100 42 97.9 46 100 32 100 32 فأكثردرجة  34 عالي

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 ً توزيع المبحوثين وفقا لمستوى القيم المتعلقة بتنظيم ا6سرة.14 جدول

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 مستوى القيم اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 16.3 25 14.3 6 21.3 10 9.4 3 18.8 6 درجة 14 قل منأ منخفض

 83.7 128 85.7 36 78.7 37 90.6 29 81.2 26 فأكثردرجة  14عالي 

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
 

 

لكل فئة من الفئات % 14.3، 21.3%، 9.4%، 18.8%
لى التوالي، كما اتضح أن معظم المبحوثين تميل ع

، %90.6، %81.2درجاتھم إلى ا>رتفاع حيث كانت 
. لكل فئة من الفئات على الترتيب% 85.7، 78.7%
ھذه النتائج إلى ارتفاع مستوى القيم ا�يجابي  وتشير

 .المتعلق بتنظيم اAسرة خاصة المجتمع الريفي

 الثقة في ا6جھزة الحكوميةقيمة 

  للمبحوثينتراوح المدى المطلق للدرجات التي يمكن
 درجة 12 درجات كحد أدنى، 4الحصول عليھا ما بين 

 درجات، 8كحد أقصى، وبھذا تبلغ الدرجة الوسطية للمدى 
ًوقد تم تقسيم المبحوثين إلى فئتين طبقا للدرجة الوسطية 

 .للمدى

 إلى أن درجات القيم المتعلقة 15وتشير نتائج جدول 
اAجھزة الحكومية للمبحوثين من الشباب الذكور ي ثقة فبال

وا�ناث وكبار السن الذكور وا�ناث تميل إلى ا>نخفاض 
 ،%66، %53.1، %71.9 درجات بنسب A8قل من 

من عدد المبحوثين في كل فئة من الفئات على % 62
التوالي، وتشير ھذه النتائج إلى انخفاض مستوى القيم 

  اAجھزة الحكومية في جميع الفئاتالمتعلقة بالثقة في
ًالمدروسة، كما تشير أيضا إلى انخفاض مستوى القيم 

المتعلقة بالثقة في اAجھزة الحكومية لدى فئة الشباب 
 .الذكور بالمقارنة بالفئات اAخرى

وقد يرجع ذلك في اعتقادھم لعدم توفير الحكومة فرص 
لمتعلم للشباب ووجود بطالة للشباب خاصة اعمل حكومية 

من الجنسين واعتماد الشباب الرئيسي على العمل 
 .الحكومي دون البحث عن المشروعات الصغيرة المنتجة

 العملقيمة 

تراوح المدى المطلق للدرجات التي يمكن للمبحوثين 
 درجة كحد 36 درجة كحد أدنى،12الحصول عليھا ما بين 

 درجة وتم 24أقصى، وبھذا تبلغ الدرجة الوسطية للمدى 
 .ًتقسيم المبحوثين إلى فئتين طبقا للدرجة الوسطية للمدى

 أن معظم المبحوثين تميل 16وتوضح بيانات جدول 
، %100 بنسب ) درجة فأكثر24(درجاتھم إلى ا>رتفاع 

من عدد المبحوثين لكل فئة % 95.2، 97.9%، 96.6%
ًمن الفئات المدروسة وكأن أكثر ھذه الفئات ارتفاعا ھي 

ذكور، وقد يرجع ذلك إلى أھمية وقيمة العمل فئة الشباب ال
بالنسبة للفرد حيث يحض الدين على قيمة العمل 
وضرورته فالعمل عبادة ويحقق قيمة واحترام وتقدير 

  عنللفرد الذي يعمل عن الذي > يعمل بصرف النظر
 .اAجر الذي يتقاضاه نظير العمل
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 بالثقة في ا6جھزة الحكومية ً توزيع المبحوثين وفقا لقيمھم المتعلقة .15جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 مستوى القيم اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 63.4 97 62 26 66 31 53.1 17 71.9 23  درجة8 منخفض أقل من

 36.6 56 38 16 34 16 46.9 15 28.1 9 فأكثردرجات  8عالي 

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 ً توزيع المبحوثين وفقا لقيمھم المتعلقة بالعمل.16جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 مستوى القيم اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 2.6 4 4.8 2 2.1 1 3.1 1 - -  درجة24أقل من منخفض 

 97.4 149 95.2 40 97.9 46 96.6 31 100 32 فأكثردرجة  24 عالي

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 ا�دخار وا�ستثمار

المطلق للدرجات التي يمكن للمبحوثين تراوح المدى 
 درجة 21 درجات كحد أدنى، 7يھا ما بين الحصول عل

