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دور الدورات التدريبية التخصصية في تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية في محافظات المنطقة
الوسطى من العراق
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استاذ

الباحث

 قسم االرشاد ونقل التقانات الزراعية-  كمية الزراعة- جامعة بغداد
Nazarsalman123@gmail.com
المستخمص

 وذلك من،استهدف البحث التعرف عمى دور الدورات التدريبية التخصصية في تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية في محافظات المنطقة الوسطى من العراق

 اسهام الدورات، مواكبة الدورات التدريبية لممستحدثات الزراعية، واقع الدورات التدريبية التخصصية: محاور هي5  فقرة موزعة عمى78 خالل مقياس متكون من
 وسبل الحد من المعوقات التي تعوق دور الدورات، المعوقات التي تعوق دور الدورات التدريبية في تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية،التدريبية التخصصية
 تكون مجتمع البحث من العاممين في مجال الثروة الحيوانية الذين حصموا عمى دورات.التدريبية من اداء دورها في تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية

 تم استبعاد محافظتي صالح الدين، محافظات في المنطقة الوسطة من العراق8  وموزعين عمى339  والبالغ عددهم2104 _ 2102 تدريبية تخصصية لمفترة من
 اخذت عينة عشوائية.)  بابل، واسط، النجف، كربالء، ديالى،واالنبار لسوء االوضاع االمنية وقت جمع البيانات وعميه اصبحت المحافظات المشمولة بالبحث ( بغداد
036  وبواقع%41  واخذت عينة عشوائية من العاممين في مجال الثروة الحيوانية بنسبة،)  النجف، كربالء، ديالى، محافظات هي ( بغداد4  وبواقع%66 بنسبة

 فقرة موزعة عمى خمس78  شمل عمى مقياس خماسي متكون من، تم اعداد استمارة استبيان لجمع البيانات من المبحوثين، ولغرض تحقيق اهداف البحث،مبحوث

20  اسهام الدورات التدريبية في تحسين اداء العاممين، فقرة10  مواكبة الدورات التدريبية لممستحدثات الزراعية، فقرة03  واقع الدورات التدريبية التخصصية،محاور هي
 وقد توصمت النتائج الى ان الدورات التدريبية، فقرة06  سبل الحد من المعوقات، فقرة08  المعوقات التي تعوق دور الدورات التدريبية في تحسين اداء العاممين،فقرة
.  قمة التخصيصات المالية المقدمة لممراكز التدريبية، تواكب الدورات التدريبية المستحدثات في مجال الثروة الحيوانية،تسهم بدور اساسي في تحسين اداء العاممين
 االداء،  الدورات التدريبية التخصصية،  التدريب: كممات مفتاحية

البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
The research aiming to identify the role of the specialist training courses in improving the workers' performance
at animal resources in provinces of the middle region of Iraq , via measures included 78 items distributed on 5
topics as follow: the specialist training courses reality, keep up agricultural innovations courses, the
contribution of the specialist training courses, obstacles hindering the training courses to improve the workers
in the animal resources, And how to reduce these obstacles. Research community workers in animal resources
who have received specialized training courses for the period from 2012 _ 2014 consists amounted 339
distributed in eight provinces at the middle region of Iraq, The exclusion of the provinces of Salahaddin and
Anbar for the poor security conditions at time of data collection, And it has become the provinces covered by the
search (Baghdad, Diyala, Karbala, Najaf, Wasit, Babil). an random sample 66% was taken from the workers in
the animal resource of from four provinces (Baghdad, Diyala, Karbala and Najaf ) and random sample was
taken of 40% of 136 researched, For the purpose of realize the objectives of the research, it has been preparing a
questionnaire to collect data from respondents, which included a five-scale composed of 78 items distributed on
five topics as follow : the specialist training courses reality 13 items, , keep up agricultural innovations courses 10
items, contribution of the training courses in improving the workers 'performance 21 items, obstacles hindering
the training courses in improving the workers' performance 18 items, methods of obstacles limitation 16 items.
The results concluded that the training courses contribute essential role in improving the performance of
workers, keep up the training courses innovations in the animal resources, lack of financial allocations provided
to the training centers

