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 بناء مقياس التجاهات الموظفين الزراعيين نحو المهام الزراعية التي يؤدونها

 

 عبد الستار عمر عثمان الطائي                    أنهار محمد علي حسن                        أحمد عواد طالب الطالب

 قسم التعليم الزراعي / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل

 الخالصة

( فقرة 02بناء مقياس التجاهات الموظفين الزراعيين نحو األعمال الزراعية التي يؤدونها، حيث تم صياغة ) ستهدف البحثأ    

علن  الببنرات  وعرضن  هن ا الفقنراتوالتي تعبر عنن اتجاهنات المنوظفين النزراعيين نحنو األعمنال الزراعينة التني يؤدونهنا، 

الزراعي وعل  أساس آرائهم تم ح ف بعض الفقرات التني حصنل  علن  ن نبة  والمتبصصين في التربية وعلم النفس واإلرشاد

%( من مجموع آراء الببراء، وإعادة صياغة البعض لتصبح مالئمنة للقيناس، وللف نن عنن الفقنرات الممينزة التني 51اقل من )

قننة ليفننرت لبننناء مقينناس سننيتفلن منهننا المقينناس النهننائي ، فقنند تمنن  عمليننة تحليننل الفقننرات التنني تعنند   ننوة ضننرورية فنني  ري

االتجاهات، حيث تم ترتيب األستبانة ح ب القيم الرقمية التي حصل عليها المبحوثين تنازلينا منن األعلن  إلن  األدنن ق ثنم ق نم  

ال تبنار الفنروب بنين متوسن ات در نات  ( t-test)إل  مجموعتين مجموعة عليا ومجموعنة دنينا، وتنم اسنتبداخ اال تبنار التنائي

(، وقند 21ق2ال ابقتين لفل فقرة من الفقرات، وتم ا تيار الفقرات التي حصل  عل  قنيم تائينة معنوينة عنند م نتو )المجموعتين 

(،حينث صنحح 2880( فقرة، أما ثبات المقيناس فقند تنم ح نابر ب ريقنة التجزئنة النصنفية حينث بلنغ ثبنات المقيناس)04بلغ عددها)

 8(2810باستبداخ معادلة سبيرمان براون والتي بلغ )

ABSTRACT 

      The research aims to build an attitudinal scale towards agricultural work ther agricultural  

personnels perform,(30)items were structured،The items contents expresses the researched 

studed،These items exposed to educational, psychological and agriculture extension expert، 

According to the experts notes and opinions items with less than(75%) of total experts approvd 

were deleted whereas some items corrected،Item analysis were applied in purpose to choose 

distinguished ones،To approach this, Sample researched were serialed according to their 

numerial values from upper one to lesser and divided to two equal  group(upper, lower)،(t-test) 

were used in order to examine the differences between the meany values of two groups 

concerming each of items،Items with(0.01)cefficient values were selected،The numeber of 

choosen items reached (24)،The realibility of the scale were calculared  by using half-splite 

method، The value approached(0،86)،Finally the value of items validity were calculated by using 

the validity coetficient root and it was approached(0،92). 

 

 المقدمة 

(، 110:  1180ي غل مفهوخ االتجاا مفانر مهمة في معظم العلنوخ ال نلوةية وفني ة ينر منن الحقنول الت بيقينة)مرعي وأحمند،    

والمواقن التني تعترضنهم بفسناليب معيننة  ويعرف االتجاا بفنر استعداد  اص يفت بر األفراد بدر ات متفاوتة لي تجيبوا لألشياء

، وإن اتجناا ال نبن نحنو سنلو  منا يمفنن أن يتنفثر بعندة عوامنل منهنا  (Guilford, 1954: 457)قد تفون مؤيدة أو معارضة

قدرات ال بن وأمفاناتر عل  القياخ ب لك ال لو  وقيم ذلك ال بن ومعتقداتر و براتر ال نابقة ودر نة صنعوبة ذلنك ال نلو ، 

