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  تجاهات المرشدین الزراعیین نحو الدورات التدریبیة اإلرشادیة الزراعیةأ

  

  وسيعدنان ابراهیم خمیس األ . م

  جامعة االنبار/ ةكلیة الزراع

                     3/1/2012: تاریخ االستالم

  الخالصة

لزراعیة التي نحو الدورات التدریبیة اإلرشادیة االمرشدین الزراعییناتجاهات تحدیداستهدف البحث 

نفذتها الهیأة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي من خالل  المراكز التدریبیة التابعة لها   ویرمي البحث التعرف 

على اتجاهات المتدربین نحو عناصر العملیة التدریبیة المتمثلة في المدربین، والمتدربین، والمحتوى التدریبي، 

واعتمدالباحث على . مكانیات التدریبیة المتوفرة وعالقة ذلك بنجاح هذه الدوراتوالوسائل والمعینات التدریبیة، واإل

واستخدم مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس اتجاهات المبحوثین استبانة صممت كوسیلة لجمع بیانات هذا البحث ، 

ستعانة بكل وتم االspssمتدرب ، وتم تحلیل البیانات باستخدام البرنامج االحصائي 92وبلغت شاملة البحث 

من النسب المئویة والمتوسط الحسابي لوصف صفات أفراد العینة ومقیاس لیكرت لقیاس اتجاهات المتدربین نحو 

العملیة التدریبیة بشكل عام كانت بین المحایدة النتائج أن اتجاهات المتدربین نحوقد اظهرتو . تلك العناصر

وتبین ایضا ان اتجاهات المبحوثین نحو , %) 82,6(صف والسلبیة اذ بلغت نسبة المبحوثین وفقا لهذا الو 

, %) 79,3(بالحیادیة وتمیل الى االتجاه السلبي بواقع تتسم والوسائل والمعینات التدریبیة عنصر المدربین 

بین والمحتوى التدریبيفي حین كانت اتجاهات المبحوثین نحو عنصر المتدربین , على الترتیب %) 92,4(

بینما كانت اتجاهات المبحوثین نحو عنصر االمكانیات , %) 89,1(, %)91,3(یجابیة بنسبة المحایدة واال

وقد اوصت الدراسة بناءا على نتائجها بعض التوصیات التي من شأنها , %)48,9(التدریبیة  سلبیة بنسبة 

  .العمل على رفع كفاءة الدورات التدریبیة 

  

Attitudes of Agricultural Extension Agents toward Agricultural 
Extension Training

  
Adnan. I. alawssi  

College of Agriculture/ University of Al-Anbar
  

Abstract  
The aim of this study is to determine the attitudes of the trainees toward the 

agricultural extension trainings which were conducted by the general foundation of 
agricultural co-operation and extension. Their attitudes were the practical elements of 
training of the trainee and trainers, training programs, method of teaching, certain 
explanations, actual locations, training capability available and their relation to the 
success of these training periods. The researcher was dependent on an informatory
questionnaire to collect data. A total of (92) trainers were used and data were analyzed 
by (spss) statically program . This analysis was dependent on the percentages and 
mathematical means to describe the individual characteristics of sample and lacer 
scale was used to determine the attitudes of the trainees toward of training courses.  
Results showed that the trainee (% 82. 6) attitudes toward the training practice scaled 
in general form negative to neutral. Also , result showed  that the trainee attitudes  
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toward the trainers the training facilities and training material were scaled from 
neutral (%79. 3 ) to negative (%92 . 4) . The trainee attitudes toward the trainers and 
training inclusions were scaled from neutral  (%91 . 3) to positive  (%89. 1) while the 
their trends toward the capability element were negative  (%48 . 9) . This study has 
given certain recommendations by which give arisen to the training ability.

  المقدمة

یعتبر التدریب بصفة عامة عملیة مستمرة خالل حیاة الفرد وفقا إلحتیاجاته كفرد واحتیاجاته كأحد أفراد       

المجتمع، حیث تظهر أهمیة التدریب في إحداث تغییرات في أنماط السلوك، وتنمیة قدرات الفرد الوظیفیة، وٕامكان 

.رات للحصول على أكبر نفع لشخصه وللمجتمع المحیط به إستخدام هذه القد

  : في اآلتي) 4(و) 11(أن التدریب یؤدي إلى تحقیق مزایا عدیدة في جمیع المجاالت أجملها كل من 

  . معاونة الفرد على إكتساب معارف ومهارات جدیدة متعلقة بعمله وخصوصًا في النواحي التطبیقیة.1

. ات وزیادة األنتاج وجودته كما وكیفاالمعاونة في رفع مستوى الخدم.2

. تخفیض معدل إصابات العمل واألخطاء وعدم ضیاع الوقت والجهد والنفقات.3

. تمكین األفراد من تغییر مهنتهم وكذلك شغل المناصب العلیا داخل التنظیم أو خارجه.4

. سرعة أنجاز األعمال بطریقة سلیمة عن طریق تحقیق طاقة أنتاجیة ممكنة.5

. ح التعاون بین األفراد العاملین بسبب تدریبهم على العمل الفریقي وتقدیر مزایاه وعیوبهنشر رو .6

أن التدریب باعتباره نشاط مخطط فأن أهمیته تكمن في العمل على تنمیة النواحي التالیة في ) 16(ویضیف 

  . الفرد

  .تنمیة المعرفة والمعلومات لدى المتدرب.1

المهارات اَلالزمة ألداء العملیات الفنیة المختلفة والمهارات القیادیة، تنمیة المهارات والقدرات ومنها .2

والقدرة على تحلیل المشاكل، والقدرة على إتخاذ القرارات والمهارات في التعبیر والنقاش وٕادارة الندوات 

. التنظیم والتنسیقواالجتماعات، والقدرة على تنظیم العمل واإلستفادة من الوقت، والمهارات اإلداریة في التخطیط و 

اإلتجاه لتفضیل العمل بالمنشأة، واإلتجاه لتأیید سیاسات وأهداف المنشأة، وتنمیة : تنمیة اإلتجاهات مثل.3

الرغبة والدافع إلى العمل، وتنمیة اإلتجاه إلى التعاون مع الرؤساء والزمالء، وتنمیة الروح الجماعیة للعمل 

مجاالت تنمیة وتطویر الفرد العامل حیث یتم من خالله تنشیط الفرد التدریب أحدویمثل.والشعور بالمسئولیة

عقلیًا ومهاریًا وجعله بحالة استعداد لمواجهة ظروف العمل للوصول إلى تحقیق األهداف التي تسعى المؤسسة 

  بأنه عملیه تحقق االنسجام بین الفرد وعمله عن طریق رفع) 12(ویعني التدریب كما عرفه . الوصول إلیها 

مستوى األداء مما یجعل العاملین قادرین على استغالل طاقاتهم البشریة إلى أقصى حد ممكن حتى یتحقق 

، على تعریف التدریب بأنه نشاط مخطط لمعارف ) 1(و) 8(التوازن بین أوجه النشاط المختلفة، وقد اتفق 

قصد رفع مستویات األداء والكفاءة ومهارات العاملین على اختالف مستویاتهم التنظیمیة وتحسین اتجاهاتهم ب

  .اإلنتاجیة بما یعود بالفائدة على المنظمة والعاملین بها وعلى المجتمع بصفة عامة

بأن مصطلح تدریب العاملین في اإلرشاد الزراعي یهدف لرفع كفاءة العاملین في المواضیع ) 6(وذكر      

التطبیقیة وأیضًا في فلسفة اإلرشاد الزراعي وطرق اإلرشاد والمجاالت التي لها عالقة بعملهم مثل النواحي الفنیة 

أن التدریب الزراعي له أهمیة واعتبار تجعل األفراد على مختلف اذ، والتخطیط والتقویم للبرامج اإلرشادیة

