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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

  
  المقدمة ومشكلة البحث

تعد المدخالت احد العناصر االساسية للنظام المزرعي باعتبارها عنصر استقبال ومساهمة        
تتكون مدخالت النظام المزرعي بشكل عام من مجموعـة  اذ  .ليات ذلك النظامفي نشاطات وفعا

من بينها المدخالت المادية والسيما االسمدة باعتبارها احـد المكونـات   ، من العناصر المتعددة
من خالل امدادها وتجهيزهـا  ،النظام المزرعي ) مخرجات(المساهمة والمؤثرة في تحسين نتائج 

الجاهزة والمتيسرة للنبات وبشكل مالئم لمراحل واطـوار  ) كبرى والصغرىال(للعناصر الغذائية 
وتشـمل االسـمدة بشـكل عـام الـى نـوعين عضـوية        ) 18( )2011،طـه (نموه المتعددة 

، ان توفر االسمدة الكيماوية وسهولة اسـتخدامها  ).24(Bokhtiar&Sakurai,2005)(كيماوية
ووصف العديد مـن بلـدان   ،لمتزايد على الغذاءوالطلب المستمر وا،والتزايد السكاني المضطرد 

ادى ،)14)(2008،العربية للتنميـة الزراعيـة   المنظمة(العالم ومن بينها العراق بالعجز الغذائي 
هذه الظواهر والتغيرات التكنلوجيا ادت الى .بطبيعة الحال الى حدوث ما يعرف بالفجوة الغذائية

االنتاجية في احيان كثيرة الى من العوامل والحاالت االستخدام المفرط وعدم الجدوى االقتصادية و
تلوث الميـاه السـطحية   ) 10)(2000،العابدي(اذ ذكر ،السلبية منها على سبيل الذكر الالحصر

ذكـر  .فضال عن حدوث العسرة في الميـاه ،وفي احيان كثيرة الى تلوث مياه الشرب،والجوفية 
Barraclough,1996)()23( وه والتبقع مما يسبب خسائر اقتصادية حدوث وظهور عالمات التش
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 الـى حـدوث مـا يعـرف الزرقـة عنـد االطفـال       ) 8)(2004،الصحاف(وذكر.عند تسويقها
Metahemoglobinmia   بسسب اتحاد جذور الكلورات والكبريتات والنترات مع هيموغلوبين الدم ممـا

  .يسبب نقص في االوكسجين
اوية ادى الى ظهور العديد من التوصيات والدراسـات  ان تلك الصور والحاالت السلبية لالسمدة الكيم

العلمية وورش العمل تنادي وتطالب بضرورة العودة الى اساليب وتقانات زراعية تحقق التنمية المستدامة 
ومن بين تلك التقانات استخدام االسمدة العضوية لما تـوفره  ،)البيئية،الريفية،الزراعية(بجوانبها المتعددة 
) Douglas ،2010)(25(ذكر،زايا وخصائص يمكن ذكرها على سبيل الذكر ال الحصروتتمتع به من م

الجوانـب  )7( )2003،الشناوي(ذكر .ان االسمدة العضوية اصبحت مطلب وخيار العديد من بلدان العالم
اذ ادت الى خفض نسبة الفاقد من منتجات الخضر ،االقتصادية واالنتاجية التي توفرها االسمدة العضوية 

ان ) 3)(2004،الرضيمان(ذكر . للمنتجات التقليدية%  64.2للمنتجات العضوية مقارنة نسبة % 30بة بنس
تقلل من حرارة التربة في الصيف وتبقي التربة  -1  االسمدة العضوية توفر مجموعة من المزايا ابرزها

تحسن التهوية وذلـك  تخفض من فقد ماء التربة بالتبخر -2،دافئة خالل الشتاء بسبب احتفاظها بالرطوبة
 -4، تزيد من قدرة التربة على االحتفاظ بالمـاء  -3،بزيادة المسامات الهوائية خاصة في الترب الطينية

تعتبر مصدراً للعناصر الغذائية  الصغرى والكبرى بشكل متوازن تكون عند تحللها األحماض العضوية 
تعتبر مصدراً للطاقة للكائنات الدقيقة فـي   -5 ،التي تؤثر في إذابة المعادن وتجعل العناصرأكثر تيسراً

تقلل من فقد العناصر الغذائية  -7   ،تحسن من بناء التربة وقوامها خاصة في الترب الرملية -6 ،التربة
 )22) (2010،االخبارية  وكالة العراق(ذكرت.تحد من التعرية المائية وجرف الماء و التربة -8. بالغسيل

يجية وطنية في العراق الحالل االسمدة العضوية محل االسمدة الكيماوية في الى السعي الى وضع سترات
  .الزراعة لما توفره من مردود مالي وصحي لالنسان ونظافة للبيئية

انما يتوقف الى حد ، ان عملية تطوير واحداث التنمية المستدامة واالستخدام الفاعل لالسمدة العضوية 
لعمل االرشادي الزراعي بوصفه عمليـة تشـتمل علـى مجموعـة     كبير على عوامل متعددة من بينها ا

النشاطات والفعاليات التي تهدف الى احداث تغييرات سلوكية في االسرة الريفية مـن خـالل ايصـال    
التوصيات وحلول المشكالت االنتاجية الزراعية والتقانات الحديثة لمعالجة واحدة او اكثر من مشـكالت  

الهيئـة  (من النشاطات التعليمية التي يعتمدها العمل االرشادي الزراعـي   وان واحدة،نظامهم المزرعي 
الدورات التدريبية لجميع فئـات  ) العامة لالرشاد والتعاون الزراعي ومديريات الزراعة في المحافظات
 الى اهمية)2)(2002،البكر(اذ ذكر .االسرة الريفية باعتبارها احدى وسائل احداث التغيير السلوكي المنشود