ن أن يتفثر اتجاا ال بن بفمور أ ر  أيضا من ذلنك الت نجيو والتعزينز الن ل يتلقناا ال نبن منن قبنل اخ رين)الب ينبق ويمف

( عن العالم )ميد( قولر أن االتجاا هو عمل ةامن أو بداية للعمل الظاهرق ول لك فإذا  1181(،وينقل )ع مان وسالمق 110: 0222

عيا  ديدا يقوخ بر أفراد المجتمعات المحلية ويم ل تنفي ا لم اريو التنمية، فال بد من إيجناد ما أردنا أن نبلق عمال أو سلوةا ا تما

(،وير نو 128: 1181بداية له ا العملق أل البد من إيجناد اتجناا يتناسنب منو العمنل اإلنمنائي اال تمناعي الجديند)ع مان وسنالم، 

ر فني تو ينر ال نلو  اال تمناعي للفنرد فني ة ينر منن مواقنن الحيناة سبب االهتماخ بدراسة االتجاهات إل  الدور الهناخ الن ل تلعبن

(، وبمنننا تمتلفنننر منننن قنننوة فننني فهنننم ال نننلو  الظننناهرل للفنننرد وتف نننيرا وإمفانينننة التنبنننؤ 144: 1155اال تماعينننة)زهرانق 
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عبند (و) 144: 1155، حيث أن االتجاهات متعلمة ومفت نبة ولي ن  وراثينة والدينة )زهنرانق  (Shaw&Wrigh,1967:1)بر

، وأنها تنظم العمليات ألدافعير واالنفعالينة واالدراةينة والمعرفينة حنول  Shaw&Wright,1967:1) (و) 121: 1181الرحيمق 

(ق ولهنا صنفة ال بنات واالسنتمرار الن نبي ولفنن منن  010: 1151النواحي المو نودة فني المجنال الن ل يعني  فينر الفرد)حمنزةق 

(، وأنهنا تحقنق للفنرد مجموعنة  141: 1155(و)زهنرانق  151: 1151عينة) األشنول، الممفن تعديلها وتغييرها تح  ظروف م

مننن األهننداف منهننا م نناعدة الفننرد علنن  تحدينند عالقتننر بنناخ رين أو المجتمننو ةفننلق ةمننا إنهننا تي ننر للفننرد التعامننل مننو المواقننن 

(8وبمنا إن االتجناا هنو اسنتعداد  4:  1110اال تماعية عل  نحو منظم وفي م ناعدتر علن  بلنوه أهنداف محددة)ألنصنار وسنميرق

ذهننني للتففيننر وال ننعور ومننن ثننم الميننل لل ننلو  حيننال موضننوع معننينق وانننر يتحنندد مننن  ننالل ثالثننة مفونننات هنني: المعرفيننة 

(ق وه ا يعني إذا توفرت لد  الفرد المعرفة بموضوع Conative( وال لوةية)Affective( وال عورية)Cognitiveاالدراةير)

تولننننند شنننننعور معنننننين نحنننننوا فاننننننر يصنننننبح أة نننننر منننننيال التبننننناذ سنننننلو  محننننندد نحنننننو هننننن ا الموضنننننوع  منننننا ثنننننم أعقبهنننننا

(Reich&Adcock,1976:288وتعد االتجاهات من الندوافو المفت نبة لند  الفنرد نتيجنة لببراتنر اليومينة  00: 1180(و) اقةق

(،وقند أةندت عندة دراسنات أ رين  فني  08: 1180وتعلمر المقصود وغير المقصود أثناء تعاملر مو البيئة المحي ة بر )شاهين ق

مجال االتجاهاتق بان االتجاهات تلعب دورا حيويا عل  صعيد المجتمو والفردق فعلن  صنعيد المجتمنو ينر  علمناء اال تمناع أن 

ت نننوير المجتمنننو يت لنننب أوال دراسنننة االتجاهنننات ال نننائدة فينننر ومعرفنننر مننند  مناسنننبتها لمواةبنننة التغيينننر الم لنننو ) ال ننناذلي 