مستویاتهم الوظیفیة سواء مدراء أو مرؤوسین یدركون تلك األهمیة وتترجم بالحضور والتواجد في الحلقات أو 
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أن التدریب یبقي المرشد على علم تام بالتغیرات ) 5(رامج التدریبیة ذات العالقة بمهام وطبیعة عمل كما ذكر الب

الحادثة في مجال الزراعة والتقنیة ووسائل اإلرشاد التعلیمیة ومعرفة سیكولوجیة العمل مع الناس وتنمیة المهارات 

بأن التدریب یركز على مبدأ التخصص ) 22(ویضیف . واالتجاهات والمعارف الضروریة لنجاح العمل اإلرشادي

حیث یتم  إمداد الفرد بمعلومات وٕارشادات أو تعلیمات محددة لیقوم الفرد بأداء عمل معین، ویتفق مع هذا الرأي 

حیث یرى أن هناك  نظرة تقلیدیة للتدریب تركز على تزوید األفراد بالمعلومات والمهارات األساسیة التي ) 23(

م على تفهم المشكالت اإلداریة وٕایجاد الحلول المناسبة لها وكذلك نظرة سلوكیة تركز على عملیة اإلعداد تساعده

  .النفسي والمعنوي للمتدربین بالشكل الذي یجعلهم أكثر تكیفًا مع عملیات التغییر في السلوك و االتجاهات 

ریب خالل حیاته العملیة أو كلما استجد والموظف من منطلق تنمیة مهاراته ومعلوماته البد أن یتعرض للتد

على أنه یجب إخضاع الموظف للتدریب الذي یرفع من إنتاجیتهم وكفاءتهم )  15(ظرف معین ، وهذا ما یؤكده 

  . مع التدقیق في اختیارهم للتدریب وخاصة البرامج التي هم بحاجة لها لتدعیم معارفهم ومهاراتهم التخصصیة 

، واالتجاهات أما أن تكون بمثابة قوى فعالة في تحدید استجابة الفرد وتوجیه سلوكهعدفتاالتجاهاتاما       

تغییر اتجاهات الناس بحیث تصبح هذه   ، ویمكن تعدیل أو  ایجابیة أو سلبیة لدرجات متفاوتة من الشدة أو القوة

  .االتجاهات أكثر ایجابیة

ن البورت اعتباره حالة استعداد عقلیة ونفسیة وعصبیة إن من أشهر تعاریف االتجاه لجوردو ) 9(وقد ذكر      

تتكون لدى الفرد من خالل الخبرة والتجربة التي یمر بها الفرد وتؤثر هذه الحالة تأثیرًا ملحوظًا على استجابات 

أن االتجاه هو حالة من ) 23(الفرد أو سلوكه إزاء جمیع األشیاء والمواقف التي تتعلق بهذه الحالة ، ویضیف 

سلوكه و أفكاره ومبادؤه وشعوره تجاه الهدف مثل یشملاتجاه الفرد تعداد والتأهب العصبي النفسي ، والسا

أن عملیة النهوض بالعمل ) 19(ویذكر . اإلیمان بالتدریب كونه عامًال أساسیًا وفعاًال ومن عوامل التنمیة اإلداریة

ب المستمر للعاملین في أجهزة اإلرشاد الزراعي في اإلرشادي الزراعي خاصة في الدول النامیة یستوجب التدری

مجاالته المختلفة وذلك حتى یمكن االستفادة الكاملة منهم في إحداث التغیرات المرغوبة والمطلوبة في معارف 

  . ومهارات واتجاهات جمهور اإلرشاد الزراعي لدفع عجلة التنمیة وازدهارها 

االستعداد العقلي والعصبي تنظیم عن طریق الخبرة وتؤثر بصورة االتجاه بأنه حالة من ) 21(ویعرف       

االتجاه بأنه ) 20(ویعرف .  موجهة دینامیة على استجابة الفرد لكل الموضوعات والمواقف التي ترتبط بها

حالة من االستعداد أو التأهب العصبي والنفس تنظم من خالله خبرة الشخص وتكون ذات تأثیر توجیهي وأیضًا ”

  .ي على استجابة الفرد بجمیع الموضوعات والمواقف التي تثیرها هذه االستجابةحس

أن التغییر في االتجاهات أو تنمیتها أو تطویرها أو استحداث اتجاهات جدیدة هو من ) 10(ویعتبر       

كما ذكر أصعب أنواع تغییر السلوك یكون التعامل مع االتجاه تعامل مع نظام متكامل شعوري داخل الفرد ، 

أن االتجاهات التي تسود األفراد سواء السلبیة أو اإلیجابیة تعمل على توجیه سلوكیات األفراد ومن الممكن ) 7(

.تغییرها سواء كانت اتجاهات سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة

  :ثالث مكونات لالتجاه وهى) 13(ویذكر 

  .كار ومعتقدات الفرد عن موضوع االتجاهویشیر إلى أفCognitive Componentالمكون المعرفي  . 1

ویشیر إلى مشاعر الفرد وانفعاالته نحو موضوع   Affective Componentالمكون الوجداني أو العاطفي . 2

  .  االتجاه

Cognitiveالمكون السلوكي أو النزوعى . 3 Component ویشیر إلى میل الشخص أو استعداده لالستجابة
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نوایاه أو مقاصده السلوكیة أو ما یقرر الشخص أنه سوف یفعله أو یقوم به نحو نحو موضوع االتجاه أى 

  .موضوع االتجاه

وفي مجال اإلرشاد الزراعي فأن نجاح العمل اإلرشادي یتوقف بدرجة كبیرة على عملیة تدریب المرشدین 

وعلم تام بكل جدید ومستحدث الزراعیین ألن طبیعته متجددة وتتطلب من القائمین به أن یكونوا على درایة كاملة 

، ولكي نسرع من المسایرة والتكیف مع كل مستحدث فالبد من إعداد )2(م واألبحاث الزراعیة أوًال بأول في العلو 

.برامج تدریبیة كل فترة وبأنتظام لهؤالء المرشدین 

یة كبیرة ألنعاش وتجدید أن هذه البرامج التدریبیة التي تصمم للمرشدین الزراعیین ذات أهم) 17(و )18(ویذكر

معارفهم ومهاراتهم بهدف سد أو استكمال النقص في النواحي المعرفیة النظریة والعملیة أثناء الدراسة الجامعیة 

  . وربطها بالعمل المیداني، وتحدیث المعلومات الفنیة، وتنمیة قدرات المرشدین على تنفیذ البرنامج اإلرشادي

الزراعیین له أهمیة خاصة في أنه یبین للمرشدین أهداف المنظمة أو الجهاز أن تدریب المرشدین ) 14(ویذكر 

الذي یعملون فیه، ودورهم بحیث یمكنهم من معرفة واجبات ومسئولیات وسلطات وظیفتهم مع زیادة فأعلیتهم في 

المناسب، مع تنمیة العالقة الوظیفیة، مع رفع مهاراتهم وقدراتهم على إتخاذ القرارات اإلیجابیة والسریعة في الوقت

الحافز العلمي والتدریبي لدیهم، باإلضافة إلى مساعدتهم على تدریب غیرهم من العاملین معهم مع تعلیم الزراع 

  . الخبرات الزراعیة الجدیدة والمستحدثة

  : أیضًا أن لتدریب العاملین في اإلرشاد الزراعي أهمیة كبیرة وذلك لالعتبارات التالیة) 3(كما وضح 

المؤهالت العلمیة ال تكفي المرشدین الزراعیین الذین یعملون في خدمة الزراع والبد لهم من حضور أن .1

  . دورات تدریبیة تتوافق مع مجال أنشطتهم

أن وكالء التغییر المحلیین تنقصهم غالبًا الكفاءة الفنیة في مجال الزراعة وكذا فهم استراتیجیات .2

