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حافظة بغدادالتحاقهم بالدورات التدريبية في م أثناءالمشكالت التي تواجه المرشدين الزراعيين   

 عباس عبد اللطيف أياد                       امل عفتان زغير

 األنبار جامعة -كلية الزراعة-قسم االقتصاد الزراعي

 ةصالخلا

مع رفع  الزراعيةعيين بالمعارف والمستحدثات المرشدين الزرا  إعدادفي  اإلرشاديالتدريب  ألهميةنظرا 
وذلك بهدف الوقوف على  اإلرشادي،فقد تم االهتمام بتناول مشكالت التدريب  التنموي،كفاءتهم في ممارسة دورهم 

تلك المشكالت للعمل على تجنبها عند التخطيط لعمل برامج تدريبيه للمرشدين الزراعيين حتى تؤتى عملية التدريب 
 571من المرشدين الزراعيين بمحافظة بغداد بلغ قوامها  عشوائيةوجمعت البيانات من خالل عينه  مرجوة.الثمارها 
حيث اشتملت استمارة االستبيان على  المبحوثين،للمرشدين  الشخصية بالمقابلةعن طريق االستبيان  زراعيا،مرشدا 

تمثل  فرعيه،وستون مشكله  ثمانيةتضمنت مشكالت رئيسيه  رةعش إلى إضافةللمبحوثين  الشخصيةبعض الخصائص 
وبعد االنتهاء من جمع  أهدافها.في تحقيق  التدريبيةنجاح البرامج  أمامغالبية المشكالت التي يمكن ان تكون عائقا 

حيث تم استخدام  منها،بهدف استخالص النتائج  إحصائياتم تبويبها وتحليلها  البحث، أهدافلتحقيق  الالزمةالبيانات 
ج والمتوسطة المرجح واالنحراف المعياري لعرض ومناقشة النتائج وكانت اهم النتائ المئويةوالنسب  التكراريةول الجدا
 عنها البحث ما يلي: أسفرالتي 

-93 أعمارهمالنتائج ان غالبية المبحوثين تبلغ  أوضحتللمبحوثين فقد  الشخصيةفيما يتعلق بالخصائص 
رشاد *،وان تخصص غالبيتهم شعبه عامة عالي،مؤهل وان غالبيتهم حاصلون على  سنة، 51 وان  زراعي، وا 

التدريب بصفه  إلىكما انهم في حاجه  اإلرشادي،في العمل  وأيضامناسبه في العمل الزراعي  رةغالبيتهم ذوي خب
 المجالين.انخفاض تعرضهم للتدريب في هذين  إلىالنتائج  أشارتحيث  صةبصفة خا اإلرشاديعامة والتدريب 

والتي تضمنتها استمارة االستبيان  اإلرشاديللتدريب  والفرعية الرئيسيةالمتوسط الحسابي المرجح للمشكالت  بإيجادو 
 التدريب،النتائج ان المشكالت كانت على الترتيب كما يلي حوافز  أوضحت أهميتهالترتيب هذه المشكالت حسب 

احتياجات  التدريب،محتوى  التدريب،يعاد عقد دورات م المتدرب،مشكالت  المتدرب،اختيار  واإلقامة، واإلعاشة
 التدريب.بمكان  صةمشكالت خا وأخيرا بالمدرب، صةومشكالت خا التدريب،مساعدات  المتدرب،

موضوع البحث فقد ذكر المبحوثون  التدريبيةحل المشكالت  ألهميةالمتوسط الحسابي المرجح  وبإيجاد 
وعليه  عليها.هذه المشكالت وكذا التغلب  أهميةمما يعكس  الترتيب،ا على يهإل اإلشارةحل المشكالت السابق  أهمية

والعمل على حلها حتى يتحقق  اإلرشادية التدريبيةفانه ينبغي العمل على مراعاة هذه المشكالت عند عقد الدورات 
 الزراعيين.في زيادة معارف ومهارات واتجاهات المرشدين  اإلرشاديالهدف من التدريب 
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Abstract 

This research aimed to determine the training problems and its priority for the 

agaric extension works in Baghdad governorate .A random sample of 571 agaric 

extension workers in Baghdad were Selected to represent about 323 percent from their 

population. Data were Collected through a designed questionnaire with interview 

contained a list of ten main training problem .Data were analyzed by the weighted Mean، 
standard deviation and percentages. 

The main study result shouted the inajority of the respondents had a university 

degree in general acquire and extension. With adquate experiece with and extension jobs. 

They have a low exposure to training courses in agaric, extension. 

The respondents indicated ten main problems for training they are arranged as 

follows: Training drives, residence, trance selection, trainee problems, timing of 

conducting training courses training content training rooms .They also suggested 

solutions for each sub problem. To achieve effective extension training it should consider 

the above menticed problems at the planning stage. 
 

 المقدمة

كما  التنمية ووسيلتها، أداةفهو  ،حوله عملية التنمية في المجتمع العنصر البشري المحور الذي تدور يمثل
التدريب  أهميةومن هنا تبرز  ،المثلى للتعليم الكفاءةالفعالة التي اذا ما احسن استغاللها فانه يمكن تحقيق  األداةانه 

وذلك الن التدريب يرفع مستوى  (،51)ومن ثم تقدم المجتمع  ،البشري  كل تعلم وتطور وتنميه للعنصر أساسباعتباره 
على افضل  أعمالهمرسميا حتى يستطيعون القيام بواجبات  أعداداويعدهم  اإلنتاجيةالعاملين ويزيد من كفاءتهم  أداء
ه يمثل التدريب على ان إلىلذا ينظر  ،لمي والتطور التكنولوجي المعاصرمع تمكينهم من مسايرة التقدم الع ،وجه

 اإلرشاديضرورة الزمه في هذا العصر لمواجهة التطورات التي تحدث في كافة المجاالت ومن ضمنها المجال 
ومهارة  ةاءحد كبير على كف إلىيتوقف  أهدافهارسالتها وتحقيق  أداءفي   اإلرشاديةوحيث ان نجاح المؤسسة (. 51)

