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المبحوثين في مدى تواجد بعض المشكالت التي هدف البحث التعرف على رأي  
تواجه العاملين في اإلرشاد عند نقل أثر التدريب إلى مكان عملهم في إدارة البرامج 
التدريبية الزراعيين. وقد إجري البحث على بعض المسؤولين اإلرشاديين الزراعيين في 

مسؤول إرشادي،  25العراقية، وقد بلغت عينة البحث  مجموعة من الدوائر الزراعية
بالمقابلة الشخصية مع المبحوثين  2017وجمعت البيانات خالل شهر ايلول 

بإستخدام استمارة إستبيان تم إعدادها لتحقيق أهداف البحث، وإعتمد في عرض 
وتحليل البيانات على العرض الجدولي بالتكرارات والنسبة المئوية )المتوسط النسبي(. 

جود مشكالت لها تأثير على إدارة البرامج التدريبية، كانت أبرز نتائج البحث هو و 
وكذلك ضعف في إدارة البرامج التدريبية تخطيطًا وتنفيذًا ومتابعة وتقويم. وأبرز 
التوصيات لنتائج البحث على المنظمات الزراعية بشكل عام وخصوصًا المنظمات 

ة في المنظمات مراعاة )اإلرشاد الزراعي( المسؤولة على التدريب وتنمية الموارد البشري
 وجود متخصصين مشرفين على إدارة البرامج التدريبية.
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PROBLEMS OF THE IMPACT OF TRAINING IN THE 

MANAGEMENT OF TRAINING PROGRAMS FOR 

AGRICULTURAL EXTENSION WORKERS TO THEIR PLACE OF 

WORK ACCORDING TO AGRICULTURAL EXTENSION 

OFFICIALS 

M. H. S. AL-Hamdiny 

University of Fallujah - Management and Economics 
Abstract 

The aim of the research is The respondents' opinion regarding the extent of some 

problems facing extension workers when transferring the impact of training to their place 

of work in the management of agricultural training programs. The research was 

conducted on some agricultural extension officers in a group of Iraqi agricultural 

departments. The research sample reached 25 officials and collected data during the 

month of September 2017 in a personal interview with the respondents using a 

questionnaire prepared to achieve the research objectives. Table width with frequency 

and percentage (relative average). The main results of the research is the existence of 

problems that have an impact on the management of training programs, as well as 

weakness in the management of training programs planning, implementation, follow-up 

and evaluation. The most prominent recommendations for the results of the research on 

agricultural organizations in general, especially organizations (agricultural extension) 

responsible for training and human resources development in the organizations taking 

into account the presence of specialists supervising the management of training programs. 
 

Keywords: problems, management of training programs, extension officers. 
 

 المقدمة ومشكلة البحث
ُتعد الزراعة قاعدة كل تطور حضاري، واستقرار بشري ورخاء وأمن لحياة اإلنسان منُذ أن وجد على  هذه األرض  
يعد قطاع الزراعي أحد أهم القطاعات التي تركز عليها برامج التنمية في مختلف الدول العالم و الدول النامية  (.1)

(. ونظرا ألهمية 2) زمة للسكان يعد أحد اهداف عملية التنميةبصفة خاصة، إذ أن الوفاء باالحتياجات الغذائية الال
الزراعة فقد نشأت العديد من التنظيمات التي تهتم بالزراعة وبهؤالء السكان الريفيين وُيعد اإلرشاد الزراعي أحد هذه 

راعي بنقل نتائج أذ يقوم اإلرشاد الز  (.3التنظمات التي تسعى على النهوض بالزراعة واالرتقاء بالحياة الريفية )
األبحاث العلمية واألفكار المزرعية المستحدثة بعد تبسيطها إلى حيز التطبيق العملي لهذه األفكار والممارسات 
الزراعية المستحدثة في حقول المزارعين. ويمتد النشاط اإلرشادي من مجرد توصيل المعلومات إلى أقناع الزراع بها 

الماهر لمختلف العمليات الزراعية و حسن استخدام الوسائل التكنلوجيا، وال يتم إال ومساعدتهم وتدريبهم كيفية األداء 
يعد اإلرشاد  (.4معه ) مااللتحااختالف المناسبات التي تمكن رجاله م مع الريفيين في كل مناسبة بل و من خالل التحا

للزراع من خالل أحداث تغيرات سلوكية  الزراعي احد األنظمة التعليمية المتميزة التي تستهدف رفع القدرة اإلنتاجية
بني كل ما مرغوبة في معارف واتجاهات الزراع كوسيلة لدفع عجلة التنمية الريفية، استنادا إلة اإلقناع والعمل على ت