. التغییر

عني ما هو أكثر من اإلنتاج الزراعي البد من إحالل التقنیات الزراعیة أن جهود التنمیة الریفیة ت.3

. المتطورة المبنیة على أحدث ما توصل إلیه العلم محل التقنیات التقلیدیة

یعتبر تدریب المرشدین الزراعیین عملیة في غایة األهمیة، ومن هنا فأن بناء البرامج التدریبیة لهم لیس أمرًا     

حتاج إلى دقة وعنایة في كل نواحیه ومراحله، وفیما یلي استعراض وجهات النظر التي تناولت سهًال، أنما ی

. موضوع بناء برامج التدریب

  : أن خطوات إعداد البرنامج التدریبي تسعة خطوات هي) 17(فیذكر  

  . تحدید الجهة المسئولة عن إعداد البرنامج وتنفیذه واإلشراف علیه. 1

.ت التدریبیة وبالتالي أشكال البرامج التي یمكن أنشاؤهاتقدیر اإلحتیاجا. 2

.إقناع مجلس اإلدارة والعاملین بأهمیة التدریب. 3

. تحدید الموضوعات التي سیتضمنها البرنامج. 4

. اختیار المدربین أي أعضاء هیئة التدریس. 5

. تحدید مكان التدریب. 6

.تحدید جداول الدراسة. 7

.في البرنامجاختیار المشتركین. 8

. توفیر الضمانات لالستفادة من البرنامج. 9
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ـــذا  التـــدریب مـــن العملیـــات الهامـــة والحیویـــة لألفـــراد العـــاملین حیـــث یعمـــد إلـــى إحـــداث تغییـــرات فـــي یعـــدل

المعــارف والمهــارات واالتجاهــات للفــرد ممــا یجعلــه مســتعدًا لخــوض التجــارب والمواقــف التــي تواجهــه ســواء أكانــت 

اعیــة ، وحیــث أن األعمــال والمهمــات لألفــراد العــاملین فــي مختلــف التخصصــات  العلمیــة والتطبیقیــة فردیــه أو جم

تحتــاج إلــى درایــة ومهــارة یتعلمهــا الفــرد أثنــاء التأهیــل أو نتیجــة الخبــرة التــي یتعــرض لهــا أثنــاء ممارســته العمـــل ، 

لمام بهذا التطور عن طریق عدة وسـائل ونظرًا للتطور التقني السریع الذي یجعل المرشد الزراعي یحرص على اإل

  منها المكتوبة أو المسموعة أو المقروءة أو عـن طریق البرامج التدریبیة في الموضوع ذوي العالقة

ونتیجة لما یصاحب المهنة الزراعیة من تطور وتجدید مستمر فقد دأبت وزارة الزراعة  الى  تطـویر القـوى 

لتدریبیــة التابعــة للهیــأة العامــة لالرشــد والتعــاون الزراعــي والتركیــز علــى إثــراء البشــریة بــالوزارة مــن خــالل المراكــز ا

المرشـــدین بالمعلومـــات والمعـــارف ونتـــائج األبحـــاث الزراعیـــة مـــن خـــالل إخضـــاعهم للتـــدریب عـــن طریـــق البـــرامج 

ســایر التطــور التدریبیــة واالســتفادة التامــة منهــا مــن خــالل رفــع مســتوى المرشــد الزراعــي المعرفــي والمهــاري حتــى  ی

  .الزراعي الحدیث لكي یبرز دوره كمرشد زراعي یستطیع المساعدة في حل المشكالت التي تواجه المزارعین

بنــاءا علــى ماتقــدم وحتــى تــؤتي عملیــة التــدریب ثمارهــا المرجــوة مــن حیــث اعــداد مرشــدین علــى درجــة مــن 

للمرشدین الزراعیین الحتیاجات التدریبیة لتحديهناك فأنه یجب ان یكون , المهارة في اداء المهام الموكوله الیهم 

وممـا الشـك فیـه ان اتجاهـات المرشـدین تجـاه عملیـة التـدریب , وكذلك تحدید مشـكالت ومعوقـات العملیـة التدریبیـة 

وشعورهم باهمیته وجدواه امر في غایة االهمیة وان توفر هذا الشعور یـؤدي الـى تقبـل التـدریب واالسـتفادة وتعظـیم 

لــذا كــان مــن الضــروري اجــراء هــذه الدراســة للوقــوف علــى اتجاهــات المرشــدین نحــو العملیــة التدریبیــة , نــه العائــد م

لتدعیم االتجاهات االیجابیة وتعدیل وتغییر السلبیة منها واخذها باالعتبار عند بناء بـرامج تدریبیـة مسـتقبلیة لیكـون 

  .التدریب فعاال ومثمرا 

ة العامة أالعاملین في الهیلى الكشف عن اتجاهات المرشدین الزراعیینیرمي امن خالل ماتقدم فان البحث

  :نحو الدورات التدریبیة وذلك من خالل تحقیق االهداف الفرعیة التالیة لالرشاد والتعاون الزراعي

اتجاهات المتدربین المبحوثین نحو العملیة التدریبیة بشكل عام-1

  :حوعنصر المدربینالتعرف على اتجاهات المتدربین المبحوثین ن-2

  :التعرف على اتجاهات المتدربین المبحوثین نحو زمالئهم من المتدربین اآلخرین-3

  التعرف على اتجاهات المتدربین المبحوثین نحو المحتوى التدریبي-4

  :التعرف على اتجاهات المتدربین المبحوثین نحو الوسائل والمعینات التدریبیة-5

:وثین نحو اإلمكانیات التدریبیة المتوفرةالتعرف على اتجاهات المتدربین المبح-6

7-  

  العملائقالمواد وطر     

  مجتمع الدراسة

تنطوي شاملة الدراسة على جمیع المتدربین بمختلـف فئـاتهم الوظیفیـة الـذین تـم التحـاقهم بالـدورات التدریبیـة 

ي حیــث شــمل البحــث الــوزارات والمؤسســات ذات العالقــة بالعمــل الزراعــبعــض ذات الصــفة اإلرشــادیة التــي نفــذتها 

مــن المرشــدین الــزراعیین التــابعین للهیــأة العامــة لالرشــاد والتعــاون الزراعــي بالــدورات التدریبیــة الملتحقــینجمیــع 

المرشــدین الــزراعیین العــاملین فــي الشــعب الزراعیــة ضــمن مدیریــة زراعــة كــذلك والمراكــز التدریبیــة المرتبطــة بهــا و 

  .متدرباً )99( ثلیصبح مجموع مجتمع البحبغداد 
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  القیاس الكمي للمتغیرات البحثیة

وتـــم قیاســها بوضـــع ســبعة وعشـــرین :اتجاهــات المتــدربین نحـــو عنصــر المـــدربین كأحــد عناصـــر العملیــة التدریبیــة-1

عبارة، وحددت اإلجابات بموافق بشدة، وموافق، وال أدري، وغیر موافق وغیر موافق بشدة، وخصص لها الـدرجات  

الدرجات لجمیع العبارات لكـل متـدرب لتمثـل درجـة اتجاهـه حساب متوسط،  على الترتیب ، وتم 1، 2، 3، 4، 5

  .نحو عنصر المدربین

وتـم قیاسـها بوضـع ثمانیـة عشـر عبـارة :اتجاهات المتدربین نحو عنصر المتدربین كأحد عناصر العملیـة التدریبیـة-2

، 5موافــق وغیــر موافــق بشــدة، وخصــص لهــا الــدرجات وحــددت اإلجابــات بموافــق بشــدة، وموافــق، وال أدري، وغیــر

الدرجات لجمیع العبارات لكل متدرب لتمثل درجة اتجاهه نحو وتم حساب متوسط ،  على الترتیب ، 1، 2، 3، 4