ــه       ــي تواج ــكالت الت ــل المش ــتجدة وح ــار المس ــال االفك ــي ايص ــة ف ــدورة التدريبي ال
ونقل ،اهمية الدورة التدريبية في ايصال الرسالة المعرفية والمهارية ) 16)(2004،اسكندر(ذكر.المتدربين

  .المتدرب الى الواقع السلوكي المنشود
هو التقـويم  ،ضعف في الدورات التدريبية ان احد اهم الوسائل االرشادية المستخدمة في تحديد جوانب ال

الى ) 9)(2001،الطائي(اذ ذكر .االرشادي الزراعي لما يوفره من بيانات تخدم في اتخاذ قرارات صحيحة
اهمية وضرورة وجود تقويم للنشاطات االرشادية التي تجريها الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعـي  

الى اهمية وضرورة اجراء تقويم مستمر ) 12)(2001،الكرخي(روذك.ومديريات الزراعة في المحافظات
فقـد  . ودوري للنشاطات التي تقوم بها الوحدات االداريـة وعلـى المسـتويين المركـزي والمحلـي     

 3(أن حاجة المنظمة لتقويم نشاطاتها في المستويات المحلية كانت عالية تقدر بـ) 21)(2001مرعي،(ذكر
  .لمركزيةمقارنة مع المستويات ا%) 78.

  -:لذا جاء البحث الحالي ليطرح التساؤالت اآلتية
هداف لالمحافظة بغداد /ما مدى تحقيق الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في ناحية الراشدية -

  الموضوعة لها؟
الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في ناحية ب السمات الشخصية للمشاركين  بعض هيما  -
  محافظة بغداد ؟/لراشديةا

 
  أهداف البحث

محافظة /يهدف البحث الحالي الى تقويم الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في ناحية الراشدية.1
  :بغدادمن خالل عناصر الدورة والمتمثلة باالتي

 المدرب.1
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 المحتوى التدريبي 2
 الطرائق والوسائل التدريبية .3
 البيئة التدريبية .4
 المتدرب.5
لمستخدمي االسمدة العضوية الدورة التدريبية بعض الخصائص الشخصية  للمشاركين ب على  التعرف.2
  .محافظة بغداد/الراشدية ناحية  في
  

  أهمية البحث
  :يأتي البحث الحالي في أطار إصالح المنظمة اإلرشادية المحلية وأعادة تأهيلها من خالل

  .ي  تعتمد الى حد كبير على مستوى أدائه لنشاطه الميداني أن فاعلية أي نظام إرشادي زراع.1
محافظة بغداد /يوفر بيانات عن عناصر الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في ناحية الراشدية.2

تخدم المنظمة االرشادية المحلية والمنظمات التنموية المساهمة في العمل االرشـادي الزراعـي ألجـل    
  .ات صحيحة بشأنهاالوصول الى قرار

  
  التعريفات األجرائية

تمثل واقع عناصر الدورة ) األدلة(عملية إصدار حكم في ضوء مقارنة بيانات: تقويم الدورة التدريبية.1
محافظة بغداد مع معايير تمثل ما ينبغي فـي  /التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في ناحية الراشدية

محافظة بغداد ، وتحديد جوانبها /االسمدة العضوية في ناحية الراشدية عناصر الدورة التدريبية لمستخدمي
 .الضعف وأسبابه وأقتراح الحلول لمعالجتها لتحسين اداء المنظمة اإلرشادية المحلية

مجموعة من الزراع تستخدم هذا النوع من السماد بهدف تحسين مخرجات :مستخدمي االسمدة العضوية.2
  .نظامهم المزرعي

  
  طرائق البحثالمواد و

  
ان )15) (2000، الميليجي(اذ ذكر ، يصنف البحث الحالي في اطار البحوث التقويمية :  منهجية البحث

تلك البحوث توفر بيانات ومعلومات عن واقع ظاهرة أو مجتمع معين تخدم ادارة المنظمة فـي اتخـاذ   
  . القرارات الصائبة

  
العضوية المشاركين في الدورة التدريبية المنعقدة  شمل جميع مستخدمي االسمدة:مجتمع وعينة  البحث 

  .مشارك) 30(والبالغ عددهم  2011/ 24/3 —2/3بتأريخ 
  

  تقويم عناصر الدورة التدريبية
 :ةمراحل اآلتيالتكونت عملية تقويم عناصر الدورة التدريبية من 

المـدرب،المحتوى  (الدورة التدريبية بخمسة عناصـر هـي   ) عناصر(مكوناتت حدد : المرحلة األولى
في ضوء آراء كتاب وباحثين في ميدان ) المتدرب،التدريبي،الطرائق والوسائل التدريبية،البئية التدريبية

ــنهم  ــدريب مـــ ــى  التـــ ــر علـــ ــبيل الذكرالالحصـــ ــل (ســـ كوريـــ
و )4( )2002،واخـرون  الزايدي(و)13)(2001،المصري)(11)(2002،العميري(و)20)(2002،والبزاز

  ).19)(1998،فتحي(و)5)(2008،السبيعي(
  ).1(كما مبين في جدول رقم. مجموعة معايير لتقويم عناصر الدورة التدريبية حدد ت  :المرحلة الثانية
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لتقويم عناصر الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة ) المعايير(الخارطة التقويمية) : 1(جدول رقم
  محافظة بغداد/العضوية في ناحية الراشدية

  الفقرات  المجاالت

  المدرب.1

 اعطاء األمثلة الواقعية ذات الصلة بموضوع الدورة 1
  يتفاعل المدرب مع المتدربين أثناء النشاط االرشادي من خالل اإلجابات المناسبة.2
  تتوفر الخبرة الكافية لدى المدرب بموضوعات الدورة.3
  يكون توجه المدرب نحو تحقيق األهداف الرئيسة.4
  ب بشكل مستمر ماهية العمل المطلوب من المتدربيوضح المدر. 5