لمحاصيل الزراعية، كذلك من لة في كافة مجاالت انتاج وتسويق مختلف أفكار زراعيهو مستحدث من أساليب و 
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ية مستهدفة لرفع مهارات الزراع و مستوي أدائهم للعمليات الزراعية والتسويقية، حتى يمكن أداء أحداث تغيرات سلوك
المواصفات المحلية والعالمية للسلعة  تطلبهتلك العمليات بكفاءة أعلى، وحتى يكون المنتج النهائي متفق مع ما 
يادة الكفاءة االقتصادية الزراعية، وال شك الزراعية. تهتم الدولة دائما بالزراعة وتسعى إلى تطويرها من خالل ز 

االستخدام األمثل للموارد المتاحة ويتوقف على نوع التقنية المناسبة حتى يمكن الحصول على مستوى عالي من 
اإلنتاجية، كما أن زيادة اإلنتاج الزراعي تساعد على أحداث عملية التنمية وسد الفجوة الغذائية، هذا ال يتم إال من 

ويل الوضع الزراعي التقليدي إلى زراعة حديثة من خالل وجود بحوث زراعية تطبيقية وجهاز لإلرشاد ذو خالل تح
من العمل اإلرشادي الزراعي، وذلك من خالل تطوير الجهاز اإلرشادي  كفاءة عالية حتى يمكن تحقيق العائد المرجو

رشاد الزراعي عملية تعليمية تعتمد في المقام وتكامل تنظيمه من عاملين وبرامج وطرق ووسائل. ومن منطلق أن اإل
األول على أقناع السكان الريفيين على أختالف حاجاتهم وطموحاتهم بالتحقيق تقدم ملموس في طريقة حياة 

(. فاإلرشاد الزراعي له فلسفة واضحة فهو يساعد الناس على مساعدة أنفسهم في تغيير سلوكهم 5المجتمعات الريفية )
 ا واجتماعياً عوري والتنفيذي في مواجهة مشكالت حياتهم بهدف إحداث التغيرات المطلوبة اقتصاديً التفكيري والش

 كنتيجة لهذ السلوك، أي أن اإلرشاد الزراعي هدفه األساسي هو تغيير السلوك أما األهداف االقتصادية االجتماعية
( ويمثل التدريب اإلرشادي أحد المحطات المهمة التي تستوقف تغيير 1األخرى فهي تابعة لهذا التغير السلوكي )

السلوك في العمل اإلرشادي ومنها زيادة العائد من الرأس المال البشري من خالل استثمار طاقات األفراد اإلنتاجية 
قيق أقصى إنتاج ممكن، والتنمية ال تتوفر دون االعتماد على واإلمكانات المتاحة، وتنظيم العالقات اإلنسانية لتح

(. أن 6العنصر البشري الذي يعمل على اإلعداد والتجهيز ويزودها بالمعرفة والمهارات وتلك هي المهمة التدريب )
وء انخفاض العائد من التدريب وتركيزها على إكساب المعارف فقط دون تحقيق األهداف التدريبية المتكاملة، وس

(. أن أهمية دافع 7اختيار المتدربين، والتركيز على استخدام المواد العلمية وليس التدريبية في تنفيذ البرامج التدريبية )
االنجاز في التنمية البشرية لتأثيرها على اإلستفادة من األنشطة الخاصة بتنمية القدرات األفراد والتي يعد التدريب من 

اد بطبيعتها تعليمية وهي نقص المعلومات والمهارات اإلرشادية وفلسفة اإلرشاد وأهدافه أن مشكالت اإلرش (.8أهمها )
(. والمرشدين 1وقصور األهتمام في تحسين الزراعة ويجب أخذها بنظر االعتبار عند تخطيط البرامج اإلرشادية )

ادية، ويقع عليهم عبء االتصال والعاملين في هذا الميدان هم المنفذون الفعليون بالمستوى المحلي للبرامج اإلرش
المباشر بالمسترشدين ومشاكلهم ونجاح اإلرشاد وتطويره لذا وجبت الدقة في اختيارهم وتدريبهم التدريب الفني الكافي 

(.أذن التدريب يراد به آحداث تغييرات معينة في مجموعة من الناس، ويمكن عن طريقها مساعة الموظفين 1)
فاءة ومقدرة سواء في أداء أعمالهم الحالية والمستقبلية وذلك بتكوين عادات فكرية وعملية والعاملين ليكونوا أكثر ك

إن ضرورة األهتمام واختيار المرشد الزراعي ورفع كفاءة أدائه من  (.9واكتساب مهارات ومعارف واتجاهات جديدة )
ساعده على القيام بأدواره العديدة المنوط بها خالل التدريب الجيد والمستمر وتوفير العوامل واألدوات واإلمكانات التي ت

أن أهمية التدريب المهني الزراعي توضح أهداف المنظمة التي يخدم بها المتدرب وتعريفه واجباته  (.10بنجاح )
ورفع كفايته وكذلك نقل األفكار والمعلومات الجديدة ورفع مهارة المتدرب في اتخاذ القرار، ومن أهداف  هومسؤوليات