  .عنصر المتدربین

شـر وتـم قیاسـها بوضـع سـتة ع:اتجاهات المتدربین نحو عنصر المحتوى التدریبي كأحد عناصـر العملیـة التدریبیـة-3

عبـــارة، وحـــددت اإلجابـــات بموافـــق بشـــدة ، وموافـــق ، وال أدري، وغیـــر موافـــق وغیـــر موافـــق بشـــدة، وخصـــص لهـــا 

الــدرجات لجمیـــع العبـــارات لكــل متـــدرب لتمثـــل وتــم حســـاب متوســـط ،  علـــى الترتیـــب ، 1، 2، 3، 4، 5الــدرجات 

  .درجة اتجاهه نحو عنصر المحتوى التدریبي

وتـم قیاسـها بوضـع :  الوسائل والمعینات التدریبیة كأحـد عناصـر العملیـة التدریبیـةاتجاهات المتدربین نحو عنصر-4

سبعة عشر عبارة، وحددت اإلجابات بموافق بشدة، وموافق، وال أدري، وغیر موافق وغیـر موافـق بشـدة، وخصـص 

درب لتمثــل الـدرجات لجمیـع العبـارات لكـل متـوتـم حسـاب متوســط علـى الترتیـب ،   1، 2، 3، 4، 5لهـا الـدرجات 

  .درجة اتجاهه نحو عنصر الوسائل والمعینات التدریبیة

وتـم قیاسـها بوضـع : اتجاهات المتدربین نحو عنصر اإلمكانیات التدریبیة المتوفرة كأحد عناصر العملیة التدریبیـة -5

بشـــدة ، أربعـــة عشـــر عبـــارة، وحـــددت اإلجابـــات بموافـــق بشـــدة ، وموافـــق ، وال أدري ، وغیـــر موافـــق وغیـــر موافـــق 

الـــدرجات لجمیـــع العبـــارات لكـــل وتـــم حســـاب متوســـط علـــى الترتیـــب ،   1، 2، 3، 4، 5وخصـــص لهـــا الـــدرجات 

  .متدرب لتمثل درجة اتجاهه نحو عنصر اإلمكانیات التدریبیة المتوفرة

ي تـــم جمــع الـــدرجات لكــل متــدرب لجمیـــع العبــارات فـــ: اتجاهــات المتــدربین نحـــو جمیــع عناصـــر العملیــة التدریبیــة-6

المـــدرب، المتـــدرب، المحتـــوى التـــدریبي، الوســـائل والمعینـــات التدریبیـــة، واإلمكانیـــات (العناصـــر التدریبیـــة الخمـــس 

  .لتمثل درجة اتجاهه نحو جمیع عناصر العملیة التدریبیة) التدریبیة المتوفرة

  

داة جمع البیاناتأ

ر أهداف البحث وتضمنت أسئلة صـیغت بعد تقریاعتمدت استمارة االستبیان كأداة لجمع البیانات البحثیة 

, المصـــادر العلمیـــة ذات العالقـــة بموضـــوع البحـــث بیـــات و مـــن خـــالل الرجـــوع الـــى االدبطریقـــة واضـــحة ومبســـطة

یةالنفسـوقسـم علـوم التربویـة و االستبانة على محكمین من أعضاء هیئـة التـدریس الزراعـي بكلیـة الزراعـة تعرض

مــا قــد تنطــوي علیــه أســئلة االســتبانة مــن قصــور أو غمــوض لتعــدیلها بمــا ، وذلــك الستیضــاحفــي جامعــة االنبــار 

وقـــد تـــم جمــع البیانـــات بواســـطة المقابلـــة , وبــذلك تحقـــق قیـــاس الصـــدق الظــاهري لـــالداة  ،یحقــق أهـــداف البحـــث

ت مـن وقد تـم اسـتبعاد سـبع اسـتمارا, الشخصیة وباستخدام البرید االلكتروني للمبحوثین الذین تعذر الوصول الیهم 

  .مبحوثا) 92(وع مجتمع البحث ومصداقیة البیانات الواردة فیها لیكون مجمم صدقمجموع الشامله لعد
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مقیــــاس لیكــــرت الخماســــي لقیــــاس اتجاهــــات المتــــدربین المبحــــوثین نحــــو عناصــــر العملیــــة بوتــــم االســــتعانة 

اذ تــم اســتخدام )  spss(حصــائي تــم تحلیلهــا باســتخدام البرنــامج االوبعــد اكمــال عملیــة جمــع البیانــات التدریبیــة،

  .التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة 

  

  المناقشةالنتائــج و 

  :اوًال ـ اتجاهات المتدربین المبحوثین نحو العملیة التدریبیة بشكل عام

وقــــد تراوحــــت درجــــات , فقــــره موزعــــة علــــى خمــــس محــــاور ) 92(بلغــــت عــــدد فقــــرات مقیــــاس لالتجاهــــات 

–صـفر (درجـة وفقـا لمقیـاس لالتجاهـات مكـون مـابین ) 242(درجة وبمتوسـط مقـداره ) 349–107(المبحوثین 

ومـن خـالل توزیـع درجـات المبحـوثین حسـب المـدى فقـد اظهـرت النتـائج مـن خـالل البیانـات الـواردة , درجة ) 460

رجـة حیادیـة ویمیـل الـى ان اتجاهـات المبحـوثین نحـو جمیـع عناصـر العملیـة التدریبیـة كـان بد) 1(في الجدول رقم 

في حین بلغـت نسـبة المبحـوثین ذوي , %) 56,5(اذ بلغت نسبة المبحوثین ذوي االتجاه المحاید , االتجاه السلبي 

وهـذه النتیجـة , %) 17,4(بینما بلغت نسبة المبحوثین ذوي االتجاهـات االیجابیـة , %) 26,1(االتجاهات السلبیة 

فضـال عـن التـي تعتـرض سـیر العملیـة التدریبیـة دید من المشـاكل والمعوقـاتتعطي القناعة لدى الباحث بوجود الع

  .وجود قصور في جمیع محاور عملیة التدریب

توزیع المتدربین المبحوثین وفقًا لدرجة اتجاهاتهم نحو عناصر العملیة التدریبیة.1جدول 

  %  العدد  الفئـــات

  26,1  24  )درجة187أقل من ( اتجاهات سلبیة 

  56,5  52  )درجة 267–187( ت حیـادیة  اتجاها

  17,4  16  )درجة فأكثر 267( اتجاهات إیجابیة  

  100  92  المجموع

  

  :المدربینعنصراتجاهات المتدربین المبحوثین نحو -ثانیا 

ترتیـب وتـم ,المـدربیننحـو عنصـرسبعة وعشرین عبارة تعكـس اتجاهـات المتـدربین تضمن هذا المحور 

تبـین تفـاوت اتجاهـات اذ)2(كمـا مبـین فـي الجـدول رقـم الـدرجاتلمتوسـط ترتیبـًا تنازلیـًا وفقـًا محـور فقرات هـذا ال

ضــرب األمثلــة ذات الصــلة مــن قبــل المــدربین، اتجاهــاتهم نحــوحیــث اتضــح أن,المبحــوثین حیــال تلــك العبــارات 

وضـــوعات الـــدورات لـــدى المـــدربین، وتفاعـــل المـــدربین مـــع المتـــدربین أثنـــاء المحاضـــرات، وتـــوفر الخبـــرة الكافیـــة بم

وتحقیــق المــدربین لألهـــداف الرئیســیة، وٕایضـــاح المــدربین العمـــل المطلــوب مـــن المتــدربین، وكلهـــا كانــت اتجاهـــات 

علـى ) 3,42(، ) 3,53(، ) 3,66(، )3,71(، ) 3,75(درجاتهـا متوسـط بلـغ  اذبدرجـة جیـدة المتدربین نحوها 