( الن االتجاهننات تنبننو مننن واقننو الفننروب االقتصننادية واال تماعيننة وال ياسننية واإليديولو يننة وتتماشنن  مننو  00:  1181قوسننالم

(،أما عل  م تو  الفرد فقد أةدت الدراسات علن  إن االتجاهنات هني 145:1155مرحلة الت ور التي يجتازها المجتمو)زهران،

ر عن اتصال الفنرد بالبيئنة المحي نة برقوهن ا تلعنب دورا مهمنا فني تحديند سنلوةر حصيلة تفثر الفرد بالم يرات العديدة التي تصد

(، وتعد عملية قيناس االتجاهنات منن القياسنات النف نية التني 00:1181وتصرفاتر واستجاباتر حيال ه ا الببرات)ال اذلي وسالمق

ولما ةان  االتجاهنات ال يمفنن مالحظتهنا  بواس تها نحاول الحصول عل  صورة ةمية رقمية لل ئ أو الظاهرة المراد دراستهاق

(، وان معرفة اتجاا األفنراد نحنو 08:  1181ب فل مباشر ل لك و ب األمر االعتماد عل  أساليب للقياس  اصة بها )الزوبعيق 

اننب مبتلن األعمنال التني يمارسنونر يعتبنر م نالة مهمنةق ومنن بنين الجواننب التني يهمننا معرفنة اتجناا األفنراد نحوهنا هني الجو

الزراعيةق ولقلنة و نود مقناييس واضنحة تقنيس اتجاهنات المنوظفين النزراعيين فني من قنة البحنث نحنو األعمنال الزراعينة التني 

يؤدونها والتي تلعب دور ةبير في تح ين أداء العمل الزراعيق وله ا أراد الباح ون القياخ ببناء مقياس لقياس اتجاهات الموظفين 

  اعية التي يؤدونهاق والتي يمفن االعتماد علير في قياس اتجاهاتهم نحو ه ا الموضوع8الزراعيين نحو األعمال الزر

 المواد وطرق البحث 

بعنند اإل ننالع علنن  المصننادر والبحننوي التنني أ رينن  فنني موضننوع االتجاهننات وبعنند است ننارة المتبصصننين فنني موضننوع       

( فقرة والتي تعفس مضنمونها اتجاهنات المنوظفين النزراعيين 02)االتجاهات وبناء المقاييس في التربية وعلم النفسق تم صياغة 

نحو األعمال الزراعية التي يؤدونهاق وقد حددت  مس بدائل لالستجابة أماخ ةل فقرة وهني) موافنق تمامناق موافنقق موافنق نوعنا 

(ق 1بينة أع ن  للموافنق تمامنا)ماق غير موافقق غير موافق تماما( وتم أع اء قنيم رقمينة لفنل أ ابنر ح نب نوعينة الفقنرةق فااليجا

(ق ةمنا أع ني للفقنرات ذات المضنمون ال نلبي قيمنا 1(ق وغينر موافنق تمامنا)0(قوغينر موافنق )0(قوموافنق نوعنا منا)4وموافق)

(ق ثنم  معن  القنيم 1(ق وغير موافق تماما)4(قوغير موافق )0(قوموافق نوعا ما)0(ق وموافق)1رقمية وةما يفتي: للموافق تماما)

 جميو البدائل التي ا تارها المبحوي لتحديد الدر ة النهائية لر8الرقمية ل

 النتائج والمناقشة

 صالحية الفقرات: -1

بعد االنتهاء من وضو الصيغة األولية لفقرات المقياس عرض  عل  الببراء والمتبصصين في التربية وعلم النفس) ملحنق      

(، وذلك لتحديد ةون الفقرة)صالحة أو غير صالحة( 0ي)ملحق رقم (8ةما عرض  عل  المتبصصين في اإلرشاد الزراع1رقم 

(ق و لب الباح ون من ةل منهم عل  انفراد أبداء رأير في ةل فقرة من الفقرات األولية للمقياس من 1ةما هو موضح في الجدول)

