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 الخالصة
من مجاالت كل مجال وفي تنظر المادربين بشكل عام  ةيهدف البحث احديد مساوى الادريب من وجه

، وشممل البحمث جميمل المرشمدين خصائص المادربينوفقاً لبعض الادريب ثم احديد الفروق في مساوى  يمالاقو
متنطقمة ي فمي رشمادالزراعيين في محافظة دهموك المنين اشماركوا فمي الامدريب المتنفمن فمي المركمز الامدريبي اإل

% 33بتنسمبة ائية ممتنهم ة عشموتنم اخايار عيا، ومرشداً زراعياً  111والبالغ عددهم  :100-1009مالطا لعامي 
وثباامه وامم احليمل  هقن خالل اسابيان بعد الاأكد من صمد. جمعت البياتنات مدرباً من مجامل البحثما 93بحجم 

أوضمحت التنامائأ أن  والم  –وسمكال رواتنمي واخابمار ك –البياتنات باساخدام الماوسمط الحسمابي واخابمار ممان 
% بيتنمما جماء 91.88ولم  بتنسمبة احقمق ء فمي المرابمة اأن مجال كفماء  الممدربين جماإوعالي  مساوى الادريب

% كمما أوضممحت التناممائأ عممدم وجممود 7:.83بالمرابمة اأخيممر  بتنسممبة احقممق ات الاممدريب تنمممجمال طرائممق ومعي

ية وامدربيهم رشمادهمل الدراسمي للمامدربين وممد  خمدماهم اإلؤوكمل ممن المفروق معتنوية فمي مسماوى الامدريب 
ور  اساخدام طرائق ماتنوعة في الامدريب ضر، وأوص  الباحثون بهم بالاجديدابق وطموحهم المهتني ورغباالس

اتنوعمة مابما  طرائمق إيم الادريب الفالحمي ووخرى لاقأجراء دراسات إواساخدام الوسائل السمعية والبصرية و
 .قويم الادريبافي 

 كلمات دالة: اقويم الادريب.
 

 41/41/1044وقبوله   3/40/1044ااريخ اسلم البحث 

 
 المقدمة

إلم  حمد كبيمر علم  مهمار  ومقمدر  العماملين بكفماء  ة واحقيمق أهمدافها ئمأية مؤسسمة أو هي أداءياوقف 
أداء مهمام وظمائفهم بالمسماوى المزراعيين وضماتناً لحقيق فاعلية العمل الزراعمي وحام  يمكمن للمرشمدين  فيها.
الفعمال لمهمام العممل  داءدرات امكمتنهم ممن اأدائيمة والقمبغي أن ااوفر لديهم مجموعة من الكفايات اأتن، يالمالئم

الزراعمي لمهمامهم والقيمام  رشمادالعماملين فمي اإل أداء( وياطلمب 1004، الزراعي بجواتنبه المخالفة )أرماتنيو 

ساسمية قبمل ية اأرشمادالمهام اإل داءلين عل  جميل مساويااهم أة متنهم أن يكوتنوا مؤهعدوار الماعدد  الماوقباأ
مكاتنية اعزيز الكفماء  المهتنيمة للعماملين إالزراعي  رشاداعين أن ياوفر لدى مؤسسات اإلي، كما ةدمالاحاقهم بالخ

مماوي يولاأهيلهم للقيام بدور حلقة الوصل بين مراكز البحث والممزارعين )الر همثتناء خدماهم لاحديث معلومااأ
خص المرشممدين ي )وبمماأشممادري للعمماملين بممالاتنظيم اإلرشممادوااضممأ أهميممة الاممدريب اإل ،(7::4 ،خممرونآو

يممة الزراعيممة باعابممارهم مالممزراعيين الممنين يعملممون علمم  المسمماوى المحلممي( فممي أهميممة دورهممم فممي أحممداث الاتن
ل  امدربيهم بشمكل ماواصمل فتنيماً إ، وهو ما يدعوا إل  الزار لين المباشرين عن تنقل الاقتنيات الزراعية والمسؤ
الاجاهممات والمهممارات عمن الاقتنيممات الزراعيمة واتنميممة ا ث المعمارفيماً وميممداتنياً ممن خممالل ازويمدهم بأحممداتنومه

فمي المدورات المرشدين الزراعيين علم  مما اعلممو   أداء، وياوقف رفل واحسين مساوى المتناسبة لالك الاقتنيات
خطمة عممل يجمب أن يرافقهما خطمة لماابعمة واقمويم همنا أي ن إ .(1003، الفتنية الماخصصة )راضميالادريبية 

إجمراءات ية فيجب أن يرافقها تنن خطة الادريب كأي خطة أخرى يام وضعها لاحقيق أهداف معإلك فالعمل وبن
اظمة لجمل بياتنات اساعد في الحكم عل  مدى متنعملية  و( واقويم الادريب ه4:97، لماابعاها واقويمها )ياغي