  عن البيئة أثناء الشرح ) اللغة الدرجة والعامية(يستخدم المدرب مصطلحات مفهومه .6

  توجد الثقة المتبادلة بين المدرب والمتدرب.7

  تتم االستفادة من خبرات المتدربين في اختيار المواضيع ذات العالقة بتخصصاتهم.8

  عرض المعلومات من قبل المدرب يرفع من معنوبات المتدربين أسلوب.9

  للمدرب القدرة على خلق روح التعاون والمشاركة بين المتدربين.10
  يتم يتدرج  المدرب في طرحه للموضوعات وحسب صعوبتها صعوبتها .11
  رة مشاركة جميع االفراد في مناقشة المواضيع المطروحة في الدو عنيركز المدرب  12
  يستخدم المدرب أكثر من طريقة مناسبة أثناء عرض الموضوعات.13
  يتم تلخيص النقاط الرئيسية للمواضيع من قبل المدربين في نهاية النشاط االرشادي.14
  يتم استخدام واختيار المدرب للوسائل السمعية والبصرية المناسبة للموضوع بكفاءة عالية.15
  ألكبر عدد من حواس المتدربين أثناء الشرحيتم توظيف المدربين .16
  يستخدم المدربون نبرات صوت مختلفة أثناء الشرح.17
  يحاول المدربون إظهار الفروق الفردية بين المتدربين أثناء الشرح.18

) منهـاج (محتوى.2
  الدورة

  اللغة التي تعرض بها المواضيع سهلة ومفهومة.1
  ات المطروحة  وعنوان الدورة التدريبيةوجود تداخل  كبير بين الموضوع.2
  توجد عالقة بين محتوى الدورة عنوان الدورة التدريبية.3
  تعرض موضوعات الدورة حسب األهداف المقررة لها.4
  تساهم الموضوعات المطروحة بالدورة التدريبية في بلوغ أهدافها .5
  موضوعات المنهج تغطي موضوع الدورة تغطية شاملة .6
  هناك  تسلسل وترابط لموضوعات الدورات التدريبية الخاصة لمستخدمي االسمدة العضوية .7
  تلبي الموضوعات التدريبية احتياجات المتدربين الفعلية.8

  تتكرر الموضوعات في الدورة التدريبية الخاصة لمستخدمي االسمدة العضوية.9

الطرق والوسائل .3
  التدريبية

ائل التدريبية المستخدمة على ترسيخ األفكار والمعلومات للدورة التدريبية الخاصة تساعد الطرق والوس.1
  لمستخدمي االسمدة العضوية

  استخدام المدرب الطرق والوسائل التدريبية ساعد على اختصار الوقت لموضوع المحاضرة.2
  االعتماد على اكثر من طريقه او وسيلة تدريبية واحدة.3
الوسائل التدريبية المستخدمة مع موضوعات الدورة الخاصة لمسـتخدمي االسـمدة   تتوافق الطرق و.4

  العضوية
  تتفق وتتناسب الطرق والوسائل التدريبية المستخدمة مع قدرات المتدربين.5
  يتم سرد المواضيع بشكل منسق من خالل الوسائل اإليضاحية.6
  والبصرية بكفاءة عالية للمدرب معرفة تامة بكيفية تشغيل الوسائل السمعية.7
  يتم تجهيز وسائل اإليضاح وتهيئتها قريباً من المدربين وقت المحاضرات.8
  الطرق والوسائل التدريبية المستخدمة للتدريب جذابة وتلفت انتباه المتدربين.9

  تتوفر الوسائل السمعية والبصرية بقاعات التدريب.10
  التدريبية بكثرةيستخدم المدربون الطرق والوسائل .11
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  البيئية التدريبية.4

  تتوفر البيئة التدريبية المناسبة من تكييف ، قاعات ، إضاءة ، تهويه ، مقاعد مريحة بمكان عقد الدورة.1

  مكان التدريب قريب من المتدربين وسهل الوصول إليه.2
  وية يتم توفير مستلزمات التدريب في الدورة الخاصة لمستخدمي االسمدة العض.3
  يتم توفير أجهزة مناسبة وحديثه للتطبيق العملي في الدورة الخاصة لمستخدمي االسمدة العضوية .4
  يتم توفر المواصالت المجهزة للمتدربين.5

  المتدرب. 5

  يوجد احترام متبادل بين المدرب والمتدربين.1
  يحضر المتدربون بصورة منتظمة.2
  كة والنقاش أثناء الشرحتعطى فرصة للمتدربين بالمشار.3
  يقلل المتدربون من األحاديث الجانبية بينهم أثناء شرح المدرب للمحاضرة.4
  أهداف الدورة  التدريبية الخاصة لمستخدمي االسمدة العضوية واضحة للمتدربين.5
  هناك استيعاب فعال ألهداف الدورة التدريبية من قبل المتدربين.6
  موضوعات الدورة الخاصة لمستخدمي االسمدة العضوية من قبل المتدربينبر ينعدم الملل والتذم.7
  توجد عالقة بين الدورة والتخصص المهني للمتدربين ألنها ذات صله بعملهم.8
هناك تقارب بين المستوى التعليمي والثقافي للمتدربين الذين حضروا الـدورة  التدريبيـة الخاصـة    .9

  لمستخدمي االسمدة العضوية
  معظم األهداف المرسومة تلبي االحتياجات الفعلية للمتدربين.10
  يساهم المتدربين في وضع موضوعات الدورة.11

  
استطلع الباحث واقع عناصر الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في ناحيـة   :المرحلة الثالثة

  :ةمحافظة بغداد في ضوء بناء مقياس شمل المراحل االتي/الراشدية
عناصر الدورة التدريبية بصورته االولية من خالل االطالع علـى  االدبيـات    لقياس اعداد مقياس .1

، ) فقرة   54( و) مجاالت 5(من   تكون، والدراسات والبحوث العلمية ذات العالقة في الدورة التدريبية 
   .)1(وكما مبين في الجدول 