Key words: training, special training courses, performance.
*Part of M.Sc. thesis of first autuor.
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صقل

المقدمة

قدراتيم ومعارفيم واكسابيم اساليب وميارات جديدة

تعد الثروة الحيوانية مورداً رئيساً تدعم من خالليا اقتصاديات

تنعكس ايجابياً عمى ادائيم وبالتالي تساعد دوائر الثروة

عن طريق توفير المواد الغذائية التي تأتي بالدرجة االولى ،

فضال عن تعديل اتجاىاتيم وقناعاتيم لتحسين مستوى

الحيوانية عمى مواجية التزاماتيا بالجودة والسرعة ( ، ) 8

البمدان كونيا تمثل ثروة وطنية تسيم في تعزيز االمن الغذائي

كفاءتيم وتحقيق اىدافيم العامة والوظيفية الى اقصى قدر

وتأتي المنتجات االخرى كالصوف والوبر والجمود والريش

ممكن من الجودة والنوعية المطموبة (  ) 16و ىي بذلك

الغير صالحة لألكل بالدرجة الثانية ) . )20ان عممية توفير

تساعد

المواد الغذائية الحيوانية االستيالكية االساسية او الثانوية
بالكمية والنوعية المطموبة تعد مشكمة اساسية تواجو دول

والواجبات المناطة بيم

العالم نتيجة النقص الحاصل فييا مقارنة بما تحتاجو الماليين

فضال عن تحمل المسؤوليات

واالعباء الممقاة عمى عاتقيم (  ، ) 5وفي ىذا الصدد فقد

اشارت دراسة عبودي بان اكثر من  %70من المنظمات

المتزايدة من الجنس البشري من الكميات المنتجة االستيالكية
التي اخذت باالرتفاع الممحوظ

عمى تغيير اساليب العمل لتحسين اداء اعماليم

المختمفة تعد عممية تدريب العاممين وتطويرىم عامال اساساً

في السنوات االخيرة  ،اذ

في نجاح اي منظمة (  ، ) 1كما اشارت دراسة الراشدي بأن

اسعا بين الكمية المنتجة
تباينا ًا
يمحظ ان ىناك ً
كبير وو ً
والكمية المطموبة (  ، ) 12وفي ىذا الصدد فقد اشارت

 %76من المتدربين اكتسبوا

منظمة الغذاء والزراعة العالمية (  ) FAOبأن % 15 _ 10

التحاقيم بدورات تدريبية في مجال عمميم (  ، ) 18فضال

ميارات وخبرات جيدة بعد

عن ان عممية التدريب ادت الى زيادة كفاءة انتاج العاممين

من سكان العالم يعانون من سوء التغذية  ،وان نصف سكان

عمى اختالف اختصاصاتيم بنسبة ( . ) 4 ( ) %77

العالم ال تكفييم المواد الغذائية الحيوانية من البروتينات

وبناءاً عميو  ...فقد حرصت و ازرة الزراعة عمى تنفيذ العديد

والفيتامينات والمعادن الضرورية (  . ) 6ان معظم مشكالت

من الدورات التدريبية ذات الصمة بالثروة الحيوانية في مركز

االنتاج الحيواني قد تكون محمية او اقميمية او تتحكم فييا

التدريب والتأىيل او المراكز االرشادية التدريبية المنتشرة في

الظروف الدولية  ،التي انعكست عمى عدم اىتمام بعض

محافظات المنطقة الوسطى من العراق  ،وظيفتيا االساس

وخصوصا الدول النامية ومن ضمنيا العراق( .) 9
الدول
ً
نتيجة لقمة المزارع المتخصصة لإلنتاج الحيواني  ،وانخفاض

تنظيم دورات تدريبية تخصصية لمعاممين في دوائر و ازرة

الكفاءة االنتاجية الحيوانية نتيجة ألصابو الكثير من الحيوانات

الزراعة  ،اليدف منيا تحسين اداء العاممين وتطوير مياراتيم

لكي يحققوا اىدافيم عمى احسن وجو (  ، ) 11باعتبارىم

باألمراض وعمى اختالف مواسم السنة  .و بناءاً عميو ....

