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 ص: لخستالم

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الخصائص التعليمية للحائزين، والقوى العاملة  

الدائمة في الحيازات الزراعية بالمملكة العربية السعودية دراسة في التنمية اإلقليمية، 

كما تحاول تفسير ارتباط متغيرات الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة 

ها المكاني، باستخدام أسلوب التحليل العاملي حيث الدائمة بعضها ببعض، وكشف تباين

( متغيراً للخصائص التعليمية، وقد أظهرت النتائج أن هناك خصائص 28تم إدخال )

%(، والعامل الثاني 95برزت في العامل األول وكانت لها عالقة قوية بنسبة تشبع )

لخصائص %(، كما جاءت ا40%(، والعامل الرابع )56%(، والعامل الثالث )63)

التعليمية متباينة بين مناطق المملكة ضمن العوامل األربعة المحددة، وقد أوصت 

الدراسة بأهمية التأهيل العلمي للعاملين في النشاط الزراعي من خالل وضع الخطط، 

والبرامج لرفع الكفاءة العلمية، والعملية، للعمالة الزراعية في المناطق اإلدارية 

ى أهمية االستفادة القصوى من خريجي التخصصات الزراعية، بالمملكة، والتأكيد عل

والمعاهد الزراعية للعمل في القطاع الزراعي لرفع كفاءة العمالة الزراعية، وتحقيق 

التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، وإجراء دراسات تتناول المشكالت المتعلقة 
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تباين اإلقليمي، ودعم التنمية بالخصائص التعليمية، والعمل على ردم الفجوة في ال

 اإلقليمية بين مناطق المملكة.  

 التخطيط اإلقليمي، التنمية اإلقليمية، التحليل العاملي، التباين المكاني. كلمات مفتاحية:

ABSTRACT: 

The present study aims to analyze the educational 

characteristics of the holders, and the permanent manpower in 

agricultural holdings in the Kingdom of Saudi Arabia, a study in 

regional development. The study tries to illustrate the correlation 

of the variables of the educational characteristics of the holders 

and the permanent manpower with each other. As well, it tries to 

reveal their spatial variation, using the factor analysis method 

where (28) variable of the educational characteristics were 

introduced. The results revealed that there are characteristics that 

emerged in the first factor and had a strong relationship with a 

saturation rate (95%), the second factor (63%), the third factor 

(56%), and the fourth factor (40%). Educational characteristics 

vary between the regions of Saudi Arabia within the four specific 

factors. The study recommended the importance of scientific 

training for workers in agricultural activity through developing 

plans and programs to raise the scientific and practical efficiency 

of agricultural labor force in the administrative regions of the 

Kingdom of Saudi Arabia, and stressing the importance of 

making the most of the graduates of agricultural specialties and 

agricultural institutes to be employed in the agricultural sector in 

order to raise the efficiency of agricultural labor force and to 

achieve sustainable agricultural development in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The study also recommended conducting studies 

that address problems related to educational characteristics, to 

bridge the gap in regional variation, and support regional 

development between regions of the Kingdom of Saudi Arabia. 

KEYWORDS: Regional Planning, Regional Development, 

Factor Analysis, Spatial Variation. 
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  المقدمة:
%( من إجمالي عدد السكان في دول 37.4تعتبر الزراعة التي شغلت ) 

ً ذي قدرة عالية على 2014منظمة التعاون اإلسالمي في عام  ً هاما ً أساسيا م نشاطا

م(، وهي 2016دور هام في التنمية االقتصادية )منظمة التعاون اإلسالمي، لعب 

النشاط الرئيس لسد احتياجات اإلنسان من الغذاء، وما تقدمه من خدمات أولية لكثير 

من الصناعات، واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة الزراعية، وقد حظي هذ القطاع في 

م في االقتصاد الوطني، رغم تأثره بالتغيرات المملكة بأهمية كبيرة باعتباره ركن مه

االقتصادية واالجتماعية خالل العقود الماضية خاصة بعد دخول البترول كقوة 

اقتصادية، فظهرت تحديات منها قلة األيدي العاملة المؤهلة، والهجرة السكانية من 

(، ورغم هذه 3م، ص1995الريف إلى المراكز الحضرية )السرسي، والعريشي، 

مصاعب إال أن خطط التنمية في المملكة أعطت أولوية قصوى للتنمية الزراعية ال

لتحقيق االستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق األمن الغذائي واهتمت بتأهيل األيدي 

العاملة للتعامل مع التقنية الزراعية الحديثة على نطاق واسع فساهم في زيادة وتنوع 

وارتفاع دخول المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتشير اإلنتاج الزراعي والتطوير، 

م( أن إجمالي عدد القوى العاملة في الحيازات 2015)الهيئة العامة لإلحصاء، 

%(، والعمالة 62نسمة( تمثل منها العمالة الدائمة ) 810819الزراعية بالمملكة بلغ )

ائص التعليمية للقوى %(، ونظراً ألهمية الخص31%(، والعمالة العابرة )7المؤقتة )

العاملة في تحقيق أهداف التنمية الزراعية، فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول بالتحليل 

اإلحصائي عدة متغيرات تتعلق بهذا الموضوع، والمؤمل أن تساعد في دعم 

المخططين والمهتمين بالتنمية الزراعية، والتنمية اإلقليمية المتوازنة بين المناطق 

 لمملكة.اإلدارية في ا

 وتهدف هذه الدراسة إلى:

  تحليل الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الدائمة في الحيازات

 الزراعية بالمملكة.

  تصنيف المتغيرات التعليمية للحائزين والقوى العاملة الزراعية الدائمة حسب

 أهمية العوامل وربطها بالتنمية الزراعية في المملكة.

  تفسير ارتباط متغيرات الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الدائمة في

 الحيازات الزراعية مع بعضها البعض. 

  الكشف عن التباين اإلقليمي للخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة

 الزراعية الدائمة بين المناطق اإلدارية في المملكة. 

 هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: وفي ضوء األهداف السابقة تسعى
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. ما الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الدائمة في الحيازات الزراعية 1س

 بالمملكة العربية السعودية؟

. هل يمكن تصنيف المتغيرات التعليمية للحائزين والقوى العاملة الزراعية 2س

 وربطها بالتنمية الزراعية في المملكة؟الدائمة حسب أهمية العوامل المحددة 

.كيف نفسر ارتباط المتغيرات التعليمية للحائزين والقوى العاملة الدائمة في 3س

 الحيازات الزراعية مع بعضها البعض؟

. ما مدى التباين اإلقليمي في الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة 4س

 المملكة؟ الدائمة في الحيازات الزراعية بين مناطق

 اإلطار النظري والدراسات السابقة   

ً كبيراً في المملكة باعتباره من أكبر القطاعات   شهد قطاع الزراعة اهتماما

االقتصادية، وقد أعطت خطط التنمية أهمية لتحقيق األمن الغذائي في المملكة، 

ً ورأسياً، وساهمت فيها قوى عاملة زر اعية فتوسعت االستثمارات الزراعية أفقيا

كبيرة في كافة جوانبها سواء عمالة داخلية أو وافدة، وبما أن تلك العمالة أحد الموارد 

البشرية التي يعتمد عليها في اإلنتاج الزراعي فإن خصائصها التعليمية متباينة على 

مستوى األفراد، ومتفاوتة مكانياً بين المناطق اإلدارية في المملكة، وتؤثر سلباً وإيجاباً 

 قق أهداف التنمية الزراعية على المستوى اإلقليمي والوطني.      في تح

وقد تناولت كثير من الدراسات موضوع الخصائص التعليمية للحائزين  

 والعمالة الزراعية من عدة جوانب منها على سبيل المثل وليس الحصر: 

طاع ( عن التعليم الزراعي وتأثيره على نمو القم2018الرسول، وآخرون، دراسة )

الزراعي في مصر وبينت أنه كلما زاد مستوى التعليم زادت إنتاجية الموارد البشرية 

المتاحة، كما ترتفع إنتاجية الفرد، واالهتمام بالتعليم يؤدي إلى تحقيق االستغالل 

األمثل للموارد المتاحة للمجتمع، وأن تحقيق أهداف التنمية الزراعية يرتبط بدرجة 

 عي ومدى كفايته وكفاءته.وثيقة بالتعليم الزرا

( التحليل الكمي لخصائص القوى العاملة والتركيب م2001العريشي، ودرس )

المهني للسكان في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة 

وذكرت أن الهجرة الريفية للقوى العاملة  Factor Analysisأسلوب التحليل العاملي 

ازان قد أدت إلى تغير في خصائص قوة العمل بهذا النشاط مما الزراعية بمنطقة ج

 استوجب معه استقدام عمالة أخرى من خارج المملكة.

( في دراسته عن التوزيع المكاني للسكان والتنمية في المملكة م1999القباني، وذكر)

ه أن القطاع الزراعي قد شهد نمواً وزيادة في حجم 1413-هـ1394العربية السعودية 

الستثمارات واإلنتاج والعاملين إال أن العاملين السعوديين في هذا القطاع قد انخفض، ا

وهذا راجع لوجود فرص عمل بديلة عن الزراعة في المدن جذبت معظم العاملين في 

القطاع الزراعي؛ ونتيجة لذلك لم تعد الزراعة مجال العمل المفضل للكثير من سكان 
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ب وظروف العمل للنشاطات األخرى مقارنة بالعمل القرى بسبب التفاوت في الروات

 الزراعي. 

( المقومات البشرية في الفصل الثاني من م1995السرسي، والعريشي،وتناول )

كتاب جغرافية الزراعة في منطقة جيزان: جنوبي غربي المملكة العربية السعودية، 

دية واجتماعية وما تعانيه العمالة الزراعية في منطقة الدراسة من مشكالت اقتصا

أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في اإلنتاج الزراعي، وجعلت استغالل الموارد 

الطبيعية محدوداً للغاية، وهناك قلة في العمالة الدائمة بالمنطقة والمتوفر منها مرتبط 

بالنشاط الزراعي الذي يقوم على البستنة، أما العمالة الموسمية فهي مرتبطة بموسم 

 حصول الذرة.زراعة وحصاد م

وهناك دراسات أخرى ذات أهمية تتعلق موضوعاتها بهذا البحث منها دراسة 

م(، 2004م(، و)المالكي،2008م(، و)اليوسف،2010م(،  و)الشعيبي،2012)العمر،

م(، 1999(،و)الشتلة،(Dahlin.2000م(، و2002و)العريشي،

 م(. 1989م(، و)إلياس،1991م(، و)التل،1995و)فرجاني،

أهمية الدراسات السابقة في التعرف على نتائجها المتعلقة بموضوع وتكمن   

البحث، ويمكن االستعانة بها في تحديد منهج الدراسة، واألساليب التحليلية التطبيقية 

التي يمكن األخذ بها لتحقيق أهداف البحث، والمالحظ من العرض السابق أيضاً 

ئمة في المملكة العربية السعودية الحاجة لدراسة الخصائص التعليمية للعمالة الدا

وتباينها المكاني وعالقتها بالتنمية الزراعية، خاصة أن هناك اهتمام كبير من 

المختصين والباحثين في األدبيات االقتصادية التطبيقية بدراسة العالقة بين التعليم 

ن والنمو االقتصادي، لذا فقد ركزت هذه الدراسة على التحليل العاملي لمجموعة م

 ( متغيراً متعلقة بموضوعها.28المتغيرات بلغت )

وتشير إلى أن هناك تباين إقليمي في توزيع الخصائص التعليمية فرضية الدراسة: 

للحائزين والقوى العاملة الدائمة في الحيازات الزراعية بين المناطق اإلدارية وعلى 

 المستوى العام بالمملكة.

 منهجية الدراسة:   

 م.2015اعتمدت هذه الدراسة على نتائج التعداد الزراعي عام  مصادر الدراسة: .1

لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت المنهج االستقرائي  منهج الدراسة: .2

(Deduction الذي يبدأ بدراسة الجزئيات وينتهي بالكليات، من خالل تطبيق )

أسلوب التحليل العاملي )االستكشافي( في معرفة االرتباطات بين المتغيرات 

 بهدف التوصل إلى عدد محدد من العوامل، وتصنيفها حسب العوامل المشتركة.
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( متغيراً للخصائص التعليمية 28لقد استخدمت الدراسة ) متغيرات الدراسة: .3

 تتعلق بالحائزين والقوى العاملة الدائمة السعوديين وغير السعوديين في الحيازات

(، وتم تحديدها وتعريفها بناء على 1الزراعية بالمملكة العربية السعودية ملحق )

م( وذلك على 2015النتائج التفصيلية للتعداد الزراعي )الهيئة العامة لإلحصاء، 

 النحو اآلتي:

 ال يستطيع القراءة أو الكتابة بأي لغة. أمي: -

اصل على أي مؤهل يستطيع القراءة والكتابة بأي لغة وغير ح يقرأ ويكتب: -

 علمي.