 6(من الخبراء البالغ عددهم ه االولية على مجموعة عرض مقياس لعناصر الدورة التدريبية بصورت .2
وما يتطلبه من . ،لبيان رايهم في محاور وفقرات المقياس المقترح ، اختصاص االرشاد الزراعي ) خبراء

  ) 2(وكما مبين في الجدول ، تعديالت لغرض الخروج بالصيغة النهائية للمقياس 
  

  النهائية لمقياس لعناصر الدورة التدريبية اراء الخبراء للخروج بالصيغة) : 2(جدول رقم 
  

  الفقرات  المجاالت  البدائل
  %  العدد  %  العدد

 83.33  5  100  6  صالحة
  16.67  1  0  0  غير صالحة
  100  6  100  6  المجموع

  
  . وعليه تم االبقاء على مجاالت وفقرات المقياس التي تم التوصل اليها في ضوء اراء الخبراء 

، استخدم مقياس ثالثي لتقويم الدورة التدريبية تكون من ثالثة مستويات هي  مطبق كليا  : الرابعةالمرحلة 
   )وقد حددت درجة لكل مستوى على التوالي، غير مطبق ، مطبق جزئياً 

وكمـا  درجة مطبق كليا )  3 -2.4(درجة  مطبق جزئيا ،) 2.3 -1.7(غيرمطبق ، درجة ) 1.6 -1(
  . 3موضح في جدول 
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  مستويات مقياس عناصر الدورة التدريبية): 3(رقم  جدول
  درجات مستويات مقياس عناصر الدورة                   التدريبية  بدائل مقياس عناصر الدورة التدريبية

 غير مطبق 
  

1 – 1.6 

 مطبق جزئياً 
  

1.7 -2.3  

 مطبق كليا 
  

 2.4- 3  

  
  لجمع البيانات من مجتمع البحث استخدمت االستبانة كوسيلة :  اداة جمع البيانات

علـى   2/1/2010في ) االستبانة(تم اجراء اختبار أولي  ألداة جمع البيانات :  ثبات اداة جمع البيانات
وتم استخدام وسـيلة معامـل الفـا    ، من مستخدمي االسمدة العضوية  15مجموعة عشوائية مكونة من 

ان هـذا  ) 1( )1987، ابو حطب واخرون (اذ ذكر )االستبانة(كرونباخ لفحص ثبات اداة جمع البيانات 
ان قيمة المعامل ) 17( ) 2001، زيتوني (وذكر، المعامل يستخدم في حالة استخدام مقياس ثالثي البدائل 

  ) .4(وكما مبين في الجدول . 0.80ينبغي ان التقل عن 
  
  
  

  )االستبانة(معامل الثبات ألداة جمع البيانات ) : 4(جدول رقم 
  ALPHA CRONBACHمعامل   المقياس
 0.91  المدرب

 0.90  المحتوى التدريبي
 0.87  الطرائق والوسائل التدريبية

  0.88  البيئية التدريبية

 0.89  المتدرب
 0.87  لمعامل الفا كرونباخ القيمةالكلية

   
  :   استخدمت الوسائل االحصائية االتية في تحليل البيانات :  الوسائل االحصائية 
  . لوصف استجابة مجتمع البحث بشان عناصر الدورة التدريبية : المئوية والمعدل المززون  النسب. 1
  .)االستبانة(اليجاد معامل الثبات الداة جمع البيانات : معامل الفا كرونباخ . 2

  النتائج والمناقشة
   بشكل عام بغدادمحافظة /تقويم  الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في ناحية الراشدية:اوال

درجة واقل معـدل   2.06والبالغ  الطرائق والوسائل التدريبيةاعلى معدل موزون في ظهر ان         
كما ،من المتدربين تقع ضمن فئة المطبق جزئيا % 68وان .درجة 1.73والبالغ  البنية التدريبيةموزون في 

  )5(مبين في الجدول
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  التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية تقويم عناصر الدورة ):5(جدول رقم
  محافظة بغداد/في ناحية الراشدية 

  العناصر  التسلسل

بدائل تقويم عناصر الدورة التدريبية لمسـتخدمي االسـمدة   
ــدل   العضوية المعـــ

  مطبق كليا  مطبق جزئيا  غير مطبق  الموزون
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 1.93 6.67  2  80  24 13.33  4  المدرب  .1

2.  
المحتوئ 
 1.9  13.33  4 63.34  19 23.33  7  التدريبي

3.  
الطرائــق 
والوسائل 
  التدريبية

1  3.33 26  86.67 3  10 2.06 

4.  
ــة  البئيـ
 1.73 13.33  4 46.67  14  40  12  التدريبية

 12 68  20  المجموع الكلي 1.96 16.66  5  63.34  19 20  6  المتدرب  .5
 متدرب 30= عدد مجتمع البحث 

  
يظهر ان عناصر الدورة الحالية مالئمة لمتطلبات وحجم واالهداف المنشـودة منهـا   ) 5(من الجدول و  

  .بالرغم من انها تقع ضمن الفئة المطبقة جزئيا، وطبيعة  التغيرات التي تواجه العمل االرشادي
من خالل ،بغداد محافظة /تقويم  الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في ناحية الراشدية: ثانيا

  عناصر الدورة التدريبية والمتمثلة 
 المدرب  .1
 المحتوى التدريبي .2
 الطرق والوسائل التدريبية  .3
 البيئة التدريبية  .4
  المتدربين  .5

  ب عنصر المدر.1
يكون توجه المـدرب نحـو تحقيـق األهـداف     ( 4اعلى معدل موزون في الفقرة  ظهر ان            

تتم االستفادة من خبرات المتدربين في ( 8اقل معدل موزون في الفقرة درجة و 2.16والبالغ ) الرئيسية
من المتدربين يقعون ضمن فئة % 83وان .درجة  1.56والبالغ ) المواضيع ذات العالقة بتخصصاتهم