يب تغيير دوافع واتجاهات ومهارات المتدرب، وهناك عوامل مؤثرة في التدريب أعدادهم، والوقت، تخصصاتهم التدر 
أماكن التدريب، مساعدات التدريب، ميزانية التدريب، وكذلك للتدريب مبادئ ومن أهمها مبدأ انتقال التدريب الذي هو 
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ر فيه عوامل النجاح التي تمكن المتدرب من نقل ما تدرب صدد دراستنا الحالية أن التدريب ال يؤدي مهمته إال تتوف
(. يجب أن يصمم الدريب للمرشدين والعاملين في الجانب الزراعي 9عليه إلى األعمال التي يؤثر فيها هذا التدريب )

العامل  واهتماماتهم ومتطلبات وظيفتهم ومتمشيا مع أهداف الخدمة اإلرشادية وأن يساعد المرشد أو مالحتياجاتهوفقا 
عند القيام بالتدريب فأنه من  (.11في مجال الزراعي على التفكير أكثر تطورًا وأن يبنى على المعرفة العلمية )

التي يشعر من خاللها بقوته أو ضعفه وذلك لتوفير  تالمجاالالواجب فحص الخبرات التدريبية السابقة للشص إليجاد 
(. يمكن تحسين واقع المرشديين الزراعيين ورفع كفاءة 12تدريب )التدريب المطلوب وتقدير حاجات الموظفيين لل

أدائهم من خالل عمل دورات تدريبية في كليات الزراعة والمراكز البحثية في العطلة الصيفية، وأن عملية أعداد 
(. 13ة )وتأهيل المرشد الزراعي ن االمور المهمة جدا وفقا لمجموعة من األسس المتفق عليه في الفلسفة اإلرشادي

بل هو أحد أنشطتها، ويمثل مختلف العاملين في  وعليه التدريب ضرورة لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،
التنمية لفهم أدوارهم وأدوار غيرهم وطبيعة العالقة بين األدوار والمنظمات والمسئولية، وكيفية التخطيط والتنفيذ 

.يعد عملية نقل ما تم التدريب عليه إلى الممارسة أو التطبيق الفعلي في  (14والمتابعة والتقييم للبرامج التنموية )
موقع العمل هي بل شك الغاية األساسية للتدريب وكل الجهود التي تبذل من أجل تحسين األداء ومن ثم تحسين جودة 

الفعال  قالتطبيهي  (15العمل في تحقيق األهداف المنشودة ألي منظمة، فهذه العملية كما يشير إليها كاًل من )
يشير الواقع العملي التدريب من داخل وخارج الوظيفة. والمستمر من جانب المتدربين للمعرفة والمهارات المكتسبة من 

ي ( أن الدراسات أجريت ف16إلى أن الكثير مما يتم التدريب عليه ال يتم نقله إلى حيز العمل أو تطبقه أذ يذكر )
% فقط مما يتم أكتسابه في برامج التدريب ينتقل إلى حيث الممارسة والتطبيق 25-20الدول المتقدمة تشير أي أن 

( بأن االستفادة الفعلية 15إلى مجاالت األداء وهذا ما تم تأكيده في بحوث في الواليات المتحدة االمريكية، أذ ذكرت )
( أن التدريب العاملين في 17نتج )واست، % فقط10ال تزيد عن  U.S.Aمن االستثمارات التي تنفق على التدريب في 

اإلرشاد الزراعي ضعيف وبحاجة إلى تطوير وزيادة التركيز على تلقي العاملين للتدريب من حيث إدارة البرامج 
وفقًا للمستويات  التدريبة وكذلك عدد الدورات، وأنواعها، وعدد ساعات التدريب، وكذلك االستفادة منه بالتخصص

هنا جاءت فكرة على وجود مشكالت تواجه المتدربين عند نقل التدريب إلى مواقع عملهم والتي اإلدارية الثالثة. ومن 
 تتعلق بأدارة برامج التدريب والستفادة منها، وكذلك أثر تلك المشكالت على التدريب.