ان يكونوا على دراية كامله بكل  تتطلب من القائمين به ةديديالتج اإلرشاديفان طبيعة العمل  ،ومقدرة العاملين بها
الهامة في زيادة  مكانتهله  اإلرشاديلذا فان تدريب العاملين في الحقل  ،بأول أوالالزراعية  واألبحاثتطورات العلوم 
 اإلرشادين بالجهاز التي يتم تخطيطها للعاملي التدريبيةوبناء على ذلك فان البرامج  ،(7) اإلرشاديفاعليه الجهاز 
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الزراعي وفلسفته  اإلرشاد أهداف: تفهم التأليه األساسيةالزراعي يجب ان تتضمن المعارف والمهارات في المجاالت 
 إلى الزراعيةوكيفية تبسيط وتوصيل نتائج البحوث  ،والجديد في بحوثها التكنولوجية الزراعةوموضوعات  ،وتنظيمه

 ،اريرالتق وأعداد اإلرشادية التقييميةالدراسات  أجراءوكيفية  ،التعليمية اإلرشاديةام المه أداءوكيفية  ،جمهور الزراع
 (.2وسين والقادة المحليين )ؤ وتدريب المر  إدارةوكيفية 

 األهداف،وتحديد صياغة  الحاجات،تحديد  تتضمن: اإلرشاديةالبرامج التدريبية  يتطلب تنميةووفق لذلك 
 اإليضاح،ووسائل  التعليميةوتحديد طرق التدريس والخبرات  وكتابتها،وى الفني وتحديد عناصر وموضوعات المحت

يعتبر القلب النابض للتدريب واهم مرحلة من مراحل عملية  الحاجات التدريبيةكما يذكر ان تحديد  التقييم، وأخيرا
التي قد تعين المسئولين على  دةالمساع األدواتمن  أداةأن التدريب في حد ذاته يمثل  (.9التدريبي )تخطيط البرنامج 

حداث العمالةتخطيط  ان السياسة  إلىالذي يشير  األمر ومخرجاتها، التدريبيةتوازن هيكلي بين مدخالت العملية  وا 
مسبق وتجهيز محكم لكافة العناصر التي  إعداد إلىتحتاج  األفراد رةأداسياسة من سياسات  أيشانها شان  التدريبية
ومن ثم فان  (.8) التدريبية األهدافوجود مناخ من المشكالت والمعوقات التي تحول دون تحقيق بعيدا عن  تشملها.

نما ، المطلقة العشوائية أو والعفوية الصدفةان يترك العتبارات  بال يجتدريب العاملين  يخطط  هو عمل يجب ان وا 
 هلب على المشكالت التي تعوق نجاحلتحقيق فاعلية التدريب بصفه عامة مع التغ ةويوجه ويراقب بدقه وموضوعي

ومؤثرا في تنمية العاملين  أساسياالتي تلعب دورا  الضرورية األنشطةواحد من  اإلرشاديان التدريب  ،(55)
 التدريبية باإلجراءاتوان تطورها يكمن حول قيام الجهاز التدريبي  الوظيفيةعلى مختلف فئاتهم ومستوياتهم  اإلرشاديين

                                .                          (59) الموضوعية التدريبيةالخطة  وأصول ألسسطبقا 

منوط  ألهدافهاوتحقيقها  التدريبية العمليةان نجاح  إلىيشيرون  اإلدارةبان خبراء  ،ويضيف عبد العال
 اإلداريةمع تفادي المشكالت عملية التدريب  إطارداخل وخارج  المكونة تكامل العناصربمدى  األولى بالدرجة

كذلك يضيف العمري   (.57)التي قد تواجه عملية التدريب والتي تؤثر سلبا على جدواها  المختلفة والفنية والتنظيمية
وليست لالستفادة وهذا مما  ترفيهيه تعطى للترويح أجازه رةفت إالما هو  يروا بان التدريببان بعض المتدربين قد 

على ما سبق وحتى تؤتى عملية التدريب ثمارها  بناء  . (55)عمليه هامشيه ال عائد لها  إلرشاديايجعل من التدريب 
فانه يجب ان  إليهم، الموكلة العديدةالمهام  إداءفي  من المهارةمرشدين على درجه معقوله  إعدادمن حيث  المرجوة

 بإجراءومن هنا كان االهتمام  التدريب،مشكالت وكذلك تحديد  التدريبية،يشترك هؤالء المرشدين في تحديد احتياجاتهم 
وذلك حتى  بغداد،بمحافظة  اإلرشاديينللعاملين  اإلرشاديهذا البحث بهدف الوقوف على مشكالت العمل التدريبي 

                                    لهؤالء المرشدين الزراعيين التدريبيةيمكن االهتداء بنتائج هذا البحث عند تخطيط البرامج 

ومشكالت  التدريبيةفقد اهتمت العديد من الدراسات بتناول المتطلبات  ،اإلرشاديالتدريب  ألهميةنظرا 
 العلميةان غالبية  المرشدين المبحوثين غير ملمين بالطرق  إلىالسيد الجميلي  أشاروفي هذا الصدد فقد  ،التدريب 
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تدريب النظري والعلمي فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج ال إلى بالحاجةكما انهم يشعرون  ،التقييم  ألجراء
 ،الزراعي اإلرشاد: فلسفة للمبحوثين تمثلت في مجاالت التدريبيةغسان فيرى ان الحاجات   أما (،1) ،اإلرشادية

، الريفيةة والقياد ،اإلرشاديةواالتصال والطرق  ،يفيواالجتماع الر  ،اإلرشاديةوتخطيط البرامج  ،وتعليم الكبار
 (.                                                                     58) اإلرشاديوالتقييم  ،الزراعية الفنيةوالمعلومات 

ان ، (5لكثير من المبحوثين ) الفعليعلى الحاجات   ىال تبنالتي تعرض لها المبحوثين  التدريبيةان البرامج 
وان معظم الموضوعات التي دارت  ،اإلرشادي الخدم إثناءتدريب  إيين لم يحصلوا على من المرشدين المبحوث 57%

 ،اكتشاف وتدريب القادة المحليين كما ان مجاالت ،اإلرشاديةبينها الموضوعات  نادرا ما تكون  التدريبيحولها الدورات 
ة المرتفعة  جاالت ذات الحاجات التدريبيمع الريفيين من بين الم العالفةوتطوير  ،الزراعي ةاإلرشاديالجهاز  وا هداف

والتي منها  التدريبيةان هناك العديد من المشكالت  إلى (51و 3، 1هذا ويشير كل من)، (52) ،للمرشدين المبحوثين
 رةخب الكاثراتضح للدول  ااذ ،جيدا إعداداوعدم توفر منظمي التدريب المعدين  ،المتدربين لفكرة التدريب ذاتها مقاومة
 إلىوالتي تؤهل القائم بها  األخرى تتصف بنفس الخصائص العامة للمهن  ةاله انه البد وان يرقى ليصبح مهنمجفي 