  .)6(كما مبين في الجدول،المطبق جزئياً
  

  تقويم عنصر المدرب ):6(جدول رقم

  الفقرات  العنصر
  ببدائل تقويم عنصر المدر

المعـــدل 
  مطبق كليا  مطبق جزئيا  غير مطبق   الموزون 

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  
  
  
  
  
  
  

  المدرب

يتم اعطاء األمثلـة الواقعيـة ذات   .1
 2.03 10  3 83.33  25 6.67  2 الصلة بموضوع الدورة

يتفاعل المدرب مع المتدربين أثناء .2
النشاط االرشادي من خالل اإلجابـات  

  المناسبة
1  3.33 27  90  2  6.67  2.03  

تتوفر الخبرة الكافية لدى المـدرب  .3
  2.06 10  3 86.67  26 3.33  1  بموضوعات الدورة

يكون توجه المدرب نحـو تحقيـق   .4
 2.16 16.67  5 83.33  25  0  0  األهداف الرئيسية
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يوضح المدرب بشكل مستمر ماهية . 5
  2.13  16.67  5  80  24 3.33  1  العمل المطلوب من المتدرب

يستخدم المدرب مصطلحات مفهومه .6
من البيئة أثناء ) اللغة الدرجة والعامية(

  شرح موضوعات الدورة
2  6.67 27  90  1  3.33  1.96  

توجد الثقة المتبادلة بـين المـدرب   .7
 1.93 0  0 93.33  28 6.67  2  والمتدرب

تتم االستفادة من خبرات المتدربين .8
  1.56 0  0 56.67  17 43.33  13  صاتهمفي المواضيع ذات العالقة بتخص

أسلوب عرض المعلومات من قبـل  .9
 2.1  10  3  90  27  0  0  المدرب يرفع من معنوبات المتدربين

للمدرب القدرة علـى خلـق روح   .10
 2.06 6.67  2 93.33  28  0  0  التعاون والمشاركة بين المتدربين

يتدرج  المـدرب فـي طرحـه    . 11
ورة الخاصة للموضوعات  المتعلقة بالد

بمستخدمي االسمدة العضوية حسـب  
  صعوبتها 

0  0  18  60  12  40  2.4 

المدرب أكثـر مـن طريقـة    يتم ،12
التركيز من قبل المدرب على مشاركة 

  جميع األفراد ومناقشة ذلك
10  33.33 18  60  2  6.67  1.73 

يستخدم مناسـبة أثنـاء عـرض    .13
 2.03 3.33  1 96.67  29  0  0  الموضوعات

تلخـيص النقـاط الرئيسـية     يتم.14
للمواضيع من قبل المدربين في نهاية 

  النشاط االرشادي
0  0  27  90  3  10  2.1 

يتم اسـتخدام واختيـار المـدرب    .15
للوسائل السمعية والبصرية المناسـبة  

  للموضوع بكفاءة عالية
1  3.33 29  96.67 0  0 1.96 

يتم توظيف المدربين ألكبر عـدد  .16
 2.06 6.67  2 93.33  28  0  0  أثناء الشرحمن حواس المتدربين 

يستخدم المدربون نبرات صـوت  .17
 1.9  0  0  90  27  10  3  مختلفة أثناء الشرح

يحاول المدربون إظهار الفـروق  .18
  1.73 10  3 53.33  16 36.67  11  الفردية بين المتدربين أثناء الشرح

  8  83  9  المجموع الكلي 
  متدرب 30= عدد مجتمع البحث 

  
  :يظهر االتي) 6(ومن الجدول  

ان فقرات عنصر المدرب اظهرت مالئمتها جزئياً لتحقيق اهدافها في توفير احد العناصر المهمة فـي  .1
  .العملية التدريبية

  :ويمكن ان يعزى ذلك لالسباب االتية،تقع ضمن فئة المالئمة كليا ) 12(ة ان الفقر.2
  .اشراك مدربين من ذوي االختصاص والخبرة.أ

  . المصداقية والموضوعية التي يتمع بها هؤالء المدربين.ب
ويمكن ان يعزى ذلك لالسـباب  ،تقع ضمن فئة غير مطبق) 12،18، 8(ان بعض الفقرات والسيما . 3

  :االتية
  .كثرة عدد المشاركين في الدورة التدريبية. أ

  .تباين الخليفيات التعليمية والثقافية للمتدربين.ب
  .عن المتدربين لدى المدرب قبل بدءالدورة) قاعدة بيانات(ات او معلومات ضعف في توفر بيان.ج
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  محتوى الدورة التدريبية.2
تساهم الموضوعات المطروحة بالدورة التدريبية لمسـتخدمي  (5في الفقرة اعلى معدل موزون ظهر ان 

اللغـة التـي   ( 1 درجة واقل معدل موزون في الفقرة 2.26والبالغ ) االسمدة العضوية في بلوغ أهدافها
من المتدربين تقع ضمن فئـة  %  68   وان.درجة 1.56والبالغ ) تعرض بها المواضيع سهلة ومفهومة

  .)7(كما مبين في الجدول،المطبق جزئيا 
  

  التدريبية) المنهج(تقويم عنصر المحتوى ):7(جدول رقم 

  الفقرات  العنصر
  التدريبية) المنهج(بدائل تقويم عنصر المحتوى

ــدل  المع
  لموزونا

  مطبق كليا  مطبق جزئيا  غير مطبق
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  
  
  
  
  

  المحتوى
ــنهج( ) الم

  التدريبية

اللغة التـي تعـرض بهـا    .1
 1.56 6.67  2 43.33  13 50  15  المواضيع سهلة ومفهومة

توجد عالقـة كبيـرة بـين    .2
الموضوعات المطروحة عنوان 
الدورة التدريبيـة لمسـتخدمي   