 درجة، وتم تقسيم 14كحد أقصى وبلغت الدرجة الوسطية 
 .ًالمبحوثين لفئتين طبقا للدرجة الوسطية للمدى

 إلى ارتفاع مستوى القيم لدى 17تشير نتائج جدول و
المبحوثين في جميع الفئات المتعلقة با>دخار وا>ستثمار 

على % 100 ،%100 ،%100 ،%96.9وحيث بلغت 
 .الترتيب

 :الحفاظ على البيئة وتنمية الموارد

تراوح المدى المطلق للدرجات التي يمكن للمبحوثين 
 درجة 48 درجة كحد أدنى، 16الحصول عليھا ما بين 

 درجة، 32كحد أقصى، وبلغت الدرجة الوسطية للمدى 
 .وتم تقسيم المبحوثين لفئتين

القيم  الذكور في  تميز الشباب18وأظھرت نتائج جدول 
 كذلك المتعلقة بالحفاظ على البيئة على جميع الفئات اAخرى،

ًتميز الذكور على ا�ناث وأيضا على تميز الشباب عن 
 .الكبار بالنسبة لقيمة الحفاظ على البيئة

 ماعيةالمشاركة ا�جت

تراوح المدى المطلق للدرجات التي يمكن للمبحوثين 
 درجة 36ة كحد أدنى،  درج12الحصول عليھا ما بين 

.  درجة24 كحد أقصى، وبھذا تبلغ الدرجة الوسطية للمدى
 أن معظم المبحوثين تميل 19 جدول أتضح من نتائج

درجاتھم إلى ا>رتفاع، كما تشير النتائج بصفة عامة إلى 
تميز ا�ناث على الذكور بالنسبة للقيم المتعلقة بالمشاركة 

 .ا>جتماعية

 تعمير الصحراء

 المدى للدرجات التي يمكن للمبحوثين الحصول تراوح
 درجة كحد أقصى، 18 درجات كحد أدنى، 6عليھا ما بين 

 درجة وقد تم تقسيم 12وبھذا تبلغ الدرجة الوسطية للمدى 
 .ًالمبحوثين إلى  فئتين وفقا للدرجة الوسطية للمدى

 إلى ارتفاع درجات القيم 20وتشير النتائج بجدول 
لكل الفئات اAربع % 100لصحراء بنسب المتعلقة بتنمية ا

المدروسة وھذا يؤكد قناعة الفئات المدروسة بأھمية تعمير 
 .الصحراء
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 ً توزيع المبحوثين وفقا لقيمھم المتعلقة با�دخار وا�ستثمار.17 جدول

 كبار شباب
 إناث ذكور إناث ذكور

 مستوى القيم اPجمالي

 )%( دعد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 0.6 1 - - - - - - 3.1 1  درجة14 منخفض أقل من

 99.4 152 100 42 100 47 100 32 96.9 31 فأكثردرجة  14 عالي

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 علقة بالحفاظ على البيئةً توزيع المبحوثين وفقا لمستوى القيم المت.18جدول 

 كبار شباب
 إناث ذكور إناث ذكور

 مستوى القيم اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 41.8 64 52.4 22 44.7 21 43.7 14 21.9 7   درجة32 أقل منمنخفض 

 58.2 89 47.6 20 55.3 26 56.3 18 78.1 25 فأكثردرجة  32 عالي

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 .جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية: المصدر

 

 ً توزيع المبحوثين وفقا لقيمھم المتعلقة بالمشاركة ا�جتماعية.19 جدول

 كبار شباب
 إناث ذكور إناث ذكور

 مستوى القيم اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 3.3 5 2.4 1 6.4 3 - - 3.1 1  درجة24 قل منمنخفض أ

 96.7 148 97.6 41 93.6 44 100 32 96.9 31 فأكثردرجة  24عالي 

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 صحراءً توزيع المبحوثين وفقا لقيمھم المتعلقة بتعمير ال.20جدول 

 كبار شباب
 إناث ذكور إناث ذكور

 مستوى القيم اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 - - - - - - - - - -  درجة12 منخفض أقل من

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 فأكثردرجة  12 عالي

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
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 ا�ستھ¤ك الرشيد

تراوح المدى المطلق للدرجات التي يمكن للمبحوثين 
 درجة، بلغت قيمة 21 درجات، 7الحصول عليھا ما بين 

جدول  درجة، أوضحت نتائج 14ية للمدى الدرجة الوسط
 أن درجات القيم المتعلقة با>ستھEك للمبحوثين من 21
باب الذكور وا�ناث وكبار السن الذكور وا�ناث تميل الش

، %100، %97.9، %100، %96.9إلى ا>رتفاع بنسب 
القيم المتعلقة  وتشير ھذه النتائج إلى ارتفاع مستوى