وذلك  والدراسة،بالبحث  ةاإلرشاديتناول مشكالت التدريب  أهميةبناء على ما سبق فانه يتضح مدى  أداءها.كفاءة 
للمرشدين الزراعيين  التدريبيةتخطيط وتنفيذ البرامج ا عند إليهالتوصل  أمكنحتى يمكن االهتداء بالنتائج التي 

 .بمحافظة بغداد

وقد تطلب  بغداد،الزراعي بمحافظة  ةاإلرشاديدراسة مشكالت التدريب  ةيستهدف هذا البحث بصفة رئيسي
الوقوف على  ،ص للمرشدين الزراعيين المبحوثينالتعرف على بعض الخصائ التالية: الفرعية األهدافذلك تحقيق 

الوقوف على المشكالت التي تواجه التدريب  ،ثين للتدريب ومدى استفادتهم منهمدى تعرض المرشدين المبحو 
 أثناء نالزراعييتحديد أهمية حل المشكالت التي تواجه المرشدين المبحوثين، من وجهة نظر المرشدين  اإلرشادي

 .التحاقهم بالدورات التدريبية

 المواد وطرائق العمل

 تدريبية بلغالذين التحقوا بدورات  بحث في محافظة بغداد على عينه من المرشدين الزراعيينهذا ال أجري 
والبالغ عددهم تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجموع المرشدين الزراعيين بالمحافظة  زراعيا.مرشدا  571قوامها 
 الشخصية بالمقابلةن خالل استبيان م المطلوبةوقد تم الحصول على البيانات  %92أي بنسبة  ،مرشدا زراعيا 972
التعديالت  أجراءثم  ،اختبارها مبدئياو  ،لهذا الغرض ةمارة استبيان مناسبالبحث وذلك بعد تصميم است ةعين ألفراد

بعض البيانات  األولتضمن القسم  أقسامثالثة  االستمارةوقد تضمنت تلك  ،النهائيةعليها لتصبح في صورتها  الالزمة
في  ،تدريب السابق للمرشدين المبحوثينبينما اشتمل القسم الثاني على بعض البيانات عن ال ،حوثينللمب الشخصية
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شملت  اإلرشاديمشكله من مشكالت التدريب  18والذي تضمن  اإلرشاديةحين تناول القسم الثالث مشكالت التدريب 
 ةرايه على كل مشكل أبداءالمبحوث  فقد طلب من وأهميتهاوللوقوف على مدى وجود تلك المشكالت  ،مجاالت رةعش

من الفئات  ةعلى الترتيب لكل فئ 5، 7، 9 األوزان أعطيتعدم وجودها وقد  أووجودها لحد ما  أومن حيث وجودها 
لكل  5-7-9 األوزان أعطيتوقد  ،غير هام أوهام لحد ما  أوحل هذه المشكالت هام  بأهميةفيما يتعلق  أما ،السابقة

 ترتيب . على ال ابقةالسفئه من الفئات 

ذلك تفريغ  تلي ،7155وتشرين الثاني  األولخالل شهري تشرين  المطلوبة البحثيةوقد تم جمع البيانات 
في  اإلحصائية األساليبوقد تم استخدام بعض منها. تخالص النتائج الس إحصائياالبيانات تمهيدا لجدولتها وتحليلها 

كما تم استخدام المتوسط  المعياري،واالنحراف  المئوية،والنسب  التكرارية، تحليل البيانات والتي تمثلت في الجداول
وذلك  المدروسةمشكالت كل مجال من المجاالت  أهميةوكذا  حدة،كل مشكله على  أهميةالحسابي المرجح لمعرفة 

       (.51و 5) إليهم أشارحسب ما 

والمناقشةالنتائج   

    ثينالمبحو للمرشدين  الشخصيةالخصائص  أوال

 51-93متوسطي العمر  فئةمن نصف المبحوثين يقعون في  أكثران  5 في جدول الواردةالنتائج  أشارت
 أعدادهم أحسنما  إذا التنموية أدوارهموهذه النتيجة توضح ان هؤالء المرشدين يستطيعون تحمل مسئوليات  ،سنة

وذلك كما هو موضح في  جامعي،لون على مؤهل النتائج ان غالبية المبحوثين حاص أوضحت. وتدريبهم تدريبا جيدا
جيدا فانهم يكونون قادرين على  إعداد أعدواما  إذاتؤكد ما سبق قوله من ان هؤالء المرشدين  النتيجةوهذه  5جدول 
 المرشدين المبحوثينمن  %95.12ان  5في جدول  الواردةنت النتائج بي الملقاة على عاتقهم. العديدة بأدوارهمالقيام 
مما يمكن معه القول بان غالبية  عامة،منهم تخصص شعبة  %51.89وان  الزراعي، اإلرشادصصون في متخ

من  %59.95ان  البحثيةالنتائج  أشارت الزراعي. اإلرشاديعملهم  أعباءالمرشدين المبحوثين يستطيعون تحمل 
 53عن  باإلرشادمدة خدمتهم  منهم تزيد %79.99وان  سنه، 58-51من  باإلرشادالمبحوثين تتراوح مدة خدمتهم 

 اإلرشادمناسبة في العمل  رةوهذه النتيجة تبين ان المرشدين المبحوثين ذوي خب 5وذلك كما هو مبين في جدول  سنة،
تتراوح مدة خدمتهم بالعمل الزراعي قبل االلتحاق  %85.12ان غالبية المبحوثين  5 بيانات جدول أوضحت الزراعي.
جيدة بالعمل الزراعي بصفة  رةان هؤالء المرشدين ذوي خب إلىتشير  النتيجةوهذه  فاقل،ات سنو  3الزراعي  باإلرشاد
 عامة.
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 الشخصيةتوزيع المرشدين الزراعيين المبحوثين وفقا لبعض المتغيرات  1جدول 
 عدد 111%

