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*من وجھة نظر المتدربینتقویم التدریب الوظیفي في مركز نینوى لإلرشاد والتدریب الزراعي
النقاشعزیزبسام حارثالعباسيخلیلعامل فاضل

العراق/جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات/ قسم اإلرشاد الزراعي

الخالصة
لإلرشادتقویم التدریب الوظیفي في مركز نینوى إلىالدراسة ھدفت ھذه 

: اآلتیةنظر المتدربین في المجاالت 
 .

) كعامل تابع(التباین في نتائج التدریب من وجھة نظر المتدربین 
تسعةاشتركوا فياً متدرب٨٩تكونت عینة البحث من .والوظیفیة

. ٢٠٠٨//٢٠٠٧٣٠/اذار/١
بعةاألولجزأین 

بحث, شة خالل فترة الدراسةالتدریب الوظیفي فضالً عن المعای ال
حت النتائج أن ). Kurskal-Wallis(والس-اختبار كروسكالو) Mann-Whittney(وتني-اختبار مانو أوض وقد 

% ٨٠أكثر من 

٨٢.٢٣٣% ,
٧٢.٠٦٦% ,

المؤھل الدراسي للمتدربین، مدة الخدمة ال: التدریب وفقا للمتغیرات اآلتیة

. لتخصص المتدربین بموضوع الدورة التدریبیة

المقدمة
التنمیة الزراعیة في الدول العربیة تواجھ حالیاً مرحلة االنتقال إن

اعة(أعباء لزر .)٩٩: ١٩٨٨: ا
إن تنمیة العنصر البشري تمثل المحور األساس لعملیة التنمیة الشاملة في مختلفكما 

على السواء، لذا فإن ال
).٩: ١٩٩٨العباسي، (والكفاءة ھو العنصر الرئیسي الذي یتوقف علیھ نجاح إدخال وتطویر التقنیات الحدیثة 

: ٢٠٠٤السماوي، (
٢١٤.(

.)٨٤٠: ٢٠٠٣,عثمان (

) .٣: ٢٠٠٦المشھداني، (ورائھ 

_____________________
مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني*

٣٠/٩/٢٠٠٩بولھ  وق٤/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث  
َّ عملیة تقویم التدریب الوظیفي مھمة في مركز نینوى  لإلرشاد والتدریب الزراعي لھذا فأَن

ألنھ من خالل ھذه العملیة یمكن أن نتعرف على مدى نجاح البرنامج أو الخطة التدریبیة التي
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وضعت، كذلك إن تقویم الدورات التدریبیة یوضح جوانب القوة لكي یت

:     في ھذا المركز ألمرین ھامین
:أوالً 

.      كزاالمرهأیضاً إلى وحدة تقویمیة متخصصة في ھذاالتدریب وافتقارھ
:ثانیاً 

.وتینیة دون االستفادة من نتائجھاھذه األبحاث ر
سابقة ضرورة إجراء عملیة التقویم البرامج التدریبیة وذلك وقد بینت بعض الدراسات ال

لومات تقویمإجراءضرورة إلى)١٩٨٨(فقد أكدت دراسة العاني . في بناء برامج أكثر كفاءة كل مع ل مل  ا ش
أما. أھدافالمتدربین قبل وبعد انتھاء التدریب وتقویم 

ت انكفقد أكدت )١٩٩٩(دراسة مصطفى 
أكدواأماعالیة الكفاءة أنھاأكدوامن المبحوثین%٨٣.٦نسبة

)٢٠٠١(Radhakrishnaسة دراأكدت. غالبیة المتدربین 
األدواتفقد كانت مشاریع وبرامج التدریب الزراعي

مستخدمة ل , ا
على أكدوا% ٧٥فأثبتتتقویم للبرامج التدریبیة الإجراءیتعلق بضرورة 

اصة)٢٠٠٦(أما، اإلرشادیةتقویم شامل لجمیع البرامج التدریبیة إجراءضرورة لخ ا
إلىد دلت النتائجزراعة فقلابوزارة اإلرشادیینف العاملین الزراعي على معاراإلرشاداثر دورة تدریبیة في 

.من وجھة نظر المتدربین الشخصیةاإلرشادیةللمتدربین تمثلت في الطرق والمعینات إفادةمواضیع الدورة 
: إلىویھدف البحث الحالي 

تقویم التدری:أوالً 
:المجاالت اآلتیة

.نتائج التدریب,كفاءة المدربینمستلزمات تنفیذ التدریب والمناخ التدریبي ،
: تحقیق ھذا الھدف من خالل األھداف الفرعیة اآلتیةوسوف یتم