همداف ة فمي احقيمق همن  اأعمجمراءات المابتنجاح البرتنامأ الادريبي في احقيق أهدافه وكنلك مدى تنجاح كمل اإل
امماً ممن ممدخالت المتنظممة يعمد جمزءاً هات فمي الامدريب دجهمومموال والاأ( وأن اساثمار 1000، )أبو السعود

إتنامما  واطمموير هممن  و أداءومخرجممات هممنا االسمماثمار وعوائممد  علمم  ، لهممنا فالبممد مممن معرفممة فوائممد الزراعيممة
د الني احقمق ممن ورائمه تنفاق والعائفاعلية اإلسافسار عن مدى ، وهتنا يأاي دور الاقويم الني ياطلب االالمتنظمة

ثمار آية محاولة للحصول عل  معلومات عن أاقويم الادريب عل  أتنه  Hamblin( ويعرف 1007 ،)المشهداتني
تنمه ممن ويضميف التنقماأ أ ،(3::4، يبب في ضموء همن  المعلوممات )الطتنموبرتنامأ ادريبي واحديد قيمة الادري
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يمكن أن تناعرف عل  مدى تنجاح البرتنمامأ الامدريبي واأشمير جواتنمب القمو  لمدعمها الادريب  خالل عملية اقويم
( وحيمث أن :100، الالحقمة )التنقماأليمام اجازوهما فمي البمرامأ الادريبيمة واقوياها كنلك احديمد تنقماط الضمعف 

ي رشمادالاتنظميم اإل للمرشدين الزراعيين جميعهما جهمود اسماهدف أحمداث الاغييمر المني يتنشمد البرامأ الادريبية 
تنممه ممن الضمروري ماابعاهما واقويمهما بشممكل عمام لاقمدير ممدى اوافقهمما أو إالزراعمي لاحقيمق أهدافمه وغاياامه، ف

ويمؤدي عمدم الني يامثل في احسمين قمدر  همؤالء المرشمدين مردودها الاعليمي شباعها الحاياجات المادربين وإ
د متنهما فمي احقيمق أهمدافها أو يمخفماق العدإالزراعيين إلم   تنظام لاقويم بعض البرامأ الادريبية للمرشدين لوض

، لمنا يعمد اقمويم الامدريب ونلمك لعمدم معرفمة مردوهما وعائمدها مموال الكثيمر فشلها بالرغم من بنل الجهمود واأ
تنتنما إنا حاولتنما احديمد العتناصمر لاقمويم تنامائأ الامدريب فإ( و1003، يلك البمرامأ )راضماهاماً في اصميم جزءاً 
وغيمرهم وهمن  همي  Kirk Patrick, Hardman, Hamblinها ااكون من أربعة عتناصر نكرها كمل ممن تنجد أتن

( إن أتنممه مممن 4:97، ك واقممويم التناممائأ )يمماغيل عتنممد الماممدربين واقممويم المماعلم واقممويم السمملوافعمماأ وداقممويم رد

مممر اسمماخدام وسممائل اأتنممما ياطلممب إية، وضممتناممائأ الاممدريب بمجممرد المالحظممة البسميطة أو العربالصمعب الاتنبممؤ 
ة بدقمة وموضموعية )الجرجمري الادريبيم تنشمطةوطرائق أكثمر دقمة وثبمات ممن مجمرد الاخممين لاحديمد تنامائأ اأ

، ولمنلك يجمب الحصمول لحكم عل  مدى كفاء  تنظام الامدريب( ويعد المادرب مصدر رئيسي ل1003، خرونآو
( 3::4، يبأو المقابلمة أو المالحظمة )الطتنموان عل  رد فعله كامالً وبصفة مسامر  من خالل اسماخدام االسمابي

، ويقصمد بهما قمويم الامدريب شميوعاً وأقلهما كلفمةويعابر قيا  رد الفعل اجا  البرتنامأ الادريبي من أكثر طرق ا
ب وتنوعيمة الامدريب وطرائمق والمدربون ومحاموى الامدرياجا  البرتنامأ الادريبي الاعرف عل  آراء المادربين 

اليب عديممد  يمكممن االسمماعاتنة بهمما لقيمما  رد الفعممل متنهمما المقابلممة الشخصممية مممل الماممدربين . واوجممد أسممالاممدريب
عمداد إ، أو المدور  الادريبيمة، أو المالحظة الدقيقمة للمامدربين خمالل ل  آرائهم تنحو البرتنامأ الادريبيلاعرف عل

علوممات المحصملة ن المسماليب أصمور  كميمة وهمو أفضمل اأفمي اسابيان بهمدف الحصمول علم  ردود الفعمل 
البحممث. واقمموم مراكممز هممنا جمراء فممي إوهمنا ممما أابعممه البمماحثون (، 4:97)يمماغي، اكممون قابلممة للقيمما   هبموجبم