(121) 
 ، العمرالمتغيرات
 

 عدد 111%

(121) 
المؤهل  ،المتغيرات

 الدراسي
التخصص  ،تالمتغيرا (121) عدد 111%

 الدراسي

11.5 
51.71 
01.30 

21 
 

72 
01 

 سنة فاقل 03
 سنة 03-55
 فأكثرسنة  57

13.00 
12.51 
75330 
030 

22 
15 
13 
5 

  متوسط
  عالي

 جامعي

 دراسات عليا

55.30 
01.71 
22.5 

55 
 

03 
21 

 شعب عامة

 زراعي إرشاد

 أخرى تخصصات 
 عدد 111%

(121) 
عدد سنوات ، المتغيرات

 دباإلرشاالخدمة 
 عدد 111%

(121) 
عدد سنوات الخدمة ، المتغيرات

 باإلرشادقبل العمل 
   

00.00 
50.05 
20.00 

51 
 

52 
23 

 سنوات 3
 سنه 11-13
 فأكثرسنة  13

31.71 
15.17 
5.11 

33 
 

11 
5 

 سنوات فاقل 3
 سنة 11-13
 فأكثرسنة  21

   

 

 ثانيا: مدى تعرض المرشدين المبحوثين للتدريب ومدى استفادتهم منه

في  وكما موضحالمنخفض  التعرض للتدريب ضمن فئةان غالبية المبحوثين يقعون  البحثيةالنتائج  أشارت
 صةتعكس حاجة المرشدين الزراعيين بصفة عامة والمرشدين الزراعيين المبحوثين بصفه خا النتيجةوهذه  7جدول 

ية المرشدين المبحوثين يقعون ان غالب 7نتائج جدول  أوضحتكذلك  العامة. الزراعيةالتدريب في الموضوعات  إلى
التدريب  إلىحاجة هؤالء المرشدين  إلىمما يشير  الزراعي، اإلرشادفئة التعرض المنخفض للتدريب في مجال  ضمن

هو الذي يقوم بترشيح  العاملةان قسم تطوير القوى  البحثيةالنتائج  أوضحت الزراعي. اإلرشاديفي مجال العمل 
 بأهميةالزراعي  اإلرشادوهذه النتيجة تعكس مدى اهتمام القائمين على  التدريبية،ضور الدورات غالبية المرشدين لح

  المتاحة.التدريب  إمكانياتقلة  إلىوهذا قد يكون راجعا  للتدريب،التدريب رغم انخفاض تعرض المرشدين 

ادتهم منهتوزيع المرشدين الزراعيين المبحوثين وفقا لتعرضهم للتدريب واستف 2جدول رقم   

،عدد %
121 

عدد الدورات  ،المتغيرات
اإلرشادفي مجال  التدريبية  

لتسلس ،عدد % 
121 

بيةالتدريعدد الدورات  ،المتغيرات لتسلس   

31377 
17371 
1371 

33 
21 
2 

 دورات فأقل 0تعرض منخفض 

 دورة 7 – 5تعرض متوسط 

 فأكثردورات  1تعرض مرتفع 

2 15 
 

21330 
 

5311 

31 
 

 

25 
 

5 

 دورات فأقل 5نخفض تعرض م

 دورة 3-5تعرض متوسط من 

 دورات فأكثر 3تعرض مرتفع 

1 

،عدد %
121 

مدى استفادة المتغيرات، 
 المرشدين من التدريب 

لتسلس ،عدد % 
121 

طريق الترشيح المتغيرات، 
التدريبيةلحضور الدورات   

لتسلس  

3311 
11371 
13317 

11 

15 
35 

 درجات فاقل 7استفادة منخفضه 

 درجة 11 – 1متوسطة استفادة 

 درجات فأكثر 11 مرتفعةاستفادة 

4 30300 
17371 

111 
21 

 الهيئةفي  العاملةقسم تطوير القوى 

 ةالزراعي اإلدارة

0 
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مرشدا زراعيا يرغبون في حضور  571ان جميع المرشدين المبحوثين والبالغ عددهم  البحثيةالبيانات  أشارت
 اإلرشادية.رسالتهم  تأديةعلى  رةمية معارفهم ومهاراتهم مما ينعكس بدو مما يعكس رغبتهم في تن تدريبيه،دورات 
 7وذلك كما موضح في جدول  التدريب،من  المرتفعةالنتائج ان غالبية المرشدين يقعون في فئة االستفادة  أوضحت

 ة.بصفة خاص اإلرشاديةالعامة والمعارف  الزراعيةتعرض المرشدين للتدريب في الموضوعات  أهمية إلىمما يشير 

 مشكالت التدريب من وجهة نظر المرشدين المبحوثين  
  ةوجود المشكالت والمعوقات التدريبي درجة

للوقوف على درجة وجود مشكالت ومعوقات التدريب بهدف ترتيب هذه المشكالت تم حساب المتوسط 
 الخاصةان المشكالت  9في جدول النتائج الواردة  أوضحتحيث  ،جح للمشكالت التي تناولها البحثالحسابي المر 

بانحراف معياري  ،درجة 7.8قيمة المتوسط المرجح لها حوالي  حيث بلغت األولى المرتبةجاءت في  "بحوافز التدريب"
يمة المتوسط " حيث بلغت قواإلقامة باإلعاشة"  الخاصةالمشكالت  الثانية المرتبةوجاء في  ،درجة 1.728قدره 

" "باختيار المتدرب الخاصةالمشكالت  أما ،درجة 1.555بانحراف معياري قدره  ،درجة 7.197الحسابي المرجح لها 
بانحراف معياري قدره  ،درجة 7.912 يمة المتوسط الحسابي المرجح لهاحيث بلغت ق ،الثالثة المرتبةفقد جاءت في 

سابي المرجح مة المتوسط الححيث بلغت قي ،الرابعة المرتبة" في "بالمتدرب الخاصةدرجة وجاءت المشكالت  1.511
 :بقية المشكالت فكانت على الترتيب أما ،درجة 1.513بانحراف معياري قدره  ،درجة 75711لها 

بانحراف معياري قدره  ،درجة 7.529ميعاد دورات التدريب حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي المرجح لها  
 1.111بانحراف معياري قدره  ،درجة 7.189مرجح لها ومحتوى التدريب حيث بلغت قيمة المتوسط ال، درجة 1.119
، درجة 1.153بانحراف معياري قدره  ،درجة 7.11واحتياجات المتدرب حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح لها  ،درجة

درجة  1.572بانحراف معياري قدره  ،درجة 7.175لها  ةحالمرجومساعدات التدريب حيث بلغت قيمة المتوسط 
 1.555بانحراف معياري قدره  ،درجة 5.315بالمدرب حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح لها  ةالخاصوالمشكالت 