 األهداف البحثية
للموظفين الزراعيين  الهدف العام للبحث التعرف على مدى وجود المشكالت في إدارة البرامج التدريبية -

وتأثيرها برأي مسؤولي التدريب اإلرشاد الزراعي عند نقلها إلى مكان عملهم. وينبثق منه األهداف الفرعية 
 التالية:

 المشكالت في مكان العمل. المبحوثين في مدى وجود ءآراالتعرف على  -1
 المشكالت في مكان العمل. آراء المبحوثين في مدى تأثير التعرف على -2
ف على آراء المبحوثين في مدى وجود وتأثير المشكالت في إدارة البرنامج التدريبي تخطيطًا التعر  -3

 وتنفيذًا ومتابعة وتقييم.
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 الطريقة البحثية

شاملة البحث: أجرى البحث على مسؤولي عملية التدريب في بعض الدوائر الزراعية العراقية المختلفة، وقد بلغ عدد 
 مبحوثًا. 25المبحوثين 

التي شملها البحث وبالمقابلة الشخصية  البيانات: جمعت البيانات من مسؤولي التدريب في الدوائر الزراعيةجمع 
باستخدام استمارة استبيان الي تم إعدادها لتوفير البيانات الالزمة لتحقيق أهداف البحث، منها أسئلة عن مشكالت نقل 

ستويات أربعة ) يوجد بشدة، يوجد بدرجة متوسطة، يوجد بدرجة أثر التدريب في المنظمة اإلرشادية واألسئلة كانت بم
مشكلة وبذلك تكون الدرجة العليا  11درجة على التوالي بواقع  1و 2، 3، 4ضعيفة، ال يوجد( وأعطيت لها األوزان 

ات بمستوي دريب من المشكالت وكانت األسئلةومنها مشكالت تأثير ذلك على الت ،11والدرجة الدنيا  44للمقياس 
درجة على  1و 2، 3، 4  يوجد تأثير وأعطيت لها األوزانأربعة )تأثير عالي، تأثير متوسط، تأثير ضعيف، ال

. إما فيما يخص عدد مشكالت 12والدرجة الدنيا  48مشكلة وبذلك تكون الدرجة العليا للمقياس  12بواقع  التوالي(
على التوالي وأعطيت الوزان  8، 11، 11ت المشكالت بعدد فقرات إدارة البرنامج التدريبي تخطيطًا وتنفيذًا وتقيمًا فكان

 30درجة والحد األدنى  120لها كما سبق بوجود المشكالت وتأثيرها وبلغ الحد األعلى لدرجة القياس إدارة البرنامج 
البرنامج مع درجة ) مشكالت إدارة  42درجة والدرجة الدنيا  168درجة، أذن تكون الدرجة العليا ألجمالي المقياس 

 .1مشكالت مكان العمل( كما مبين بالجدول 

 مستويات المقياس والحدود الدنيا والعليا للدرجة والمتوسط النسبي. 1جدول 

 الحدود الدنيا والعليا للمتوسط النسبي % الحدود الدنيا والعليا للدرجة المستوى 
 % 60 –صفر  درجة 60 - 30 ضعيف
 % 80 – 61 درجة 90 – 61 متوسط
 % 100 – 91 درجة 120 – 91 مرتفع

 

الوسائل اإلحصائية: وتم أستخدام التكرارات، المتوسط الحسابي، والنسبة المؤية، وكان حساب المتوسط النسبي هو 
حاصل قسمة متوسط درجة الوجود مقسوما عل تأثير المشكل مقسوما على الدرجة العليا لمتدرج القياس مضروبا 

 المستخدمة في المقياس.بعدد الفقرات 

 النتائج والمناقشة
للموظفين الزراعيين وتأثيرها  التعرف على مدى وجود المشكالت في إدارة البرامج التدريبية الهدف العام للبحث: -

أظهرت نتائج البحث أنمدى وجود المشكالت في  برأي مسؤولي التدريب اإلرشاد الزراعي عند نقلها إلى مكان عملهم.
للموظفين الزراعيين وتأثيرها برأي مسؤولي التدريب اإلرشاد الزراعي عند نقلها إلى مكان عملهم  البرامج التدريبيةإدارة 
% ، وكان المتوسط النسبي 76،6% وكان تأثيرها 67،6النسبي لوجود المشكالت هو  المتوسط يلي: كان كما
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%، وكان المتوسط النسبي في وجود 66،5ن تأثيرها % ، وكا59،2لوجود المشكالت في إدارة البرنامج التدريبي هو 
 .2%، كما مبين في الجدول  71،5% وكان تأثيره  63،4أثر نقل التدريب إلى مكان العمل هو 

للموظفين الزراعيين وتأثيرها برأي مسؤولي التدريب  مدى وجود المشكالت في إدارة البرامج التدريبية 2جدول 
 إلى مكان عملهم.اإلرشاد الزراعي عند نقلها 

 المتوسط النسبي لتأثير المشكلة المتوسط النسبي لوجود المشكلة المشكالت

 %76,6 %67,6 مشكالت مكان العمل
 %66,5 %59,2 مشكالت إدارة البرنامج التدريبي

 %71,5 %63,4 مشكالت أنتقال أثر التدريب

ين وتأثيرها برأي للموظفين الزراعي التدريبيةأن مدى وجود المشكالت في إدارة البرامج  2يستنتج من جدول 
اإلرشاد الزراعي عند نقلها إلى مكان عملهم، كانت بدرجة متوسطة، وأن مدى وجود وتأثير  مسؤولي التدريب