علم  فمي مخالمف محافظمات العمراق بمهممة امدريب واأهيمل المموظفين المزراعيين الزراعي  رشادالادريب واإل
وقممد اهامممت . ف الموضمموعات الزراعيممةرا  فممي مخالممة إضممافة إلمم  اممدريب الممزيممخمماالف مسمماويااهم الوظيفا

ان العراق باطموير القطما  الزراعمي، إن أعمادت إتنشماء مراكمز اإلرشماد الزراعمي بموجمب حكومة إقليم كردسا
، إن بلممغ عممدد FAOوبممدعم مممن متنظمممة  :::9/4/:4القممرار الصممادر مممن وزار  الزراعممة فممي اإلقلمميم بامماريخ 

ها ثماتنية مراكمز فمي دهموك وثماتنيمة فمي أربيمل وسماة عشمر مركمز مركزاً متن 31المراكز اإلرشادية في اإلقليم 
مرشمداً زراعيماً، كمما اهاممت  417في السليماتنية. ويبلغ عمدد المرشمدين المزراعيين العماملين فمي همن  المراكمز 

وزار  الزراعممة فممي اإلقلمميم بإتنشمماء المراكممز الادريبيممة اإلرشممادية لاممدريب الممموظفين الممزراعيين علمم  اخمماالف 
هم ومن هن  المراكز المركز الادريبي اإلرشادي في متنطقمة مالطما الامابل لمديريمة اإلرشماد الزراعمي اخصصاا

دور  ادريبيمة للمرشمدين  41واقمل علم  عمااق المركمز مسمؤولية الامدريب إن تنفمن المركمز ، في محافظمة دهموك
 مامدرباً  111ورات وبلغ عدد المامدربين فمي همن  المد :100-1009الزراعيين في محافظة دهوك خالل عامي 

وعلمم  الممرغم مممن الجهممود الاممي بممنلك والممموارد الماليممة الاممي أتنفقممت مممن أجممل اخطمميط واتنفيممن هممن  الممدورات 
 وهنا ما يثير الاساؤالت اآلاية:إال أتنه لم اساكمل عملية الادريب بإجراء اقويم علمي لهن  الدورات، ، الادريبية

 عيين في محافظة دهوك؟. ما مساوى الادريب الوظيفي للمرشدين الزرا4
 . ما هي العوامل المرابطة باحديد مساوى الادريب الوظيفي في محافظة دهوك؟1

( لاقممويم أحممدى 8::4ول اقممويم الاممدريب متنهمما دراسممة العباسممي )حمموقممد أجريممت بعممض الدراسممات 
ن أن طريقمة % ممن المامدربين يمرو3:ن وجمد أتنمه ، إتنيتنوى / الدورات الادريبية في المركز الادريبي الزراعي

ة ولكممتنهم لممم يسمماخدموا المعيتنممات قشممسممحوا المجممال للمتنافعممرض الممماد  الادريبيممة كاتنممت جيممد  وأن المممدربين 
السمممعية والبصممرية أثتنمماء الاممدريب وأن الممماد  الادريبيممة كاتنممت متناسممبة لمسمماوى الماممدربين وماوافقممة مممل البيئممة 

(. 8::4 الامدريب )العباسمي،فمي لتنظري هو الغالب المحلية ولكتنها افاقر إل  بعض الموضوعات وأن الطابل ا
( عتنممد اقممويم بعممض عتناصممر الممدورات الادريبيممة الفالحيممة فممي محافظممة 1003خممرون )آكممما وجممد الجرجممري و

عمداد % واإل84% وللمماد  الادريبيمة 83الزرا  بلغ آراء تنيتنوى أن الوزن المئوي لدرجة اقويم المدربين وفق 
% ممممن 31% كمممما ابمممين أن :7% ولتنامممائأ الامممدريب 80تنمممات المسممماخدمة % وللطرائمممق والمعي84للامممدريب 

% اقمممويم عمممالي )الجرجمممري 14% لاقمممويم ماوسمممط و13المامممدربين كمممان اقمممويمهم للامممدريب ضمممعيف مقابمممل 
الزراعمي  رشماد( في دراساه لاقمويم آثمر المدور  الادريبيمة فمي اإل1007ي )ع(. كما وجد السبي1003، خرونآو

يين بوزار  الزراعة أن الدور  الادريبية كاتنت مفيد  للمادربين بصمفة عاممة وأن رشادعل  معارف العاملين اإل
، وجمماءت فقممر  اتناظممام اقممويمالولمم  فممي المرابممة اأ تردية المسمماخدمة اصممرشممادمجممال الطرائممق والمعيتنممات اإل
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ودات هممجولم  اليهما فقمر  اوجمه وحرصهم عل  حضور جلسات الادريب فمي مواعيمدها بالمرابمة اأالمدربين 
امأ الاممدريبي خيممر  فقممر  مالئمممة وقممت البرتنممهممداف الادريبيممة بيتنممما احالممت المرابممة اأالمممدربين تنحممو احقيممق اأ