بانحراف  ،درجة 5.815حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح لها  ،بمكان التدريب الخاصةالمشكالت  وأخيرا ،درجة
 درجة. 1.158معياري قدره 

حل مشكالت  أهميةان  5في جدول   الواردةج النتائ أشارتحل هذه المشكالت فقد  بأهميةفيما يتعلق  أما
بانحراف  ،درجة 7.812حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي المرجح لها  األول" جاءت في الترتيب "حوافز التدريب
" فقد جاءت في الترتيب الثاني حيث بلغت  واإلقامة اإلعاشةحل مشكالت " أهمية أما ،درجة 15919معياري قدره 

"  الخاصةحل المشكالت  أهمية أما ،درجة 15119بانحراف معياري قدره  ،درجة 75131المتوسط المرجح لها  قيمة
بانحراف ، درجة 75975المتوسط المرجح لها حيث بلغت قيمة  ،لثفقد جاءت في الترتيب الثا باختيار المدرب"
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" في الترتيب الرابع حيث بلغت قيمة درب"بالمت الخاصةحل المشكالت  أهميةكما جاءت  ،درجة 15191معياري قدره 
مشكالت حل باقي ال أهمية أما ،درجة 15155بانحراف معياري قدره  ،درجة 75758الحسابي المرجح لها  المتوسط

             :                                                                                                     فكان ترتيبها كاالتي

من وجهة نظر المرشدين المبحوثين الرئيسية التدريبيةترتيب المشكالت  0جدول رقم   
االنحراف 
 المعياري 

ط المتوس
 المرجح

 االنحراف م المشكلة
 المعياري 

المتوسط 
 المرجح

 م المشكلة

517.1  189.7 بمحتوى التدريب ةمشكالت خاص   1 728.1  819.7 يبر بحوافز التد الخاصةالمشكالت    5 

553.1  11.7 بمشكالت خاصة باحتياجات المتدر   واإلقامة اإلعاشةمشكالت  75197 15555 2   7 

بمساعدات التدريب ةمشكالت خاص 75175 13521  9 مشكالت خاصة باختيار المتدرب 75912 15511 8 

بالمدرب ةمشكالت خاص 55315 13511  5 مشكالت خاصة بالمتدرب 75711 15513 3 

بميعاد عقد الدورات  ةمشكالت خاص 75529 15119 51 مشكالت خاصة بمكان التدريب 55815 13513
 التدريبية

1 

 

 ،درجة 75555المتوسط المرجح لها  حيث بلغت قيمة، بمحتوى التدريب المتعلقةحل المشكالت  أهمية
 ،درجة 75559ح لها ط المرجحيث بلغت قيمة المتوس ،وميعاد دورات التدريب، درجة 15233انحراف معياري قدره ب

 ،درجة 75125المتوسط المرجح لها  حيث بلغت قيمة ،ومساعدات التدريب ،درجة 15855بانحراف معياري قدره 
 ،درجة 55339المتوسط المرجح لها  حيث بلغت قيمة ،واحتياجات المتدرب ،درجة 15273بانحراف معياري قدره 
 55392حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح لها  ،بالمدرب ةالخاصوالمشكالت  ،درجة 15853بانحراف معياري قدره 

. حيث بلغت قيمة المتوسط بمكان التدريب الخاصةالمشكالت  وأخيرا ،درجة 15259ه بانحراف معياري قدر  ،درجة
  درجة. 1.817بانحراف معياري قدره  درجة، 5.188المرجح لها 

بحوافز  منها:ما يتعلق  صةوبصفه خا شادياإلر وتعكس هذه النتائج وجود العديد من مشكالت التدريب 
حل تلك المشكالت حتى تؤتى عملية  أهميةكما تعكس النتائج مدى  المتدرب.واختيار  واإلقامة، واإلعاشة التدريب،

                            الريفية. التنموية األهدافالزراعي وبالتالي تحقيق  اإلرشاديبما يعود بالنفع على العمل  المرجوةالتدريب ثمارها 
بكل مشكله من المشكالت  المتعلقة الفرعيةالمشكالت  1البيانات الواردة في جدول  أوضحتولمزيد من التفاصيل فقد 

ان  1في جدول  الواردةالبيانات  أوضحتفقد  الفرعيةوبحساب المتوسط المرجح لتلك المشكالت  ،اإليه اإلشارةالسابق 
 الترقيةوعدم ربط  ،ائز للمتفوقين في نهاية التدريب: عدم وجود جو التدريب تمثلت فيبحوافز  الخاصةاهم المشكالت 
بين في للمتدر  المعنويةوعدم اهتمام المسئولين عن التدريب بتوزيع شهادات التدريب لرفع الروح  ،الوظيفةبالتدريب في 

. درجة على الترتيب 7581و درجة 753الت المرجح لتلك المشك حيث بلغت قيمة المتوسط ،نهاية البرنامج التدريبي
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فيما  أما الوظيفة.ربط التدريب بالترقي في  وأيضافي نهاية التدريب  العينيةالجوائز  أهميةوتعكس تلك النتائج مدى 
الزيارات  ألجراء الالزمةعدم توفر وسائل المواصالت  ان:النتائج  أوضحت" فقد واإلقامة اإلعاشةيتعلق بمشكالت "

كانت في مقدمة  التدريب. أثناء الجيدة التغذيةوعدم توفر  التدريب، أثناءعدم توفر وسائل الترفيه و  الميدانية،
درجة على  7.11و درجة، 7.18و درجة، 7.11حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح لتلك المشكالت  المشكالت،
           المرجوة. أهدافهدريب المتدربين حتى يحقق الت وا عاشة إلقامةضرورة التخطيط  إلىوهذا يشير  الترتيب،

من وجهة نظر المرشدين المبحوثين اإلرشاديحل مشكالت التدريب  أهميةترتيب  5جدول رقم   
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 المرجح

االنحراف  م المشكلة
 المعياري 

المتوسط 
 المرجح

 م المشكلة

بميعاد انعقاد دورات التدري 75559 13517 ز التدريبحواف 75812 15728 1   5 

واإلقامة اإلعاشة  75131 15555 2 مساعدات التدريب 75125 13553  7 

 9 اختيار المتدرب 75975 15511 8 احتياجات التدريب 55339 13521

 5 المتدرب 75758 15513 3 المدرب 55392 13511

 1 محتوى التدريب 75555 15119 51 مكان التدريب 55188 13513

 مالحتياجاته مسبقة دراسةالبحث ان مشكالت اختيار بعض المرشحين للتدريب بدون نتائج  وأوضحت أيضا
 التدريبيةوعدم استشارة المتدربين لحضور الدورات  المتدربين.في اختيار  الشخصيةالعالقات  للتدريب. وتدخل الفعلية