. تحدید مستوى التدریب الوظیفي في جمیع مجاالت تقویم التدریب بشكل عام-أ
.تحدید مستوى التدریب الوظیفي في كل مجال من مجاالت التقویم المذكورة أنفاً -ب

) (ن :اً ثا
: الوظیفیة التالیةوالشخصیةالمتدربین

.التدریب السابق بموضوع الدورة، الطموح المھني، الرغبة بالتجدید

وطرائقھمواد البحث

الزراعیة التابعة لھا والمؤسسات الزراعیة األخرى الذین تدربوا في مركز نینوى لإلرشاد والتدریب الزراعي 
متدرباً ٨٩تم جمع البیانات من متدرباً وقد٩٨والبالغ عددھم ١٩/٦/٢٠٠٨لغایة ١١/٣/٢٠٠٧للفترة من 

أو% ٩٠.٨١٦یمثلون 
) ١(جدول الویوضح . تعذر االتصال ببعض المتدربین

.فیھا

اسيل:  در ل ا
لي، مدة ٤و٣و ٢و١: إعدادیة، دبلوم، بكالوریوس، شھادة علیا وفق القیم الرقمیة اآلتیة: المستویات توا لى ال ع

٢و١:: 
التوالي، التدریب السابق بموضوع الدورة التدریبیة وتم حسابھ بعدد األیام التي شارك بھا المتدربین

. كل دورة تدریبیة وعدد المبحوثین فیھاأعداد المتدربین في: ) ١(جدول ال
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المتدربین عددالمتدربینعددعنوان الدورة التدریبیةت
المبحوثین

١٠٨.والحیویة واالستخدام األمثل للمبیداتIPMالمكافحة المتكاملة .١
١٠٩.الحاسوب واالنترنیت.٢
٧٧. في مجال المجترات الصغیرةاالمستجدات ونقل التكنولوجی.٣
١٢١١.تطویر اللغة االنكلیزیة.٤
١٠٩.صناعة الدواجن.٥
١٤١٢. اإلدارة المزرعیة الناجحة.٦
١٠٩.المحاصیل الحقلیة.٧
١٣١٢.مكافحة حشرة السونة.٨
١٢١٢.إدارة وتربیة النحل.٩

٩٨٨٩المجموع

موافق، : الط, في الدورات التدریبیة خالل عملھ الوظیفي
على ٣و٢و١:١و٢و٣: اآلتیةاألوزانمحاید، غیر موافق وخصصت لھا 

،،موافق: , التوالي للفقرات السلبیة
٣و٢و١:١و٢و٣:اآلتیةوزاناألوخصصت لھا 

:  بعة. 
كفاءة دریبي،

إلضافةعدد المعاییربلغوقد , نتائج التدریبالمدربین، ا ذف و لح بعد ا
توسطة, . ١٣و٢٠و١٤و١١و١٤و ٨و١٢: كاألتي , م

األداةإعداد, ١و٢و٣
)١٩٩٧(Swansonو)١٩٩٥(و)١٩٨٩(Knowlesدراسة: األبحاث

لحلوانيو)٢٠٠٥(وآخرونالجرجريو)١٩٩٧(العباسي و لسـعديو)٢٠٠٦(ا )٢٠٠٦(ا
حث على أداة.إلىبعض المعاییر وإضافة لب ا

اإلرشادبمجموعة من المتخصصین 
ن الفقرات عاإلجابةكتابتھا ومدى وضوحھا ودقة قیاسھا وكیفیة وأسلوبظاھریاً كنوع العبارات األداةصدق 

. ٣وتم حذف 

لخبراءألراءاألھمیةخالل تحدید البحث وكذلك من وتم . ا
:ا

Guttman:و٠.٨٩٨وو٠.٩٢٤و٠.٧٦٢و٠.٧١٨و٠.٨١٦
و ب٠.٩٢٤Alpha Cronbachو٠.٩٢٦

.٠.٩١٨و٠.٩١٢و٠.٨٧٩و٠.٩١و٠.٧٤٧و٠.٧٠٢و٠.٧٩٤:
-: اإلحصائیةالوسائل 

.Kurskal-Wallisوالس-، اختبار كروسكالMann-Whittneyوتني

النتائج المناقشة
:أوالً 

:تحقق ھذا الھدف من خالل األھداف الفرعیة اآلتیة
:تحدید مستوى تقویم التدریب الوظیفي في جمیع مجاالت التقویم بشكل عام- أ

الً المعیاري مع المتوسط الحسابي أو
. درجة٢٤٠-١٨٤على حدود الفئة الوسطى والتي تراوحت بین 