( في دراساه لاقويم الادريب الوظيفي في مركمز تنيتنموى :100(. كما وجد التنقاأ )1007، للمادربين )السبيعي
كممان اقممويمهم للاممدريب ماوسممط يميممل إلمم  % مممن الماممدربين 90والاممدريب الزراعممي أن أكثممر مممن  رشممادلإل

% بيتنمما 91ول  عتند ارايب مجماالت الاقمويم بتنسمبة احقمق االرافا  وأن مجال كفاء  المدربين جاء بالمرابة اأ
% وكشمفت الدراسمة عمن وجمود ابماين 81خيمر  بتنسمبة احقمق جاء مجال طرائق ومعيتنات الادريب بالمرابمة اأ

ة وفمق قمات معتنويمومامدربين بموضمو  المدور  الادريبيمة بيتنمما ال اوجمد فرص الخصمتناائأ الامدريب وفقماً لافي 
ومممد  خممدماهم الوظيفممة والاممدريب السممابق بموضممو  الممدور  والطممموح المهتنممي المؤهممل الدراسممي للماممدربين 

 وااحدد أهداف البحث الحالي بما يأاي: (.:100، بة بالاجديد )التنقاأغوالر
أهمداف المدور  الادريبيمة : ايمةمجماالت اآلالر المادربين بشكل عام فمي احديد مساوى الادريب من وجهة تنظ. 4

ار الماممدربين والمحامموى الاممدريبي وطرائممق ومعيتنممات الاممدريب ومسممالزمات اتنفيممن الاممدريب والمتنمما  يممخااو
 .الادريبي وكفاء  المدربين وتناائأ الادريب

 .ولالهدف اأفي ر  ومجاالت المنكالاقويم الادريب في كل مجال من . 1

د  الخدممة مماحديد الفروق في مسماوى الامدريب وفقماً لخصمائص المامدربين الامي اشممل المؤهمل الدراسمي و. 3

 ية والادريب السابق والطموح المهتني والرغبة بالاجديد.رشاداإل
 

 مواد البحث وطرائقه
يبيمة شماركوا فمي المدورات الادراالمزراعيين فمي محافظمة دهموك المنين المرشمدين شممل البحمث جميمل 

مرشمداً زراعيماً  111والبمالغ عمددهم  :100-1009ي فمي مالطما لعمامي رشمادالمقامة في المركمز الامدريبي اإل
خايمار ثممالث دورات ادريبيمة عشمموائياً تنفمنت عممام ادور  ، واممم  41عمال  أوبلمغ عمدد الممدورات الادريبيمة للفاممر  

وائية بسيطة من المرشمدين المزراعيين بعدها ام اخايار عيتنة عش :100وكنلك ثالث دورات تنفنت عام  1009
 .(4جدول )ال% من مجامل البحث كما موضأ في 33مادرباً يمثلون  93المادربين بحجم 

ول متنممه بعممض خصممائص اضمممن الجممزء اأ ،ينأان مممن جممزيسمماباعممداد إولغممرض جمممل البياتنممات اممم 
أو معهد زراعي أو كلية زراعمة نا كان خريأ إعدادية زراعة إالمادربين وهي المؤهل الدراسي للمادرب فيما 
د  الخدمممة اإلرشممادية واممم مممعلمم  الامموالي، و 1-3-1-4اأوزان أو حاصممل علمم  شممهاد   عليمما وخصصممت لهمما 

قياسها بالستنين، والادريب السابق الني ام قياسه بعدد اأيام الاي ادرب فيها المبحموث، والطمموح المهتنمي المني 
للفقمرات االيجابيمة  4، غيمر موافمق 1، محايمد 3وزان موافمق فقمرات خصصمت لهما اأ 40ام قياسه ممن خمالل 

وزان موافمق فقمرات خصصمت لهما اأ 9خمالل ممن وعكسها للفقرات السلبية، والرغبة بالاجديد الني امم قياسمه 
 للفقرات االيجابية وعكسها للفقرات السلبية. 4، وغير موافق 1، ومحايد 3

قممويم الاممدريب فممي سممبعة مجمماالت هممي أهممداف الممدور  ااضمممن أممما الجممزء الثمماتني مممن االسممابيان فقممد 
معيمار وطمرق  41معمايير والمحاموى الامدريبي  9خايمار المامدربين امعيماراً للاقمويم و 41الادريبية واكون ممن 
 10وكفمماء  المممدربين معيممار  41اتنفيممن الاممدريب والمتنمما  الاممدريبي  ار ومسممالزماتيمممع 44ومعيتنممات الاممدريب 