يل أو إعنادة صنياغة أينة حيث ةونها صالحة أو غير صالحة لقياس ما وضع  من أ لة مو ذةر ما يراا من مالحظات حنول تعند

فقرة ير  المبتن أنها بحا ة إل  تعديلق ويعد ه ا اإل راء من الصيغ المفضلة للتفةد من صدب أداة القياس ، وهنو أن تعنر  

(،وعلن  ضنوء  Ebell,1972:555األداة عل  مجموعة من الببراء المبتصين لتحديد مد  ةونها مم لة للصنفة المنراد قياسنها)

%( 51بعض التعديالت عل  بعض الفقرات وإعادة صياغتها، وتم ح ف الفقرات التني حصنل  علن  اقنل منن ) آرائهم تم أ راء

(ق حيث أصبح عندد 0ق4ق11من موافقات الببراء، وبعد الحصول عل  آراء الببراء عل  الفقرات ح ف  الفقرات التي ت ل لها )

 (18( فقرة ةما هو موضح في الجدول)05الفقرات الفلية)
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(:توزيع درجة آراء الخبراء بشأن موافقتهم على مكونات مقياس اتجاه الموظفين الزراعيين نحو المهام 1قم )جدول ر

 الزراعية التي يؤدونها.

 

غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة

النسبة المئوية% 

 لموافقات الخبراء

 %57 2 6 األعمال الزراعية التي أقوم بها متنوعة 1

 %62.7 3 7 وتينيةاألعمال التي أقوم بها ر 2

 %55.7 1 5 األعمال التي أقوم بها تحضى بتقدير المجتمع 3

 %62.7 3 7 أشعر بالسعادة عندما أنجز األعمال في وظيفتي 4

 %57 2 6 أشعر بانقضاء سريع للوقت عندما انشغل في عملي 7

 %57 2 6 نتائج أعمالي ال تدعو للفخر 6

 %57 2 6 من أعمال في وظيفتياشعر بمتعة المنافسة لما أقوم به  5

 %111 صفر 5 اشعر أن عملي ممل 5

 %57 2 6 األعمال التي أقوم بها مضيعة للوقت 9

 %57 2 6 األعمال التي أقوم بها هدر للمال  11

 %57 2 6 اسعد األوقات لدي هي التي اقضيها في مكان عملي 11

 %111 صفر 5 العمل في الوظيفة يعود الموظف الزراعي على الكسل 12

 %57 2 6 الزراع في منطقة عملي ال يشعرون بالحاجة إلى خدماتي اإلرشادية 13

 %57 2 6 أنسى همومي عندما أكون في مكان عملي 14

 %62.7 3 7 الفرصة غير متاحة لي إلظهار مهاراتي الفنية بين الزراع 17

 %57 2 6 ال جدوى مما أقوم به من أعمال في وظيفتي 16

 %57 2 6 بالسعادة لمشاهدة نتائج ماأنجزة من أعمال في وظيفتي اشعر 15

 %57 2 6 اشعر بمتعة المنافسة مع زمالئي نتيجة ما أقوم به من أعمال في وظيفتي  15

 %57 2 6 أنجز أعمالي في وظيفتي بإتقان 19

 %55.7 1 5 ال اوجل أعمالي لوقت آخر في وظيفتي 21

 %55.7 1 5 اذهب فيها إلى مقر عملياسعد األوقات لدي هي التي  21

 %57 2 6 ال يمكن للزراع في منطقة عملي أن يحققوا نجاحا من دون عملي لهم 22

 %57 2 6 التوصيف الوظيفي يتالءم مع طبيعة المهام الزراعية التي أقوم بها. 23

 %57 2 6 الفرصة متاحة لي التخاذ القرارات المتعلقة بعملي 24

 %55.7 1 5 طقة عملي ال يثقون بمعلوماتي الفنية الزراعيةالزراع في من 27

 %57 2 6 يراجعني الزراع في مقر عملي للحصول على الخدمات فقط 26

 %57 2 6 الفرصة متاحة لي الستثمار طاقاتي في العمل 25

 %55.7 1 5 ال اشعر بأهمية ما أقوم به من أعمال في وظيفتي 25

 %55.7 1 5 يستشيرني الزراع في منطقة عملي في النواحي الفنية الزراعية 29

 %57 2 6 عملي في وظيفتي ال يساهم في نقل المستجدات الزراعية إلى الزراع 31

 