مسؤولي التدريب اإلرشاد الزراعي كانت ضعيفة، وهذا يعود إلى أن  برأي المشكالت في إدارة البرنامج التدريبي
مكان العمل له تأثير كبير في نقل التدريب رغم أن هناك ضعف في إدارة البرنامج لكن هذا ال يعني أن مكان 

علموه وبيئة العمل ليس لها التأثير المباشر على المرشدين الزراعيين والمتدربين بشكل عام من ضعف تطبيقهم ما ت
منه، لكن لتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم إدارة البرنامج لها األثر األكبر  واالستفادةفي التدريب ونقله إلى منظماتهم 

 في العملية التدريبية.

 األهداف الفرعية كما يلي:
 التعرف على أراء المبحوثين في درجة وجود المشكالت في مكان العمل.

 77.9ستوى وجود المشكالت في مكان العمل من حيث متوسطاتها النسبية من تراوح مدى أراء المبحوثين في م
% وكانت الفقرة )قلة التعرض للمواقف التي تم التدريب عليها( هي األعلى نسبيًا بين الفقرات،  51.5% إلى 

كما مبين وكانت الفقرة )ضعف ثقة المزارعيين في الموظفين الزراعيين( هي األضعف بين فقرات وجود المشكالت، 
 .3في جدول 

 ترتيب وجود مشكالت بمكان العمل تنازليًا من وجهة نظر المسئولي التدريب. 3جدول 

 مشكالت المتعلقة بمكان العمل
المتوسط النسبي لوجود 

 المشكلة )%(
الترتيب 
 التنازلي

 1 % 77,9 قلة التعرض للمواقف التي تم التدريب عليها
 2 % 76,5 بعد العودة من التدريب عدم وجود خطة لمتابعة المتدربين

 3 % 73,5 عدم ربط التحفيز بنقل أثر التدريب إلى مكان العمل.
 4 % 73,5 عدم وجود نظام لمساءلة المتدربين الذين ال يقومون بتنفيذ ما تم التدريب عليه.

 5 % 70,6 ضعف اقتناع الرؤساء بجدوى التدريب
ضعف مساندة القادة المحليين للموظفين الزراعيين لتوصيل ما تم تدريبهم عليه 

 للمزارعيين.
69,1 % 6 
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 7 % 67,6 ضغوط العمل لدى الموظفين الزراعيين.
 8 % 67,6 عدم كفاية السلطة المساعدة للمتدربيين على تحويل المهارات والمعارف لمواقع العمل.

اختالف الظروف بين مكان التدريب ومكان العمل الفعلية التي يعمل بها الموظفيين 
 الزراعيين.

64,7 % 9 

تفشي العادات والتقاليد السلبية بين الريفيين والتي تعيق تطبيق المرشدين لما تدربوا 
 عليه.

63,2 % 10 

احتياجات المسترشدين ضعف التوافق بين ما تم التدريب عليه للموظفين الزراعيين مع 
 بمنطقة عملهم.

55,9 % 11 

 12 % 51,5 ضعف ثقة المزارعيين في الموظفين الزراعيين.

في مستوى وجود المشكالت في مكان العمل كانت متوسطة. وقد  درجة أراء المبحوثين أن 3يستنتج من جدول 
يعود ذلك لعدة اسباب منها غياب النظرة التكاملية للنشاط التدريبي وذلك لقصور الرؤية الشاملة ألهمية التدريب 

ة، وما يترتب عليه من فائدة للنهوض بالعاملين مسقبال وتطوير وتنمية الموارد البشرية في المنظمة اإلرشادي
ويضاف إلى ذلك غياب التخطيط للبرامج التدريبية وكذلك ضعف الحافز لما تدرب عليه المتدرب وكذلك غياب 
المساءلة للمتدرب على ما تدرب عليه وكذلك ثقة المزراع طالما كانت حاضرة في وجود وتأثير أنتقال التدريب 

 في البرنامج التدريبي.  إلى مكان العمل وتأثيره المباشر على تطبق ما تدرب عليه الموظف

التعرف على آراء المبحوثين في مدى تأثير المشكالت في مكان العمل.تراوح مدى درجات المبحوثين في -2
% وكانت الفقرة )ضعف  55،9% و  82،3تأثير المشكالت في مكان العمل من حيث متوسطاتها النسبية بين 

ل ما تم تدريبهم عليه للمزارعيين(  هي األعلى نسبيًا بين مساندة القادة المحليين للموظفين الزراعيين لتوصي
الفقرات، في حين حلت الفقرة )عدم وجود نظام لمساءلة المتدربين الذين ال يقومون بتنفيذ ما تم التدريب عليه( 