  العضوية  االسمدة

0  0  25  83.33  5  6.67 2.16 

توجد عالقة بـين محتـوى   .3
الدورة عنوان الدورة التدريبية 

  لمستخدمي االسمدة العضوية
1  3.33 23  76.67 6  20  2.16  

تعرض موضوعات الـدورة  .4
 1.96 3.33  1  90  27 6.67  2  حسب األهداف المقررة لها

ــوعات .5 ــاهم الموضـ تسـ
يبيـة  المطروحة بالـدورة التدر 

لمستخدمي االسمدة العضوية في 
  بلوغ أهدافها 

1  3.33 20  66.67 9  30  2.26 

موضوعات المنهج تغطـي  .6
 2.23  30  9 63.33  19 6.67  2  موضوع الدورة تغطية شاملة

ــرابط .7 ــل وت ــاك  تسلس هن
 2.06 6.67  2 93.33  28  0  0  لموضوعات الدورات التدريبية

تلبي احتياجات الموضوعات .8
يبية لمستخدمي االسـمدة  التدر

العضوية احتياجات المتـدربين  
  الفعلية 

12  40  16  53.33 2  6.67 1.66 

تتكرر الموضـوعات فـي   .9
 1.9  26.66  8 36.67  11 36.66  11  الدورات التدريبية

  16  68  16  المجموع الكلي
  متدرب 30= عدد مجتمع البحث 

  :يظهر االتي) 7(ومن الجدول    
حتوى الدورة التدريبية الخاصة بمستخدمي االسمدة العضوية اظهرت مالئمتها لتحقيق ان فقرات عنصرم.1

  .اهدافها في توفير احد العناصر المهمة في العملية التدريبية
  :ويمكن ان يعزى ذلك لالسباب االتية،تقع ضمن فئة المالئمة كليا ) 7,4(ان بعض الفقرات والسيما.2
  ..ث زراعية تطبيقةاعتماد المحتوى على تجارب وبحو.أ

  تحقيق اكبر قدر في تلبية احتياجات المشاركين بالدورة التدريبية.ب
ويمكن ان يعزى ذلك لالسـباب  ،تقع ضمن فئة غير مطبق)   8،9،  1(ان بعض الفقرات والسيما . 3

  :االتية
  .صصةخكثرة استخدام لغة ذات طبيعة علمية ومصطلحات مت. أ

  ..ن كثيرة في صياغة مفردات محتوى الدورةعدم اشراك المتدربين في احيا.ب
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  عنصر الطرائق والوسائل التدريبية.3
تساعد الطرق والوسائل التدريبية التدريبية  ) (11، 1(ظهر ان اعلى معدل موزون في الفقرتبن       

 يستخدم المدربون الطرق والوسـائل (،) المستخدمة على ترسيخ األفكار والمعلومات للدورات التدريبية
كما ،من المتدربين تقع ضمن فئة المطبق كليا %  79درجة  وان  2.9والبالغ ) التدريبية التدريبية بكثرة

  .)8(مبين في الجدول
  

  تقويم عنصرالطرائق والوسائل التدريبية ):8(جدول رقم 

  الفقرات  العنصر
  بدائل تقويم عنصرالطرائق والوسائل التدريبية

ــدل  المعــ
  الموزون

  مطبق كليا  طبق جزئيام  غير مطبق
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  
  
  
  
  
  

ــق  الطرائ
والوســائل 

  التدريبية

تساعد الطرق والوسائل .1
ــة  ــة التدريبيـ التدريبيـ
المستخدمة على ترسـيخ  
األفكــار والمعلومــات  

  للدورات التدريبية

0  0  1  3.33  29  96.67 2.9 

استخدام المدرب الطرق .2
والوسائل التدريبية سـاعد  
علــى اختصــار الوقــت 

  لموضوع المحاضرة

3  10  2  6.67 25  83.33 2.7 

يعتمد المدرب بالدورات .3
التدريبية على اكثـر مـن   
طريقه او وسيلة تدريبيـة  

  واحدة

4  13.33 2  6.67 24  80         2.7 

تتوافق الطرق والوسائل .4
ــة  ــة التدريبيـ التدريبيـ
المستخدمة مع موضوعات 

  الدورات التدريبية

10  33.33  2  6.67 18  60 2.3  

تتفق وتتناسب الطـرق  .5
والوسائل التدريبية التدريبية 
المستخدمة مـع قـدرات   

  المتدربين

12  40 2  6.67 16  53.33  2.1 

يتم سرد المواضيع بشكل .6
منسق من خالل الوسـائل  

  اإليضاحية
6  20 2  6.67 22  73.33  2.5 

للمدرب معرفـة تامـة   .7
بكيفية تشـغيل الوسـائل   

سمعية والبصرية بكفاءة ال
  عالية

3  10  1  3.33 26  86.67 2.8 

ــائل .8 ــز وس ــتم تجهي ي
اإليضاح وتهيئتها قريباً من 
  المدربين وقت المحاضرات

3  10 2  6.67 25  83.33  2.7 

الطــرق والوســائل  .9
ــة  ــة التدريبيـ التدريبيـ
المستخدمة للتدريب جذابة 

  وتلفت انتباه المتدربين

4  13.33 0  0  26  86.67 2.7 

تتوفر الوسائل السمعية .10
 2.5  73.34  22 3.33  1 23.33  7  والبصرية بقاعات التدريب

ــدربون .11 ــتخدم الم يس
 2.9 93.33  28  0  0 6.67  2الطرق والوسائل التدريبية 
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  التدريبية بكثرة
  79  5  16  المجموع الكلي

  متدرب 30= عدد مجتمع البحث 
 
  :يظهر االتي) 8(ومن الجدول   
فقرات عنصر الطرائق والوسائل التدريبية اظهرت مالئمتها لتحقيق اهدافها في توفير احد العناصر ان .1