معيماراً أمما درجمة احقمق كمل  1:معيار وبنلك يكون مجمو  معايير اقويم الامدريب  43معيار وتناائأ الادريب 

معيار من هن  المعايير فقد امم احديمد  ممن خمالل ثالثمة بمدائل وضمعت أممام كمل معيمار وهمي عاليمة وماوسمطة 
-1: عل  الاوالي وبنلك يتنحصر المدى التنظمري لاقمويم الامدريب بمين 4، 1، 3ومتنخفضة حددت لها الدرجات 

بحاث والدراسات السمابقة حمول اقمويم الامدريب وخاصمة ام احديد هن  المعايير اساتناداً إل  اأ درجة، وقد 187
والامدريب الزراعمي  رشمادلاقويم الادريب الوظيفي في مركز تنيتنوى لإل 1009المعايير الاي أعدها التنقاأ عام 

 (.:100من وجهة تنظر المادربين )التنقاأ، 

مم رائهممم فممي آن باإلرشمماد الزراعممي السمماطال  ييان علمم  مجموعممة مممن االخاصاصممياالسمماب ض  ر  وقممد ع 
اغة بعممض الفقممرات، يعمماد  صممإوبتنمماًء عليممه اممم  ،مممدى صممالحية فقممرات االسممابيان لاحقيممق الصممدق الظمماهري

، كمما امم حسماب 1:.0والساخرا  ثبات االسمابيان، امم اسماخدام طريقمة الاجزئمة التنصمفية وبلمغ معاممل الثبمات 
وأهداف الدور  الادريبيمة 4:.0ل مجال من مجاالت الاقويم حيث بلغ معامل ثبات مجال كفاء  المدربين ثبات ك
واخايممممار الماممممدربين 3:.0وتناممممائأ الاممممدريب   3:.0ومسممممالزمات اتنفيممممن الاممممدريب والمتنمممما  الاممممدريبي  1:.0
 .7:.0وطرائق ومعيتنات الادريب 4:.0والمحاوى الادريبي :0.7
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 Table (1): Research population and sample                      اهجامل البحث وعيتن: م(4الجدول )

 ت
No 

 عتنوان الدور  الادريبية
Title of training course 

 عدد المادربين
No. of 

trainees 

 نيثوعدد المبح
No. of 

respondents 

 ااريخ اتنفين الدور 
Date of training 

courses 

 Exten. training 10 41 44-49/4/1009 شاديالادريب اإلر 4

1 
 اصميم واخطيط الاجارب الزراعية

Designing and planning of agric. 

Experiments 

10 - 40-48/9/1009 

3 
 أشجار الفاكهة أمراض

Diseases of fruit trees 
10 - 40-49/9/1009 

1 
 اخطيط البرامأ اإلرشادية

Planning extension programs 
10 43 14-34/9/1009 

3 
 مهارات االاصال

Commutation skills 
10 43 44-49/44/1009 

 Plant protection 10 - 14-30/41/1009        وقاية التنبات 7

 :Plant protection 10 4: 4-8/9/100        وقاية التنبات 8

9 

 دار  البمممممممرامأ اإلرشمممممممادية والمشممممممماريلإ
 الصغير 

Management of extension 

programs and small projects 

10 43 :-43/9/100: 

: 
 لحيواتنياإلتناا  ا

Animal production 
10 - 44-49/:/100: 

40 
 البساتنة

Horticulture 
10 - 

18/:/100: 
 :1/40/100لغاية 

44 
 Queen breeding اربية ملكات التنحل

 
11 - 44-9/40/100: 

41 
 المحاصيل الحقلية

Field crops 
10 43 

34/40/100: 
 :3/44/100لغاية 

  Total 111 93 المجمو  

ة الماممدربين فممي تنهايممة كممل دور  ادريبيممة عيتنممجمممل البياتنممات مممن بصمميغاه التنهائيممة اممم ال االسممابيان موبعممد اسمماك
 91ابمة وبهمنا أتنحصمر عمدد المبحموثين جاممال اإلكمارات لعدم اامبحوثاً وأهملت أحدى االس 93والبالغ عددهم 

، الماوسمطات ئية الاالية لاحليمل البياتنمات وهميحصاوبعد جمل البياتنات واصتنفيها اساخدمت الطرائق اإل مبحوثاً 
 وال . - واتني واخابار كروسكال -الحسابية والاكرارات واخابار مان

 
 النتائج والمناقشة

إلم  ثمالث م اصمتنيف مسماوى الامدريب ام :من وجهة نظرر المتردربين بشرعا عرامالتدريب تحديد مستوى . ولا أ
وبلمغ طمول  180وأعلم  درجمة  411المدى الفعلين حيث بلغت أدتن  درجة من درجات الاقمويم باساخدام فئات 
درجمة  180-111والثالثمة بمين  114-483والثاتنيمة بمين  481-411وبنلك احددت الفئمة اأولم  بمين ، :1الفئة 

 (.1جدول )الكما موضأ في 
 المادربين الادريب من وجهة تنظر(: مساوى 1الجدول )

Table (2): Level of training from the trainees point of view 

 الادريبمساوى 
Level of training 

 العدد
No. 