 أنهى مرحلة التعليم االبتدائي أو ما يعادلها بنجاح. ابتدائي: -

 أنهى مرحلة التعليم المتوسط أو ما يعادلها بنجاح.  متوسط: -

 أنهى مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادلها بنجاح. ثانوي: -

 ة بنجاح.أنهى مرحلة التعليم ما بعد الثانوي ودون الجامع دبلوم دون الجامعة: -

 أنهى مرحلة التعليم الجامعي بنجاح. جامعي:  -

 أنهى مرحلة التعليم ما بعد الجامعة ودون الماجستير بنجاح. دبلوم عالي: -

 إذا كان حاصالً على درجة الماجستير. ماجستير: -

 إذا كان حاصالً على شهادة الدكتوراه. دكتوراه: -

لجامعية فما فوق في إذا كان العامل حاصالً على الشهادة ا مهندس زراعي: -

 تخصص الهندسة الزراعية.

إذا كان العامل حاصالً على الشهادة الجامعية فما فوق في  طبيب بيطري: -

 تخصص العلوم البيطرية.

إذا كان العامل حاصالً على الشهادة الجامعية فما فوق في أي تخصص  أخرى: -

 دراسي عدا الهندسة الزراعية أو العلوم البيطرية.

 :الدراسةمصطلحات  .4

  :هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تخضع الحيازة

إلدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل األراضي المستخدمة 

ً ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية، أو الشكل  ً أو جزئيا كليا

ازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضمن القانوني، أو المساحة، وقد تدار الحي

األسرة، وقد يشترك فيها شخصان، أو أسرتان، أو أكثر، وقد تتولى هذه اإلدارة 

شخصية اعتبارية مثل شركة، أو جمعية تعاونية، أو وكالة حكومية، أو غيرها، 

وقد تتكون أرض الحيازة من جزء واحد، أو أكثر تقع في مسمى واحد بشرط أن 

جزاء الحيازة في وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة، أو اآلالت، يشترك جميع أ
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والمعدات الزراعية، وقد يكون االشتراك واضحاً وظاهراً ليعتبر وحدة اقتصادية 

 م(.2015واحدة )الهيئة العامة لإلحصاء، 

  :هو فرد أو شخصية اعتبارية )شركة أو هيئة حكومية( يمارس سيطرة الحائز

يازة الزراعية واستثمارها ويتخذ قرارات رئيسة فيما إدارية على تشغيل الح

يتعلق باستخدام الموارد المتاحة، وتقع على عاتق الحائز مسؤوليات فنية 

واقتصادية خاصة بالحيازة، وقد يتولى جميع المسؤوليات مباشرة أو يوكل 

مسؤوليات اإلدارة إلى مدير بأجر، وفي حالة قيام عضوين أو أكثر من أعضاء 

ة بإدارة الحيازة فإن رب األسرة هو الذي يعتبر الحائز )الهيئة العامة األسر

 (.2015لإلحصاء، 

 هو الفرد الذي يعمل بشكل منتظم ومستمر في الحيازة العامل الزراعي الدائم :

خالل السنة الزراعية. وعادة ما يقضي في الحيازة مدة أكثر من ستة أشهر، مع 

لة الدائمة إذا كانت مهنته الرئيسة " الزراعة" مالحظة أن الحائز يعتبر من العما

 م(.2015) الهيئة العامة لإلحصاء،

  التحليل العاملي(Factor Analysis يعتبر من األساليب اإلحصائية المهمة )

واألدوات الفعالة لتحليل العالقة بين المتغيرات التي يتعامل معها، للكشف عن 

ن أن تفسر الظاهرة الستخراج وتقوم العوامل المشتركة أو الرئيسية التي يمك

م، 2016( )شعيب، Linear Correlationفكرته على االرتباط الخطي )

 (.212ص

 حموالت العوامل (Factor Loading )أو تشبعات العوامل (Factor 

Saturations هي عبارة عن معامالت االرتباط بين المتغيرات األصلية :)

 (.437والسرياني، المرجع السابق، صوالعوامل المشتقة )الصالح 

 معامل االرتباط الخطي (Coefficient of linear Correlation هو مقياس :)

 Yقوة العالقة الخطية بين المتغيرين ويقيس مدى التغير والتأثير الذي يطرأ على

 (.193م، ص2002مقداراً معيناً )أبو صالح، وعوض، ) Xعندا يزداد 

 

 منطقة الدراسة

ملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من قارة آسيا، وتنحصر بين دائرتي تقع الم

    55َ   40 و   34َ   29 شماالً، وخطي طول   32َ   14 و   16َ   46عرض 

شماالً من وسطها تقريباً، وتبلغ مساحة   23َ   30شرقاً، ويمر مدار السرطان 

ساحة شبه الجزيرة % من م70المملكة نحو مليوني كيلو متر مربع، تمثل نحو 

نسمة حسب المسح  31,742,308العربية، ويقدر عدد سكان المملكة نحو 

( 1م(. ويوضح شكل)2016الديموغرافي الذي أجرته الهيئة العامة لإلحصاء عام )

( 45( محافظة منها )135أن المملكة تتكون من ثالث عشرة منطقة إدارية تضم )
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( مركزاً إدارياً )هيئة 1521، يتبعها نحو )( محافظة فئة )ب(90محافظة فئة )أ(، و)

 (. 23م، ص2017المساحة الجيولوجية، 

 
 م.2017: الهيئة العامة لإلحصاء، المصدر

 (: خريطة المناطق اإلدارية للمملكة العربية السعودية.1شكل )

 

% من 24.9( إلى أن المنطقة الشرقية في المرتبة األولى بنسبة 2يشير الشكل )

ً حسب إجمالي  العمالة الزراعية في المملكة وجاءت بقية المناطق مرتبة تنازليا

%، وجازان 12.8%، ومكة المكرمة 13.9نسبها المئوية، منطقة عسير 

%، وحائل 6.5%، والقصيم 6.7%، والمدينة المنورة 9.9%، والرياض 10.6

% 1.8%، ونجران 13%، وتبوك 2.6%، والجوف 3.7%، والباحة 4.1

 %.0.1حدود الشمالية وأخيراً ال
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: اعتمد الباحث على بيانات: الهيئة العامة لإلحصاء، التعداد الزراعي المصدر

 م.2015

(: النسبة المئوية للعمالة الزراعية حسب المناطق اإلدارية بالمملكة في 2شكل) 

 م.2015عام 

%(، 62) ( أنواع العمالة الزراعية وتشمل العمالة الدائمة وتمثل3يبين الشكل )

( التباين بين 4%(، ويوضح الشكل )31%(، والعابرة وتمثل )7والمؤقتة وتمثل )

أنواع العمالة من جهة، وتوزيعها المكاني من جهة أخرى على مستوى المناطق 

 اإلدارية بالمملكة وذلك على النحو اآلتي:

 :14.6وقد جاءت منطقة الرياض في المرتبة األولى بنسبة  العمالة الدائمة% 

%، ومكة 14.5من إجمالي العمالة الزراعية الدائمة في المملكة ثم منطقة عسير 

%، 8.6%، وجازان 9.3%، والقصيم 13.1%، والمنطقة الشرقية 14المكرمة 

%، 3.3%، والجوف 3.9%، والباحة 6.1%، وحائل 6.6والمدينة المنورة 

 %.    0.2% وأخيراً الحدود الشمالية 2.5%، ونجران 3.1وتبوك 
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: اعتمد الباحث في إعداد الشكل على بيانات: الهيئة العامة لإلحصاء، المصدر   

 م.2015التعداد الزراعي 

 م.2015(: نوع العمالة الزراعية في المملكة العربية السعودية عام 3شكل) 

 

 
: اعتمد الباحث في إعداد الشكل على بيانات: الهيئة العامة لإلحصاء، التعداد المصدر

 م.2015الزراعي 

(: التوزيع العددي ألنواع العمالة الزراعية حسب المناطق اإلدارية بالمملكة 4شكل)

 م.2015في عام 

 

  :من 26.6جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة األولى بنسبة العمالة المؤقتة %

%، وعسير 21.4إجمالي العمالة الزراعية المؤقتة في المملكة ثم منطقة جازان 
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%، والرياض 7.6%، والمدينة المنورة 10.5ومكة المكرمة %، 12.5

%، 1.7%، وحائل 2.7%، وتبوك 2.8%، والباحة 5.1%، والقصيم 7.4

 %.   0.003% وأخيراً الحدود الشمالية 0.6%، والجوف 1ونجران 

  :من 48.1جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة األولى بنسبة العمالة العابرة %

%، وجازان 13.1راعية العابرة في المملكة ثم منطقة عسير إجمالي العمالة الز

%، 3.6%، والباحة 6.8%، والمدينة المنورة 11.1%، ومكة المكرمة 12.7

%، 2.7% لكل منهما، والقصيم 1.1%، والرياض، والقصيم 1.6والجوف 

 %.   0% وأخيراً الحدود الشمالية 0.03%، وتبوك 0.4%، وحائل 0.6ونجران 

( العمالة الزراعية حسب الجنسية في المناطق اإلدارية بالمملكة، وقد 5)يبين الشكل 

عامالً( عام  810819بلغ إجمالي عدد العمالة الزراعية على مستوى المملكة )

%( من إجمالي 27نسمة( عمالة سعوديون يمثلون ) 218649م، منهم )2015

اعية غير السعوديين العمالة الزراعية بالمملكة، بينما بلغت أعداد العمالة الزر

%( من إجمالي العمالة الزراعية بالمملكة، ويوضح 73نسمة( يمثلون ) 59217)

 ( توزيعها المكاني حسب المناطق اإلدارية على النحو اآلتي:6الشكل )

 :)وقد جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة األولى  العمالة الزراعية )سعوديون

عية السعوديون على مستوى المملكة، ثم % من إجمالي العمالة الزرا25بنسبة 

%، والقصيم 10%، وجازان 12.5%، ومكة المكرمة 17.2منطقة عسير 

%، والمدينة المنورة 5.2%، وحائل 5.8%، والرياض 5.9%، والباحة 7.4

% وأخيراً الحدود 1.6%، ونجران 2.1%، والجوف2.2%، وتبوك 5.1

 %. 0.1الشمالية 

 وقد جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة  وديين(:العمالة الزراعية )غير السع

% من إجمالي العمالة الزراعية غير السعوديين على مستوى 24.9األولى بنسبة 

%، 11.5%، والرياض 12.7%، وعسير 13المملكة، ثم منطقة مكة المكرمة 

%، 3.6%، وحائل 6.1%، والقصيم 7.4%، والمدينة المنورة 10.9وجازان 

% وأخيراً الحدود الشمالية 1.9%، ونجران 2.1بوك %، وت2.9والباحة 

0.1.% 
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: اعتمد الباحث في إعداد الشكل على بيانات: الهيئة العامة لإلحصاء، التعداد المصدر

 م.2015الزراعي 

(: العمالة الزراعية حسب الجنسية في المملكة العربية السعودية عام 5شكل)

 م.2015

 

 
د الشكل على بيانات: الهيئة العامة لإلحصاء، التعداد : اعتمد الباحث في إعداالمصدر

 م.2015الزراعي 

(: التوزيع العددي للعمالة الزراعية حسب الجنس في المناطق اإلدارية 6شكل)

 م.2015بالمملكة عام 
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( الخصائص النوعية للعمالة الزراعية في المملكة، وقد بلغ 7ويوضح الشكل )

 798383إجمالي عدد العمالة الزراعية من الذكور على مستوى المملكة )

%(، بينما بلغت أعداد العمالة الزراعية من 98.5م، يمثلون )2015عامالً( عام 

 الزراعية بالمملكة.  %( من إجمالي العمالة1.5عاملة( يمثلن ) 12436اإلناث )

 
: اعتمد الباحث في إعداد الشكل على بيانات: الهيئة العامة لإلحصاء، التعداد المصدر

 م.2015الزراعي 

(: الخصائص النوعية للعمالة الزراعية في المملكة العربية السعودية عام 7شكل)

 م.2015

( التوزيع المكاني للعاملة الزراعية حسب الجنس في 8يوضح الشكل )

المناطق اإلدارية بالمملكة، وقد جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة األولى بنسبة 

% من إجمالي العمالة الزراعية من الذكور على مستوى المملكة، ثم منطقة 25.3

%، 10لرياض %، وا10.8%، وجازان 12.8%، ومكة المكرمة 13.6عسير 

%، 3.7%، والباحة 4.1%، وحائل 6.5%، والقصيم 9.7والمدينة المنورة 

 %. 0.1% وأخيراً الحدود الشمالية 1.7%، ونجران 2.1%، وتبوك2.6والجوف 
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: اعتمد الباحث في إعداد الشكل على بيانات: الهيئة العامة لإلحصاء، التعداد المصدر

 م.2015الزراعي 

عددي للعمالة الزراعية حسب الجنس في المناطق اإلدارية (: التوزيع ال8شكل)

 م.2015بالمملكة عام 

وعلى مستوى العمالة الزراعية من اإلناث فقد احتلت منطقة عسير المرتبة 

%( من إجمالي العمالية الزراعية 36.8األولى على مستوى المملكة بنسبة بلغت )

%(، والمدينة المنورة 16.2كرمة )اإلناث على مستوى المملكة، يليها منطقة مكة الم

%(، والباحة 6.1%(، والجوف )6.5%(، والقصيم )6.6%(، والرياض )9.2)

%(، وحائل 2.7%(، وتبوك )2.8%(، وجازان )4.1%(، ونجران )4.2)

%(، أما منطقة الحدود الشمالية فقد بلغت العمالة 2.4%(، والمنطقة الشرقية )2.5)

 %(.0الزراعية من اإلناث )

باين المكاني للخصائص التعليمية للحائزين والعمالة الزراعية الدائمة في الت

 المناطق اإلدارية بالمملكة: 

في هذه الدراسة تم التحليل المكاني للعمالة الزراعية الدائمة في المملكة 

العربية السعودية؛ نظراً ألهميتها في التنمية الزراعية، والتنمية اإلقليمية من خالل 

أسلوب التحليل العاملي لعدد من المتغيرات تتباين فيما بينها في درجة استخدام 

 تأثيرها، وتوزيعها المكاني في المناطق اإلدارية بالمملكة. 