١٨٣-١١٧ویم الضعیف تراوحت بین الفئة ذات مستوى التق
من المتدربین كان تقویمھم % ١٧.٩٧٧أن ) ٢(جدول الدرجة ویتضح من ٢٧٣-٢٤١التقویم العالي بین 
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٦١.٧٩٧ %
. كان تقویمھم للتدریب عالیاً من المتدربین% ٢٠.٢٢٦أن

مستوى تقویم التدریب الوظیفي لجمیع المجاالت من وجھة نظر المتدربین): ٢(جدولال
النسبة المئویةعدد المتدربینمستوى تقویم التدریب

١٦١٧.٩٧٧درجة) ١٨٣-١١٧(تقویم ضعیف 
٥٥٦١.٧٩٧درجة) ٢٤٠-١٨٤(تقویم متوسط 

١٨٢٠.٢٢٦رجةد) ٢٧٣-٢٤١(تقویم عالي 
%٨٩١٠٠المجموع

x=٢١١.٨٥S.d=٢٨
% ٨٠أن أكثر من ) ٢(جدول الویـبین 

.للدورات التدریبیة الوظیفیة
إن) ٣(جدول ال:-ب

ر المرتبة األولى بمتوسط  حسابي قدره  َّ %٨٢.٢٣٣درجة ودرجة تحقق ٢.٤٦٧المدربین تصد

,عالیة في التدریس مما انعكس في كفاءتھم
نوعة أو عدمبسبب قلة% ٧٢.٠٦٦درجة ودرجة تحقق ٢.١٦٢بمتوسط حسابي قدره  لمت ئق ا لطرا ا استخدام 

 .
. )٢٠٠١(Radhakrishnaو)١٩٩٧(والعباسي)١٩٨٢(صالح

.ترتیب مجاالت التدریب وفق درجة تحققھا): ٣(جدولال
الوزن المئوي*المتوسط الحسابيالرتبةمجال التقویمت

١٢.٤٦٧٨٢.٢٣٣كفاءة المدربین .١
٢٢.٣٤٢٧٨.٠٦٦.مستلزمات تنفیذ التدریب والمناخ التدریبي.٢
٣٢.٢٦٩٧٦.٥٣٣.المحتوى التدریبي.٣
٤٢.٢٢٧٧٤.٢٣٣.نتائج التدریب.٤
٥٢.٢٠٢٧٣.٤٠.ةأھداف الدورة التدریبی.٥
٦٢.١٧١٧٢.٣٦٦.اختیار المتدربین.٦
٧٢.١٦٢٧٢.٠٦٦.طرائق ومعینات التدریب.٧

:) (
نتائج) ٤(جدول ال:تدربین الشخصیة والوظیفیةالم

ولتحدید التباین في نتائج التدریب. الشخصیة والوظیفیة
Kruskal-WallisH محسوبة ل ٣.٥٣ا

،عدم وجود تباین في نتائج التدریب وفقاً للمؤھل الدراسي للمتدربینعلى، ویدل ذلك٠.٠٥
. إلى إن جمیع المتدربین قد تعرضوا إلى موضوعات جدیدة من خالل التدریب لم یسبق لھم معرفتھا

Kruskal-Wallis ،
٢.٧٠٠.٠٥المحسوبة Hوبلغت قیمة 

, وجود تباین في نتائج التدریب وفقاً لمدة الخدمة الوظیفیة
یوجد

. كل ماھو جدید واكتساب المعلومات أو المھارات من خالل إشراكھم بالتدریب

٣= الدرجة القصوى 
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. التباین في نتائج التدریب وفقاً لخصائص المتدربین الشخصیة والوظیفیة ): ٤(جدول ال