% 

 Low 8 9.333% واطئ( 411-481)

 Medium 37 11.939% ( ماوسط483-114)

 %:High 14 19.90 ( عالي111-180)

 Total 91 400% المجمو 
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عمالي، إن بلغمت تنسمبة دربين وجهة تنظر المامن الادريب بشكل عام مساوى أن ( 1ابين من الجدول )ي
 (.:100التنقاأ )ما وجد  ، واافق هن  التنايجة مل %0:المساوى الماوسط والعالي حوالي 

( ارايمب المجماالت الامي شمملها 3يوضمأ الجمدول ) :الدراسرة تقويم التدريب في عرا مجراا مرن مجرالت .ثانياا 

ر  بين أن مجال كفاء  المدربين جاء بالمرابة اأول  بماوسط حسمابي قمدا، إن اها الحسابيةااوسطالاقويم وفقاً لم
( 1003ري وآخممرون )ليمه الجرجمإ، واافمق همن  التنايجمة ممل مما اوصمل %91.88درجمة بتنسمبة احقمق  1.313

وتنسمبة  :1.18طرائق ومعيتنمات الامدريب بالمرابمة اأخيمر  بماوسمط قمدر  مجال ، بيتنما جاء (:100والتنقاأ )
وجممد  السممبيعي  (. وال اافممق مممل ممما:100يضمماً اافممق هممن  التنايجممة مممل ممما وجممد  التنقمماأ )أ% و7:.83احقممق 

(1007.) 
 Table (3): Rank order of training evaluation fields   (: ارايب مجاالت اقويم الادريب3)الجدول 

 ت
No 

 مجاالت الاقويم
Evaluation fields X  

 الرابة
Rank 

% 

 Trainers efficiency 1.313 4 91.88%          كفاء  المدربين  .4

1.  
 أهداف الدور  الادريبية

Objectives of training course 
1.198 1 91.:0% 

3.  
 مسالزمات اتنفين الادريب والمتنا  الادريبي

Training requirements and environment 
1.3:9 3 8:.:3% 

 Training results 1.378 1 89.:0%              الادريب تناائأ  .1

 Trainees selection 1.333 3 88.87%        اخايار المادربين  .3

 Training content 1.1:3 7 87.30%         المحاوى الادريبي  .7

8.  
 طرائق ومعيتنات الادريب

Methods and aids of Training 
1.18: 8 83.:7% 

تنسب احقق مجاالت الادريب مرافعة بشكل عام مما أن ر إل  ي( اش3التناائأ الوارد  في الجدول )ن إ           

 ي.رشادتنطباعاً جيداً عن سير الادريب في مركز مالطا للادريب اإلايعطي 
 الفروق في مستوى التدريب وفقاا لخصائص المتدربين .ثالثاا 
فقاً للمؤهل الدراسي للمادربين ام اسماخدام اخابمار لاحديد الفروق في مساوى الادريب و :المؤها الدراسي .4

عتنمد  :70.3درجة وهي أقل من القيمة الجدوليمة البالغمة  3.97المحسوبة  Hكروسكال وال  وبلغت قيمة 
ال اوجممد فممروق معتنويممة فممي مسمماوى الاممدريب وفقمماً للمممؤهالت الدراسممية  هتنممإأي  0.03مسمماوى معتنويممة 

 (.:100وجد  التنقاأ ) اللمادربين واافق هن  التنايجة مل م

لاحديمد الفمروق فمي ستنة، و 43بلغت أقل خدمة إرشادية ستنة واحد  وأطول خدمة  ية:رشادمدة الخدمة اإل .1

 –دية للمرشدين الزراعيين المادربين اسماخدم اخابمار كروسمكال ارشمساوى الادريب وفقاً لمد  الخدمة اإل
أي أتنمه ال  0.03عتنمد مسماوى معتنموي  ة الجدوليمة وهي أقل من القيم 8-ـب المحسوبة H وال  وبلغت قيمة

ية للمامدربين كمما موضمأ فمي الجمدول رشماداوجد فروق معتنوية في مساوى الادريب وفقاً لمد  الخدممة اإل
(1.) 