توظیـف المـدربین ألكبـر عـدد مـن حـواس المـدرب أثنـاء الشـرح، وثین نحـو  اتجاهـات المبحـفي حین كانت.التوالي

واســتخدام المــدربین لنبــرات صــوت مختلفــة أثنــاء الشــرح ، ومحاولــة المــدربین إظهــار الفــروق الفردیــة بــین المتــدربین 

، ) 1,76(، ) 1,85(درجاتهـــا متوســـط بلـــغ اذأثنـــاء الشـــرح لقـــد كانـــت اتجاهـــات المتـــدربین نحوهـــا غیـــر مشـــجعة 

  على التوالي ) 1,47(
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  توزیع المتدربین المبحوثین وفقًا التجاهاتهم نحو عنصر المدربین.2جدول 

  الدرجاتمتوسط   العبــــارة

  3,75  یتم ضرب األمثلة المعروفة ذات الصلة بموضوع التدریب من قبل المدربین 

  3,71  ت المناسبةیتفاعل المتدربون مع المدربین أثناء المحاضرات من خالل اإلجابا

  3,66  تتوفر الخبرة الكافیة لدى المدربین بموضوعات الدورة

  3,53  مجهودات المدربون توجه نحو تحقیق األهداف الرئیسیة

  3,42  یقوم المدربون بإیضاح المدربین العمل المطلوب من المتدربین

  3,21  یستخدم المدربین مصطلحات مفهومه من البیئة أثناء شرح المحاضرات  

  3,07  تتنوع خبرات المدربین أثناء تغطیة الموضوعات 

  2,69  توجد الثقة المتبادلة بین المدربین والمتدربین 

  2,62  یقوم المدربون بعرض لمواقف واقعیة ذات صله بالموضوع التدریبي

  2,54  یعمد المدربون لمجاراة خبرات المتدربین أثناء المناقشة حول موضوع معین

  2,42  دة من خبرات المتدربین في المواضیع ذات العالقة بتخصصاتهمتتم االستفا

  2,41  أسلوب عرض المعلومات من قبل المدربین یرفع من حماس المتدربین 

  2,38  المدربون متمكنون من عملهم أثناء شرح الموضوعات بالدورات

  2,35  تتوفر للمدربین مهارة عالیة أثناء شرح الموضوعات 

  2,32  للمدربین القدرة على خلق روح التعاون والمشاركة بین المتدربین 

  2,25  تحضر الموضوعات وتجهز باألسلوب األمثل 

  2,22  یعمل المدربون على خلق جو التفاعل بین المتدربین أثناء المحاضرات

  2,16  یتم التدرج في الموضوعات حسب صعوبتها من قبل المدربین

  2,12  المدربین على مشاركة جمیع األفراد ومناقشة ذلك یتم التركیز من قبل

  2,1  یستخدم المدربون أكثر من طریقة مناسبة أثناء عرض الموضوعات 

  2,08  یقوم المدربون بمتابعة للمستجدات حول مواضیع التدریب 

  2,04  یتم تلخیص النقاط الرئیسیة للمواضیع من قبل المدربین في نهایة المحاضرة 

  2,02  إلثارة والتشویق أثناء شرح المدربین لموضوعات الدورات وجود ا

  2  یتم استخدام واختیار المدربین للوسائل السمعیة والبصریة المناسبة للموضوع بكفاءة عالیة 

  1,85  یتم توظیف المدربین ألكبر عدد من حواس المتدربین أثناء الشرح

  1,76  یستخدم المدربون نبرات صوت مختلفة أثناء الشرح

  1,47  یحاول المدربون إظهار الفروق الفردیة بین المتدربین أثناء الشرح

  

وفقــًا للقــیم الرقمیــة الدالــة علــى اتجاهــاتهم نحــو عنصــر ) 3(كمــا تــم توزیــع المتــدربین المبحوثینجــدول رقــم 

على واقـل قیمـة درجـة كـا) 112–27(المدربین كأحد عناصر العملیة التدریبیة وقد بلغت درجات المبحوثین بین 

درجــة ووفقــا للمــدى تــم توزیــع درجــات المبحــوثین  إلــى ثــالث فئــات حیــث تشــمل ) 79,4(وبمتوســط مقــداره ,رقمیــة 

، والفئـــة الثانیـــة تشـــمل المتـــدربین ذوي % ) 25( الفئـــة األولـــى المتـــدربین ذوي االتجاهـــات الســـلبیة وتبلـــغ نســـبتهم 

والفئـة الثالثـة تشـمل المتـدربین ذوي االتجاهـات اإلیجابیـة وتبلـغ ، % ) 54,3( االتجاهات المحایدة وتبلـغ نسـبتهم 

ویتضح من هذا الجدول أن اتجاهات المتـدربین كانـت بدرجـة محایـدة وتمیـل الـى االتجـاه ,   % ) 20,7(نسبتهم 
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ار وقــد یعــود ســبب هــذه النتیجــة قلــة خبــرة القــائمین علــى العملیــة التدریبیــة فــي اختیــ, الســلبي نحــو عنصــر المــدربین

  .المدربین ذوي الكفاءات العلمیة والتدریبیة العالیة

  

  توزیع المتدربین المبحوثین وفق درجة اتجاهاتهم نحو عنصر المدربین.3جدول 

  %  العدد  الفئـــات

  25  23  )درجة,55أقل من ( اتجاهات سلبیة 

  54,3  50  )درجة ,83–,55( اتجاهات حیـادیة  

  20,7  19  )فأكثر درجة 83( اتجاهات إیجابیة  

  100  92  المجموع

  

  :اتجاهات المتدربین المبحوثین نحو زمالئهم من المتدربین اآلخرین-ثالثا

ثمانیة عشر عبـارة تعكـس اتجاهـات المتـدربین فیمـا یتعلـق بعنصـر المتـدربین وقـد تـم ) 4(یتضمن جدول   

هات نظـر المبحـوثین تجـاه تلـك العبـارات، واتضـح أن تبین تفاوت وجاذالدرجات لمتوسطترتیبها ترتیبًا تنازلیًا وفقًا 

االحتــرام المتبــادل بــین المــدربین والمتــدربین ، وانتظــام وحضــور المتــدربین للمحاضــرات، وٕاعطــاء فرصــة المشــاركة 

للنقــاش أثنــاء الشــرح، وتقلیــل األحادیــث الجانبیــة بــین المتــدربین أثنــاء شــرح المــدرب للمحاضــرات، وضــوح أهــداف 

دریبي لكــل مــن المتــدربین والمــدربین، وكلهــا كانــت اتجاهــات المتــدربین نحوهــا مشــجعة تمامــًا حیــث بلــغ  البرنــامج التــ

  .على التوالي ) 3,35(، ) 3,38(، ) 3,39(، ) 3,41(، ) 3,67(درجاتها  متوسط 

أمــــا فیمــــا یتعلــــق بتقــــارب االتجــــاه والمیــــول والرغبــــات لمجموعــــة المتــــدربین، وتلبیــــة األهــــداف المرســــومة 

حتیاجات الفعلیة للمتـدربین، وقلـة عـدد المتـدربین بالبرنـامج التـدریبي للـدورة الواحـدة ممـا یعكـس عـدم رغبـتهم فـيلال

، )2,88(درجاتهــا متوســط االلتحــاق بالــدورات التدریبیــة كانــت اتجاهــات المتــدربین نحوهــا غیــر مشــجعة حیــث بلــغ 

  .على التوالي) 2,65(، )2,77(
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  یع المتدربین المبحوثین وفقًا التجاهاتهم نحو عنصر المتدربینتوز .4جدول 