خصائص 
عددالفئاتالمتدربین

المتدربین
النسبة 
الوسیطالمئویة

أو) Z(قیمة
)H (

المحسوبة

١-
الدراسي

١٦١٧.٩٧٧٢٩.٥إعدادیة
)H(قیمة 

٣.٥٣
)غیر معنویة(

٤٤.٤٩٤٢٨دبلوم
٦٠٦٧.٤١٥٣٠.٥بكالوریوس
٩١٠.١١٤٢٦شھادة علیا

٢-
الوظیفیة

)H(قیمة ٣٦٤٠.٤٤٩٣٠.٥سنة خدمة قصیرة)٦-١(
٢.٧٠

)غیر معنویة(
٢١٢٣.٥٩٥٢٩سنة خدمة متوسطة)١٩-٧(
٣٢٣٥.٩٥٦٢٧سنة خدمة طویلة)٣٦-٢٠(

٣-

الدورة التدریبیة

)Z(قیمة ٦٧٧٥.٢٨٠٢٩غیر متخصص
-٢.٢٧١** ٢٢٢٤.٧٢٠٣٢متخصص

٤-

الدورة التدریبیة

٤٢٤٧.١٩١٢٨.٥غیر متدرب
)H(قیمة 

١.٨٩
)غیر معنویة(

٣١٣٤.٨٣١٣١اقل من شھر
١٠١١.٢٣٥٢٨أشھر) ٣-١(
٦٦.٧٤٣٢٦أشھر) ٦-٣(

٥-
المھني

)H(قیمة ٨٨.٩٨٩٢٣طموح ضعیف)٢١-١٩(
٤.٩٤

)غیر معنویة(
٥٥٦١.٧٩٧٣٠طموح متوسط)٢٨-٢٢(

٢٦٢٩.٢١٣٣٠يطموح عال)٣٠-٢٩(

٦-
بالتجدید

)H(قیمة ٢٦٢٩.٢٣١٢٧.٥رغبة ضعیفة) ١٦-١٣(
٤.٣٨

)غیر معنویة(
٤٩٥٥.٠٦٥٢٩رغبة متوسطة) ٢١-١٧(

١٤١٥.٧٠٤٣٢.٥رغبة قویة) ٢٤-٢٢(

تم
Mann-whittney وبلغت قیمة ،Z٢.٢٧١-المحسوبة

٠.٠١
إِن المتدربین المتخصصین یمتلكون معارفإلىیعود سبب ذلك 

 .
محسوبة H،وبلغت قیمة Kruskal-Wallisبموضوع الدورة التدریبیة تم استخدام اختبار  ل ١.٨٩ا

٠.٠٥من القیمة الجدولیة عند مستوى معنویة 

. المتدربین غیر فعال
Kruskal-Wallisغل،وبH محسوبة ل ٤.٩٤ا

)٠.٠٥(
٣٠

. اعتقادھم إن التدریب قد یساعدھم على الترقي بوظائفھم
محسوبة Kruskal-WallisHاختبار ل ٤.٣٨ا

٠.٠٥من القیمة الجدولیة عند مستوى معنویة 
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.   ریبھمنتائج تد

االستنتاجات
٨٠-١ %

. نینوى لإلرشاد والتدریب الزراعي متوسطاً یمیل إلى االرتفاع
.بین في عمل المركزالتدریبي الوظیفي ویتبین ذلك من خالل آراء المتدر

عنـد ترتیـب درجـة التحقـق نسـتنتج مـن ذلـك إن المركـز یعمـل إن مجال-٢
. علــى اختیــار المــدربین المناســبین ذوي الخبــرة للمشــاركة فــي التــدریب

م استخدام المدربین عدأونستنتج من ذلك قلة . التدریب بالمرتبة األخیرة
.التدریب

نستنتج إن موضوعات ال-٣
، و

أن
. المتدربین للحصول على اكبر قدر من الفائدة العلمیة مما ینعكس على نتائج تدریبھم

التوصیات
١-

. وبذل المزید من الجھود لالرتقاء بمستوى التدریب إلى مستویات أعلى
علىالتأكید على استمرار مركز نینوى لإلرشاد والتدریب الزراعي-٢

.في التدریبعلى استخدام وسائل اإلیضاح المناسبة لما لھا دور في زیادة كفاءة الطرائق المستخدمة 
وان ،-٣

.أعلى
٤-

.المھني مع مراعاة رغبتھم باالشتراك بالتدریب

EVALUATING OCCUPATIONAL TRAINING IN NINEVEH CENTER FOR
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ABSTRACT
The main objectives of the present research are to evaluate occupational

training in Nineveh center for agricultural extension and training from the trainees
point of view in the following aspects: objectives of training course, selecting the
trainees, training content, methods and training aids, requirements of
implementation and training environment, trainers efficiency and training results, to
identify differences in training results according to some personal and vocational
characteristics of the trainees. The number of trainees were 89. which participated
in nine occupational training courses held on Nineveh center for agricultural
extension and training during1/march/2007upto 30/june/2008. The data were
collected through questionnaire, included personal and vocational characteristics of
trainees and 7 aspects for training evaluation. After collecting the data following
statistical methods were used (means and percentage weight, Mann-Whittney test
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and Kurskal-Wallis test). The results showed that more than 80% of the trainees
evaluation of occupational training in Nineveh center for agricultural extension and
training was medium to high, and the aspect of trainers efficiency came in the first
rank when arranged by the trainees with percentage weight 82.233%, while the
aspect of methods and training aids came at last 72.066%. The results also showed
no significant differences in training results according to: academic qualification,
years of employment, pre-training in course subject, occupation ambition and desire
to innovativeness, while difference was found in trainees specilization in training
course subject.
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