( عدد العوامل ومشاركة كل منها في تفسير الظاهرة، حيثث 1ويبين الجدول )

فسرت هثذه أظهر التحليل العاملي أربعة عوامل تجمعت حولها متغيرات الدراسة، وقد 



 2020أكتوبر  (    7العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

15 
3 

%( مثن 8.887%( من تباين مصفوفة المعلومثات أي أن )91.113العوامل حوالي )

المعلومات فقدت عند استخدامها أو لم تتمكن المفردات من قياسها، وقد تم االعتماد فثي 

% فأكثر؛ كداللة ارتباطيه قويثة، ومثا 50قيمة تشبعات العامل على العالقة االرتباطية 

يشير إلى ضعف عالقة المتغيثر بالعامثل، ويتضثح أن متغيثرات  قل عن هذه القيمة فهو

للحصثثول  SPSS( متغيثثراً تثثم معالجتهثثا باسثثتخدام برنثثامج 28الدراسثثة البثثالغ عثثددها )

علثثى عوامثثل ذات قثثيم مسثثاوية للواحثثد الصثثحيح فثثأكثر، وقثثد تراوحثثت قيمثثة الجثثذور 

األول والتثي وصثلت ( لهذه العوامل بين أعلى قيمثـة للعثـامل Eigen valuesالكامنة )

(، وترتبط أهمية العوامثل 1.053(، وقيمة العـامل الرابع والتي بلغت )16.671إلى )

المشتقة بالجذور الكامنثة والتثي تتنثاقص قيمتهثا تثدريجياً مثن العامثل األول إلثى العامثل 

 األخير.

 (: إسهامات العوامل المشتقة ونسبة التباين لكل عامل قبل وبعد التدوير1جدول)

 عاملال

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

 )قبل التدوير(

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

 )بعد التدوير(
الجذور 

 الكامنة

نسبة  

التباين 

المفسرة 

 )%( 

النسبة 

 التراكمية 

)%( 

الجذور 

 الكامنة

نسبة  

التباين 

المفسرة 

 )%( 

النسبة 

 التراكمية 

)%( 

 35.607 35.607 9.970 59.539 59.539 16.671 األول

 69.290 33.683 9.431 78.633 19.094 5.346 الثاني

 85.446 16.156 4.524 87.351 8.719 2.441 الثالث

 91.113 5.667 1.587 91.113 3.762 1.053 الرابع

م(،  وبيانات الهيئة العامة لإلحصاء، 2020: مخرجات التحليل العاملي، )المصدر

 م.2015الزراعي التعداد 

( يمكن تحديد العوامل المشثتقة علثى أسثاس الجثذور 1وطبقاً لبيانات الجدول )

الكامنة التي تساوي أو تزيد قيمتها على الواحد الصحيح، وبذلك فإن نقطثة التوقثف تقثع 

(، إذ إن نسثثبة التبثثاين لهثثذا 1.053عنثثد العامثثل الرابثثع والثثذي بلغثثت جثثذوره الكامنثثة )

%( مثن نسثبة التبثاين الكليثة، ممثا أدى إلثى إبثراز 3.762وتمثثل ) العامل تعتبثر مهمثة

أهمية هذا العامل وقبوله كعامل مستقل، وبذلك تكون النسبة التراكمية للعوامل األربعثة 

%( من نسبة التباين المفسثرة فثي المتغيثرات األصثلية. كمثا يتضثح 91.113مقدارها )

اشثثتمل علثثى جثثذر كثثامن مقثثداره  أن العامثثل األول الثثذي يعتبثثر العامثثل األساسثثي قثثد

(، كذلك اشتمل على أعلى نسبة من التباين المفسرة في المتغيثرات األصثلية 16.671)

%(. كمثثا جثثاء العامثثل الثثثاني فثثي المرتبثثة الثانيثثة مثثن حيثثث 59.539والتثثي بلغثثت )
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(، كمثثا احتثثوى علثثى 5.346األهميثثة، وقثثد احتثثوى علثثى جثثذر كثثامن بلغثثت قيمتثثه )

 2.441التباين. وقد جاء العامثل الثالثث بجثذر كثامن مقثداره )%( من نسبة 19.094)

%( مثن نسثبة التبثاين. أمثا العامثل الرابثع فقثد جثاء بجثذر كثامن 8.719واشتمل علثى )

 %( من نسبة التباين في المتغيرات األصلية.3.762( واشتمل على )1.053مقداره )

( مقدار مساهمة قيم االشتراكيات 2نستنتج من الجدول ) 

(Communalities ًفي كل متغير في البيانات المكثفة حول العوامل مجتمعة، فمثال )

( والمتعلق بالعمالة 15( المتعلق بالحائز األمي والمتغير رقم )1المتغير رقم )

الزراعية ذات التعليم الثانوي وصلت نسبة التباين المفسرة في العوامل المشتقة لكل 

المشتقة بأكبر نسبة تفسير في المتغيرات، %(، وقد فسرت في العوامل 99منهما )

( الذي يشير إلى العمالة 25بينما سجلت أقل نسبة في المتغيرات المتغير رقم )

%(. وتم التعرف على 52الزراعية الحاصلة على دبلوم دون الجامعة والبالغ حوالي )

ين مساهمة كافة المتغيرات في البيانات المكثفة حول العوامل من قيم نسب التبا

( المتعلق بالعمالة الزراعية ذات المستوى 24للمتغيرات فإذا نظرنا إلى المتغير رقم )

%(، وهذا يشير إلى 92التعليمي الثانوي، نجد أنه يشتمل على نسبة تباين مقدراها )

أن ما يعادل هذه النسبة من المعلومات األساسية في هذا المتغير قد تم تفسيرها في 

يدل على أن جزًء كبيراً من البيانات المتعلقة بالمتغيرات قد  العوامل المشتقة، مما

ضمنت في العوامل األربعة التي تم اشتقاقها، وتعود أهمية كل عامل من العوامل 

المشتقة بشكل كبير إلى قوة العالقة بينه وبين المتغيرات المدروسة، وذلك من خالل 

 (.Factor Loadingما يعرف بتشبعات العامل )

(: قيم االشتراكات والتشبعات المشتقة من المتغيرات وارتباطها بالعوامل 2جدول )

 المحددة

 متغيرات الدراسة م
قيم 

 االشتراكات

تشبعات 

العامل 

(1) 

تشبعات 

العامل 

(2) 

تشبعات 

العامل 

(3) 

تشبعات 

العامل 

(4) 

1 

ن
زو
ائ
ح
ال

 

 0.137- 0.044- 0.043- 0.161 0.990 أمي

يقرأ  2

 ويكتب
0.985 0.127 -0.009 -0.107 0.065 

 0.096- 0.003 0.029- 0.123 0.971 ابتدائي 3

 0.140- 0.004 0.015- 0.121 0.956 متوسط 4

 0.081- 0.029- 0.015 0.104 0.947 ثانوي 5

دبلوم دون  6

 الجامعة
0.950 0.083 0.032 -0.060 0.031 
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 0.042- 0.060- 0.042 0.091 0.980 جامعي 7

 0.081 0.014- 0.104 0.033- 0.886 دبلوم عالي 8

 0.017- 0.031- 0.117 0.011- 0.980 ماجستير 9

 0.133 0.110- 0.130 0.012- 0.936 دكتوراه 10

11 

ي(
ود
سع
( 
مة
دائ
 ال
لة
ما
لع
ا

 

 0.208- 0.043 0.080- 0.151 0.901 أمي

يقرأ  12

 ويكتب
0.923 0.085 -0.034 -0.066 0.216 

 0.104- 0.260 0.091- 0.018 0.953 ابتدائي 13

 0.178- 0.280 0.081- 0.017 0.976 متوسط 14

 0.009 0.180 0.041- 0.009 0.990 ثانوي 15

دبلوم دون  16

 الجامعة
0.926 -0.017 0.010 -0.066 0.502 

مهندس  17

 زراعي
0.729 -0.078 -0.012 0.101 0.371 

طبيب  18

 بيطري
0.929 -0.085 0.012 0.257 -0.088 

جامعي  19

 )أخرى(
0.948 0.019 -0.022 0.063 0.193 

20 
ي(
ود
سع
ر 
غي
( 
مة
دائ
 ال
لة
ما
لع
ا

 
 0.039- 0.061- 0.044 0.084 0.865 أمي

يقرأ  21

 ويكتب
0.987 -0.015 0.097 -0.013 0.072 

 0.037 0.031 0.104 0.048- 0.987 ابتدائي 22

 0.056- 0.000 0.118 0.031- 0.933 متوسط 23

 0.100- 0.237 0.025 0.079- 0.928 ثانوي 24

دبلوم دون  25

 الجامعة
0.525 0.019 0.054 0.079 -0.387 

مهندس  26

 زراعي
0.844 -0.041 0.147 -0.112 0.119 

طبيب  27

 بيطري
0.932 -0.051 0.126 -0.018 0.049 

جامعي  28

 )أخرى(
0.652 0.075 0.094 -0.114 -0.201 
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م(، باالعتماد على بيانات: الهيئة العامة 2020: مخرجات التحليل العاملي، )المصدر

 م.2015لإلحصاء، التعداد الزراعي 

 

وهو أحد ( Varimax Rotationوقد تم استخدام أسلوب الفاريماكس ) 

العوامل، طرق التدوير المتعامد، ويفترض أن للمتغير حمولة كبيرة وعالية على أحد 

ومنخفضة على العوامل األخرى، ويهدف إلى جعل التشبع الكبير أكبر والتشبع 

وتم اختيار هذا األسلوب العتقاد الباحث بعدم ، الصغير أصغر بالمقارنة قبل التدوير

 ويحافظ على استقاللية العوامل في تدوير قيم التشبعاتوجود ارتباط بين العوامل. 

( مجموعة التباين Maximize(، ويعمل على تضخيم )214، ص 2016)شعيب، 

لمربعات تشبعات العوامل، وذلك بأن يكون لكل متغير تشبع واحد عاٍل على أحد 

العوامل أي يكون قريباً من الواحد الصحيح ومنخفض على العامل اآلخر وذلك بأن 

 يكون صفراً أو قريباً من الصفر. 