القوة الدافعة لعمل ىذه الدوائر التي يتوقف نجاحيا او فشميا

فقد عممت دوائر الثروة الحيوانية جاىدة عمى تحقيق التطور

عمى امكانيتيم وقدراتيم(  . ) 7وتأسيساً عمى ما سبق ...

والتنمية في ىذا المجال فضال عن تحقيق االكتفاء الذاتي من

االنتاج الحيواني

نجد ان و ازرة الزراعة خصصت ميزانيات ضخمة لمدورات

لضمان نجاح سياستيا واىدافيا عمى

المستوى القريب والبعيد (  ، ) 17وذلك عن طريق تركيزىا

التدريبية التخصصية في كافة مؤسساتيا واقساميا ايماناً

الدوائر والتي يتوقف نجاحيا وفشميا عمى امكانياتيم وقدراتيم

في مؤسساتيا  ،سواء أكانت تمك البرامج داخل ام خارج

بأىميتيا ومساىمتيا الفعمية في تحسين وتطوير اداء العاممين

عمى تطوير العاممين فييا باعتبارىم القوة الدافعة لعمل ىذه

العراق  ،وعميو اصبحت الدورات التدريبة التخصصية احدى

(  ، ) 10عن طريق برامج و خطط محددة تساعد عمى

المطالب التي تؤخذ بعين االعتبار عند ترفيع الموظفين

اكتساب الجديد في المعمومات والمعارف ،فضال عن تزويدىم

وحصوليم عمى ترقيات او استالميم مناصب اعمى في مجال

باألساليب الجديدة ألداء الواجبات المناطة بيم الى افضل

تخصصيم(  . ) 15وفي اطار ما تقدم  ...يتضح ضرورة ان

حال وعمى كافة المستويات داخل مقر عمميم (  ) 19وال

يتم ذلك اال عن طريق التحاقيم بدورات تدريبية أكثر

يكون التدريب مستم اًر لمواجية التغيرات ومتابعة التطور في

لتطوير العاممين في مجال الثروة الحيوانية  ،فعن طريقيا يتم

اكثر قدرة عمى تنمية ميارات وقدرات العاممين لالرتقاء

مجال الثروة الحيوانية لتكون البرامج التدريبية التخصصية

تخصصاً  ،اذ تعد ىذه الدورات اكثر االدوات جدوى وفاعمية
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بمستوى ادائيم

 ،لذا جاء البحث لمتعرف عمى  -:دور
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الوسطى من العراق  ،فضال عن دائرة الثروة الحيوانية في

الدورات التدريبية التخصصية في تحسين اداء العاممين في

بغداد ،والبالغ عددىم  586عامل.

مجال الثروة الحيوانية في محافظات المنطقة الوسطى من

عينة البحث :

العراق من خالل :

 -0تم اختيار عينة عشوائية من محافظات المنطقة الوسطى

 -1واقع الدورات التدريبية التخصصية من وجيو نظر

بنسبة

العاممين في مجال الثروة الحيوانية .

-2

مدى

مواكبة

النجف  ،كربالء .

الدورات التدريبية التخصصية

 -2اختيرت عينة عشوائية طبقية تناسبية من العاممين في

لممستحدثات الزراعية في مجال الثروة الحيوانية .

مجال الثروة الحيوانية والذين دخموا دورات تدريبية تخصصية

 -3مدى اسيام الدورات التدريبية التخصصية في تحسين

لمفترة 2014 – 2012

اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية .

جدول  .0توزيع المبحوثين وافراد عينة البحث عمى وفق

في القيام بدورىا في تحسين اداء

محافظات المنطقة الوسطى من العراق

العاممين في مجال الثروة الحيوانية .
 -5سبل الحد

من المعوقات

التي تعوق دور الدورات

التدريبية التخصصية في تحسين اداء العاممين في مجال

الثروة الحيوانية.
فرضيات البحث -:

 -1انخفاض دور الدورات التدريبية التخصصية في تحسين
اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية

والبالغ عددىم  339مبحوث و

بنسبة  % 40وبواقع  . 136كما موضح في جدول . 1

 -4المعوقات التي تعوق او تحد من االستفادة من الدورات
التدريبية التخصصية

 % 66وبواقع  4محافظات ىي بغداد  ،ديالى ،

في محافظات

انًحبفظبد

ػذد انؼبيهٍُ انزٍَ دخهىا
دوساد رذسَجُخ

َغجخ انؼُُخ

ثغذاد

69

7776

78

دَبنً

97

3878

39

انُجف

91

36

36

كشثالء

83

3377

33

انًجًىع

339

036

اعداد استمارة البحث  -:اعدت استبانة كأداة لجمع البيانات

المنطقة الوسطى من العراق .

المتعمقة بدور الدورات التدريبية التخصصية في تحسين أداء

المواد والطرائق

العاممين في مجال الثروة الحيوانية  ،لكونيا اداة مالئمة لجمع

تم استخدام المنيج الوصفي ألنو يعد اكثر مالئمة إلتمام

المعمومات والبيانات  ،اذ تم تصميميا بصورتيا االولية وفقا

البحث الحالي  ،اذ يتم من خاللو الحصول عمى بيانات

لممصادر االتية ( .)2

ومعمومات تفصيمية عن دور الدورات التدريبية التخصصية

 -1االطالع عمى االدبيات والبحوث العممية في التدريب

في تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية في

وتحسين اداء العاممين .

محافظات المنطقة الوسطى من العراق.

 -2المشرف العممي واراء الخبراء من االساتذة والمختصين

مجتمع البحث :

في االدارة واالقتصاد و الثروة الحيوانية  ،فضال عن اساتذة

 -1محافظات المنطقة الوسطى من العراق والبالغ عددىا 8

قسم االرشاد الزراعي .

محافظات ىي بغداد  ،ديالى  ،واسط  ،النجف  ،بابل ،

 -3البحث من خالل شبكة المعمومات الدولية االنترنيت .

كربالء  ،صالح الدين  ،االنبار وقد تم استبعاد كل من

 -4االطالع عمى البحوث و الدراسات والمقاالت العربية

محافظتي صالح الدين واالنبار ألنيا كانت خارج سيطرة

واالجنبية ذات العالقة .

الدولة العراقية اثناء جمع البيانات  ،وبذلك اصبح المجتمع

وفي ضوء المصادر االنفة الذكر  ....تكونت االستبانة من

الخاضع لمبحث  6محافظات .

 85فقرة موزعة عمى  5محاور وكما يأتي  :واقع الدورات

 -2العاممين في مجال الثروة الحيوانية في المديريات والشعب

التدريبية  13فقرة ،مواكبة الدورات التدريبية لممستحدثات

الزراعية والمراكز التدريبية االرشادية في محافظات المنطقة

الزراعية  15فقرات ،اسيام الدورات التدريبية التخصصية في
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تحسين اداء العاممين  22فقرة ،المعوقات التي تعوق الدورات

ج -فقرة واحدة

التدريبية  19فقرة ،سبل الحد من المعوقات التي تعوق

التدريبية التخصصية في القيام بدورىا في تحسين اداء

الدورات التدريبية  16فقرة .

العاممين في مجال الثروة الحيوانية  .وفي ضوء االجراءات

صدق االداة  -:لمتأكد من صدق االداة تم اتباع االتي -:

السابقة  ،شممت االستبانة بصيغتيا النيائية عمى مقياس
خماسي تضمن  78فقرة موزعة عمى  5محاور السالفة الذكر

 - 0صدق المحكمين  -:ان عممية اجراء صدق االداة

وبواقع  13فقرة لممحور االول  10 ،فقرات لممحور الثاني ،

ضرورية وميمة  ،ألنيا تمثل مدى تحقيق االداة لميدف الذي

 21فقرة لممحور الثالث  18 ،فقرة لممحور الرابع  16 ،فقرة

وضعت من اجمو  ،وىذا ما يعرف بالصدق الظاىري  ،اما

لممحور الخامس .