 الصدق: -2

من الضرورل عند أعداد المقياس التفةد من صدقة وصحتر ويدل الصدب عل  مد  تحقيق المقياس لهدفر ال ل وضو من    

(8أل إن يقيس المقياس ال مة أو االتجاا أو االستعداد ال ل وضو من  015: 1150ا لر أل قياس ما يجب قياسر)ح نق

(8وت ير األدبيات الباصة بإ راءات القياس إل  أن الوسيلة المفضلة للتفةد من صدب أدوات القياسق  41: 1154ا لر)عي ولق 

حديد مد  أن الفقرات مم لة للصفة المراد قياسها، ه ا وقد تم عر  فقرات أن تعر  عل  مجموعة من الببراء المبتصين لت

(  للتحقق من الصدب الظاهرل لفقرات 1المقياس عل  عدد من الببراء والمتبصصين في التربية وعلم النفس) ملحق رقم 
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رات المقياس وعل  ( للتحقق من صدب المحتو  لفق0المقياسقوعرض  عل  المتبصصين في اإلرشاد الزراعي)ملحق رقم

ضوء آرائهم واقتراحاتهم تم أ راء التعديالت المناسبة واستبعاد الفقرات الغير صالحةق وه ا يعد أحد األساليب لمعرفة والتفةد 

 من الصدب الظاهرل وصدب المحتو  لفقرات المقياس8

 الثبات: -3 

(،  1150:011التي ت بق فيها عل  األفراد أنف هم)ح نقيدل ثبات المقياس عل  م ابقة نتائج اال تبار في المرات المتعددة  

ومن ال رائق المتبعة هي استبداخ التجزئة النصفية لفقرات المقياس من  الل إيجاد معامل االرتبا  بين الفقرات الزو ية 

بيرسونق ه ا وبلغ  والفرديةقوح ب  العالقة مابين در ات الفقرات الفردية ودر ات الفقرات الزو ية باستبداخ معامل ارتبا 

( وهو معامل ثبات عالي مما يدل عل  ن بة  يدة 2880معامل االرتبا  بين در ات الفقرات الفردية ودر ات الفقرات الزو ية)

من استقرار إ ابات الموظفين الزراعيين عل  فقرات المقياس ةافة،وه ا القيمة تم ل ثبات نصن اال تبارق وتم ح ا  ال بات 

(8ةمفتم أيجاد معامل الصالحية وذلك بح ا    ر معامل 2811باستبداخ معامل)سبيرمان براون(حيث بلغ قيمتر)الفلي للمقياس 

(،ويدل عل  أن المقياس يت م بدر ة 2811ال بات باستبداخ معامل الصالحية ال اتيق ه ا وبلغ معامل الصالحية لفقرات المقياس)

 صالحية عالية8

 الدراسة االستطالعية: -4

 لعينة:آ، ا  

%(،حيث 11لغر  تحليل الفقرات وا تيار المميزة منهاقا تيرت عينر ع وائية ب ي ة من الموظفين الزراعيين بن بة)   

(موظفا، من العدد الفلي للموظفين الزراعيين والموزعين عل  ال عب الزراعية في محافظة نينو  101شمل  العينة)

(ق وتم  مو البيانات من أفراد 0( موظفاقةما هو موضح في الجدول)008لبالغ) باعتبارهم يمارسون العمل الزراعي الفعلي وا

 (8  0225/ 1/11 – 12/1/0225العينة  الل الفترة من )

 (: مجتمع وعينة البحث االستطالعية موزعين في الشعب الزراعية التابعة لمديرية زراعة نينوى.2جدول رقم)