 .4هي األضعف بين فقرات تأثير المشكالت، ، كما مبين في جدول 

 تنازليًا من وجهة نظر المسؤولي التدريب. ترتيب تأثير مشكالت في مكان العمل  4جدول 

 المشكالت
المتوسط النسبي لتأثير 

 المشكلة )%(
الترتيب 
 التنازلي

ضعف مساندة القادة المحليين للموظفين الزراعيين لتوصيل ما تم تدريبهم عليه 
 .للمزارعين

82.3 % 1 

 2 % 79.4 عدم ربط التحفيز بنقل أثر التدريب إلى مكان العمل.
 3 % 77.9 في الموظفين الزراعيين. المزارعينضعف ثقة 

تفشي العادات والتقاليد السلبية بين الريفيين والتي تعيق تطبيق المرشدين لما 
 تدربوا عليه.

75.0 % 4 

 5 % 73.5 ضعف اقتناع الرؤساء بجدوى التدريب
 الموظفيناختالف الظروف بين مكان التدريب ومكان العمل الفعلية التي يعمل بها 

 الزراعيين.
70.6 % 6 
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ضعف التوافق بين ما تم التدريب عليه للموظفين الزراعيين مع احتياجات 
 المسترشدين بمنطقة عملهم.

69.1 % 7 

على تحويل المهارات والمعارف لمواقع  للمتدربينعدم كفاية السلطة المساعدة 
 العمل.

66.2 % 8 

 9 % 66.2 العودة من التدريبعدم وجود خطة لمتابعة المتدربين بعد 
 10 % 63.2 قلة التعرض لموقف تتطلب ما تم التدريب عليه.

 11 % 60.3 ضغوط العمل لدى الموظفين الزراعيين.
 12 % 55.9 عدم وجود نظام لمساءلة المتدربين الذين ال يقومون بتنفيذ ما تم التدريب عليه

 

قد يعود ذلك  في تأثير المشكالت في مكان العمل كانت متوسطة. أن مدى أراء المبحوثين 4يستنتج من جدول 
لعدة اسباب ومن تلك االسباب هو ضغوط العمل التي قد تؤثر بطريقة وأخرى على المرشدين وال سيما في بلدنا 

االمني وكذلك الوظيفي، وهذا ينعكس على ضعف المساءلة والتركيز على ما تدرب عليه  عالعراق من الوض
 لمختص.الموظف ا

 التعرف على مدى وجود وتأثير المشكالت في إدارة البرنامج التدريبي تخطيطًا وتنفيذًا ومتابعة وتقييم.

أظهرت نتائج البحث أن مدى وجود وتأثير المشكالت في إدارة البرنامج التدريبي تخطيطًا وتنفيذًا ومتابعة وتقييًم، 
%، وأن وجود 64.70% وتأثيرها كان 62.54النسبي كانت هو وجود مشكالت في عملية التخطيط وفقًا للمتوسط 

%، وأن وجود 72.59% وتأثيرهما كان 60.5مشكالت في عملية المتابعة والتقييم وفقًا للمتوسط النسبي كانت 
%، وبلغت نسبة وجود 62.29% وتأثيره كان 54.4مشكالت في عملية التنفيذ وفقًا للمتوسط النسبي كانت 

%، كما 65.92% وتأثيرها 59.2في إدارة البرنامج التدريبي من حيث المتوسط النسبي كانعام  المشكالت بشكل
 .5مبين في جدول 

 وجود وتأثير المشكالت في إدارة البرنامج التدريبي تخطيطًا وتنفيذًا ومتابعة وتقييم وفقًا ألراء المبحوثين. 5جدول 

 %تأثير المشكالت النسبي  %وجود المشكالت النسبي  المشكالت

 % 64,70 %62,54 مشكالت التخطيط

 62.29 % 54.4 مشكالت التنفيذ

 % 72.59 % 60.5 مشكالت المتابعة والتقيم

 % 65.92 % 59.2 مجموع المتوسط النسبي للمشكالت
 

وتنفيذًا ومتابعة وتقييم أن مدى وجود وتأثير المشكالت في إدارة البرنامج التدريبي تخطيطًا  5يستنتج من جدول 
هذا يعود لعدة أسباب ومن بين تلك األسباب هناك مشاكل في تخطيط البرنامج ويتبين وجود مشاكل ضعيف.  بأنه

ولها تأثير عالي على المتدربين وذلك بعدم بناء البرنامج على احتياجات المنظمة الزراعية مالئمة التدريب 
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ج لغير المتخصصين، والبرنامج يوضع أو ال يتناغم مع الواقع في مبناء البرنالعامليها، وكذلك ايكال المهام في 
 المنظمات الزراعية أو ال يرتبط بالمشاكل الواقعية للمتدربين.