  الدرجاتتوسطم  العبــارة

3,67  یوجد احترام متبادل بین المدربین والمتدربین 

3,41  یحضر المتدربون المحاضرات بصورة منتظمة

3,39  تعطى فرصة للمتدربین بالمشاركة والنقاش أثناء الشرح

3,38  ادیث الجانبیة بینهم أثناء شرح المدرب للمحاضرةیقلل المتدربون من األح

3,35  أهداف البرنامج التدریبي واضحة لكل من المتدربین والمدربین 

3,32  تتباین الخبرات وتختلف بین مجموعة المتدربین

3,28  فرق السن بین المتدربین والمدربین یفرض االحترام المتبادل 

3,26  ریبیة ضمن البرنامج التدریبيیتم إدراج أهداف للدورات التد

3,23  هناك استیعاب فعال ألهداف الدورات التدریبیة من قبل المتدربین

3,22  یفضل المتدربون االلتحاق بالدورات التدریبیة لدورها الهام في الترقیات

3,2  یوجد نظام یحكم سلوك المتدربین بالمحاضرات والتطبیقات العملیة

3,11  تعداد الذهني بین  المتدربین توافر الحرص واالس

3,07  ینعدم الملل والتذمر من موضوعات الدورات التدریبیة من قبل المتدربین 

3,02  توجد عالقة بین الدورة والتخصص المهني لمجموعة المتدربین ألنها ذات صله بعملهم 

3  دورات التدریبیةهناك تقارب بین المستوى التعلیمي والثقافي للمتدربین الذین حضروا ال

2,88  توفر االتجاه والمیول والرغبات لمجموعة المتدربین الذین حضروا الدورات التدریبیة

2,77  معظم األهداف المرسومة تلبي االحتیاجات الفعلیة للمتدربین  

2,65  أعداد المتدربین لكل دورة قلیل مما یعكس عدم رغبتهم في االلتحاق بالدورات التدریبیة 

  

وفقـًا للقـیم الرقمیـة الدالـة علـى اتجاهـاتهم نحـو ) 5(كما تم توزیع المتدربین المبحوثین كما في جدول رقـم 

درجـة كـاعلى ) 72–39(وقـد بلغـت درجـات المبحـوثین بـین , عنصر المتدربین كأحـد عناصـر العملیـة التدریبیـة 

اذإلــى ثــالث فئــات یــع درجــات المبحــوثین  درجــة ووفقــا للمــدى تــم توز ) 58,6(وبمتوســط مقــداره ,واقــل قیمــة رقمیــة 

، والفئـــة الثانیـــة تشـــمل المتـــدربین ذوي %)8,7(الفئـــة األولـــى المتـــدربین ذوي االتجاهـــات الســـلبیة ونســـبتهم شــملت

38(والفئـة الثالثـة تشـمل المتـدربین ذوي االتجاهـات اإلیجابیـة ونسـبتهم , %) 53,3(االتجاهات المحایـدة ونسـبتهم 

نحــو توصــف بالمحایــدة وتمیــل الــى االیجابیــة مــن الجــدول أن اتجاهــات المتــدربین المبحــوثین ویتضــح لنــا, %) 

  .من المبحوثین كانت درجاتهم بین الحیاد واالیجابي%) 80(اذ ان اكثر من عنصر المتدربین

  

  توزیع المتدربین المبحوثین وفقا لدرجة اتجاهاتهم نحو عنصر المتدربین.5جدول 

  %  العدد  الفئـــات

  8,7  8  )درجة50أقل من ( اتجاهات سلبیة 

  53,3  49  )درجة 61  -50( اتجاهات حیـادیة  

  38  35  )درجة فأكثر 61( اتجاهات إیجابیة  

  100  92  المجموع
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  اتجاهات المتدربین المبحوثین نحو المحتوى التدریبي-رابعا

المحتــوى التــدریبي وتــم حــو عنصــرنعشــر عبــارة تعكــس اتجاهــات المتــدربین خمســة) 6(یتضــمن جــدول 

ترتیبها ترتیبًا تنازلیًا وفقًا لدرجات االستجابة حیث تبین تفاوت اتجاهات المبحـوثین تجـاه تلـك العبـارات، واتضـح أن 

طروحـة ومسـمى الـدورات سهولة وفهم اللغة التي عرضت بها المواضیع، ووجود عالقة كبیـرة بـین الموضـوعات الم

علـى ) 3,31(، )3,36(درجاتهـا متوسـط حیـث بلـغ نوعـا مـا ات المتدربین نحوهـا مشـجعة ، كانت اتجاهالتدریبیة 

أما تلبیة البرنامج التدریبیة لالحتیاجات الفعلیة للمتدربین، وتكرار الموضوعات بالـدورات التدریبیـة ، كانـت .التوالي

  .على التوالي ) 1,95(، ) 2,06(، ) 2,22(درجاتها متوسط اتجاهات المتدربین نحوها غیر مشجعة حیث بلغ 

  

  توزیع المتدربین المبحوثین وفقًا التجاهاتهم نحو عنصر المحتوى التدریبي.6جدول 

  الدرجاتمتوسط   العبــارة

  3,36  اللغة التي تعرض بها المواضیع سهلة ومفهومة

  3,31  توجد عالقة كبیرة بین الموضوعات المطروحة ومسمى الدورات التدریبیة

  3,08  قة بین محتوى الدورة ومسمى الدورة التدریبیة توجد عال

  3,04  تعرض محاضرات التدریب حسب األهداف المقررة لها

  3  تساهم الموضوعات المطروحة بالبرنامج التدریبي في بلوغ أهداف الدورات التدریبیة

  2,94  یستخدم أسلوب التنویع في موضوعات ذات عالقة بالموضوع الرئیسي للمحاضرة  

  2,91  یعتبر وجود امتحانات طریقة هامة لقیاس مدى االستفادة من الدورات التدریبیة

  2,86  هناك اتساق للموضوعات والبنود المحددة مع األهداف التدریبیة للدورات

  2,8  موضوعات المنهج تغطي جمیع النقاط الرئیسیة للموضوع

  2,74  صور التوضیحیةتتم طباعة المحاضرات بوضوح وبشكل جید ویتم تدعیمها بال

  2,68  هناك  تسلسل وترابط لموضوعات الدورات التدریبیة

  2,61  تكامل المحتویات والشمول لموضوعات الدورات التدریبیة

  2,52  تشتمل البرامج التدریبیة على المستجدات في نفس المجال  

  2,22  تلبیة البرامج التدریبیة احتیاجات المتدربین الفعلیة

  2,06  ضوعات في الدورات التدریبیةتتكرر المو 
  

وفقـًا للقـیم الرقمیـة الدالـة علـى اتجاهـاتهم نحـو عنصـر ) 7(كما تم توزیع المتدربین المبحوثین جدول رقـم 

درجــة كــاعلى ) 66–21(المحتــوى التــدریبي كأحــد عناصــر العملیــة التدریبیــة وقــد بلغــت درجــات المبحــوثین بــین 

درجة ووفقا للمدى تم توزیع درجات المبحـوثین  إلـى ثـالث فئـات حیـث ) 44,4(ه وبمتوسط مقدار ,واقل قیمة رقمیة 

، والفئـة الثانیـة تشـمل المتـدربین % ) 10,9( تشمل الفئة األولـى المتـدربین ذوي االتجاهـات السـلبیة وتبلـغ نسـبتهم 

ي االتجاهــات اإلیجابیــة ، والفئــة الثالثــة تشــمل المتــدربین ذو % ) 70,6( ذوي االتجاهــات المحایــدة وتبلــغ نســبتهم 

، ومــن هــذا الجــدول یتضــح أن اتجاهــات المتــدربین المبحــوثین تتســم بالحیادیــة نحــو % ) 18,5( وتبلــغ نســبتهم 