 

 الادريب وفقاً لخصائص المادربين (: الفروق في مساوى1الجدول )
Table (4): The variance in training level according to trainees characteristics 

 خصائص المادربين
Trainees characteristics 

 

 العدد
No 

% 
 الوسيط

Median 

 الراب ماوسط
Average 

order 

 المحسوبة Hأو  Zقيمة 
Z or H value 

 Educational qualification                      المؤهل الدراسي. 4

 H valueقيمة 
غير  3.97المحسوبة 
 .N.S معتنوية

 زراعة إعدادية
High school of Agric. 

14 13 143 39.18 

 معهد زراعي
Institute of Agric. 

43 48.97 130 18.10 

 كلية زراعة
College of Agric. 

19 38.41 110 11.87 

 H valueقيمة  Years of extension service                 مد  الخدمة اإلرشادية. 1
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 خصائص المادربين
Trainees characteristics 

 

 العدد
No 

% 
 الوسيط

Median 

 الراب ماوسط
Average 

order 

 المحسوبة Hأو  Zقيمة 
Z or H value 

 المحسوبة Years 11 30 118 10.47ة ستن 4-3
 Years 31 10.19 110 10.:1 ستنوات N.S. 7-40 معتنويةغير  8-

 Years 9 :.31 103.3 34.71ة ستن 44-43

 Previous training                                    الادريب السابق. 3

 H valueقيمة 
 المحسوبة

 .N.S غير معتنوية 7.3

 غير مادرب
No training 10 13.94 144 14.30 

 يوم فأقل 30مادرب 
Trained 30 days or less 19 38.41 113 10.30 

 يوم 70-34مادرب 
Trained 31-60 days 

: 40.81 110 13.47 

 يوم 70مادرب أكثر من 
Trained more than 60 

days 
8 9.33 134 38.93 

 Vocational aspiration                             الطموح المهتني .1

 Z valueقيمة 
 المحسوبة

 غير معتنوية 0.071-
N.S. 
 

 درجة 47-40ضعيف 
weak 

 - - صفر صفر

 درجة 13-48ماوسط 
Medium 

40 44.:0 117 11.83 

 درجة 30 -11عالي 
High  

81 99.40 110 11.11 

 Newness                                            الرغبة بالاجديد .3

 Z valueقيمة 
 المحسوبة

 غير معتنوية 0.348-
N.S. 

 درجة 43-9ضعيفة 
Weak 

 - - صفر صفر

 درجة :4-41ماوسط 
Medium 

10 18.71 119 13.37 

 درجة 13-10قوية 
Strong 

11 31.39 110 14.7: 

 
 ة( أن الطممموح المهتنممي للماممدربين احممدد فممي الفئاممين الماوسممط1مممن الجممدول ) أياضمم الطمرروا المهنرري: .3

 Zواتنمي وبلغمت قيممة  -ولاحديد الفرق في مساوى الادريب بين هااين الفئامين اسماخدم اخابمار ممانالقوية و
أي أتنممه ال  0.03عتنممد مسمماوى معتنويممة  4.73وهممي أقممل مممن القيمممة الجدوليممة الاممي ابلممغ  0.071المحسمموبة 

ن  التنايجة مل ما اوصمل يوجد فرق معتنوي في مساوى الادريب وفقاً للطموح المهتني للمادربين ، واافق ه
 (.:100إليه التنقاأ )

( أن رغبمة المبحموثين بالاجديمد همي ماوسمطة وكبيمر ، ولاحديمد 1تنالحمظ ممن الجمدول ) الرغبرة بالتجديرد: .1
-المحسموبة  Zواتنمي وبلغمت قيممة  –الفرق في مسماوى الامدريب بمين همااين الفئامين اسماخدم اخابمار ممان 

أي أتنه ال يوجد فمرق معتنموي فمي  0.03ية عتند مساوى معتنوية الجدول Zدرجة وهي أقل من قيمة  0.348
 (.:100وجد  التنقاأ ) مساوى الادريب وفقاً لرغبة المادربين بالاجديد ، واافق هن  التنايجة مل ما

 يابين مما سبق ما يأاي:
تنمه ي فمي مالطما / محافظمة دهموك بأرشاديمكن الحكم عل  مساوى الادريب المقام في المركز الادريبي اإل .4

 االت الاي شملها الاقويم.المججيد في جميل 
ماتنوعمة فمي الامدريب وكمنلك يساعين المركز بمدربين كفوئين فمي الامدريب ولكمتنهم ال يسماخدمون طرائمق  .1

 قلة اساخدامهم للوسائل السمعية والبصرية.
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م حصمائية فمي وجهمات تنظمرهإتنايجة لاقارب خصمائص المامدربين المبحموثين لمم اظهمر فمروق نات داللمة  .3
 فيما ياعلق باقويم الادريب.