 .با>ستھEك الرشيد بالنسبة لجميع الفئات المدروسة

Pنجازا 

المطلق للدرجات التي يمكن للمبحوثين تراوح المدى 
 درجة، وكانت الدرجة 33 و11ما بين ليھا الحصول ع

 وقد تم تقسيم المبحوثين لفئتين ، درجة22الوسطية للمدى 
 .ًطبقا للدرجة الوسطية للمدى

ارتفاع درجات القيم المتعلقة  22أظھرت نتائج جدول 
با�نجاز للمبحوثين من الشباب الذكور وا�ناث وكبار 

، %100، %93.8، %100السن الذكور وا�ناث بنسب 
من إجمالي عدد المبحوثين لكل فئة من الفئات % 92.9

 إلى تميز الذكور على النتائجوتشير ھذه  .على الترتيب
 .بصفة عامة بالنسبة للقيم المتعلقة با�نجازا�ناث 

بحوثين المتعلقة الفروق بين متوسطات درجات الم
 بالقيم المدروسة

 نــحوثيات المبــللتعرف على الفروق بين متوسطات درج
المتعلقة بالقيم المدروسة >ختبار صحة الفرض البحثي تم 

> توجد فروق معنوية (وضع الفرض ا�حصائي التالي 
) بين متوسط درجات المبحوثين المتعلقة بالقيم المدروسة

يث ح) ت(و>ختبار معنوية الفروق تم استخدام اختبار 
نوية  إلى وجود فروق مع24تشير البيانات الواردة بجدول 

 بين متوسطات درجات القيم المتعلقة 0.01عند مستوى 
 0.05با>ستھEك الرشيد لفئتي المبحوثين، وعند مستوى 

فيما يتعلق بقيمة العمل وقيمة تنظيم اAسرة، كما أوضحت 
 .البيانات عدم معنوية الفروق بين باقي القيم المدروسة

مصادر المعلومات التي يستقي منھا المبحوثين 
 اتھم عن القيم التنويةمعلوم

  إلى أن أكثر مصادر المعلومات23 تشير النتائج بجدول
التي يستقي منھا المبحوثين معلوماتھم تمثلت في الخبرة 

% 95.2، %97.9،%84.4، %96.9الشخصية بنسبة 
على التوالي لكل فئة من الفئات المدروسة، وقد احتلت 

م اAصدقاء ثم المرتبة اAولى، يليھا اAقارب ثم الجيران ث
التلفزيون، كما يEحظ أن الكمبيوتر يأتي في الترتيب في 
ًنھاية ھذه المصادر، أيضا يEحظ تفوق اAقارب على 
الخبرة الشخصية كمصدر من مصادر المعلومات بالنسبة 

 .لفئة الشباب ا�ناث

 

 ً توزيع المبحوثين وفقا لقيمھم المتعلقة با�ستھ¤ك الرشيد.21 جدول

 كبار شباب
 إناث ذكور إناث ذكور

 القيممستوى  اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 1.3 2 - - 2.1 1 - - 3.1 1  درجة12 منخفض أقل

 98.7 151 100 42 97.9 46 100 32 96.9 31  فأكثر درجة14 عالي

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 .وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية جمعت :المصدر
 

 ً توزيع المبحوثين وفقا لقيمھم المتعلقة باPنجاز.22 جدول

 كبار شباب
 إناث ذكور إناث ذكور

 مستوى القيم اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 3.3 5 7.1 3 - - 6.2 2 - - درجة 22 منخفض أقل من

 96.7 148 92.9 39 100 47 93.8 30 100 32 فأكثردرجة  22 عالي

 100 153 100 42 100 47 100 32 100 32 اPجمالــي

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر
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 ً توزيع المبحوثين وفقا لمصادر معلوماتھم.23جدول 

 كبار شباب

 إناث ذكور إناث ذكور

 المصدر اPجمالي

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 94.1 144 95.2 40 97.9 46 84.4 27 96.9 31 الخبرة الشخصية

 79.1 121 66.7 28 74.5 35 - 29 - 29 ا6قارب

 70.6 108 57.1 24 74.5 35 68.7 22 84.4 27 الجيران

 69.3 106 42.8 18 76.6 36 75 24 87.5 28 ا6صدقاء

 49.7 6 35.7 15 59.6 28 43.7 14 59.4 19 البرامج اPذاعية

 54.2 83 38.1 16 53.2 25 53.1 17 78.1 25 البرامج التلفزيونية

 36.6 56 16.7 7 36.2 17 34.4 11 65.6 21 الصحف والجرائد

 12.4 19 4.8 2 14.9 7 6.2 2 25 8 النشرات

 15 23 4.8 2 17 8 9.4 3 31.2 10 الدورات التدريبية

 - - - - - - - - 3.1 1 كمبيوتر

 . جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

 