 عدد الموظفين في العينة يعدد الموظفين الكل اسم الشعبة الزراعية ت

 6 11 شعبة زراعة العاج 1

 3 7 شعبة زراعة الحضر 2

 11 21 شعبة زراعة الحمدانية 3

 3 7 شعبة زراعة الشمال 4

 9 16 شعبة زراعة الشيخان 7

 6 11 شعبة زراعة العياضية 6

 7 9 شعبة زراعة القوش 5

 5 13 شعبة زراعة القيارة 5

 6 11 ةشعبة زراعة المحلبي 9

 3 7 شعبة زراعة المركز 11

 9 16 شعبة زراعة النمرود 11

 11 21 شعبة زراعة بعشيقة 12

 3 7 شعبة زراعة تل عبطة 13

 6 11 شعبة زراعة تلعفر 14

 9 17 شعبة زراعة تلكيف 17

 9 14 شعبة زراعة حمام العليل 16

 5 12 شعبة زراعة حميدات 15

 3 7 شعبة زراعة ربيعة 15

 7 9 شعبة زراعة زمار 19

 9 15 شعبة زراعة سنجار 21

 5 12 شعبة زراعة فايدة 21

  235 137 
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 قوة تمييز الفقرات:-ب

ومن أ ل الف ن عن الفقرات المميزة التي سنيتفلن منهنا المقيناس النهنائي ق فقند تمن  عملينة تحلينل الفقنرات التني تعند   نوة    

جاهات ق وعلية تم ترتيب االستمارات ح ب القيم الرقمية التي حصنل عليهنا تنازلينا ضرورية في  ريقة ليفرت لبناء مقياس االت

%( منن الندنيا لتمن ال مجمنوعتين متمنايزتين 05%( منن األسنتبانة للمجموعنة العلينا و)05من األعل  إل  األدن  ثم أ  ت ن بة )

تفونان بفقص  ما يمفن من الحجم والتمنايز،  (، إل  أن هاتين المجموعتين oppenheim,1966:75-76ألنر ةما أشار اوبنهاخ)

( 41%( تعنني إن عندد األفنراد فني ةنال المجمنوعتين العلينا والندنيا ي ناول)05( فردا فنان ن نبة )101وبما أن عدد أفراد العينة)

( منو 05(واقنل قيمنة رقمينة )101موظفا زراعياق ه ا ويمفن للفرد من الناحية النظرية أن يحصل عل  أعل  قيمنة رقمينة وهني)

 (، 82 -01(قوللمجموعة الدنيا) 102-12(، ه ا وقد بلغ  القيم الرقمية للمجموعة العليا)81العلم ان متوسط القيمة الرقمية يبلغ)

( ال تبنننار الفنننروب بنننين متوسننن ات القنننيم الرقمينننة للمجمنننوعتين ال نننابقتين لفنننل فقنننرة منننن  t-testواسنننتبداخ اال تبنننار التنننائي)

( بوصنفة مقياسنا نهائينا 21ق2(، وا تينار الفقنرات التني حصنل  علن  قنيم تائينة معنوينة عنند م نتو )05: 1180الفقرات) اقةق 

( فقنرةق والفقنرات التني سنق   04لقياس اتجاهات الموظفين الزراعيين نحو األعمال الزراعية التي يؤدونهاق وقد بلغ مجموعها)

 (،0) (ق لعدخ معنويتها وةما هو موضح في الجدول00، 18، 11، 10هي )

 

 (:الصيغة النهائية لمقياس اتجاه الموظفين الزراعيين نحو المهام الزراعية التي يؤدونها.3جدول رقم)