 تخطيط البرنامج التدريبي
تراوحت درجات أراء المبحوثين فيما يتعلق بوجود المشكالت في إدارة البرامج التدريبية تخطيطًا من حيث      

% و  82,3%، إما تأثير المشكالتكانت متوسطاتها النسبيةيتراوح بين  42,5% و  76,5توسطاتها النسبية بين م
 .6%، كما مبين في جدول  48,5

 

 

 ترتيب وجود وتأثير مشكالت التخطيط البرنامج التدريبي وفقًا للمتوسط النسبي. 6جدول 

 مشكالت التخطيط

الوجود 

النسبي 

 %للمشكالت 

وجود ترتيب 

 المشكالت

التأثير 

النسبي 

للمشكالت 

% 

ترتيب تأثير 

 المشكالت

 1 82,3 1 76,5 غالبا ما يكون بناء البرامج التدريبية ال يرتبط بمشاكل عملية فعلية

ضعف مشاركة المشرفيين والرؤساء في التخطيط التدريب للعاملين 

 . تحت رئاستهم
70 .6 2 67.6 4 

 7 57.3 3 69.1 . على االحتياجات الفعلية للمتدربينندرة بناء البرامج التدريبية 

ضعف االعتماد على التوصيف الوظائف عند تخطيط البرامج 

 . التدريبية
68.7 4 50.0 10 

عدم وضع االحتياجات التدريبية السابق تحديدها من قبل 

 . المتدربيين في االعتبار
68.7 5 70.6 3 

اعتبار لمناسبة الموعد مواعد التدريب تحدد بشكل مركزي دون 

 . للمستويات التنظيمية المستهدفة بالتدريب
64.7 6 61.8 6 

 11 48.5 7 63.2 قيام جهات غير متخصصة بوضع برامج تدريبية

الضعف في تحديد مواصفات األفراد المطلوب في ترشيحهم 

 . لحضور الدورة التدريبية
61.7 8 54.4 8 

الجهات المعنية بالتدريب وبين ضعف الروابط التنظيمية بين بعض 

 . الجهاز اإلرشادي
55.9 9 51.5 9 

 5 64.7 10 48.5 . عدم أشراك المتدربين في تحديد أهداف التدريب

عدم أنبثاق خطة التدريب من األهداف المطلوب تحقيقها بواسطة 

 . الجهاز اإلرشادي
42.5 11 76.5 2 

 

أن مدى درجات وجود وتأثير المشكالت في إدارة البرامج التدريبية تخطيطًا ضعيفة، وهذا يعود  6يستنتج من جدول 
لعدة أسباب من تلك األسباب هو ضعف في أشراك المتدربين في أختيار ووضع البرنامج التدريبي المناسب، كما أن 

بناء البرامج التدريبية ال يرتبط  هناك مشكالت وجودها كبير وتأثيرها ضعيف والعكس صحيح ومن تلك المشكالت هو
عدم أنبثاق خطة التدريب من األهداف المطلوب تحقيقها  بمشاكل عملية فعلية موجودة على أرض الواقع، وكذلك

 بواسطة الجهاز اإلرشادي والعاملين فيه.
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 التنفيذ:
وسطاتها  فيما يتعلق بوجود المشكالت في إدارة البرامج التدريبية تنفيذيًا من حيثت تراوحت درجات أراء المبحوثين

 51.5%  و  76.5%، إما تأثير المشكالت كانت تتوسطاتها النسبية تتراوح بين  45,6% و  66.2النسبية بين 
 .7%، كما مبين في جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 لتدريبي وفقًا للمتوسط النسبي.ترتيب وجود وتأثير مشكالت التنفيذ البرنامج ا 7جدول 

 مشكالت التنفيذ
الوجود النسبي 

 %للمشكالت 

ترتيب 

وجود 

 المشكالت

التأثير النسبي 

 %للمشكالت 

ترتيب تأثير 

 المشكالت

 3 73.5 1 66.2 . انخفاض قناعة المتدرب بأهمية التدريب

 5 69.1 2 64.7 . ضعف تطرق التدريب إلى مشاكل مرتبطة بالعمل

 2 76.5 3 58.8 . التنوع في األساليب التدريبيةضعف 

 8 57.3 3 58.8 . قلة أستخدام المدربيين للمعينات والمساعدات التدريبية

 10 52.9 4 55.8 . بعض قاعات التدريب غير مهيأة للتدريب

 1 76.5 5 54.4 . زيادة استخدام الحاضرات على حساب التطبيق العملي

 4 72.1 6 52.9 . والمعينات الالزمة للتدريب الحديثعدم توفر التسهيالت 

ضعف إلمام بعض المدربين بواقع التطبيق العملي للمعارف 

 . والممارسات التي يتم التدريب عليها
48.5 7 54.4 9 

االقتصار على فئة خاصة من المدربين بغض النظر عن 

 . موضوعات التدريب
47.1 8 60.3 7 

 6 67.6 9 45.6 . عدم تخصص بعض المدربين

 11 51.5 10 45.6 . تنفيذ التدريب في أوقات ال تناسب المحتوى التدريبي
 

أن مدى درجة وجود وتأثير المشكالت في إدارة البرامج التدريبية تنفيذيًا كانت ضعيفة، وهذا  7يستنتج من جدول 
تنفيذ التدريب في أوقات ال  وكذلكيعود لعدة أسباب من تلك األسباب هو انخفاض قناعة المتدرب بأهمية التدريب، 