 751و درجة، 7.17لها  المتدرب " حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح الخاصة باختيارالمشكالت  أولىكانت من 
وتؤكد هذه النتائج على ضرورة ربط التدريب بالترقي في الوظائف مما يستوجب  الترتيب،درجة على  7.1و درجة،
قبل وضع برامج  الفعليةاحتياجاتهم  دراسةموضوعيه عند اختيار المرشحين لحضور التدريب مع  معاييروضع 
 أثناء الجانبية المحاضرة، واألحاديثمكتوبه قبل  التدريبيةلمتدربين المادة ا إعطاءالنتائج ان عدم  أشارتكما  .التدريب
"  الخاصةوعدم اهتمام المسئولين عن التدريب بحل مشكالت المتدربين قد جاءت في مقدمة المشكالت  التدريب،

وهذه  رتيب،التدرجة على  7.95و درجة، 7.12و درجة، 7.12حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح لها  "،بالمتدرب 
 المطلوبة التدريبيةالتخطيط الجيد لعملية التدريب مع توفير كافة التسهيالت  أهميةالنتائج توضح ما سبق قوله من 

 للمتدربين.

فقد امكن ترتيبها بناء على قيمة  التدريبية" انعقاد الدورات "بموعد الخاصةفيما يتعلق بالمشكالت  أما 
ل البرنامج ومكانها قب التدريبية الدورةالمتدربين بموعد انعقاد  اختار: عدم حو التاليلمرجح لكل منها على النالمتوسط ا

غير مناسبه  أوقاتوتنفيذ التدريب في  ،درجة 7595ة المتوسط المرجح لها حيث بلغت قيم ،التدريبي بفترة كافيه
مع  بال تتناس أوقاتريب في وتنفيذ التد  ،درجة 7558ة المتوسط المرجح لها حيث بلغت قيم ،ف المتدربينلظرو 

بتنفيذ  عدم اهتمام بعض المدربين وأخيرا ،درجة 7555ة المتوسط المرجح لها حيث بلغت قيم ،المحتوى التدريبي



 ISSN: 1992-7479                                                           7152، 5عدد  51اعية، مجلد مجلة األنبار للعلوم الزر 

266 
 

" "بمحتوى التدريب الخاصةالمشكالت  أماة درج 7517يمة المتوسط المرجح لها حيث بلغت ق، الجدول الزمني للبرنامج
وعدم مناسبة موضوعات  العملية، التطبيقيةاحتواء موضوعات التدريب على الجوانب  النتائج : ان عدم أوضحتفقد 

يا كانت واحتواء البرنامج التدريبي على موضوعات يصعب تطبيقها عمل ،لتغلب على مشاكل العمل الميدانيالتدريب ل
درجة على  7.57و ،درجة 7572و ة،درج 7599ة المتوسط المرجح لها حيث بلغت قيم ،في  مقدمة تلك المشكالت

التدريب واضحة  أهدافمع مراعاة ان تكون  التدريبيةالتخطيط الجيد للعملية  أهمية إلىوهذه النتائج تشير  بالتتري
                                .                               األهدافومحددة ليسهل وضع محتوى تدريبي يحقق تلك 

وقصور بعض برامج  التدريب،عدم تحديد احتياجات المتدرب قبل وضع برامج  إلىالنتائج  أشارت أيضا
 التدريب،لبعض المسئولين في تحديد موضوعات  العلميةوضعف القدرات  المتدربين،التدريب في تلبية احتياجات 
 ،درجة 7552ة المتوسط المرجح لها حيث بلغت قيم "." باحتياجات المتدرب  الخاصةوكانت في مقدمة المشكالت 

وذلك  للتدريب،للمتدربين عند التخطيط  التدريبيةدراسة االحتياجات  أهميةوهذا يوضح على الترتيب.  5532و 7592و
الخاصة فيما يتعلق بالمشكالت  أما التدريبي.للبرنامج  التدريبية األهدافحتى يتم تلبية تلك االحتياجات عند وضع 

عرض البيانات في برنامج  أفالم (Data Show)ن عدم استخدام ا النتائج: أوضحت" فقد بمساعدات التدريب"
 أجهزة أعطال إصالحوعدم كفاءة الفنيين في  التدريب، أثناءوالنماذج المجسمة األشكال وعدم استخدام  التدريب،
 7.55و درجة، 7.75و درجة، 7.75لها  المرجةكانت في مقدمة تلك المشكالت حيث بلغت قيمة المتوسط  التدريب،

 ألنهاالتدريب  أثناء والبصرية السمعيةاستخدام المعينات  أهميةمدى  إلىوهذه النتيجة تشير  الترتيب،رجة على د
  التدريب.تساعد المتدرب على االستفادة من 

وضعف بعض  التدريب، أثناءانتباه المتدربين  بأثارةبعض المدربين  صعوبة قيامالنتائج ان  أوضحت
 القوية العالقة إيجادوعدم قدرة بعض المدربين على  الراي، وأبداء للمناقشةللمتدربين  ةالفرص إعطاءالمدربين في 
كانت في مقدمة  تطبيقي.واقع عملي  إلى النظرية األفكاروصعوبة قيام بعض المدربين بتحويل  المتدربين،بينهم وبين 
 درجة، 7.59و درجة، 7.52و جة،در  7.53" حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح لها "بالمدرب المتصلةالمشكالت 

في تنفيذ برامج  العالية الكفاءةاختيار المدربين ذوي  أهميةوهذه النتيجة تعكس مدى  الترتيب.درجة على  7.55و
لحجب  بالقاعةوعدم وجود ستائر  التدريب،بقاعة  التهويةالنتائج ان سوء  أوضحت وأيضا للمرشدين،التدريب 
 أولىالقاعة للمدربين من  أخروعدم سماع الجالسين في  التدريب،ين لمكان وصعوبة وصول المتدرب اإلضاءة،

 درجة، 7.11و درجة، 7.12حيث بلغت قيمة المتوسط المرجح لتلك المشكالت  "،"بمكان التدريب الخاصةالمشكالت 
حيث يسهل اختيار مكان التدريب ب أهمية إلىوهذا يشير  الترتيب.درجة على  5.87و درجة، 5.88و درجة، 5.31و