القيمة  الفقرات ت

 التائية

النسبة المئوية%  الفقرات النهائية

 لرأي الخبراء

 %57 * 3،31 األعمال التي أقوم بها متنوعة 1

 %55،7 * 4،66 تمعاألعمال التي أقوم بها تحظى بتقدير المج 2

 %57 * 2،74 أشعر بانقضاء سريع للوقت عندما انشغل في عملي 3

 %57 * 3،55 نتائج أعمالي ال تدعو للفخر 4

 %57 * 7،62 اشعر بمتعة لما أقوم به من أعمال في وظيفتي 7

 %111 * 6،22 اشعر أن عملي ممل 6

 %57 * 2،91 األعمال التي أقوم بها مضيعة للوقت 5

 %57 * 3،52 ألعمال التي أقوم بها هدر للمال ا 5

 %57 * 6،76 اسعد األوقات لدي هي التي اقضيها في مكان عملي 9

 %111 * 7،56 العمل في الوظيفة يعود اإلنسان على الكسل 11

الزراع في منطقة عملي ال يشعرون بالحاجة إلى خدماتي  11

 اإلرشادية

4،12 * 57% 

 %57 * 4،79 ن في مكان عمليانس همومي عندما لكو 12

 %57  1،47 ال جدوى مما أقوم به من أعمال في وظيفتي 13

اشعر بالسعادة لمشاهدة نتائج ماأنجزة من أعمال في  14

 وظيفتي

7،97 * 57% 

 %57  1،24 اشعر بمتعة التحدي نتيجة ما أقوم به من أعمال في وظيفتي  17

 %57 * 6،15 أنجز أعمالي في وظيفتي بإتقان 16

 %55،7 * 3،91 ال اوجل أعمالي لوقت آخر في وظيفتي 15

 %55،7  2،11 اسعد األوقات لدي هي التي اذهب فيها إلى مفر عملي 15

ال يمكن للزراع في منطقة عملي أن يحققوا نجاحا من دون  19

 عملي لهم

4،57 * 57% 

 %57 * 5،11 مكانتي الوظيفية تتناسب مع تحصيلي الدراسي 21

 %57 * 2،97 الفرصة متاحة لي التخاذ القرارات المتعلقة بعملي 21

الزراع في منطقة عملي ال يثقون بمعلوماتي الفنية  22

 الزراعية

2،91 * 55،7% 

 %57 * 4،44 يراجعني الزراع في مقر عملي للحصول على الخدمات فقط 23
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 %57 * 6،22 الفرصة متاحة لي الستثمار طاقاتي في العمل 24

 %55،7 * 2،55 ال اشعر بأهمية ما أقوم به من أعمال في وظيفتي 27

يستشيرني الزراع في منطقة عملي في النواحي الفنية  26

 الزراعية

2،29 * 55،7% 

عملي في وظيفتي ال يساهم في نقل المستجدات الزراعية  25

 إلى الزراع

2،57 * 57% 

 (1،11(, مستوى المعنوية)2،342( الجدولية)tقيمة)  

 

 (:1)ملحق رقم 

 أسماء الببراء)في التربية وعلم النفس واإلرشاد الزراعي( ال ين عرض  عليهم األستبانة للتحقق من الصدب الظاهرل: 

 د، موفق حياول/أستاذ م اعد/ ق م العلوخ التربوية والنف ية/ةلية التربية/ امعة الموصل8 -1

 لتربوية والنف ية/ةلية التربية/ امعة الموصل8د،قصي توفيق غزال/ أستاذ م اعد/ ق م العلوخ ا -0

 د، ةامل عبد الحميد/أستاذ م اعد/ ق م العلوخ التربوية والنف ية/ةلية التربية/ امعة الموصل8 -0

 د، إيناس محمد/أستاذ م اعد/ ق م العلوخ التربوية والنف ية/ةلية التربية/ امعة الموصل8 -4

 

 (:0)ملحق رقم 

 رشاد الزراعي( ال ين عرض  عليهم األستبانة للتحقق من صدب المحتو :أسماء الببراء)في اإل 

 د8 زةي ح ن محمد الليلة/أستاذ/ ق م التعليم الزراعي/ةلية الزراعة والغابات/ امعة الموصل8 -1

 ال يد محمد يوسن  ميل/ أستاذ م اعد/ ق م التعليم الزراعي/ةلية الزراعة والغابات/ امعة الموصل8 -0