إلى أن هناك أربعة عوامل أساسية تتحكم في طبيعة توزيع  (2ويشير الجدول )

وتصنيف الخصائص التعليمية للعمالة الدائمة حسب المناطق اإلدارية في المملكة 

العربية السعودية، وكلما كانت العالقة االرتباطية بين المتغير والعامل كبيرة كلما دل 

د على القيمة االرتباطية للمتغيرات ذلك على ارتباط وتبعية المتغير بالعامل. وباالعتما

%( فأكثر نجد أن المتغير األول المتمثل في الحائزون لألراضي 50التي تزيد عن )

الزراعية ومستواهم التعليمي )أميون( ارتبط بشكل أكبر بالعامل األول، وذلك بقيمة 

يم ( والمتمثل العمالة ذات التعل26(، بينما المتغير رقم )0.161تشبع مقدارها )

(، أما 0.147الجامعي )مهندس زراعي( قد ارتبط بالعامل الثاني بقيمة مقدارها )

(، والمتمثل في العمالة الزراعية الحاصلة على التعليم المتوسط قد 14المتغير رقم )

( والمتمثل 16(، وارتبط المتغير رقم )0.280ارتبط بالعامل الثالث بقيمة مقدراها )

لة على الدبلوم دون الجامعة قد ارتبطت بالعامل الرابع في العمالة الزراعية الحاص

 (، وهكذا بالنسبة لبقية المتغيرات وارتباطها بالعوامل المحددة.0.502بقيمة مقدارها )

تصنيف الخصائص التعليمية للحائزين والعمالة الزراعية الدائمة في المملكة العربية 

 السعودية

بثين المتغيثرات والعوامثل األربعثة  وفي ضثوء العالقثات االرتباطيثة المختلفثة

التي تم تحديدها برزت مجموعات من الخصائص التعليمية تتميز عن بعضها البعض، 

( يمكن مالحظة كل عامل والخصائص التعليمية التثي ارتبطثت بثه 3وبتحليل الجدول )

 على النحو اآلتي: 

يعد هذا العامثل أهثم : وقد أطلق عليه اسم " الخصائص التعليمية العامة" والعامل األول

%( مثثثن 95العوامثثل المحثثددة، حيثثثث اسثثتقطب أكبثثثر عثثدد مثثن المتغيثثثرات، ويمثثثل )

( متغيثثثراً، وبلغثثثت قيمثثثة الجثثثذر الكثثثامن لهثثثذا العامثثثل 28المتغيثثثرات البثثثالغ عثثثددها )
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%(، ويعنثثي هثثذا أن المتغيثثرات 59.539(، ووصثثلت نسثثبة التبثثاين إلثثى )16.671)

العالقثة القويثة بثين متغيثرات هثذا العامثل، وتتبثاين مرتبطة بطبيعة هثذا العامثل وتفسثر 

هثثذه الخصثثائص التعليميثثة فثثي العامثثل األول حسثثب درجثثة التثثأثير مثثن منطقثثة إداريثثة 

ألخرى، ويفسر ارتباط هذه المجموعة مثن المتغيثرات أهميثة التعلثيم للعمالثة الزراعيثة 

يلثثي تحليثثل هثثذه  فثثي المنثثاطق اإلداريثثة بالمملكثثة وارتباطثثه بمسثثتوى اإلنتاجيثثة. وفيمثثا

الخصثثثائص مرتبثثثة تنازليثثثاً حسثثثب نسثثثبة تشثثثبعها، ودرجثثثة ارتباطهثثثا بالعامثثثل األول، 

 ومقارنتها على مستوى المناطق اإلدارية بالمملكة. 

 

وتتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم الجثامعي للحثثائزين، وقثثد جثثاء هثثذا المتغيثثر  الخاصيية األوليي :

مثثثثثل نسثثثثبة السثثثثعوديين %(، وت95.1بثثثثأعلى نسثثثثبة تشثثثثبع بالعامثثثثل األول بلغثثثثت )

%( مثثن إجمثثالي الحثثائزين لألراضثثي الزراعيثثة 0.2%(، وغيثثر السثثعوديين )99.8)

بالمملكة، وجاءت منطقة مكثة المكرمثة فثي المرتبثة األولثى علثى مسثتوى المملكثة فثي 

%( مثثن إجمثالي الحثائزين الجثثامعيين علثى مسثثتوى 20.7هثذه الخاصثية حيثثث بلغثت )

%(، والريثاض 18.8لى الترتيب تنازلياً منطقة عسير )المملكة يليها مناطق المملكة ع

%(، 5.6%(، وجثثثثازان )6.2%(، والمدينثثثثة المنثثثثورة )8.2%(، والقصثثثثيم )14.9)

%(، وتبثثوك 2.2%(، ونجثثران )3%(، والباحثثة )3.6%(، والجثثوف )4.9وحائثثل )

 %(.  0.4%(، وأخيراً منطقة الحدود الشمالية )2.1)

 رجة ارتباطها بالعوامل المحددة(: نسب تشبع المتغيرات ود3جدول )

 العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول

رقم 

 المتغير

 )%(

 التشبع

رقم 

 المتغير

 )%(

 التشبع

رقم 

 المتغير

 )%(

 التشبع

رقم 

 المتغير

 )%(

 التشبع

7 0.951 27 0.633 18 0.566 25 0.407 

6 0.936 23 0.630 13 0.535 14 0.269 

5 0.921 26 0.626 14 0.533 11 0.249 

21 0.917 22 0.547 24 0.504 13 0.191 

20 0.892 9 0.521 17 0.497 28 0.169 

4 0.883 25 0.490 15 0.407 4 0.159 

15 0.881 8 0.458 19 0.239 24 0.155 

19 0.867 24 0.448 16 0.148 1 0.151 

3 0.856 10 0.444 11 -

0.107 
18 0.150 



 Doi : 10.12816/jasg.2020.119001  الغزواني د. ملهي بن علي مفرح
 

ـ ــ ــ  ت

20 

9 0.830 18 0.405 3 -

0.134 
3 0.116 

22 0.826 21 0.372 9 -

0.135 
19 -0.170 

8 0.816 28 0.303 4 -

0.165 
26 -0.171 

10 0.810 7 -

0.103 
6 -

0.200 
10 -0.179 

2 0.786 17 -

0.117 
5 -

0.204 
12 -0.219 

14 0.750 6 -

0.179 
26 -

0.223 
17 -0.350 

23 0.728 15 -

0.214 
10 -

0.226 
16 -0.523 

27 0.725 5 -

0.224 
20 -

0.250 
  

1 0.725 14 -

0.241 
7 -

0.255 
  

16 0.715 19 -

0.331 
1 -

0.284 
  

13 0.714 16 -

0.345 
2 -

0.295 
  

12 0.696 13 -

0.347 
28 -

0.474 
  

24 0.670 4 -

0.351 
    

18 0.649 3 -

0.453 
    

17 0.588 2 -

0.524 
    

28 0.554 1 -

0.601 
    

11 0.632 12 -

0.621 
    

26 0.611 11 -

0.655 
    

25 0.334       

م(، باالعتماد على بيانات: الهيئة العامة 2020: مخرجات التحليل العاملي، )المصدر

 م.2015لإلحصاء، 

 

وتتمثل في خاصية الحائزين الحاصثلين علثى الثدبلوم دون الجثامعي،  الخاصية الثانية:

%(، وقد جاءت منطقة 93.6وقد جاءت هذا المتغير بنسبة تشبع بالعامل األول بلغت )

عسثثثير فثثثي المرتبثثثة األولثثثى علثثثى مسثثثتوى المملكثثثة فثثثي هثثثذه الخاصثثثية حيثثثث بلغثثثت 

معي علثى مسثتوى %( من إجمالي الحثائزين الحاصثلين علثى الثدبلوم دون الجثا20.6)

%(، 18.7المملكة يليهثا منثاطق المملكثة علثى الترتيثب تنازليثاً منطقثة مكثة المكرمثة )

%(، وجثثثازان 7%(، والقصثثثيم )10.2%(، والمنطقثثثة الشثثثرقية )13.9والريثثثاض )

%(، ونجثران 4.3%(، والباحة )4.5%(، والمدينة المنورة )4.6%(، وحائل )5.2)

 %(.  1.8الشمالية )%(، ومنطقة الحدود 2%(، وتبوك )3)
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وتتمثل في خاصية التعليم الثانوي للحائزين، وقد جاءت بثأعلى نسثبة  الخاصية الثالثة:

%(، وقثثد جثثاءت منطقثثة مكثثة المكرمثثة فثثي المرتبثثة 92.1تشثثبع بالعامثثل األول بلغثثت )

%( مثثن إجمثثالي 20.8األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

يليهثثا منثاطق المملكثثة  الحثائزين الحاصثلين علثثى التعلثيم الثثثانوي علثى مسثثتوى المملكثة

%(، والمنطقثثثة 11.6%(، والريثثثاض )19.1علثثثى الترتيثثثب تنازليثثثاً منطقثثثة عسثثثير )

%( لكثثثل منهمثثثا، 6.2%(، ومنطقتثثثي القصثثثيم ، والمدينثثثة المنثثثورة )11.2الشثثثرقية )

%( لكثثثل 3.7%(، ومنطقتثثثي نجثثثران والجثثثوف )4.7%(، وجثثثازان )5.6وحائثثثل )

 %(.  1.1منطقة الحدود الشمالية )%(، و2.8%(، والباحة )3.5منهما، وتبوك )

 

وتتعلثثثق بخاصثثثية التعلثثثيم )يقثثثرأ ويكتثثثب( للعمالثثثة الدائمثثثة غيثثثر  الخاصيييية الرابعييية:

السعوديين في الحيازات الزراعية، وقد جاءت بأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت 

%(، وقد جاءت منطقة الرياض فثي المرتبثة األولثى علثى مسثتوى المملكثة فثي 91.7)

%( من إجمالي العمالة غير السعودية الدائمة في هثذه 21.2لخاصية حيث بلغت )هذه ا

الخاصية على مستوى المملكة يليها منثاطق المملكثة علثى الترتيثب تنازليثاً منطقثة مكثة 

%(، والقصثثيم 12.1%(، والمنطقثثة الشثثرقية )12.5%(، وعسثثير )13.3المكرمثثة )

%(، والجثثوف 4.5وجثثازان) %(،6%(، وحائثثل )7.3%(، والمدينثثة المنثثورة )11)

%(، ومنطقثة الحثدود 2.3%(، والباحثة )2.5%(، وتبثوك )3.2%(، ونجران )3.8)

 %(.  0.4الشمالية )

  

وتتعلق بخاصية غير المتعلمين ) أمي( من العمالثة غيثر السثعودية  الخاصية الخامسة:

ت الدائمثثة فثثي الحيثثازات الزراعيثثة وقثثد جثثاءت بثثأعلى نسثثبة تشثثبع بالعامثثل األول بلغثث

%(، وقثثد جثثاءت منطقتثثي الريثثاض ومكثثة المكرمثثة فثثي المرتبثثة األولثثى علثثى 89.2)

%( مثثن إجمثثالي العمالثثة غيثثر 15.9مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

السثعودية الدائمثثة فثثي هثثذه الخاصثثية علثثى مسثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق المملكثثة علثثى 

%(، والمنطقثثة الشثثرقية 13.4%(، وجثثازان )14.4الترتيثثب تنازليثثاً منطقثثة عسثثير )

%(، والباحثة 3.2%(، ونجران )3.8%(، وتبوك )7.6%(، والمدينة المنورة )9.6)

 %(.  0.02%(، ومنطقة الحدود الشمالية )1.8%(، والجوف )2.5)

  

وتتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم المتوسثثط للحثثائزين، وقثثد جثثاءت بثثأعلى  الخاصييية السادسيية:

%(، وجاءت منطقة مكثة المكرمثة فثي المرتبثة 88.3نسبة تشبع بالعامل األول بلغت )

%( مثثن إجمثثالي 23.8األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

الحائزين على التعليم المتوسط على مستوى المملكة يليها مناطق المملكة على الترتيثب 
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(، %9.3%(، والريثاض )13.2%(، والمنطقة الشرقية )20.4تنازلياً منطقة عسير )

%(، 4.6%(، وحائثثل )5%(، والقصثثيم )5.6%(، والمدينثثة المنثثورة )5.9وجثثازان )

%(، 2.1%( لكثل منهمثا، والجثوف )2.9%(، ومنطقتي نجثران، والباحثة )3وتبوك )

 %(.  0.7ومنطقة الحدود الشمالية )

وتتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم الثثثانوي للعمالثثة السثثعودية الدائمثثة فثثي  الخاصييية السييابعة:

%(، 88.1الزراعيثة، وقثد جثاءت بثأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت )الحيازات 

وقد جاءت منطقة المنطقة الشثرقية فثي المرتبثة األولثى علثى مسثتوى المملكثة فثي هثذه 

%( مثثثن إجمثثثالي العمالثثثة السثثثعودية الدائمثثثة فثثثي هثثثذه 18.1الخاصثثثية حيثثثث بلغثثثت )

ترتيب تنازليثاً منطقثة عسثير الخاصية على مستوى المملكة يليها مناطق المملكة على ال

%(، 8.6%(، والريثثاض )10.8%(، والقصثثيم )12.6%(، ومكثثة المكرمثثة )15.4)

%(، 5.4%(، والمدينة المنثورة )5.4%(، والباحة )6.6%(، وحائل )6.8وجازان )

%(، وأخيثثثثراح الحثثثثدود الشثثثثمالية 2.1%(، ونجثثثثران )4%(، وتبثثثثوك )4والجثثثثوف )

(0.1  .)% 

 

لق بخاصية التعلثيم الجثامعي )أخثرى( للعمالثة السثعودية الدائمثة وتتع الخاصية الثامنة:

فثثثثي الحيثثثثازات الزراعيثثثثة، وقثثثثد جثثثثاءت بثثثثأعلى نسثثثثبة تشثثثثبع بالعامثثثثل األول بلغثثثثت 

%(، وقد جاءت منطقة عسير في المرتبة األولى على مستوى المملكة فثي هثذه 86.7)