صدق المحتوى فيعني مدى تمثيل الفقرات لنواحي الجانب
المقاس ( . ) 13

من محور المعوقات التي تعوق الدورات

وعميو تم أجراء الصدق الظاىري وصدق

قياس الثبات  -:يعد الثبات شرطا اساساً وميما لمتأكد من

 18خبي اًر في مجال االدارة واالقتصاد واالرشاد الزراعي

االستبانة اذا تم اجراء االختبار في اكثر من مرة وفي ظروف

صدق االداة  ،ويعرف بأنو مدى التوافق او االتفاق في نتائج

المحتوى من خالل عرض االستبانة بصيغتيا االولية عمى

متشابية ( . ) 3وعمى ضوء ما سبق فقد تم اجراء اختبار

والثروة الحيوانية  ،لغرض استطالع أراءىم حول وضوح
وموضوعية العبارات الموضوعة

اولي  ، pre_ testالستبانة الموظفين العاممين في مجال

لممقاييس التي تضمنتيا

الثروة الحيوانية

االستبانة فضال عن ان االستمارة تقيس ما وضعت ألجمو،

/31 __ 2015/12/27

بتاريخ

كما طمب من الخبراء ان يعدلوا ويقترحوا ما يرونو مناسبا اما

2015/12

باإلضافة او الحذف او اعادة الصياغة  ،وذلك من خالل

زراعة بغداد  /الكرخ خارج عينة البحث  ،.ولمتحقق من
ثبات المقاييس التي تضمنتيا االستبانة تم استخدام معامل

مقياس ثالثي متدرج يضم ثالث مستويات ىي موافق  ،موافق

الفاكرونباخ  ،وكما موضح في جدول : 2

مع اجراء التعديل  ،غير موافق  ،وتم اعطاء االوزان االتية

 . 1 ، 2 ، 3وعميو جمعت اراء الخبراء وسجمت اجاباتيم
لمفترة الواقعة بين 2015/12/20 _ 2015/8/23

عمى عينة مقدارىا  24مبحوثاً

في مديرية

جدول  . 2نتائج اختبار الفا كرونباخ لقياس ثبات المقاييس

وتم

التي

تحميميا واالتفاق عمييا وذلك من خالل االتي -:
 -1تحديد عتبة قطع مقدارىا  %75فأكثر حول صالحية
المحاور والفقرات التي تضمنتيا االستبانة .

د

انًحبوس

-0

والغ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل
انثشوح انحُىاَُخ
يىاكجخ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ
نهًغزحذثبد انضساػُخ فٍ يجبل انثشوح
انحُىاَُخ
اعهبو انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ
رحغٍُ أداء انؼبيهٍُ فٍ يجبل انثشوح
انحُىاَُخ
انًؼىلبد انزٍ رؼىق انذوساد انزذسَجُخ
انزخظظُخ فٍ انمُبو ثذوسهب فٍ رحغٍُ اداء
انؼبيهٍُ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
عجم انحذ يٍ انًؼىلبد انزٍ رؼىق انذوساد
انزذسَجُخ انزخظظُخ نزحغٍُ اداء انؼبيهٍُ
فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
يؼبيم انثجبد انكهٍ

-7

 -2تعديل الفقرات اذ تباينت حوليا أراء الخبراء والمختصين .
وعمى ضوء اراء الخبراء تمت االستنارة بآرائيم العممية حول

-3

النتيجة كاالتي :

-4

موضوعية ودقة الفقرات التي تضمنتيا االستبانة وكانت
 -1البقاء عمى المحاور  ،اذ بمغت عتبة القطع -3. %90
تم حذف الفقرات التي لم تحصل عمى نسبة  %75فأكثر

-5

والبالغة  7فقرة موزعة عمى -:
أ 5 -فقرة في محور مدى مواكبة الدورات التدريبية

لًُخ يؼبيم
انفبكشوَجبخ
1797
1789
1793
1787

1788

0.89

يتضح من الجدول السابق  ،ان االستبانة تتصف بثبات

التخصصية لممستحدثات الزراعية في مجال الثروة الحيوانية

مرتفع لكل محور من محاور االستبانة فضال عن الثبات

ب -فقرة واحدة من محور مدى اسيام الدورات التدريبية

الكمي لالستبانة .ووفقاً لإلجراءات السابقة  ،تحقق صدق

التخصصية في تحسين أداء العاممين في مجال الثروة

وثبات االداة  ،وىي مستوفية لمشروط وعمية تم جمع البيانات.

