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 ABSTRACT 

This research aimed to the Evaluation of The Training Workshop For The 
Organic Fertilizer Users in AL-Rashdia District – Baghdad Governorate in all 
it is field . The process of evaluation of The Training Workshoptook stages, 
these stages are: First stage: determine the element of Training Workshop 
Literatures Folders Extension in field,containing of Five fieldsas 
follow{Trainer, Curriculum,Method &Ways,Environment(Context),Trained}, 
Fiftyfour items. Second stage: determining the groups of criteria to evaluate of 
The element of The Training Workshop. Third stage: Surveying of Training 
Workshop as through:1.Training Workshop Literatures Folders Extension in 
field, containing of Five fields as follow{Trainer, 
Curriculum,Method&Ways,Environment(Context),Trained } Fiftyfour items.  
2. A preliminary Scale was showed to a group of (6 experts and specialized 
persons) in agricultural extension field, to express their opinions about fields 
and items of the The Element of The Training Workshop scale and its 
fitness.3.Used the tri the element of Training Workshop scale consists of 
:Totally Mentioned,Patially Mentioned ,Non Mentioned and put degrees of the 
tri scale The Element of The Training Workshop according to : Totally 
Mentioned three degrees, Patially Mentioned two degrees and Non Mentioned 
one degree. The research population is ( 30 Trained) . A questionnaire used to 
collect datas from the Trained.The statistical tools used are the percentages, , 
means,Alpha cronbach coefficient.  

This researchended to were very active and influent, the Level of The 
Element of The Training Workshop stands in the Patially Mentioned.The 
research recommendations that aiming to support The Element of The Training 
Workshop fields,that reflected a positive improving productivity  and 
production of farming system.  
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  تقويم الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في
  محافظة بغداد/ة الراشديةناحي

  
  الخالصة
استهدف البحث الحالي تقويم الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية فـي ناحيـة           
: المرحلة األولى: ةمراحل اآلتيالتكونت عملية تقويم الدورة التدريبية من  .محافظة بغداد/الراشدية

المـدرب،المحتوى  (اصـر هـي   الـدورة التدريبيـة بخمسـة عن   ) عناصـر (حددت مكونات 
حددت مجموعة : المرحلة الثانية) . المتدرب،التدريبي،الطرائق والوسائل التدريبية،البئية التدريبية

معايير لتقويم عناصر الدورة التدريبية في ضوء األدبيات والدراسات والبحوث  العلمية في ميدان 
عناصر  لقياس عرض مقياس: الثالثة  المرحلة .)فقرة  54(و) مجاالت  5( من  تتكون ،التدريب

اختصـاص  ) خبراء 6(تكونت منمن الخبراء  الدورة التدريبية بصورته االولية على مجموعة 
لبيان رايهم في محاور وفقرات المقياس المقترح ، وما يتطلبه من تعـديالت  ، االرشاد الزراعي 

لى مجاالت وفقرات المقياس التي وعليه تم االبقاء ع، لغرض الخروج بالصيغة النهائية للمقياس 
استخدم مقياس ثالثي لعناصر الدورة : الرابعة  المرحلة. تم التوصل اليها في ضوء اراء الخبراء 

وقـد حـددت   ، غير مطبق ، مطبق جزئياً ، التدريبية تكون من ثالثة مستويات هي  مطبق كليا 
غيـر  ، مطبق جزئياً درجتان ،  مطبق كليا ثالثة درجات : درجة لكل مستوى على النحو االتي 

( مـن  : وهية مستويات ثصنف مقياس عناصر الدورة التدريبية الى ثالو  .مطبق درجة واحدة
درجـة مطبـق   ) 3  -2.4(درجة  مطبق جزئيا،) 2.3 -1.7(درجة  غير مطبق ، ) 1.6 -1

من مجتمع  واستخدمت اداة االستبانة لجمع البيانات). متدرب 30( من  البحثتكون مجتمع .كليا
  .ونباخ لتحليل البيانات رواستخدمت النسب المئوية والمتوسط الحسابي ومعامل الفا ك. البحث 

وان تاثيرها يقع ضمن فئة ،خلص البحث الى التاثير الفاعل والمؤثر للدورة التدريبية للمتدربين  
ف الى تعزيـز  وتضمن البحث عدداً من التوصيات التي تهد .المطبق جزئيا لعناصرها وفقراتها

وبما ينعكس ايجاباً في تحسين انتاجية وانتـاج  ، الالحقة التدريبية مشاركة المتدربين في الدورات
  .النظام المزرعي في منطقة البحث
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