الجيدة حتى يكون مكان  والتهوية والسماعات،كما يوضح ضرورة تجهيز مكان التدريب بالستائر  ،إليهالوصول 
 التدريب.التدريب مناسبا لتنفيذ 
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للمرشدين الزراعيين تعد غاية في  اإلرشاديبناء على ما سبق فانه يتضح ان دراسة مشكالت التدريب 
التدريب والتي بوجودها تجعل  أهدافعلى معوقات التدريب والتي تعتبر عائقا لتحقيق  تلقي الضوء ألنهاوذلك  األهمية
 التدريبيةهذا فضال عن انه يمكن االهتداء بنتائج هذا البحث عند التخطيط للبرامج  منه. فأئدهال  اإلرشاديالتدريب 
التي تناولها البحث بهدف  التدريبيةت المشكال أهميةالضوء على  ءاللقا إلى إضافة .عامةبصفة  اإلرشادينللعاملين 

 التنموية أدوارهم تأديةالتدريب في تنمية معارف ومهارات واتجاهات المرشدين الزراعيين حتى يستطيعون  أسهمزيادة 
  عالية.بكفاءة 

من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين الفرعيةترتيب المشكالت  5جدول رقم   

المتوسط 
 المرجح

حالمتوسط المرج م المشكلة  م المشكلة 

   واإلقامة: اإلعاشةمشكالت     التدريب:مشكالت خاصة بحوافز  

 راءألج الالزمةعدم توافر وسائل المواصالت  2375
  الميدانيةالزيارات 

يبعدم وجود جوائز للمتفوقين في نهاية التدر  753 5  5 

يب التدر  أثناءعدم توفر وسائل الترفيه  2353 الوظيفةبالتدريب في  الترقيةربط عدم  7582 7   7 

بالتدري أثناءعدم توفر التغذية الجيدة  2355 شهادات  عدم اهتمام المسئولين عن التدريب بتوزيع 7581 9 
ج التدريبيالتدريب على المتدربين في نهاية البرنام  

9 

بالتدري أثناء الطبية الرعايةعدم توفر  2355 في  رف بدالت التدريبعدم اهتمام جهة العمل بص 7528 5 
 نهاية التدريب

5 

لخدمة المتدربين الالزمةقلة العمالة  2353  عدم االهتمام بصرف حوافز التدريب النقدية 7522 1 
 واالنتقاالت للمتدربين

1 

 عدم تدخل المسئولين عن التدريب لحل 2355
 مشاكل المتدربين 

قات لعالعدم اهتمام المسئولين عن التدريب بتنمية ا 7512 1
بين المتدربين  االجتماعية  

1 

  مشكالت اختيار المتدرب     مشكالت اختيار المتدرب 

لتدريبتدخل الوساطة في العمل في اختيار المرشحين ل 2351 ة مسبقة اختيار بعض المرشحين للتدريب بدون دراس 7517 5 
 الحتياجاتهم الفعلية للتدريب

5 

رهمن العاملين كل دو  تركيز التدريب على مجموعة معينه 2325 بينالمتدر  مع الرؤساء في اختيار الشخصيةتدخل العالقات  751 1   7 

بيةالتدريعدم معرفة المتدربين بالهدف من الدورة  2312 دريبيةالتعدم استشارة المتدربين لحضور الدورات  751 1   9 
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 م المشكلة المتوسط المرجح م المشكلة المتوسط المرجح
  بالتدريب:صة مشكالت خا     التدريبي:مشكالت المحتوى  

به قبل عدم عطاء المتدربين المادة التدريبية مكتو  2371
 المحاضرة

 بيقيةالتطعدم احتواء موضوع التدريب على الجوانب  7599 5
 العملية.

5 

يبالتدر  أثناءللمتدربين  الجانبية األحاديث 2351  ت العملعدم مقابلة المحتوى التدريبي لمشكال 7572 7 
 الميداني.

7 

كالت عدم اهتمام المسئولين عن التدريب بحل مش 2305
 المتدربين

قها احتواء البرنامج على موضوعات يصعب تطبي 7557 9
 عمليا.

9 

التدريب أثناءملل بعض المتدربين  2315 المتدربين.عدم مناسبة المحتوى لحاجة  7517 5   5 

ون دريب دخروج بعض المتدربين من قاعة الت 2315
 استئذان

شادياإلر العمل  أهدافعدم مناسبة المحتوى لتحقيق  5537 1  1 

الواحدة الدورةزيادة عدد المتدربين في  1331  1 صعوبة وتعقد بعض موضوعات التدريب 5589 1 

  المتدرب:مشكالت احتياجات    2 بعض المتدربين بعدم جدوى التدريب إحساس 133
  ج عدم تحديد احتياجات المتدرب قبل وضع برام 7552  التدريب: بميعاد دورات ةمشكالت خاص

 التدريب.

5 

ترة كافيهالمتدربين بميعاد التدريب ومكانه بف اختارعدم  2301 ياجات قصور بعض برامج التدريب في تلبية احت 7592 5 
 المتدربين.

7 

المتدربين غير مناسبه لظروف أوقاتتنفيذ التدريب في  2313 تحديد  القدرات العلمية لبعض المسئولين فيضعف  5532 7 
 موضوعات التدريب

9 

التدريبي  ال تتناسب والمحتوى  أوقاتتنفيذ التدريب في  2311  9    المتدرب:مشكالت احتياجات  

برنامجعدم اهتمام بعض المدربين بتنفيذ الجدول الزمني لل 2312 يببوضع برامج التدر  متخصصةقيام جهات غير  553 5   5 

  

  التدريب:مشكالت مساعدات 

 فنيةاللمام المسئولين عن التدريب بالمعارف إعدم  5588 
   اإلرشاديالمرتبطة بالعمل 

1 

امها.استخد أثناءمساعدات التدريب  أعطالكثرة  2313  تركيز بعض برامج التدريب على موضوعات ال 5521 5 
ا المتدرب في عملهإليهيحتاج   

1 

منها  على تحقيق الغرض التدريبيةعدات عدم قدرة بعض المسا 2310  1    التدريب:مشكالت مساعدات  

تدريبي التدريب مع محتوى البرنامج ال أجهزةعدم مناسبة  1333 تدريبيه الفيديو والسينما كمعينات أفالمعدم استخدام  7575 1   5 
دون  ةالتدريبياستخدام المدربين لبعض المساعدات  1372