یتبین ان هناك مراعاة واضحة من قبل المنظمین للدورات التدریبیة  , المحتوى التدریبي وتمیل الى االتجاة االیجابي

  ر المحتوى التدریبيلمعظم البنود التي تنطوي تحت محو 
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  توزیع المتدربین المبحوثین وفقًا لدرجة اتجاهاتهم نحو عنصر المحتوى التدریبي. 7جدول 

  %  العدد  الفئـــات

  10,9  10  )درجة36أقل من ( اتجاهات سلبیة 

  70,6  65  )درجة 51–36( اتجاهات حیـادیة  

  18,5  17  )درجة فأكثر 51( اتجاهات إیجابیة  

  100  92  عالمجمو 

  

  لتدریبیةاتجاهات المتدربین المبحوثین نحو الوسائل والمعینات ا-خامسا

الوسـائل والمعینـات التدریبیـة نحو عنصرسبعة عشر عبارة تعكس اتجاهات المتدربین ) 8(یتضمن جدول 

ذا المحـور كانـت االتجاهـات ان جمیـع الفقـرات المتعلقـة بهـتبیناذوتم ترتیبها ترتیبًا تنازلیًا وفقًا لدرجات االستجابة 

وطـرق تـوفر المعینـات التدریبیـة یشـجع المـدربین السـتخدامها،بشـكل كبیـر وخصوصـا  فقـرات نحوها غیر مشـجعة 

, المعینـات المسـتخدمة بالــدورات التدریبیـة تتناسـب مــع عـدد المتـدربین ومســتویاتهم , التـدریب المعمـول بهـا حدیثــة 

صالحها واستخدامها، وكثرة استخدام المعینات التدریبیـة مـن على االمدربین وتوفر قطع الغیار الخاصة بها یشجع

، )0,83(، ) 0,91(درجاتهـا توسـط حیـث بلـغ مسـلبیة جـدا قبـل المـدربین حیـث كانـت اتجاهـات المتـدربین نحوهـا 

  .على التوالي)0,49()0,56()0,73(

  

  عنصر الوسائل والمعینات التدریبیةتوزیع المتدربین المبحوثین وفقًا التجاهاتهم نحو   .8جدول 

  

  متوسط الدرجات  العبــارة

  2,64  تساعد المعینات التدریبیة المستخدمة على ترسیخ األفكار والمعلومات للدورات التدریبیة

  2,6  استخدام المدربین للمعینات ساعد على اختصار الوقت لموضوع المحاضرة

  2,56  ى طریقه تدریبیة واحدةیعتمد معظم المدربین بالدورات التدریبیة عل

  2,51  تتوافق المعینات التدریبیة المستخدمة مع موضوعات الدورات التدریبیة

  2,45  تتفق وتتناسب المعینات التدریبیة المستخدمة مع قدرات المتدربین

  2,39  یتم سرد المواضیع بشكل منسق من خالل الوسائل اإلیضاحیة

  2,28  ر مكلفة وسهلة التحضیر من قبل المدربینالمعینات التدریبیة المستخدمة غی

  2,14  للمدربین معرفة تامة بكیفیة تشغیل الوسائل السمعیة والبصریة بكفاءة عالیة

  2  الوسائل السمعیة والبصریة المستخدمة عملیة

  1,84  یتم تجهیز وسائل اإلیضاح وتهیئتها قریبًا من المدربین وقت المحاضرات 

  1,77  المستخدمة للتدریب جذابة وتلفت انتباه المتدربین  المعینات التدریبیة

  1,22  تتوفر الوسائل السمعیة والبصریة بقاعات التدریب

  0,91  تتوفر المعینات التدریبیة یشجع المدربین الستخدامها

  0,83  طرق التدریب المعمول بها بالدورات التدریبیة حدیثة  

  0,73  یة تتناسب مع عدد المتدربین ومستویاتهمالمعینات المستخدمة بالدورات التدریب

  0,56  تتوفر قطع الغیار الخاصة بالمعینات اإلرشادیة یشجع المدربین إلصالحها واستخدامها

  0,49  یستخدم المدربون المعینات التدریبیة بكثرة 
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جاهــاتهم نحــو عنصــر وفقــًا للقــیم الرقمیــة الدالــة علــى ات) 9(كمــا تــم توزیــع المتــدربین المبحــوثین جــدول رقــم 

درجـة ) 52–11(وقد بلغت درجات المبحـوثین بـین الوسائل والمعینات التدریبیة كأحد عناصر العملیة التدریبیة 

إلــى ثــالث درجــة ووفقــا للمــدى تــم توزیــع درجــات المبحــوثین  ) 31,7(وبمتوســط مقــداره ,كــاعلى واقــل قیمــة رقمیــة 

، والفئــة الثانیــة تشــمل %) 37(االتجاهــات الســلبیة وتبلــغ نســبتهم فئــات حیــث تشــمل الفئــة األولــى المتــدربین ذوي

، والفئـــة الثالثـــة تشـــمل المتـــدربین ذوي االتجاهـــات %) 55,4(المتـــدربین ذوي االتجاهـــات المحایـــدة وتبلـــغ نســـبتهم 

یة توصـف بانهـا محایـدة الـى ســلب، ویتضـح لنـا مـن هـذا الجـدول أن االتجاهـات %) 7,6(اإلیجابیـة وتبلـغ نسـبتهم 

  .عنصر الوسائل والمعینات التدریبنحو

  توزیع المتدربین المبحوثین وفقًا لدرجة اتجاهاتهم نحو عنصر الوسائل والمعینات التدریبیة.9جدول ال

  
  

  

  

  

  
  

  :اتجاهات المتدربین المبحوثین نحو اإلمكانیات التدریبیة المتوفرة-سادسا

اإلمكانیــات التدریبیــة نحــو عنصــرأربعــة عشــر عبــارة تعكــس اتجاهــات المتــدربین ) 10(یتضــمن جــدول 

وجهـــات نظـــر ضـــئیل فـــيتفـــاوتوجـــود وقـــد تبـــین . ســـتجابةالمتـــوفرة وتـــم ترتیبهـــا ترتیبـــًا تنازلیـــًا وفقـــًا لـــدرجات اال

اال ان االنطبــاع العــام التجاهــات المبحوثیــب نحــو تلــك العبــارات كــان ســلبي بدرجــة المبحــوثین تجــاه تلــك العبــارات

وان اكثـر العبـارات سـلبیة تمثلـت فـي تـوفر المواصـالت المجهـزة للمتـدربین و , وغیر مشجعة على االطالق كبیرة 

مالءمـة ومناسـبة واللوائح المدنیة المتعلقة بالتدریب المطبقـة بالوقـت الحاضـر لحضـور الـدورات مناسـبة و األنظمـة

سكن المتدربین مع مستواهم االقتصادي واالجتماعي ، وتوفیر اإلمكانیات المادیة لتدعیم البرامج التدریبیة للـدورات 

, )043(,)0,75(، )0,84(، )1,1(درجاتهــــا توســــطم، وتــــوفر الحــــوافز المادیــــة والمعنویــــة للمتــــدربین حیــــث بلــــغ 

  .على التوالي ) 0,22(

وفقـًا للقـیم الرقمیـة الدالـة علـى اتجاهـاتهم نحـو عنصـر ) 11(كما تم توزیع المتدربین المبحـوثین جـدول رقـم 

درجـة ) 47–9(اإلمكانیات التدریبیة المتوفرة كأحد عناصر العملیـة التدریبیـة  وقـد بلغـت درجـات المبحـوثین بـین 

درجــة ووفقــا للمــدى تــم توزیــع درجــات المبحــوثین  إلــى ثــالث ) 27,9(وبمتوســط مقــداره ,كــاعلى واقــل قیمــة رقمیــة 