  .المهمة في العملية التدريبية
  :يمكن ان يعزى سبب مالئمة فقرات عنصر الطرائق والوسائل التدريبية االتية. 2
  ).data show(توفر الوسائل التعليمية ذات الطبيعة الملفتة لالنتباه والجذابة. أ

  .)الخ..المخططات،الملصقات،مناقشات،ايضاحات حقلية(كثرة استخدام الطرائق والوسائل .ب
والعليا  1على مقياس بلغت درجنه الدنيا    2.62ظهر ان متوسط عنصر الطرائق والوسائل التدريبيةبلغ 

  .)8(كما مبين في الجدول،من المتدربين تقع ضمن فئة المطبق كليا %  87وان . 3
  عنصر البئية التدريبية. 4

 )يتم توفير أجهزة مناسبة وحديثه للتطبيق العملي للدورات التدريبية(4اعلى معدل موزون في الفقرة ان 
والبالغ )  يتم توفر المواصالت المجهزة للمتدربين( 5درجة وان اقل معدل موزون في الفقرة  2والبالغ 

  .)9(كما مبين في الجدول،ئة المطبق جزئيا من المتدربين تقع ضمن ف%   62وان .درجة 1.5
  

  تقويم عنصر البئية التدريبية ):9(جدول رقم 

  الفقرات  العنصر
  بدائل تقويم عنصر البئية التدريبية

ــدل  المع
  الموزون 

  مطبق كليا  مطبق جزئيا  غير مطبق
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  
ــة  البئيـ

  التدريبية

تتوفر البيئة التدريبية .1
مناسبة من تكييف ، ال

ــاءة ،  ــات ، إض قاع
تهويه ، مقاعد مريحة 

  بمكان عقد الدورة

9  30 19  63.33 2  6.67 1.76 

مكان التدريب قريب .2
من المتدربين وسـهل  

  الوصول إليه
10  33.33 18  60  2  6.67 1.73 

يتم توفير مستلزمات .3
ــة   ــدريب وطباع الت
المحاضرات التدريبية 

  وغير ذلك

8  26.67  21  70 1  3.33 1.73 

يتم تـوفير أجهـزة   .4
مناسبة وحديثه للتطبيق 
ــي للــدورات   العمل

  التدريبية

3  10  24  80 3  10  2 

يتم توفر المواصالت .5
 1.5 6.67  2 36.67  11  56.66  17  المجهزة للمتدربين

    7  62  31  المجموع الكلي
  متدرب 30= عدد مجتمع البحث 

   
فقرات عنصر البئية التدريبية اظهرت مالئمتها لتحقيق اهدافها في  ان..1:يظهر االتي) 9(ومن الجدول  

  .توفير احد العناصر المهمة في العملية التدريبية
  :ويمكن ان يعزى ذلك لالسباب االتية،تقع ضمن فئة غير مطبق)   5،  2(ان بعض الفقرات والسيما . 2
  .ضعف في توفير وسائل لنقل المتدربين.أ
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النشاطات االرشادية في حقول او مناطق سكن المتدربين وانما يتم اعتماد حقول ضعف في اقامة بعض .ب
  .ذات طبيعة نموذجية

  عنصر المتدرب. 5
 2.33والبـالغ  ) يحضر المتدربون بصورة منتظمـة ( 2 اعلى معدل موزون قي الفقرة ظهر ان        

وان .درجة 1.5والبالغ  ) رةيساهم المتدربين في وضع موضوعات الدو(11درجة واقل معدل في الفقرة 
  .)10(كما مبين في الجدول،من المتدربين تقع ضمن فئة المطبق جزئيا %  71
  

  تقويم عنصر المتدرب ):10(جدول رقم 
  

  :االتييظهر ) 10(ومن الجدول   
ان فقرات عنصر المتدرب اظهرت مالئمتها بشكل جزئي لتحقيق اهدافها في توفير احد العناصر المهمة .1

  .في العملية التدريبية
  :ويمكن ان يعزى ذلك لالسباب االتية،تقع ضمن فئة غير مطبق)  11، 10(ان بعض الفقرات والسيما . 2
  فتقر الى التركيز على الجوانب السلوكيةوت،ان معظم االهداف تكون ذات طبيعة انتاجية .أ

  .ضعف او عدم اشراك المتدربين في صياغة مفردات او اهداف الدورة التدريبية.ب
  :ويمكن ان يعزى ذلك لالسباب االتية،تقع ضمن فئة المالئمة كليا ) 8،2(ان بعض الفقرات  والسيما . 3
  ..على تجارب وبحوث زراعية تطبيقة تدرباعتماد الم.أ

  حقيق اكبر قدر في تلبية احتياجات المشاركين بالدورة التدريبيةت.ب

  الفقرات  العنصر
المعدل   بدائل تقويم عنصر البئية التدريبية

الموز
  ون

  مطبق كليا  مطبق جزئيا  غير مطبق
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  المتدرب

يوجد احترام متبادل بين المـدرب  .1
 2.06 6.67  2 93.33  28  0  0  والمتدربين

 2.33  40  12 53.33  16 6.67  2  يحضر المتدربون بصورة منتظمة.2
تعطى فرصة للمتدربين بالمشاركة .3

 1.96 3.33  1  90  27 6.67  2  والنقاش أثناء الشرح

يقلل المتـدربون مـن األحاديـث    .4
بينهم أثناء شـرح المـدرب   الجانبية 

  للمحاضرة
6  20  22  73.33 2  6.67 1.86 

أهداف البرنامج التدريبي واضحة .5
 1.9 6.67  2 76.67  23  16.66  5  من المتدربين

هناك اسـتيعاب فعـال ألهـداف    .6
23.3  7 66.67  20  10  3  الدورات التدريبية من قبل المتدربين

3 2.13 

ات ينعدم الملل والتذمر من موضوع.7
  1.93 3.33  1 86.67  26  10  3  الدورات التدريبية من قبل المتدربين