إليها.الحاجة   

 والنماذج لألشكالعدم استخدام بعض المدربين  7575 2
 المجسمة 

7 

.التدريب أجهزة إصالحعدم كفاءة الفنيين في  7555     9 
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 م المشكلة المتوسط المرجح م المشكلة المتوسط المرجح
   بالمدرب:مشكالت خاصة     التدريب:مشكالت خاصة بمكان  

كثرة تدخين المتدربين بقاعة التدريب مع سوء  7512 5 دربين انتباه المت بإثارةصعوبة قيام المدربين  2313
 التهوية

5 

 الفرصة إعطاءضعف قدرة بعض المدربين في  2311
 المناقشةللمتدربين في 

داخل قاعة  اإلضاءةعدم وجود ستائر لحجب  7511 7
 التدريب

7 

ة قوي عالقة إيجادعدم قدرة بعض المدربين على  2310
 بينهم وبين المتدربين

 9 مكان التدريب إلىصعوبة وصول المتدربين  5531 9

 النظرية اراألفكصعوبة قيام بعض المدربين بتحويل  2311
واقع عملي تطبيقي إلى  

 5 عدم مناسبة مكان التدريب الستخدام المعينات 5588 5

دريبالت أثناءعلى بعض المدربين  اإلرهاقظهور  2315  1 ة التدريبعدم وجود سماعات كافيه بقاع 5587 1 

 1 بقاعة التدريب واألثاثتهالك المقاعد  5527 1 نقص تخصص بعض المدربين في موضوع التدريب 1330

 2 داخل قاعة التدريب المدربصعوبة حركة  5518 2 صعوبة توضيح بعض المعلومات للمتدربين 1332

 8 بقاعة التدريب اإلضاءةف ضع 5515 8 التدريب أثناءصعوبة سيطرة بعض المدربين على المتدربين  133

 3 عدم مناسبة قاعة التدريب بعدد المتدربين  5517 3 على تساؤالت المتدربين لإلجابةعدم مقدرة بعض المدربين  1311

 51 عدم توفر التهوية المناسبة بقاعة التدريب 551 51 عدم اهتمام المدرب بموضوع التدريب الرئيسي  1351

 المصادر

  األردن النفائس،مكتبة دائر  اإلحصاء، .5332 مصطفى،جاسم  وجاسم،محمد جميل  هيم،ابرا -5         

التغييرات الحاصلة في النظم المز رعيه المستهدفة في البرنامج الوطني لتطوير  تقويم 7111الرزاق،عبد  أشواق البدري،-7         
كلية  الزراعي،والتعليم  اإلرشادقسم  ة،منشور غير  دكتوراه، أطروحة بغداد،الري بالرش في محافظة  ثقافة

 بغداد. الزراعة،

 .مطبعة جده السكانية،الدمج الثقافة . 5333 حسن،خيري  السعودي،-9

ورقة عمل  الزراعيين،الخدمة الحتياجات المرشدين  أثناءمدى شمول البرنامج التدريبي . 7115 شعبان،غنيم  الجارحي،-5
 .جامعة المنصور العربية،والتنمية في البالد المؤتمر العاشر لالقتصاد  محورية،

 .مطبعة المثنى بغداد، األعمال، إدارةالتدريب في  أثر. 7117 الله، عبداحمد  الجميلي،-1

 النفط،وزارة  ،55العدد  والتنمية،مجلة النفط  العاملة،للقوى  أساسيمدخل  النظم،تدريب بمنظور  محمود،جاسم  سالم،-1
 .7119 ،دائرة نفط الشمال

 .بغداد الفجر،دار  واالجتماعي،نظرية التغيير النفسي  ،7155 حسن،ساهر  سداد،-2

 .األردن للنشر،دار النفائس  البشرية،الموارد  إدارة .7151 حسين،علي  السلمي،-8     
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 .جامعة بغداد العالي،وزارة التعليم  الزراعي، اإلرشادعلم . 5331 احمد، هعبد الل السامرائي،-3

المملكة العربية  الرياض، الثانية،الطبعة  ،الخدمة أثناءاالتجاهات المعاصرة في التدريب . 7113 سعيد،غانم  ف،شري-51
 .دار العلم للطباعة والنشر السعودية،

 العراقية،مجلة العلوم الزراعية  الزراعة،المعرفية للمالكات اإلرشادية في وزارة  الحاجة. 7112 خضير،حسين  الطائي،-55
 .جامعة بغداد –كلية الزراعة  ،98د العد

كلية  دكتوراه،رسالة  للعاملين،العوامل المؤثرة على فاعلية المواقف التدريبية . 5338 محمد،سعد الدين  العال،عبد -57
 .الزراعة جامعة القاهرة

 اإلشرافيلمستوى للعاملين با إرشاديتخطيط برنامج تدريبي  إجراءاتمستوى . 7115 محمد،سعد الدين  العال،عبد -59
مجلة العلوم  الزقازيق،جامعة  –كلية الزراعة  منشور،بحث  الدلتا،في بعض محافظات شرق  اإلرشادي
 .1العدد  التطبيقية،

 .العراق –داد بغ –مكتبة المثنى  البشرية،الموارد  إدارة .7115ماهر،محمد  العمري،-55

  .جامعة بغداد–ة التعليم العاليوزار –تعميم التجارب الزراعيةو  اإلحصائية. مبادئ الطرق 7117شمخي،جابر  عدنان،-51

 اإلنمائيةمستوى دافعية المرشدين الزراعيين والبحاثيين العلميين نحو العمل في البرامج  .7117 حمدان،احمد  عجيلي،-51
  .عة بغدادجام –الزراعة  ، كليةرةمنشو  ماجستير، غير رسالة العوامل،الزراعية في العراق وعالقتها ببعض 

مستوى تطبيق متبعي الرتب العليا من بذور الحنطة للتوصيات العلمية ذات الصلة  .7115،امل نجم، عجيلي-52
 .ادبغد –الزراعة  ، كليةرةمنشو  ماجستير، غيررسالة  بها،بالعمليات الزراعية الموصي 

 الخدمي،دمة للعاملين في المجال الزراعي الخ أثناءدراسة تحديد االحتياجات التدريبية  .7111 يوسف،خيري  غسان،-58
  .57العدد  –لة الزراعة والتنمية مج مصر،جمهورية  منشور،بحث 

 

 