 م الدين عبد هللا  ميل/ أستاذ م اعد/ ق م التعليم الزراعي/ةلية الزراعة والغابات/ امعة الموصل8د8 نج -0

 د8عامل فاضل  ليل/ أستاذ م اعد/ ق م التعليم الزراعي/ةلية الزراعة والغابات/ امعة الموصل8 -4

 

 المصادر

المجلة العربية للتنمية، المنظمة العربية  -التعليم (8اتجاهات المعلمين في محافظة أربد نحو تفنولو يا0222الب يب8ل في)  

 8  102-111(ص1)02للتربية وال قافة والعلوخ، تونس، المجلد

  -(8علم النفس اال تماعي مو اإلشارة إل  م اهمات علماء اإلسالخ1151األشول8عادل عز الدين)

 مفتبة االنجلو المصرية، القاهرة8     

 (8دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤثرة عل  م تو  1110لعظيم)ألنصار8صالح نصار وسمير عبد ا

 اتجاهات العاملين الزراعيين نحو العمل اإلرشادل الزراعي في من قة برندة، مجلة اإلسفندرية    

 8 18-40(ص0العدد) 4للبحوي الزراعية،المجلد    

 نيين نحو اإلرشاد ألفالحي   (8اتجاهات المزارعين التعاو1181ال اذلي8محمد فتحي وسالم  لن عبد) 

 (08العدد)10مجلة زراعة الرافدين،المجلد -بناحيتي الزا  األسفل والقيارة     

   دار الفتب لل باعة  -(8اال تبارات والمقاييس النف ية1181الزوبعي8 عبد الجليل وآ رون)

 العراب8   -والن ر،موصل      

 ال بعة ال ادسة،مفتبة وهير، القاهرة8- تماعي(8أصول البحث اال1150ح ن8عبد الباسط محمد) 

 دار المجمو العلمي بجدةق المملفة العربية    -(8أسس علم النفس اال تماعي1181حمزة8مبتار) 

 ال عودية8     

 م بعة التعليم العالي،   -(8 تنمية المجتمو الريفي1181ع مان8 سمير عبد العظيم8وسالم  لن عبد)

 موصل، العراب8      

 ، دار ال قافة لل باعة والن ر،      0  -(8علم النفس اال تماعي المعاصر1181د الرحيم8  لع  ح ن)عب

 القاهرة8    

 (8اتجاهات  لبة اإلرشاد الزراعي في ةليتي زراعة بغداد والموصل نحو مهنة  1185شاهين8 مال ةريم) 

 ة ما  تيرق ةلية الزراعة والغابات،  امعة الموصل8رسال -اإلرشاد والعمل في الرين وعالقتها ببعض المتغيرات      
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 دار الفرقان، عمان، األردن8 -(8المي ر في علم النفس اال تماعي1180مرعي8توفيق واحمد بلقيس ) 

 عالم الفتبقالقاهرة، مصر8 -(8علم النفس اال تماعي1155زهران8حامد عبد ال الخ) 

 زراعة ل ال  الصفين األول والرابو في ةلية   (8دراسة االتجاهات نحو ال1180 اقة8 ياسين  ر) 

 الزراعة والغابات،رسالة ما  تيرقةلية الزراعة والغابات، امعة الموصل8      

 دار النهضة العربية، بيروت،   -(8دراسات في علم النفس اال تماعي1154عي ول8عبدالرحمن محمد8) 

 لبنان8       

 Ebel,R(1972).Essential of educational measurement-2nd،ed، printice،Hall, Englewood cliffs, 

Now jersey8 

Guilford G،p،(1954).Psychometric- Mc، Graw-Hill, Inc، New York، 

Oppenheim,A،N،(1966).Questionnaire design and attitude measurement,bask   

Reich,B،&C،A،Adcock(1976).Values, attitudes and behaviors change-Methuencoop ،Ltd، U،k، 

Wright Shaw, M،E &،J،M، Write(1967).Scales for the measurement of attitudes- McGraw Hill, 

Inc، New York، 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