توجد عالقة بين الدورة والتخصص .8
المهني لمجموعة المتدربين ألنها ذات 

  صله بعملهم
0  0  22  73.33 8  26.6

7 2.26 

هناك تقارب بين المستوى التعليمي .9
والثقافي للمتدربين الـذين حضـروا   

  الدورات التدريبية
6  20  21  70  3  10  1.9 

معظم األهداف المرسومة تلبـي  .10
 1.66 6.67  2  53.33  16 40  12  االحتياجات الفعلية للمتدربين

يساهم المتـدربين فـي وضـع    .11
 1.5 3.33  1  43.34  13 53.33  16  موضوعات الدورة

  12  71  17  المجموع الكلي
  متدرب 30= عدد مجتمع البحث 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


            تقويم الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية في         2012، 13، العدد30مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 
  محافظة بغداد/ناحية الراشدية                                                                         

 

315 

 

الدورة التدريبيـة لمسـتخدمي االسـمدة    في  التعرف على بعض الخصائص الشخصية للمشاركين :ثالثا
التحصيل ،العمر(محافظة بغداد وبعض العوامل المستقلة والتي تشمل االتي /العضوية في ناحية الراشدية

  .)المساحة،الدراسي
  
  العمر. 1

سنة ويشكلون  59وان اعلى عمر درجة % 26.67سنة ويشكلون  20ظهر ان اقل عمر للمتدربين هو     
  ).11(وكما مبين في الجدول   ،%  13.33

  
  فئات اعمار المتدربين والمتوسط الحسابي لتقويم عناصر ):11(جدول رقم 

  الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية

الفئـــات  
  %  العدد  ةالعمري

المتوسط الحسابي لتقويم عناصر الدورة 
  التدريبية

20 - 29  8  26.67 2.5 
30 - 39  13  43.33 2.3 
40 - 49  5  16.67 1.9 
50 - 59  4  13.33 1.7 

  100  30  المجموع
  

سنة  يحتـاجون الـى تطـوبر معلومـاتهم        )59-40(عمرظهر ان المتدربين مابين ) 11(ومن الجدول
  .في مجال استخدام االسمدة العضوية وهذا يتطلب تدريبهم  ومعارفهم

  
  المستوى التعليمي. 2

ويشـكلون   )الجـامعي  (و  )اليقرا واليكتب ( هما  كل من  ظهر ان اقل فئة في المستوى التعليمي    
وكما مبين في الجدول ، %  23.33وان اعلى فئة في المستوى التعليمي هي المتوسطة ويشكلون % 2.67

)12. (  
  

  فئات المستوى التعليمي للمتدربين والمتوسط الحسابي لتقويم ):12(جدول رقم 
  عناصر الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية

الفئــات المســتوى  
  %  العدد  التعليمي

المتوسط الحسابي لتقـويم  
  عناصر الدورة التدريبية

 1.3 6.67  2  اليقر واليكتب
 1.6 13.33  4  يقرا ويكتب

 2 30  9  ابتدائية
 2.1 23.33  7  متوسطة
 2.4 20  6  اعدادية
 2.7 6.67  2  جامعي

  100  30  المجموع
 

يعزى سبب ذلك ان معظم الفئات التعليمية تسعى وبشكل دائم ومستمرللحصول علـى  ) 12(ومن الجدول
  .افضل الخدمات االرشادية ومن مصادر متعددة
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  المساحة الزراعية. 3
المساحة الزراعية وان اعلى فئة في ا% 36.67ويشكل  5هو المساحة الزراعية ئة في ظهر ان اقل ف    
  ) .12(وكما مبين في الجدول ، % 30ويشكل  30
  

  فئات المساحة الزراعية للمتدربين والمتوسط الحسابي لتقويم ):13(جدول رقم 
  عناصر الدورة التدريبية لمستخدمي االسمدة العضوية

الفئات المساحة 
  اعيةالزر

المتوسط الحسابي لتقويم عناصـر الـدورة     %  العدد
  التدريبية

5 – 10   11  36.67  2.8 
11- 20  10  33.33 2.1  
21- 30  9  30 1.3 

   100  30  المجموع
  

يعزى سبب ذلك هي ان معظم الفئات ذوي المساحات الزراعية تسعى وبشـكل دائـم   ) 13(ومن الجدول
  .ساحة الزراعية خصوصا مع محدودية المساحة المتاحة ومستمرلالستفادة المثلى من الم

  االستنتاجات
بضرورة بناء عناصر دورة تدريبية فعالة ومؤثرة تلبي احتياجاتهم وتحقق وجود رغبة لدى المتدربين .1

 .اهدافهم
 . أن تشتمل الدورة التدريبية على عناصر تمثل الركائز األساسية لها ، وتسهم بفاعلية في تحقيقها .2
المتدربين على عناصر وفقرات الدورة التدريبية، يمكن ان يعبر عن مالئمتها ولو بشكل معظم اتفاق .3

 .اولي لظروف العمل الحقلي للمتدربين
المتدربين على عناصر وفقرات الدورة التدريبية ، إال أن هناك تبايناً معظم اتفاق بالرغم من حصول .4

  .بشأن بعضها
  التوصيات

 .ت التدريبية الدورية في حقول الزراع مع التركيز على الجانب التطبيقي اقامة الدورا.1
  .االهتمام بموضوع  بتقويم الدورة التدريبية .2
كيدعلى متابعة نتائج التدريب على بيئة العمل في حقول الزراع عن طريق الزيـارات الميدانيـة   أالت.3

 .المستمرة
  .ن حيث العمر والمستوى التعليمي والخبرات السابقة كيد على وجود تجانس بين المتدربين مأتال. 4 

  .ضرورة اشراك المتدربين في عملية تخطيط وتنفيذ وتقويم الدورة التدريبية. 5
  المصادر
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