 وعليه يوصي الباحثون بما يأاي:
اساخدام طرائق ادريب ماتنوعة والاركيز عل  الامدريب  رشادركز مالطا للادريب واإلمعل  المدربين في  .4

 مكاتنية الماوفر .ات السمعية والبصرية حسب اإلتن، وكنلك اساخدام المعيالطريقة بالمشاركة لفعالية هن 
 خرى لم اشملها الدراسة الحالية .أخرى لاقويم الادريب الوظيفي ااتناول ماغيرات أات راء دراسإج .1

 لاقويم الادريب الفالحي في المركز المنكور. ةجراء دراسإ .3

 .ريبدمن طرائق الاقويم مثل اقويم الاعلم واقويم تناائأ الا أخرىجراء دراسات لاقويم الادريب بطرائق إ .1
3.  
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ABSTRACT 

The study aimed at determining the level of training form the trainees point 

of view in general, in each dimension of evaluation, and determining the differences 

in training level according to trainee's some characteristics. The population included 

all the agric. extension workers in Duhok who were participated in training courses 

held at the extension training center of Malta during 2008–2009. A random sample 

of trainees consisted of 85 out of 242 was selected and the data was collected 

through a questionnaire after testing its Validity and reliability, and then analyzed 

by using means, Mann–Whitney test, and kruskal–Wallis test. The results showed 

that the level of training level was high, and the dimension of trainers efficiency 

occupied the first rank order while the dimension of training methods and aids 

occupied the last rank order. Also the results revealed that there were no significant 

differences in the level of training according to educational qualification of the 

trainees, years of extension employment, previous training, vocational embition, 

and the desire to change. The researchers recommend the necesity of using variant 

training methods and A. V. aids and conduct other studies to evaluate farmers 

training by using a variety of evaluation methods. 

Key words: training evaluation. 
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 المصادر
 كلية الزراعة، جامعة القاهر ، مصر. .الادريب. (1000خيري )، أبو السعود

عمداد خطمة العممل دائية الالزمة إل(. االحاياجات الادريبية الماعلقة بالكفايات اأ1000أحالم أتني  ) ،رماتنيو أ

جامعممة  ،كليممة الزراعممة، ا طروحممة دكاممورأ .سممماعيليةاإلرشممادي للمرشممدين الممزراعيين بمحافظممة اإل
 القاهر ، مصر.
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(. اقممويم بعممض عتناصممر الممدورات 1003دحممام تنممايف ويسممار سممالم قاسممم ووصممفي جممواد محمممد ) ،الجرجممري
(: 4) 40مجلممة الزراعممة العراقيممة،  .الادريبيممة الفالحيممة فممي محافظممة تنيتنمموى مممن وجهممة تنظممر الفالحممين

431-43:. 
طروحمة أالادريب اإلرشادي للمرشدين الزراعيين في مصر. (. كفاء  1003حمد مصطف  محمود )، أراضي 

 دكاورا ، قسم المجامل الريفي واإلرشادي الزراعي، جامعة عين شم ، مصر.
مكابمة  .مقدمة في اإلرشاد الزراعمي .(7::4حمد شكري، حسن جمعة حماد، خلدون عبداللطيف )، أالريماوي

 ردن.الفالح للاوزيل والتنشر دار حتنين، عمان، اأ
(. اقممويم أثممر الممدور  الادريبيممة فممي اإلرشمماد الزراعممي علمم  معممارف 1007ان بممن سمملطان )بصممعي، عييالسممب

غنية والزراعة، جامعة الملمك سمعود، مركز بحوث كلية علوم اأ. العاملين اإلرشاديين بوزار  الزراعة
 (.411رقم ) بحثية  تنشر

متنشمورات جامعمة عممر المخامار،  .ا  الزراعمي(. ادريب القوى العاملة في القطم3::4محمد عمر ) ،يبالطتنو

 ا.يالبيضاء، ليب
اقويم المدور  الادريبيمة لمشماريل المري والبمزل المقاممة فمي المركمز الامدريبي  .(8::4عامل فاضل ) ،العباسي

 .44-1(: 3) :1 ،مجلة زراعة الرافدين .الزراعي / تنيتنوى
اقممويم الاممدريب أثتنمماء الخدمممة لممموظفي اإلرشمماد ليممة تنمممون  آلأبتنمماء  (.1007مثممال عبممداللطيف ) ،المشممهداتني

 أطروحة دكاورا ، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق. .الزراعي الفتنين في العراق
(. اقممويم الاممدريب المموظيفي فممي مركممز تنيتنمموى لإلرشمماد والاممدريب الزراعممي مممن :100بسممام حممارث ) ،التنقمماأ

 والغابات، جامعة الموصل، العراق. رسالة ماجساير، كلية الزراعة. وجهة تنظر المادربين
مطممابل جامعممة الملممك سممعود،  .طبيممقاي بممين التنظريممة والرداإلا(. الاممدريب 4:97محمممد عبممدالفااح ) ،يمماغي

 الرياض، المملكة العربية السعودية.
 