فثثثي هثثثذه %( مثثثن إجمثثثالي العمالثثثة السثثثعودية الدائمثثثة 23.9الخاصثثثية حيثثثث بلغثثثت )

الخاصثثية علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً المنطقثثة 

%(، وجثثثثازان 12.4%(، ومكثثثثة المكرمثثثثة )12.5%(، والقصثثثثيم )16.1الشثثثثرقية )

%(، والمدينثثثثثة 3.4%(، والباحثثثثثة )4.5%(، وحائثثثثثل )9.2%(، والريثثثثثاض )9.4)

%(، ومنطقثثة الحثثدود 1.1%(، ونجثثران، وتبثثوك )3.1%(، والجثثوف )3.2المنثورة )

 %(.  0.01الشمالية )

 

وتتعلق بخاصية التعليم االبتدائي للحائزين، وقد جاءت بثأعلى نسثبة  الخاصية التاسعة:

%(، وجثثاءت منطقثثة مكثثة المكرمثثة فثثي المرتبثثة 85.6تشثثبع بالعامثثل األول بلغثثت )

%( مثثن إجمثثالي 23.4األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

حائزين الحاصلين على التعلثيم االبتثدائي علثى مسثتوى المملكثة يليهثا منثاطق المملكثة ال

%(، 13.1%(، والمنطقثثثة الشثثثرقية )22.5علثثثى الترتيثثثب تنازليثثثاً منطقثثثة عسثثثير )

%(، والقصثثثثيم 5.5%(، والمدينثثثثة المنثثثثورة )7.1%(، وجثثثثازان )7.2والريثثثثاض )

%(، 2.6وتبثثثوك ) (،2.8%(، والباحثثثة )3%(، ونجثثثران )5.2%(، وحائثثثل )5.3)

 %(.  0.2%(، ومنطقة الحدود الشمالية )1.6والجوف )
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وتتعلثق بخاصثية التعلثيم العثالي )ماجسثتير( للحثائزين، وقثد جثاءت  الخاصية العاشرة:

%(، وجثاءت منطقثة الريثاض فثي المرتبثة 83بأعلى نسبة تشبع بالعامل األول بلغثت )

%( مثثن إجمثثالي 26.8لغثثت )األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث ب

الحائزين الحاصلين على التعليم العالي )ماجستير( علثى مسثتوى المملكثة يليهثا منثاطق 

%(، 11.4%(، والقصثيم )15.9المملكة على الترتيثب تنازليثاً منطقثة مكثة المكرمثة )

%(، وحائثل 6.6%(، والمدينة المنثورة )9.9%(، وعسير )10.7والمنطقة الشرقية )

%(، ونجثثثثثثران  2%(، وتبثثثثثثوك )2.3%(، وجثثثثثثازان )4.3ف )%(، والجثثثثثثو6.6)

%(، وال توجثثثد هثثثذه الخاصثثثية فثثثي منطقثثثة الحثثثدود 1.6%(، ومنطقثثثة الباحثثثة )1.9)

 الشمالية.

   

وتتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم )االبتثثدائي( للعمالثثة الدائمثثة غيثثر  الخاصييية الحادييية عشييرة:

ع بالعامثل األول بلغثت السعوديين في الحيازات الزراعية، وقد جاءت بأعلى نسثبة تشثب

%(، وقد جاءت منطقة الرياض فثي المرتبثة األولثى علثى مسثتوى المملكثة فثي 82.6)

%( من إجمالي العمالة غير السعودية الدائمة في هثذه 22.3هذه الخاصية حيث بلغت )

الخاصثثية علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً منطقثثة 

%(، 11.9%(، ومكثثثثة المكرمثثثثة )12.6المنطقثثثثة الشثثثثرقية )%(، و13.6القصثثثثيم )

%(، والمدينثثثثثة المنثثثثثورة 6.4%(، والجثثثثثوف )6.8%(، وحائثثثثثل )10.1وعسثثثثثير )

%(، والباحثثثثثثة 2.1%(، ونجثثثثثثران )2.4%(، وجثثثثثثازان )3.5%(، وتبثثثثثثوك )6.2)

 %(.0.3%(، ومنطقة الحدود الشمالية )1.7)

 

وتتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم ) الثثدبلوم العثثالي( للحثثائزين، وقثثد  الخاصييية الثانييية عشييرة:

%(، وجاءت منطقة الريثاض فثي 81.6جاءت بأعلى نسبة تشبع بالعامل األول بلغت )

%( مثثن 24.1المرتبثثة األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

يليهثثا منثثاطق إجمثثالي الحثثائزين الحاصثثلين علثثى الثثدبلوم العثثالي علثثى مسثثتوى المملكثثة 

%(، 11.9%(، ومكة المكرمثة )14.5المملكة على الترتيب تنازلياً المنطقة الشرقية )

%(، ونجثثثثران 7.9%(، والقصثثثثيم )8.7%(، والمدينثثثثة المنثثثثورة )10.6وعسثثثثير )

%(، وتبثثثثثوك،  3.3%(، وجثثثثثازان )3.7%(، والجثثثثثوف )4.7%(، وحائثثثثثل )6.6)

 %(.1.2%( لكل منهما، والحدود الشمالية )1.4والباحة )

 

وتتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم العثثالي )دكتثثوراه( للحثثائزين، وقثثد  الخاصييية الثالثيية عشييرة:

%(، وجثاءت منطقثة الريثاض فثي 81جاءت بأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت )

%( مثثن 28.2المرتبثثة األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

العثثالي علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق إجمثثالي الحثثائزين الحاصثثلين علثثى الثثدبلوم 
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%(، 12.7%(، والمدينثة المنثورة )14.6المملكة على الترتيب تنازلياً مكة المكرمثة )

%(، وجثثثازان 7.9%(، والمنطقثثثة الشثثثرقية )11.7%(، والقصثثثيم )12.5وعسثثثير )

%(، وتبثثثثثثوك  2.1%(، والجثثثثثثوف )2.4%(، والباحثثثثثثة )2.7%(، وحائثثثثثثل )4.1)

 %(.0.1%(، والحدود الشمالية )0.4%(، ونجران )0.6)

 

وتتعلق بخاصية التعليم )يقرأ ويكتب( للحثائزين، وقثد جثاءت  الخاصية الرابعة عشرة:

%(، وجثاءت منطقثة عسثير فثي المرتبثة 78.6بأعلى نسبة تشبع بالعامل األول بلغت )

%( مثثن إجمثثالي 27.3األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

ن )يقرأ ويكتب( على مستوى المملكة يليهثا منثاطق المملكثة علثى الترتيثب الحائزين مم

%(، والمنطقثثة 7.6%(، والريثثاض )10%(، وجثثازان )21.4تنازليثثاً مكثثة المكرمثثة )

%(، والقصثثثثثثيم 5.4%(، وحائثثثثثثل )6.2%(، والمدينثثثثثثة المنثثثثثثورة )7.5الشثثثثثثرقية )

ف %(، والجثثثثثو2.1%(، وتبثثثثثوك ) 3.3%(، والباحثثثثثة )3.4%(، ونجثثثثثران )4.3)

 %(.0.2%(، والحدود الشمالية )1.3)

 

وتتعلق بخاصية التعلثيم المتوسثط للعمالثة السثعودية الدائمثة  الخاصية الخامسة عشرة:

%(، 75في الحيازات الزراعية، وقد جثاءت بثأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت )

هثذه وقد جاءت منطقة المنطقة الشثرقية فثي المرتبثة األولثى علثى مسثتوى المملكثة فثي 

%( مثثثن إجمثثثالي العمالثثثة السثثثعودية الدائمثثثة فثثثي هثثثذه 23.2الخاصثثثية حيثثثث بلغثثثت )

الخاصية على مستوى المملكة يليها منثاطق المملكثة علثى الترتيثب تنازليثاً منطقثة مكثة 

%(، 6.6%(، والريثثاض )9.4%(، والقصثثيم )11.7%(، وعسثثير )13.8المكرمثثة )

%(، 5.4، والمدينثة المنثورة )%(5.7%(، والباحثة )6.6%(، والباحة )6.2وحائل )

%(، ومنطقثثة الحثثدود الشثثمالية 2.2%(، ونجثثران )3.4%(، وتبثثوك )3.5والجثثوف )

(0.1  .)% 

وتتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم )المتوسثثط( للعمالثثة الدائمثثة غيثثر  الخاصييية السادسيية عشييرة:

السعوديين في الحيازات الزراعية، وقد جاءت بأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت 

%(، وقد جاءت منطقة الريثاض فثي المرتبثة األولثى علثى مسثتوى المملكثة فثي 72.8)

%( مثن إجمثالي العمالثة غيثر السثعودية الدائمثة فثي هثذه 22هذه الخاصية حيث بلغت )

الخاصية على مستوى المملكة يليها منثاطق المملكثة علثى الترتيثب تنازليثاً منطقثة مكثة 

%(، والمنطقثثثثة الشثثثثرقية 10ل )%(، وحائثثثث11.1%(، والقصثثثثيم )12.6المكرمثثثثة )

%(، والمدينثة المنثورة 6.5%(، وتبوك )7.8%(، والجوف )8.1%(، وعسير )10)

%(، ومنطقة الحدود 1.4%(، وجازان )1.7%(، ونجران )2.5%(، والباحة )5.8)

 %(.0.5الشمالية )
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وتتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم الجثثامعي فثثي تخصثثص )طبيثثب  الخاصييية السييابعة عشييرة:

الثة الدائمثة غيثر السثعوديين فثي الحيثازات الزراعيثة، وقثد جثاءت بثأعلى بيطري( للعم

%(، وقثد جثثاءت منطقثة الريثثاض فثي المرتبثثة 72.5نسثبة تشثثبع بالعامثل األول بلغثثت )

%( مثثن إجمثثالي 34.7األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

لمملكثثة يليهثثا منثثاطق العمالثثة غيثثر السثثعودية الدائمثثة فثثي هثثذه الخاصثثية علثثى مسثثتوى ا

%(، ومنطقتثثي مكثثة المكرمثثة، 13.5المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً المنطقثثة الشثثرقية )

%(، والمدينثثثة 6.4%(، وتبثثثوك )8.5%( لكثثثل منهمثثثا، وعسثثثير )13.1والقصثثثيم )

%(، والحثثدود 1.1%(، وحائثثل )1.5%(، وجثازان )2.3%(، والجثثوف )3المنثورة )

   %(.0.2%(، والباحة )0.9الشمالية )

 

وتتعلق بخاصثية مثن لثم يحصثل علثى التعلثيم مثن الحثائزين )  الخاصية الثامنة عشرة:

%(، وجثاءت منطقثة 72.5أمي(، وقد جاءت بأعلى نسبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت )

مكة المكرمة في المرتبة األولثى علثى مسثتوى المملكثة فثي هثذه الخاصثية حيثث بلغثت 

ملكثثة يليهثثا %( مثن إجمثثالي الحثائزين غيثثر المتعلمثثين ) أمثي( علثثى مسثتوى الم25.2)

%( والمنطقثثة 14%(، وجثازان )23.4منثاطق المملكثة علثثى الترتيثب تنازليثاً عسثثير )

%( لكل منهمثا، والمدينثة 4.9%(، والرياض، وحائل )5%(، والباحة )8.8الشرقية )

%(،  2.7%(، وتبثثثثثوك )2.9%(، والقصثثثثثيم )3.3%(، ونجثثثثثران )4.3المنثثثثثورة )

 %(.0.2%(، ومنطقة الحدود الشمالية )0.9والجوف )

 

وتتعلق بخاصية التعلثيم للعمالثة السثعودية الدائمثة الحاصثلين  الخاصية التاسعة عشرة:

علثثى )الثثدبلوم دون الجامعثثة(، وقثثد جثثاءت بثثأعلى نسثثبة تشثثبع بالعامثثل األول بلغثثت 

%(، وقد جاءت منطقة عسير في المرتبة األولى على مستوى المملكة فثي هثذه 71.5)

إجمثثثالي العمالثثثة السثثثعودية الدائمثثثة فثثثي هثثثذه %( مثثثن 27.2الخاصثثثية حيثثثث بلغثثثت )

الخاصثثية علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً المنطقثثة 

%(، 8%(، والباحثثثثة )9.6%(، والريثثثثاض)10.2%(، والقصثثثثيم )11.7الشثثثثرقية )

%(، وحائثثثل 5.9%(، وجثثازان )6.3%(، ومكثثة المكرمثثة )7.4والمدينثثة المنثثورة )

%(، ومنطقثثة الحثثدود 1.4%(، ونجثثران )2.8%(، وتبثثوك )4وف )%(، والجثث4.8)

 %(.  0.7الشمالية )

 

ويتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم االبتثثدائي للعمالثثة السثثعودية الدائمثثة فثثي  الخاصييية العشييرون:

%(، 71.4الحيازات الزراعيثة، وقثد جثاءت بثأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت )

لمرتبثة األولثى علثى مسثتوى المملكثة فثي هثذه وقد جاءت منطقة المنطقة الشثرقية فثي ا

%( مثثثن إجمثثثالي العمالثثثة السثثثعودية الدائمثثثة فثثثي هثثثذه 24.1الخاصثثثية حيثثثث بلغثثثت )
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الخاصية على مستوى المملكة يليها مناطق المملكة على الترتيب تنازليثاً منطقثة عسثير 

%(، 8.5%(، والقصثثثيم )10.6%(، وجثثثازان )12.8%(، ومكثثثة المكرمثثثة )13.4)

%(، وتبثوك 5.5%(، والريثاض، والمدينثة المنثورة )6.5%(، والباحثة )7.3وحائل )

%(، ومنطقثثثثثة الحثثثثثدود الشثثثثثمالية 1.8%(، ونجثثثثثران )1.9%(، والجثثثثثوف )2.2)

(0.05  .)% 

 

ويتعلق بخاصية التعليم )يقرأ ويكتثب( للعمالثة السثعودية  الخاصية الحادية والعشرون:

نسثثبة تشثثبع بالعامثثل األول بلغثثت  الدائمثثة فثثي الحيثثازات الزراعيثثة، وقثثد جثثاءت بثثأعلى

%(، وقد جاءت منطقة عسير في المرتبة األولى على مستوى المملكة فثي هثذه 69.6)

%( مثثثن إجمثثثالي العمالثثثة السثثثعودية الدائمثثثة فثثثي هثثثذه 24.3الخاصثثثية حيثثثث بلغثثثت )

الخاصية على مستوى المملكة يليها مناطق المملكة على الترتيب تنازلياً منطقة جثازان 

%(، والباحثثثثثثة 9%(، والمنطقثثثثثثة الشثثثثثثرقية )12.9ومكثثثثثثة المكرمثثثثثثة ) %(،15.2)

%(، 6.7%(، والمدينثثثثثة المنثثثثثثورة )6.9%(، والقصثثثثثثيم )7.1%(، وحائثثثثثل )7.2)

%(، ومنطقثة 0.9%(، والجثوف )1.9%(، ونجثران )2%(، وتبوك )5.9والرياض)

 %(.  0.01الحدود الشمالية )

 

)ثثثانوي( للعمالثثة الدائمثثة غيثثر  ويتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم الخاصييية الثانييية والعشييرون:

السعوديين في الحيازات الزراعية، وقد جاءت بأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت 

%(، وقد جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة األولى على مستوى المملكة في هثذه 67)

%( مثن إجمثالي العمالثثة غيثر السثعودية الدائمثثة فثي هثثذه 20.8الخاصثية حيثث بلغثثت )

ية علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً منطقثثة الخاصثث

%(، وتبثثثوك 7.9%(، وحائثثثل )10.9%(، ومنطقثثثة مكثثثة المكرمثثثة )18.5القصثثثيم )

%(، 3.1%(، والمدينثثثثثة المنثثثثثورة )5.2%(، والجثثثثثوف )6.2%(، وعسثثثثثير )7.5)

شثثمالية %(، ومنطقثثة الحثثدود ال1.1%(، ونجثثران )1.3%(، والباحثثة )1.5وجثثازان )

(0.1.) 

 

ويتعلق بخاصية التعليم الجامعي )طبيب بيطري( للعمالثة  الخاصية الثالثة والعشرون:

السعودية الدائمة في الحيازات الزراعية، وقد جاءت بثأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول 

%(، وقثثد جثثاءت المنطقثثة الشثثرقية فثثي المرتبثثة األولثثى علثثى مسثثتوى 64.9بلغثثت )

%( من إجمثالي العمالثة السثعودية الدائمثة 25.8صية حيث بلغت )المملكة في هذه الخا

فثثي هثثذه الخاصثثية علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً 

%(، والجوف 9.3%(، ومكة المكرمة )19.6%(، والرياض )20.6منطقة القصيم )

نثثثثثة %(، والمدي3.1%(، والباحثثثثثة )5.2%(، وعسثثثثثير )6.2%(، وجثثثثثازان )7.2)
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%( لكثل منهثا، أمثا منطقتثي نجثران، والحثدود الشثمالية فثال 1المنورة، وتبوك، وحائل)

 تتوفر فيهما هذه الخاصية.  

 

ويتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم الجثثامعي )مهنثثدس زراعثثي(  الخاصييية الرابعيية والعشييرون:

للعمالة السعودية الدائمة في الحيازات الزراعية، وقد جاءت بأعلى نسبة تشثبع بالعامثل 

%(، وقد جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة األولثى علثى مسثتوى 58.8األول بلغت )

%( من إجمثالي العمالثة السثعودية الدائمثة 24.6المملكة في هذه الخاصية حيث بلغت )

فثثي هثثذه الخاصثثية علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً 

%(، 10.6%(، والقصثثثثيم )19.3رة )%(، والمدينثثثثة المنثثثثو20.8منطقثثثثة عسثثثثير )

%(، ومكثة 2.8%(، وحائل )2.9%(، والباحة )3.9%(، والجوف )7.9والرياض )

%(، ومنطقثثة 1%(، ونجثثران )1.6%(، وتبثثوك )1.7%(، وجثثازان)2.7المكرمثثة )

 %(.  0.09الحدود الشمالية )

 

ويتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم الجثثامعي فثثي تخصصثثات  الخاصييية الخامسيية والعشييرون:

رى( للعمالثة الدائمثة غيثر السثعوديين فثي الحيثازات الزراعيثة، وقثد جثاءت بثأعلى )أخ

%(، وقثد جثاءت المدينثة المنثورة فثي المرتبثة 55.4نسبة تشثبع بالعامثل األول بلغثت )

%( مثثن إجمثثالي 24.6األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق العمالثثة غيثثر السثثعودية الدائمثثة فثثي هثثذه الخاصثثية 

%(، ومنطقثثة الريثثاض 23.9المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً منطقثثة مكثثة المكرمثثة )

%(، 4.9%(، والمنطقثثثثثثة الشثثثثثثرقية )5%(، وعسثثثثثثير )5.5%(، وتبثثثثثثوك )21.2)

%(، والقصثثثثيم 3.5%( لكثثثثل منهمثثثثا، وجثثثثازان )3.6ومنطقتثثثثي الجثثثثوف، وحائثثثثل )

%(، ومنطقثثة الحثثدود الشثثمالية ال توجثثد 0.4%(، والباحثثة )0.5%(، ونجثثران )3.4)

 فيها هذه الخاصية. 

 

ويتعلثق بخاصثثية غيثثر المتعلمثين ) أمثثي( مثثن العمالثثة  الخاصيية السادسيية والعشييرون:

السعودية الدائمة في الحيازات الزراعية، وقد جاءت بثأعلى نسثبة تشثبع بالعامثل األول 

ة األولثى علثى مسثتوى %(، وقد جثاءت منطقثة مكثة المكرمثة فثي المرتبث63.2بلغت )

%( من إجمثالي العمالثة السثعودية الدائمثة 21.9المملكة في هذه الخاصية حيث بلغت )

فثثي هثثذه الخاصثثية علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً 

%(، 12.1%(، والمنطقثثثثة الشثثثثرقية )17.3%(، وعسثثثثير )18.5منطقثثثثة جثثثثازان )

%(، 3.7%(، والقصثيم )4.5%(، وحائل )6.1لمنورة )%(، والمدينة ا9.6والباحة )

%(، 0.2%(، والجثثثثثوف )1.4%(، وتبثثثثثوك )1.5%(، ونجثثثثثران )3.1والريثثثثثاض)

 ومنطقة الحدود الشمالية ال تتوفر فيها هذه الخاصية. 
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ويتعلق بخاصية التعليم الجامعي للحاصلين علثى مؤهثل  الخاصية السابعة والعشرون:

ئمة غير السعوديين في الحيثازات الزراعيثة، وقثد جثاءت )مهندس زراعي( للعمالة الدا

%(، وقثثد جثثاءت منطقثثة الريثثاض فثثي 61.1بثثأعلى نسثثبة تشثثبع بالعامثثل األول بلغثثت )

%( مثثن 28.5المرتبثثة األولثثى علثثى مسثثتوى المملكثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )

ليهثثا إجمثثالي العمالثثة غيثثر السثثعودية الدائمثثة فثثي هثثذه الخاصثثية علثثى مسثثتوى المملكثثة ي

%(، 10.5%(، والقصثيم )13.1مناطق المملكثة علثى الترتيثب تنازليثاً منطقثة تبثوك )

%(، والمنطقثثة الشثثرقية 6.2%(، وحائثثل )9.4%(، ومكثثة المكرمثثة )10.2وعسثثير )

%(، 4.3%(، والمدينثثثثة المنثثثثورة )4.8%(، والجثثثثوف )5.3%(، وجثثثثازان )5.9)

 %(.0.5الية )%(، ومنطقة الحدود الشم0.5%(، والباحة )0.8ونجران )

 

ويتعلثثق بخاصثثية التعلثثيم للحاصثثلين علثثى )الثثدبلوم دون  الخاصييية الثامنيية والعشييرون:

الجامعة( للعمالة الدائمثة غيثر السثعوديين فثي الحيثازات الزراعيثة، وقثد جثاءت بثأعلى 

%(، وقثثد جثثاءت منطقثثة الجثثوف فثثي المرتبثثة 33.4نسثثبة تشثثبع بالعامثثل األول بلغثثت )

%( مثثن إجمثثالي 25.4كثثة فثثي هثثذه الخاصثثية حيثثث بلغثثت )األولثثى علثثى مسثثتوى الممل

العمالثثة غيثثر السثثعودية الدائمثثة فثثي هثثذه الخاصثثية علثثى مسثثتوى المملكثثة يليهثثا منثثاطق 

%(، ومنطقثثة مكثثة المكرمثثة 15.8المملكثثة علثثى الترتيثثب تنازليثثاً منطقثثة الريثثاض )

%(، 6.4%(، وتبثثثثوك )7.8%(، والمنطقثثثثة الشثثثثرقية )9.2%(، والقصثثثثيم )13.8)

%(، 4.6%(، وجثازان )4.7%(، وحائل )4.8%(، وعسير )5.7مدينة المنورة )وال

 %(.0.3%(، ونجران )0.5%(، ومنطقة الحدود الشمالية )1.1والباحة )

 

، 23، 27%( وهثثي ذات األرقثثام )50: يضثثم عثثدد مثثن العوامثثل فثثوق )العامييل الثيياني

ى هثثذا %(، ولثثذلك يمكثثن أن نطلثثق علثث50(، وعوامثثل أخثثرى أقثثل مثثن )9، 22، 26

العامثثثل اسثثثم " الخصثثثائص التعليميثثثة العاليثثثة" ويثثثأتي فثثثي المرتبثثثة الثانيثثثة مثثثن حيثثثث 

(، كما اشثتمل علثى نسثبة 5.346األهميـــــــــة وقد بلــــــغ الجذر الكامن لهذا العامل )

%(، وقد ارتبط هذا العامل بعدة متغيرات بدرجة عاليثة تزيثد 19.094تباين مقدارها )

%( مثثع متغيثثرات 50هنثثاك عالقثثة ارتبثثاط ضثثعيفة أقثثل مثثن )%(، و50قيمتهثثا عثثن )

أخثثرى، ويفسثثر ارتبثثاط هثثذه المجموعثثة مثثن المتغيثثرات أهميتهثثا فثثي حاجثثة القطثثاع 

 الزراعي لمثل هذه المستويات التعليمية العالية.

 

ويضثم عثدد مثن : يأتي هذا العامل في المرتبثة الثالثثة مثن حيثث األهميثة، العامل الثالث

وعوامثل أخثرى أقثل  (،24، 14، 13، 18%( وهثي ذات األرقثام )50)العوامل فوق 

وقثثد أطلثق عليثثه اسثم )الخصثثائص التعليميثة األساسثثية(، وقثد بلثثغ الجثثذر  %(،50مثن )
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%(، وقثد 8.719(، كما اشتمل على نسبة تباين مقثدارها )2.441الكامن لهذا العامل )

%(، 50هثثا قلثثيالً عثثن )ارتثثبط هثثذا العامثثل بثثبعض المتغيثثرات بدرجثثة عاليثثة تزيثثد قيمت

%( مع بقية المتغيثرات، ويفسثر ارتبثاط هثذه 50وتوجد عالقة ارتباط ضعيفة أقل من )

 المتغيرات أهمية هذه الخصائص التعليمية للعمالة في مناطق المملكة.