 تناسب المحتوى التدريبي.

 المتابعة والتقييم:
من  تراوحت درجات أراء المبحوثين فيما يتعلق بوجود المشكالت في إدارة البرامج التدريبية بعملية المتابعة والتقييم

 85.3توسطاتها النسبية تتراوح بين %، إما تأثير المشكالت كانت  50.0% و 69.1تتوسطاتها النسبية بين  حيث
 .8%، كما مبين في جدول  57.3%  و 
 . ترتيب وجود وتأثير مشكالت المتابعة والتقييم للبرنامج التدريبي وفقًا للمتوسط النسبي.8جدول 

ترتيب تأثير التأثير النسبي ترتيب وجود الوجود النسبي  مشكالت المتابعة والتقييم
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 المشكالت %للمشكالت  المشكالت %للمشكالت 

 3 80.9 1 69.1 . قلة اهتمام جهات العمل بمتابعة تنفيذ ما تم التدريب عليه

 7 60.3 2 67.1 عدم وجود نظام لقياس فاعلية التدريب وأثره على أداء التدريب

 1 85.3 3 66.2 . أعتبار عملية التقييم البرنامج التدربية عملية روتينية

 2 80.9 4 63.2 . في تقييم التدريب بعد العودة إلى العمل ضعف األدوات المستخدمة

 5 70.6 5 58.8 . ضعف الموضوعية في تقييم البرامج التدريبية

 8 57.3 6 55.9 . عدم تخصص القائمين بتقييم البرامج التدريبية

 6 67.6 7 52.9 . أعتماد أدوات التقييم على قياس المعرفة دون التطبيق لها

غالبية البرامج التدريبية على الرد فعل المتدرب بعد اقتصار تقييم 

 . البرنامج مباشرة

50.0 8 77.9 4 

 

 موالتقييأن مدى درجة وجود وتأثير المشكالت في إدارة البرامج التدريبية بعملية المتابعة  8يستنتج من جدول 
قلة اهتمام جهات العمل بمتابعة تنفيذ ما تم التدريب عليه.  ضعيفة، وهذا يعود لعدة أسباب من تلك األسباب هو

كما أن اقتصار تقييم غالبية البرامج التدريبية على الرد فعل المتدرب بعد البرنامج مباشرة وليس وفق منهج علمي 
 مدروس وموضوع مسبقًا.

 االستنتاجات

 طة.أن مستوى وجود وتأثير المشكالت في عملية التدريب أنها بدرجة متوس -1
وأن مستوى إدارة البرنامج التدريبي من وجهة نظر المسؤولين على التدريب في بعض الدوائر الزراعية   -2

 العراقية كانت ضعيفة.
أن مكان العمل له تأثير كبير في نقل التدريب رغم أن هناك ضعف في إدارة البرنامج لكن هذا ال يعني أن   -3

مكان وبيئة العمل ليس لها التأثير المباشر على المرشدين الزراعيين والمتدربين بشكل عام من ضعف 
 تطبيقهم ما تعلموه في التدريب ونقله إلى منظماتهم واالستفاده منه.

 تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم إدارة البرنامج لها األثر األكبر في العملية التدريبية.ال   -4
 التوصيات

يستخلص من نتائج البحث هو وجود مشكالت في عملية التدريب ولها تاثير في البرامج التدريبية تخطيطًا      
وصًا المنظمات )اإلرشاد الزراعي( المسئولة وتنفيذًا ومتابعة وتقويمًا، ويجب على المنظمات الزراعية بشكل عام وخص

على التدريب وتنمية الموارد البشرية في المنظمات مراعاة وجود متخصصين مشرفين على إدارة البرامج التدريبية، 
وكذلك أن يكون التدريب وفقَا ألحتياجات المنظمات الزراعية بشكل عام وإجراء عملية المتابعة والتقويم بشكل علمي 

من خالل متابعة الموظفيين الزراعيين في تطبيق ما تعلموه من البرامج التدريبية وفقًا لمكان وبيئة العمل مدروس 
 منه. واالستفادةالذين يعملون فيه 

 المصادر
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