 

 لمعنوية الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين بالقيم المدروسة المتعلقة) ت( قيم .24 جدول

 قيمة ت المحسوبة ا�نحراف المعياري المتوسط الحسابي القيم

 0.854 0.15 0.13 11.81 11.13 العلم والتعليم 

 *1.973 1.39 2.41 10.6 13.4 العمل 

 0.358 1.97 1.35 9.85 9.74 الحفاظ على البيئة 

 0.921 2.94 2.36 12.9 12.8 ا�دخار وا�ستثمار

 0.395 1.39 1.04 13.9 13.4 المشاركة ا�جتماعية 

 0.594 2.56 2.32 12.46 12.9 تعمير الصحراء 

  *2.104 3.68 1.94 12.9 15.3 تنظيم ا6سرة 

  **4.901 2.96 3.21 14.6 11.2 لرشيدا�ستھ¤ك ا

 0.925 1.32 1.46 10.1 10.3 اPنجاز

 0.874 2.71 2.32 11.9 11.4 الثقة في ا6جھزة 

  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية:المصدر

  2.601 = 151  درجات حرية 0.01ت عند مستوى **   1.972 = 151درجات حرية  . 0.05ت عند مستوى * 
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 لتوصياتا

 عن عدد من وھذه النتائج في مجملھا يمكن أن تسفر
 :التوصيات ومن أھمھا

ضرورة تدعيم القيم المرتبطة بالموضوعات  -1
الجوھرية التي تمس المشكEت المعاصرة وتبنيھا 
لدى فئات سكان المجتمع الريفي الزراعي 

 .والمساھمة في حل ھذه المشكEت

مكانات المتاحة ا�ھتمام بقدرات أفراد المجتمع وا� -2
وكذلك بالجوانب الشخصية لھم، وفي مقدمة تلك 
ا�ھتمامات بالقيم السائدة بينھم وإعادة تشكيل القيم 

 .ا>جتماعية الموجودة في المجتمع

ضرورة توجيه سلوك اAفراد والجماعات التي  -3
 تدفعھم لقبول أو رفض المستحدثات الجديدة واAساليب

ث والذي يتطلب اAخذ الداعية إلى التغير والتحدي
 .في ا�عتبار القيم السائدة في المجتمع

 ضرورة دعم جھود التنمية بھدف ا�رتقاء بالمجتمع -4
والنھوض به ومقابلة التحديات المختلفة التي 
تواجھه، والعمل على تدعيم القيم الوظيفية والدعوة 
إليھا مع تنقية ا�طار القيمي السائد عند التخطيط 

 .ومشروعاتھالجھود التنمية 

 ضرورة أخذ القيم السائدة في ا�عتبار عند التخطيط -5
لجھود التنمية ومشروعاتھا واكتساب اAفراد للقيم 

 .المتعلقة بالحفاظ على الموارد البيئية

إجراء مزيد من الدراسات حول ھذا الموضوع مع  -6
التركيز على الجوانب التطبيقية من خEل ا�ھتمام 

ًفراده أخذ في ا�عتبار بالتعرف على واقع قيم أ
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A COMPARISON STUDY FOR VALUES OF AGRICULTURAL RURAL 
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ABSTRACT: This  study aims at clarifying the supported values development to individuals 
of rural society and comparison it, also to determine the differences between these levels 
among the different categories, recognizing on their knowledge sources. Data collection was 
conducted from stratify sample of 153 researched members from a population of 2706. Data 
were collected through questionnaire with personal interview, for data analysis, percentages, 
averages standard deviation and T test were used to determine differences between average of 
the respondents  values, the results revealed that the participation in formal social activities 
was high for the respondents members, the cosmopolitans degree was low, participation in 
society service activates was high in related to adults (male): The results  also showed that the 
values of learning and education were high for researched members, the confidence of 
government agencies was low, the family control values was high, values of working was 
high for all researched members, values investment and saving was high for all categories, the 
young youth mail values related with environmental conservation comparative than other 
categories, values of participation in social activates was high for female  youths compare to 
other categories, values of desert reclamation was high, values of rationalization was high for 
all researched members, values of achievement was high for male youths and adults compare 
to female, The results revealed that, neighbors and friends and TV were the most popular 
information sources, The results also showed the existence of significant differences between 
levels of respondents in related to family control and working values (youths), The results 
also revealed the existence of significant differences between levels of respondents in related 
to rationalization values (Adults). 

Key words: Values, rural society, agricultural, Elbeid Region, Libya. 
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