 

: يأتي هذا العامل فثي المرتبثة الرابعثة مثن حيثث األهميثة وقثد بلثغ الجثذر العامل الرابع

( كمثثثا بلغثثثثت مسثثثاهمته فثثثي تفسثثثثير التبثثثاين حثثثثوالي 1.053) الكثثثامن لهثثثذا العامثثثثل

، 28، 13، 11، 14، 25ويضم عثدد مثن العوامثل وهثي ذات األرقثام )%(، 3.762)

وقثثد أطلثثق عليثثه اسثثم )عامثثل البثثواقي(، وقثثد ارتثثبط بمتغيثثرات   (3، 18، 1، 24، 4

لبيثة %(، ويفسر ارتباط هذه المتغيرات مع بعضثها ألهميتهثا فثي ت50ضعيفة أقل من )

 احتياجات العمل في النشاط الزراعي بالمملكة. 

 

التوزيع المكاني للخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الزراعية الدائمة في 

 المناطق اإلدارية بالمملكة:

، والتي هي عبارة عن قيم Factor Scores( درجات العامل 4ويبين الجدول)

في المساحات الجغرافية، ويتضح أن  معيارية توضح مدى تركيز خصائص العامل

فكلما زادت القيم الموجبة لدرجات ، هذه القيم تتذبذب بين قيم موجبة وأخرى سالبة

العامل كلما دل ذلك على ظهور أكثر في خصائص العامل بمتغيراته المختلفة في 

ف المساحة الجغرافية التابع لها،  كما أنه عندما تكون القيم سالبة يدل ذلك على ضع

تأثير خصائص العامل على المساحة الجغرافية؛ التي أخذت فيها البيانات األصلية، 

وفيما يلي تحليل التوزيع المكاني للخصائص التعليمية للعمالة الزراعية في المناطق 

 اإلدارية بالمملكة العربية السعودية.

 

 

ن والقوى (: توزيع درجات العوامل المحددة للخصائص التعليمية للحائزي4جدول )

 العاملة الزراعية الدائمة. 

 (4العامل ) (3العامل ) (2العامل ) (1العامل ) اسم المنطقة م

 0.32479 0.49641- 2.91707 0.48837- الرياض 1

 2.13682- 0.10115- 0.55671 2.1569 مكة المكرمة 2

 0.48817 0.67980- 0.11592 0.12489- المدينة المنورة 3

 0.53639 1.06554 0.49765 0.79056- القصيم 4
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 0.0593 2.92974 0.16908- 0.05483- المنطقة الشرقية 5

 2.29145 0.25263- 0.10542- 1.95203 عسير 6

 0.32159- 0.48840- 0.19836- 0.68944- تبوك 7

 0.12842- 0.11633- 0.26778- 0.28392- حائل 8

 0.04543 0.82356- 0.78299- 0.83652- الحدود الشمالية 9

 0.33936- 0.11995- 0.92059- 0.688 جازان 10

 0.01698 0.71750- 0.62615- 0.50447- نجران 11

 0.27505 0.19784- 0.95526- 0.24038- الباحة 12

 1.11137- 0.00170- 0.06173- 0.78354- الجوف 13

العامة لإلحصاء، التعداد م(،وبيانات الهيئة 2020: مخرجات التحليل العاملي)المصدر

 م.2015الزراعي 

 

التوزيع المكاني للخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الزراعية الدائمة 

 :حسب درجات العامل األول

لقد جاء العامل األول كأهم العوامل المحددة، وقد جاءت درجثات العامـــــثـل المرتبطثة 

( يمكثثن تصثثنيف 9وطبقثثاً للشثثكل ) بثثه موزعثثة بثثين درجثثات موجبثثة وأخثثرى سثثالبة،

 المناطق اإلدارية بالمملكة إلى ثالث فئات كالتالي:

 ( فيككثر: 1مناطق تضم قيم ) وتشثمل هثذه الفئثة منطقثة مكثة المكرمثة حيثث بلغثت

 2.1569درجة العوامل المحثددة للخصثائص التعليميثة  للقثوى العاملثة الزراعيثة )

وتبرز أهمية هاتين المنطقتثين  درجة(، 1.95203درجة(، ومنطقة عسير بلغت )

%( مثثن إجمثثالي عثثدد 44.2الثثزراعيتين لكونهمثثا تمثثثالن مجتمعتثثين مثثا نسثثبته )

%( مثن عثدد الحثائزين علثى 47.6الحيازات الزراعية على مسثتوى المملكثة، و )

مستوى المملكة أيضاً، وبلغثت نسثبة العمالثة الزراعيثة فثي منطقتثي مكثة المكرمثة 

 لعمالة الزراعية بالمملكة.%( من إجمالي ا25وعسير )

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة األولى على مستوى مناطق المملكة   

%( 22.3حيازة( وتمثل ) 77300من حيث عدد الحيازات الزراعية التي بلغت )

من إجمالي عثدد الحيثازات الزراعيثة علثى مسثتوى المملكثة، وبلثغ عثدد الحثائزين 

%( مثثن اإلجمثثالي علثثى مسثثتوى المملكثثة، 25.2) حثثائزاً( يمثلثثون 16631فيهثثا )

%( مثثن إجمثثالي 12.3عثثامالً( يمثلثثون ) 77528وبلثثغ عثثدد العمالثثة الزراعيثثة )

 العمالة الزراعية على مستوى المملكة.
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كما جاءت منطقة عسير في المرتبة الثانية بعثد مكثة المكرمثة علثى مسثتوى    

حيثثثازة( تمثثثثل  76403) المنثثثاطق اإلداريثثثة فقثثثد بلثثثغ عثثثدد الحيثثثازات الزراعيثثثة

%( مثثثن 23.4حثثثائز(، يمثلثثثون ) 15478%(، بينمثثثا بلثثثغ عثثثدد الحثثثائزين )22)

إجمثثثالي عثثثدد الحثثثائزين علثثثى مسثثثتوى المملكثثثة، وبلثثثغ عثثثدد العمالثثثة الزراعيثثثة 

%( من إجمثالي العمالثة الزراعيثة علثى مسثتوى 12.6عامالً( يمثلون ) 78348)

 المملكة.

 
م، والهيئة العامة 2020خرجات التحليل العاملي: اعتمد إعداد الشكل على مالمصدر

 م.2017لإلحصاء، 

(: توزيع الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الدائمة حسب 9شكل )

 درجات العامل األول.

 

  ويمثثل هثذه الفئثة منطقثة جثازان حيثث (: 1مناطق تتيراو  بيين )صيفر وأقيل مين

درجثثة(، وتعثثد منطقثثة جثثازان مثثن أهثثم  0.688بلغثثت درجثثة العوامثثل المحثثددة  )

المناطق الزراعية بالمملكة فقد جثاءت فثي المرتبثة السادسثة علثى مسثتوى منثاطق 
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%( 10.4عثامالً(، ويمثلثون ) 64747المملكة من حيثث عثدد العمالثة الزراعيثة )

 من إجمالي العمالة الزراعية في المملكة.

 

  :)ناطق اإلدارية التي وتشمل الممناطق ذات قيمة منخفضة ) أقل من صفر

 -0.05483جاءت بقيم سالبة متباينة وهي على النحو اآلتي: المنطقة الشرقية )

درجة(،  ومنطقة الباحة  -0.12489درجة(،  ومنطقة المدينة المنورة )

درجة(،  ومنطقة الرياض  0.32770-درجة(،  ومنطقة حائل ) -0.24038)

-جة(، ومنطقة تبوك )در -0.50447درجة(، ومنطقة نجران )-0.48837)

درجة(، ومنطقة القصيم  -0.78354درجة(، ومنطقة الجوف ) 0.68944

درجة(، وهذه -0.83652درجة(، ومنطقة الحدود الشمالية ) -0.79056)

 المناطق تختلف فيما بينها في أعداد العمالة الزراعية وخصائصهم التعليمية. 

 

القييوى العامليية الزراعييية الدائميية التوزيييع المكيياني للخصييائص التعليمييية للحييائزين و

 حسب درجات العامل الثاني:
لقثثد جثثاءت درجثثات العامثثل متباينثثة بثثين قثثيم موجبثثة وأخثثرى سثثالبة، وحسثثب مثثا هثثو  

( تتوزع قثيم هثذا العامثل فثي منثاطق مختلفثة ومتباينثة بالمملكثة 10موضح في الشكل )

 إلى ثالث فئات على النحو التالي: 

 ( فككثر:1مناطق تضم قيم ) درجثة  ويمثل هثذه الفئثة منطقثة الريثاض حيثث بلغثت

درجثثة(، وقثثد جثثاءت منطقثثة  2.91707العوامثثل المحثثددة للخصثثائص التعليميثثة )

الرياض فثي المرتبثة الرابعثة مثن حيثث عثدد الحيثازات الزراعيثة إذ بلغثت نسثبتها 

 %( على مستوى المملكة، 9.4)

  عثدة منثاطق منهثا: مكثة ويمثل هذه الفئثة (: 1مناطق تتراو  بين )صفر وأقل من

درجثثة(، والقصثثيم  0.55671المكرمثثة  حيثثث بلغثثت درجثثة العوامثثل المحثثددة  )

درجثثثة(،  وتعثثثد مثثثن أهثثثم  0.11592درجثثثة(، والمدينثثثة المنثثثورة ) 0.49765)

المنثثاطق بالمملكثثة التثثي شثثهدت نمثثواً كبيثثراً فثثي التنميثثة الزراعيثثة فقثثد مثلثثت هثثذه 

مثثثالي الحيثثثازات الزراعيثثثة فثثثي %( مثثثن إج33.1المنثثثاطق مجتمعثثثة مثثثا نسثثثبته )

 .%( من إجمالي العمالة الزراعية بالمملكة25.3المملكة، تضم نحو )

  :)وتشثثمل المنثثاطق اإلداريثثة التثثي منيياطق ذات قيميية منخفضيية ) أقييل ميين صييفر

 -درجثثثة(، وعسثثثير ) 0.06173 -جثثثاءت بقثثثيم سثثثالبة وهثثثي: منطقثثثة الجثثثوف )

 -درجثثثثثة(، وتبثثثثثوك ) 0.16908 -درجثثثثثة(، والمنطقثثثثثة الشثثثثثرقية ) 0.10542

 0.62615 -درجثثثثة(، ونجثثثثران ) 0.26778 -درجثثثثة(، وحائثثثثل ) 0.19836

درجثة(،  0.92059-درجة(، وجازان ) 0.78299 -درجة(، والحدود الشمالية )

 درجة(. 0.95526 -والباحة )
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م، والهيئة العامة 2020: اعتمد إعداد الشكل على مخرجات التحليل العامليالمصدر

 م.2017لإلحصاء، 

(: توزيع الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الدائمة حسب 10شكل )

 درجات العامل الثاني.

 

 

التوزيع المكاني للخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الزراعية الدائمة 

 حسب درجات العامل الثالث:

سثالبة، ومثن خثالل  لقد جاءت درجثات العامثل الثالثث متباينثة بثين قثيم موجبثة وأخثرى

( الثذي يوضثح توزيثع القثيم فثي المنثاطق اإلداريثة بالمملكثة إلثى فئتثين 11الشكل رقم )

 على النحو اآلتي:

 ( فيككثر:1مناطق تضيم قييم )  ويمثثل هثذه الفئثة منطقتثين األولثى المنطقثة الشثرقية

درجثة(، أمثا  2.92974درجة العوامل المحددة للخصائص التعليمية ) حيث بلغت
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درجثة(، وتعثد المنطقثة الشثرقية فثي المرتبثة  1.06554منطقة القصيم فقد بلغت )

األولثى مثن حيثث أعثثداد العمالثة الزراعيثة مقارنثة بالمنثثاطق اإلداريثة فثي المملكثثة 

%( من إجمالي نسبة العمالة الزراعية على مستوى المملكة، مثنهم 27.6يمثلون )

( حيازة 35616لون في )%( غير سعوديين يعم11.4%( سعوديون، و )16.2)

زراعيثة بالمنطقثثة الشثرقية، وقثثد جثثاءت خصائصثهم التعليميثثة متباينثة علثثى النحثثو 

%(، 13.4%(، وابتثثثثثدائي )9%(، ويقثثثثثرأ ويكتثثثثثب )12.1اآلتثثثثثي: األميثثثثثون )

%(، والمهنثثثدس 11.6%(، والثثثدبلوم )18.1%(، والثثثثانوي )23.2والمتوسثثثط )

قيثة التخصصثات الجامعيثة %(، وب25.8%(، والطبيب البيطثري )24الزراعي )

%( من إجمالي الخصائص التعليمية للعمالة الزراعيثة الدائمثة 2.9األخرى تمثل )

 من الجنسية السعودية بالمناطق اإلدارية في المملكة.   

 

 
م، والهيئة العامة 2020: اعتمد إعداد الشكل على مخرجات التحليل العامليالمصدر

 م.2017لإلحصاء، 
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الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة الدائمة حسب (: توزيع 11شكل )

 درجات العامل الثالث.