، والفئـة الثانیـة تشـمل % ) 48,9(فئات حیث تشمل الفئة األولى المتدربین ذوي االتجاهـات السـلبیة وتبلـغ نسـبتهم 

، والفئــة الثالثــة تشــمل المتــدربین ذوي االتجاهــات % ) 44,6( المتــدربین ذوي االتجاهــات المحایــدة وتبلــغ نســبتهم 

ویتضـــح لنــا مـــن هـــذا الجـــدول أن االتجاهــات تتســـم بالســـلبیة  نحـــو عنصـــر % ). 6,5( اإلیجابیــة وتبلـــغ نســـبتهم 

ویتضـــح مـــن خـــالل هـــذه النتیجـــة ان هنـــاك اهمـــال وقصـــور كبیـــر لمعظـــم الجوانـــب , الوســـائل والمعینـــات التدریبیـــة

مكانیــات التدریبیــة والتــي ســوف تــنعكس بالســلب نحــو اســتجابة المرشــدین الــزراعیین لحضــور الــدورات المتعلقــة باال

  .التدریبیة المستقبلیة
  

  

  

  

  

  
  

  %      العدد  الفئـــات

  37  34  )درجة25أقل من ( اتجاهات سلبیة 

  55,4  51  )درجة 38–52( اتجاهات حیـادیة  

  7,6  7  )درجة فأكثر 38(اتجاهات إیجابیة  

  100  92  المجموع



ISSN: 1992-7479         2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

21

  توزیع المتدربین المبحوثین وفقًا التجاهاتهم نحو عنصر اإلمكانیات التدریبیة المتوفرة.10جدول ال

  مجموع الدرجات  العبـــارة

  2,23  المناسبة من تكییف ، قاعات ، إضاءة ، تهویه ، مقاعد مریحة بمكان عقد الدورةتتوفر البیئة الدراسیة 

  2,2  یوجد أشخاص قادرین على التجهیز واإلعداد للبرنامج التدریبي وٕاظهاره بالصورة المطلوبة

  2,09  مكان التدریب قریب من المتدربین وسهل الوصول إلیه

  2,01  للمتابعةیوجد مندوب أو مشرف قریب من المتدربین

  1,88  یتم توفیر مستلزمات التدریب وطباعة المحاضرات التدریبیة وغیر ذلك

  1,73  یتم توفیر السكن المناسب للمتدربین من خارج المكان المنعقد به الدورات

  1,55  توجد قنوات اتصال قویة بین القائمین على التدریب والمدربین من خارج الوزارة 

  1,42  ت المتدربین الضروریة بسكن المتدربین وقاعات المحاضراتیتم توفیر احتیاجا

  1,21  یتم توفیر أجهزة مناسبة وحدیثه للتطبیق العملي للدورات التدریبیة

  1,1  یتم توفر المواصالت المجهزة للمتدربین

  0,84  األنظمـة واللوائح المدنیة المتعلقة بالتدریب المطبقة بالوقت الحاضر لحضور الدورات مناسبة

  0,75  سكن المتدربین مالئم ومناسب مع مستواهم االقتصادي واالجتماعي

  0,43  یتم توفیر اإلمكانیات المادیة لتدعیم البرامج التدریبیة للدورات

  0,22  تم توفر الحوافز المادیة والمعنویة للمتدربین 

  

  عنصر اإلمكانیات التدریبیة المتوفرةتوزیع المتدربین المبحوثین وفقًا لدرجة اتجاهاتهم نحو   .11جدول ال

  %  العدد  الفئـــات

  48,9  45  )درجة21أقل من ( اتجاهات سلبیة 

  44,6  41  )درجة 34–21( اتجاهات حیـادیة  

  6,5  6  )درجة فأكثر 34( اتجاهات إیجابیة  

  100  92  المجموع
  
  

  

  التوصیات

یــادة فعالیــات وج بالتوصــیات التالیــة التــي قــد تســاعد فــي ز اســتنادًا إلــى مــا توصــلت إلیــه هــذه الدراســة یمكــن الخــر 

  :الدورات التدریبیة

الـوزارة للقیـام بالعملیـة منتسبيضرورة اختیار المدربین المؤهلین ذوي الكفاءات العلمیة والتدریبیة العالیة من   -1

  .  التدریبیة مع االستعانة بخبرات من الجهات الحكومیة األخرى ذات العالقـة 

  .الحرص على وجود تجانس بین المتدربین من حیث العمر والمستوى التعلیمي والخبرات السابقة   -2

أهمیة اختیار الوقـت والمكـان المناسـبین للعملیـة التدریبیـة، مـع تجهیـز المكـان باإلمكانیـات والوسـائل التدریبیـة -3

  .المالئمة لموضوعات التدریب 

دیــة والمعنویــة للمتــدربین حیــث أنهــا تلعــب دورًا هامــًا فــي زیــادة المــردود مــن العمــل علــى تــوفیر الحــوافز الما  -4

  لیة التدریبیة العم

إعــادة النظــر فــي األنظمــة واللــوائح المدنیــة المتعلقــة بالتــدریب وتحــدیثها لجعلهــا أكثــر مرونــة وذلــك لتشــجیع   -5

  .الموظفین على االلتحاق بالدورات التدریبیة 
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  المصادر

، تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة لقطـــاع األعمـــال بالمملكـــة العربیـــة )1988(ســـن محمـــود وآخـــرون إبـــراهیم، ح-1

الســعودیة، مركــز البحــوث، كلیــة العلــوم اإلداریــة، جامعــة الملــك ســعود، الریــاض، المملكــة العربیــة 

  .102-88:ص , السعودیة

انیة فـى اإلرشـاد الزراعـى، اإلدارة التـدریب ، مشـروع دمـج الثقافـة السـك) : 1997(أبـو السـعود ، خیـرى حسـن -2

ع باالشــــتراك مــــع منظمــــة .م.العامــــة لإلرشــــاد الزراعــــى، وزارة الزراعــــة، واستصــــالح األراضــــى، ج

. 72:ص,ة، وصندوق األمم المتحدة للسكاناألغذیة والزراع

مـد الجزار، محمد حموده ؛ طـه منصـور مـدكور؛ محمـود مصـباح عبـد الـرحمن؛ رجـاء حامـد شـلبى؛ صـفاء أح-3

دور اإلرشــاد الزراعــى فــى نشــر أســالیب المكافحــة المتكاملــة بــین الــزراع بقریــة ): 2002( ,أمــین

العجــوزین مركــز دســوق محافظــة كفــر الشــیخ وقریـــة میــت الشــیخ مركــز قطــور بمحافظــة الغربیـــة، 

.69-55:ص,ط الدلتا، مركز البحوث الزراعیة المجالس اإلقلیمیة للبحوث واإلرشاد، إقلیم وس

أسس التدریب، برنـامج تـدریب إلعـداد مـدرب، مركـز التـدریب اإلدارى، ) : 1984( جوهرى، عمر الفاروق ال-4

. 134:ص.زارة الزراعةو 

، اإلرشـــاد الزراعــي، وكالـــة الصـــقر )1984(الخــولي، حســـین زكــي وفتحـــي، شــادیة، والشـــاذلي، محمـــد فتحــي -5

  .219:ص,للصحافة والنشر، اإلسكندریة، جمهوریة مصر العربیة

، فعالیـــة أداء المهـــام اإلرشـــادیة للعـــاملین بالجهـــاز اإلرشـــادي بالمنطقـــة )1992(الزهرانـــي، خضـــران حمـــدان -6

الوســـطى بالمملكـــة العربیـــة الســـعودیة وعالقتهـــا بخصائصـــهم الشخصـــیة والمنـــاخ التنظیمـــي، مجلـــة 

  .128-114:ص,جامعة الملك سعود ، المجلد الرابع، المملكة العربیة السعودیة
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