 

 

  :)تضثم هثذه الفئثة المنثاطق اإلداريثة مناطق ذات قيمية منخفضية ) أقيل مين صيفر

 0.10115 -درجثثثثة(، ومكثثثثة المكرمثثثثة ) 0.0017 -التاليثثثثة: منطقثثثثة الجثثثثوف)

درجثة(، والباحثة  0.11995 -درجثة(، وجثازان ) 0.11633 -درجة(، وحائل )

 0.4884 -درجثثثثة(، وتبثثثثوك ) 0.25263 -درجثثثثة(، وعسثثثثير ) 0.19784 -)

درجة(،  0.6798 -درجة(، والمدينة المنورة ) 0.49641 -درجة(، والرياض )

 درجة(.  0.82356 -درجة(، والحدود الشمالية ) 0.7175 -ونجران )

 

 

ملة الزراعية الدائمة التوزيع المكاني للخصائص التعليمية للحائزين والقوى العا

 حسب درجات العامل الرابع:

ارتثثبط بهثثذا العامثثل بخصثثائص تعليميثثة جثثاءت أقثثل مثثن المتغيثثرات التثثي ارتبطثثت  

بالعوامل األول، والثاني، والثالث، وقثد جثاءت درجثات العامثل الرابثع متباينثة بثين قثيم 

ة بالمملكثة ( يمكثن تصثنيف المنثاطق اإلداريث12موجبة وأخرى سثالبة، وطبقثاً للشثكل )

 حسب القيم إلى ثالث فئات كما يلي:

 ( فككثر:1مناطق تضم قيم )  يمثثل هثذه منطقثة عسثير حيثث بلغثت درجثة العوامثل

درجثثثثة(، وتبلثثثثغ نسثثثثبة الحيثثثثازات  2.29145المحثثثثددة للخصثثثثائص التعليميثثثثة )

%( من إجمالي الحيازات الزراعية علثى مسثتوى 22الزراعية في منطقة عسير )

هميتهثثا فثثي كونهثثا فثثي المرتبثثة الثانيثثة بعثثد منطقثثة مكثثة المكرمثثة المملكثثة، وتبثثرز أ

 مقارنة بالمناطق اإلدارية في المملكة.

 

  وتضثثم هثثذه الفئثثة المنثثاطق اإلداريثثة (: 1منيياطق تتييراو  بييين )صييفر وأقييل ميين

درجثثثة(،  0.48817درجثثثة(، والمدينثثثة المنثثثورة ) 0.53639التاليثثثة: القصثثثيم )

درجثة(، والمنطقثة الشثرقية  0.27505والباحثة )درجة(،  0.32479والرياض )

 0.01698درجة(، ونجثران ) 0.04543درجة(، والحدود الشمالية ) 0.0593)

 درجة(.

  :)تقتصثثر هثثذه الفئثثة علثثى المنثثاطق منيياطق ذات قيميية منخفضيية ) أقييل ميين صييفر

 0.12842 -اإلداريثثثة التثثثي جثثثاءت بقثثثيم سثثثالبة، وتضثثثم اآلتثثثي: منطقثثثة حائثثثل )

درجة(، والجثوف  0.33936 -درجة(، وجازان ) 0.32159 -درجة(، وتبوك )

 درجة(. 2.13682 -درجة(، ومنطقة مكة المكرمة ) 1.11137 -)
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م، والهيئة العامة 2020: اعتمد إعداد الشكل على مخرجات التحليل العامليالمصدر

 م.2017لإلحصاء، 

الدائمة حسب (: توزيع الخصائص التعليمية للحائزين والقوى العاملة 12شكل )

 درجات العامل الرابع.

 

 

 

وبناء على ما سبق يتبين من خالل تحليل وتصنيف الخصائص التعليمية للعمالة 

الزراعية الدائمة بالمملكة العربية السعودية وفي ضوء العالقات االرتباطية المختلفة 

بالعوامل األربعة أن هناك عدة خصائص تعليمية برزت في العامل األول وكانت 

( الخاص بالتعليم الجامعي، وبنسبة تشبع 7م )هناك عالقة قوية أعالها مع المتغير رق

%(، وقد ظهرت خصائص هذا العامل بمتغيراته المختلفة بقيم عالية في منطقة 95)

مكة المكرمة ومنطقة عسير، وبقيم متوسطة في منطقة جازان، وبقيم أقل في بقية 
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الرياض، المناطق اإلدارية: المنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، والباحة، وحائل، و

 ونجران، وتبوك، والجوف، والقصيم، والحدود الشمالية على التوالي. 

%(، 63وقد ارتبط العامل الثاني بعالقة قوية بعدة متغيرات أعالها  بنسبة تشبع )

وظهرت خصائص هذا العامل بمتغيراته المختلفة بقيم عالية في منطقة الرياض، 

صيم، والمدينة المنورة، وبقيم ضعيفة وبقيمة متوسطة في مناطق مكة المكرمة، والق

في مناطق: الجوف، وعسير، والمنطقة الشرقية، وتبوك، وحائل، ونجران، والحدود 

 الشمالية، وجازان، والباحة.

أما العامل الثالث فقد ارتبط بعالقة قوية بعدة متغيرات أعالها الخدمات العامة بنسبة 

غيراته المختلفة بقيم عالية في %(، وقد ظهرت خصائص هذا العامل بمت56تشبع )

المنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، وبقيم ضعيفة في المناطق اإلدارية: الجوف، ومكة 

المكرمة، وحائل، وجازان، والباحة، وعسير، وتبوك، والرياض، والمدينة المنورة، 

 ونجران، والحدود الشمالية على التوالي.

وعدت متغيرات أعالها المطارات بنسبة تشبع  وكانت العالقة قوية بين العامل الرابع 

%(، وقد ظهرت خصائص هذا العامل بمتغيراته المختلفة بقيم عالية في 40بلغت )

منطقة عسير، وبقيم متوسطة في مناطق: القصيم، والمدينة المنورة، والرياض، 

فة والباحة، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، ونجران على التوالي، وبقيم ضعي

 في مناطق: حائل، وتبوك، وجازان، والجوف، ومكة المكرمة.

لقد جاءت الخصائص التعليمية للعمالة الزراعية الدائمة في المملكة العربية السعودية 

متباينة ضمن العوامل األربعة المحددة، فقد بلغت أهمية الخصائص التعليمية للعمالة 

الخاص بالعمال السعوديين الحاصلين  (15%( يمثلها المتغير )99الزراعية الدائمة )

( الخاص بالمستوى 22( و)21%( للمتغير )98على المؤهل)الثانوي(، وبلغت )

%( 97التعليمي )يقرأ ويكتب، واالبتدائي( للعمال غير السعوديين، بينما بلغت )

%( 95( الخاص بالمستوى التعليمي )المتوسط( للعمال السعوديين، و)14للمتغير )

%( 94( الخاص بالمستوى التعليمي للعمال السعوديين أيضاً، وبلغت )13للمتغير )

( الخاص بالمستوى التعليمي الجامعي اآلخر)غير المهندسين الزراعيين، 19للمتغير )

( 27(، )23%( للمتغيرين )93والطب البيطري( للعمال السعوديين، وبلغت )

يطري( للعمال الخاص بالمستوى التعليمي على الترتيب )متوسط، وطبيب ب

%( والخاص 92( نسبة )16(، و)18الزراعيين غير السعوديين، وبلغ المتغيرين )

بالمستوى التعليمي )طبيب بيطري، والدبلوم دون الجامعة( للعمال السعوديين، وكذلك 

( الخاص بالمستوى التعليمي الثانوي للعمال غير السعوديين، وبلغت 24المتغير )

، الخاص بغير المتعلمين )أمي( للعمال السعوديين، بينما %(90الخصائص التعليمية )

%(، 86( والخاص بغير المتعلمين )أمي( للعمال غير السعوديين )20بلغ المتغير )

( لخاصية )مهندس زراعي( للعمال غير السعوديين وقد 26%( للمتغير )84وبلغ )
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السعوديين، ( الخاص بخاصية المهندس الزراعي للعمال 17%( للمتغير )72بلغت )

%( ويتعلق بخاصية التعليم الجامعي اآلخر لغير 65( نسبة )28وبلغ المتغير )

%( لخاصية ) الدبلوم دون الجامعي( للعمال غير 52السعوديين وأخيراً بلغت )

السعوديين. وتتوزع هذه الخصائص التعليمية بدرجات ونسب متفاوتة حسب مناطق 

 لى التنمية الزراعية واإلقليمية في المملكة.اإلدارية في المملكة كان له انعكاس ع

 

 النتائج والتوصيات

تناولت هذه الدراسة التباين المكاني للخدمات العامة في المملكة العربية السعودية، وقثد 

تبثثين مثثن خثثالل اسثثتخدام التحليثثل العثثاملي فثثي منطقثثة الدراسثثة العديثثد مثثن النتثثائج التثثي 

 يمكن إيجازها في النقاط اآلتية:

حت الدراسثثة أن هنثثاك عثثدة خصثثائص تعليميثثة بثثرزت فثثي العامثثل األول، أوضثث .1

( الخثاص بثالتعليم الجثامعي 7وكانت هناك عالقثة قويثة أعالهثا مثع المتغيثر رقثم )

%(، وقد ظهرت خصائص هذا العامثل بمتغيراتثه المختلفثة بقثيم 95وبنسبة تشبع )

نطقثة جثازان، عالية في منطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، وبقثيم متوسثطة فثي م

وبقيم أقل في بقية المناطق اإلدارية: المنطقة الشرقية، والمدينة المنثورة، والباحثة، 

وحائل، والرياض، ونجران، وتبوك، والجوف، والقصيم، والحثدود الشثمالية علثى 

 التوالي.

تبين أن العامل الثاني يرتبط بعالقة قوية بعدة متغيرات أعالها بنسبة تشبع  .2

ائص هذا العامل بمتغيراته المختلفة بقيم عالية في منطقة %(، وظهرت خص63)

الرياض، وبقيمة متوسطة في مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والمدينة المنورة، 

وبقيم ضعيفة في مناطق: الجوف، وعسير، والمنطقة الشرقية، وتبوك، وحائل، 

 ونجران، والحدود الشمالية، وجازان، والباحة.

%(، وقد 56بعالقة قوية بعدة متغيرات أعالها بنسبة تشبع )ارتبط العامل الثالث  .3

ظهرت خصائص هذا العامل بمتغيراته المختلفة بقيم عالية في المنطقة الشرقية، 

ومنطقة القصيم، وبقيم ضعيفة في المناطق اإلدارية: الجوف، ومكة المكرمة، 

رة، وحائل، وجازان، والباحة، وعسير، وتبوك، والرياض، والمدينة المنو

 ونجران، والحدود الشمالية على التوالي.

أبرزت النتائج المتعلقة بالعامل الرابع عن وجود عالقة قوية مع عدة متغيرات  .4

%(، وقد ظهرت خصائص هذا العامل بمتغيراته 40أبرزها بنسبة تشبع بلغت )

المختلفة بقيم عالية في منطقة عسير، وبقيم متوسطة في مناطق: القصيم، والمدينة 

لمنورة، والرياض، والباحة، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، ونجران على ا

التوالي، وبقيم ضعيفة في مناطق: حائل، وتبوك، وجازان، والجوف، ومكة 

 المكرمة.
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أكدت نتثائج دراسثة التبثاين المكثاني للخصثائص التعليمثة للقثوى العاملثة الزراعيثة  .5

 أشارت إليه فرضية الدراسة.بين المناطق اإلدارية في المملكة ما 

وبناء على النتائج السابقة تقترح الدراسة بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم بقثدر أو 

 بآخر في التنمية الزراعية واإلقليمية بالمملكة على النحو التالي: 

االهتمام بتأهيل العاملين في النشاط الزراعي في المملكة من خالل وضع البثرامج  .1

 الكفاءة العلمية والعملية للعمالة الزراعية بالمناطق اإلدارية.  المناسبة لرفع

التأكيثثد علثثى أهميثثة التخطثثيط اإلقليمثثي واعتمثثاد آليثثة لتنميثثة الخثثدمات التعليميثثة  .2

 للعاملين في القطاع الزراعي بشكل متوازن في مناطق المملكة. 

للعمثل فثي االستفادة القصوى من خريجي الجامعات والكليات والمعاهثد الزراعيثة  .3

القطاع الزراعي لرفثع كفاءتثه الزراعيثة وتحقيثق التنميثة الزراعيثة المسثتدامة فثي 

 المملكة. 

التأكيثثثد علثثثى أهميثثثة إجثثثراء دراسثثثات تتنثثثاول المشثثثكالت المتعلقثثثة بالخصثثثائص  .4

 التعليمية للعمالة الزراعية في المملكة وعالقتها برفع وجودة اإلنتاج الزراعي.

التباين اإلقليمي بثين منثاطق المملكثة مثن خثالل توزيثع العمل على ردم الفجوة في  .5

 ودعم برامج التدريب الزراعي المستمر للعاملين في الحيازات الزراعية.  
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