الحيوانية .

877
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الدورات التدريبية التخصصية لمعاممين في مجال الثروة

جمع البيانات تم جمع البيانات لالستبانة النيائية من عينة

الحيوانية  ،تم حساب االوساط المرجحة واالوزان المئوية

الموظفين العاممين في مجال الثروة الحيوانية والبالغ عددىم

ليذا المحور  ،اذ احرزت الفقرات المقترحة والبالغ عددىا 13

 136مبحوثا  ،يشكمون نسبة  %40من مجتمع البحث البالغ
337

انؼضاوٌ وانًشهذاٍَ

فقرة عمى وسط مرجح يقع بين  3.89 _ 3.25درجة ،

مبحوثا  ،وسجمت اجاباتيم لممدة الواقعة بين

ووزن مئوي

. 2016/2/14 __ 2016/1/7

قدره

% 77.8 _ 65

 ،وان االوساط

المرجحة لدرجة موافقة المبحوثين عمى اي فقرة من الفقرات

النتائج ومناقشتها -:

المقترحة ىي اعمى من درجة الوسط

 -0التعرف عمى واقع الدورات التدريبية التخصصية

الفرضي البالغ 3

درجات  ،وكما موضح في جدول : 3

لمعاممين في مجال الثروة الحيوانية  -:لمتعرف عمى واقع

جدول  . 3توزيع المبحوثين عمى وفق اجاباتهم عمى واقع الدورات التدريبية التخصصية لمعاممين في مجال الثروة الحيوانية
انشرجخ

د فٍ

انىعظ انًشجح

انفمشاد

االعزًبسح
0

7

7

8

3

01

4

4

5

6

انىصٌ
انًئىٌ

َزًُض انًذسثىٌ انمبئًىٌ ػهً انذوساد انزذسَجُخ فٍ يجبل انثشوح

3.89

%7778

انحُىاَُخ ثكفبءح ػبنُخ
َزى ػمذ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ فٍ

3.74

%7478

أيبكٍ يُبعجخ نهًزذسثٍُ
رزالئى انذوساد انزذسَجُخ يغ طجُؼخ ػًم انًزذسثٍُ فٍ يجبل انثشوح

3.6

%77

انحُىاَُخ
رحمك انذوساد انزذسَجُخ فٍ يجبل رخظظٍ االهذاف انزٍ وضؼذ

3.58

%7076

يٍ اجههب
َزى ػمذ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ فٍ

3.57

%7074

اولبد يُبعجخ نهًزذسثٍُ
6

0

َزى ػمذ انذوساد انزذسَجُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ ثظفخ يغزًشح

3.56

%7077

انشرجخ

د فٍ
االعزًبسح
5

انفمشاد

انىعظ انًشجح

احزىاء يىضىػبد انذوساد انزذسَجُخ ػهً انخجشاد انؼهًُخ انكبفُخ

3757

انىصٌ
انًئىٌ
%7174

8

3

9

9

رحذد اهذاف انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ ضىء انحبجبد انفؼهُخ
نهًزذسثٍُ
انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ َزى ػمذهب وفمب نهزطىساد
وانًغزحذثبد فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ

3.48

%6976

3.46

%6977

0175

7

انزششُح نهذوساد انزذسَجُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ َزى وفمب
نهحبجبد

3.38

%6776

0175

00

رهزى انذوساد انزذسَجُخ ثبنجبَت انؼًهٍ ػُذ رذسَت انؼبيهٍُ فٍ يجبل
انثشوح انحُىاَُخ

3738

%6776

07

07

رشكض انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ ػهً انًشكالد االعبط انزٍ
رىاجه انؼبيهٍُ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ

3.33

%8377

03

03

رشجغ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ حبجبد انًزذسثٍُ انًشبسكٍُ
فُهب

3.25

%65

7

يتضح من الجدول  ، 3تقارب االوساط المرجحة لمفقرات

" يتميز المدربون القائمون عمى الدورات التدريبية في مجال

بواقع الدورات التدريبية التخصصية لمعاممين في

الثروة الحيوانية بكفاءة عالية " عمى المرتبة االولى من حيث

المتعمقة

االىمية او مستوى موافقة المبحوثين عمييا  ،اذ حققت

مجال الثروة الحيوانية  ،وبالرغم من ذلك فقد حصمت فقرة
878
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وسطا مرجحاً قدره

3.89

انؼضاوٌ وانًشهذاٍَ

درجة  ،و وزن مئوي قدره

 ، %77.8وىو اعمى من االوساط المرجحة االخرى  ،وقد

المطموب تقديمو لممتدربين وانتياءاً بالنتائج المتوقعة من
التدريب .

يعزى ذلك الى ان اقامة الدورات التدريبية تحتاج الى وجود

 -2التعرف عمى مدى مواكبة الدورات التدريبية التخصصية

المستخدمة في مجال الثروة الحيوانية  .في حين جاءت فقرة

اظيرت نتائج البحث ان ىناك تفاوت في موافقة المبحوثين

المشاركين فييا " بالمرتبة االخيرة من حيث االىمية و مستوى

الزراعية في مجال الثروة الحيوانية  ،ومما يعزز ذلك اجابة

مدربين يتميزون بكفاءة عالية لمواكبة تسارع التقنيات

لممستحدثات الزراعية في مجال الثروة الحيوانية .

" تشبع الدورات التدريبية التخصصية حاجات المتدربين

عمى مدى مواكبة الدورات التدريبية التخصصية لممستحدثات

موافقة المبحوثين عمييا و بوسط مرجح قدره  3.25درجة
وبوزن مئوي قدره ، %65

المبحوثين عمى الفقرات الموضوعة

والبالغ عددىا

10

وىو اقل من االوساط المرجحة

فقرات  ،اذ حصمت عمى وزن مرجح يقع بين 3.71 _ 3.11

التخصصية تعتمد اساساً عمى حاجة المتدربين المشاركين

الوسط المرجح لدرجة موافقة المبحوثين عمى اي من الفقرات

لمفقرات االخرى  ،وقد يعزى ذلك الى ان الدورات التدريبية

درجة  ،ووزن مئوي يقع بين

فييا  ،فمن خالليا يتم تحديد مالمح التدريب بدءاً من قدرة

المقترحة اعمى من الوسط

المدرب عمى تحديد ما يحتاج لمتدريب مرو اًر بنوع التدريب

 %74.2 _ 62.2وان

الفرضي

البالغ 3

 ،وكما

موضح في جدول : 4

جدول  . 4توزيع المبحوثين وفقاً آلرائهم حول مواكبة الدورات التدريبية لممستحدثات الزراعية في مجال الثروة الحيوانية
والمرتبة تنازلياً حسب األوساط المرجحة لدرجة الموافقة

انشرجخ

د فٍ
االعزًبسح

انفمشاد

انىعظ انًشجح

انىصٌ
انًئىٌ

0

3

7

4

رغبهى انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ سفغ لذسح
انًزذسثٍُ ػهً اكزشبف انحمبئك راد انظهخ ثبنثشوح
انحُىاَُخ
رغبهى انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ سفغ لذسح
انًزذسثٍُ ػهً رطىَش اَفغهى نهحظىل ػهً
انًغزحذثبد انضساػُخ راد انظهخ ثبنثشوح انحُىاَُخ

3.71

%7477

3.70

%74

375

5

رزضًٍ انذوساد انزذسَجُخ انزؼشف ػهً رمبَبد حذَثخ
فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ

3.64

%7778

375

9

رضَذ انذوساد انزذسَجُخ يٍ وػٍ انًزذسثٍُ نًىاجهخ
انزطىساد انحذَثخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ

3.64

%7778

5

0

رىفش انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ يؼبسف جذَذح
يزؼهمخ ثبنًغزحذثبد انضساػُخ راد انظهخ ثبنثشوح
انحُىاَُخ

3.55

%70

6

7

رىفش انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ انًمذيخ نهؼبيهٍُ
فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ يهبساد جذَذح رغبػذ ػهً
انزؼبيم يغ انًغزحذثبد انضساػُخ انحذَثخ ثكفبءح 7

3750

%7177

7

01

اعزخذاو انطشق وألعبنُت انحذَثخ نزمذَى انًبدح
انؼهًُخ نهًزذسثٍُ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ

3.49

%6978

8

8

9

6

3741

%68

01

7

انًشبسكخ فٍ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل
انثشوح انحُىاَُخ َضَذ يٍ فشص انحظىل ػهً كم
يبهى جذَذ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
رشجغ ورحفض انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ
انًزذسثٍُ ػهً اثزكبس انحهم نهًشكالد انزٍ رىاجه
رطجُمهى نهًغزحذثبد انضساػُخ فٍ يجبل انثشوح
انحُىاَُخ
رمذو انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ يهبساد جذَذح
نهزؼبيم يغ رمبَبد االرظبل انحذَثخ فٍ يجبل رطىَش
انثشوح انحُىاَُخ

3744

%6878

3700

%6777

879

انؼضاوٌ وانًشهذاٍَ
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يتضح من الجدول  ، 4ان المبحوثين موافقون بدرجة كبيرة

بين  3.75 _ 2.99درجة  ،ووزن مئوي %75 _ 59.8

عمى الفقرات المقترحة حول مدى مواكبة الدورات التدريبية

 ،وىذا يدل عمى ان الوسط المرجح لدرجة موافقة المبحوثين

التخصصية لممستحدثات في مجال الثروة الحيوانية وما يؤكد

عمى اي فقرة

من الوسط

ذلك تقارب االوساط المرجحة في معدالتيا  ،ومع ذلك جاءت

الفرضي البالغ  ، 3وكما موضح في جدول  ، 5يتضح من

فقرة " تساىم الدورات التدريبية التخصصية في رفع قدرة

الجدول  ، 5ان المبحوثين موافقون بدرجة كبيرة عمى الفقرات

من الفقرات

المقترحة اعمى

المتدربين عمى اكتشاف الحقائق ذات الصمة بالثروة الحيوانية

المقترحة لمدى اسيام الدورات التدريبية التخصصية في

" بالمرتبة االولى من حيث االىمية او مستوى موافقة

تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية  ،وىذا يشير

3.71

الى ان الدورات التدريبية التخصصية تؤثر بشكل مباشر عمى

درجة ،ووزن مئوي قدرة  %74.2وىو اعمى من االوساط

المبحوثين مما ينعكس ذلك ايجاباً عمى ادائيم  .كما يتبين

تقنيات جديدة قد تتطمب توافر قدرات وميارات معينة

معدالتيا  ،ومع ذلك جاءت فقرة " المشاركة بالدورات التدريبية

الكتشاف حقائق ذات صمة بالثروة الحيوانية ال تتوافر لدى

تتيح فرصة تبادل المعارف والخبرات بين المتدربين " بالمرتبة

المتدربين  .في حين حصمت فقرة " تقدم الدورات التدريبية

االولى من حيث مستوى االىمية او مستوى موافقة المبحوثين

التخصصية ميارات جديدة لمتعامل مع تقانات االتصال

عمييا  ،اذ حققت وسطاً مرجحاً قدره  3.75درجة  ،ووزن

االخيرة من حيث مستوى االىمية او مستوى موافقة المبحوثين

لمفقرات االخرى  ،وقد يعزى سبب ذلك الى تباين واختالف

عمييا  ،اذ حققت وسطاً مرجحاً قدره  3.11درجة  ،ووزن

الخبرات بين المتدربين الذين يشاركون بالدورات التدريبية

المبحوثين عمييا  ،اذ حققت وسطاً مرجحا قدره

المرجحة لمفقرات االخرى  ،وقد يعزى ذلك الى ان ظيور

الحديثة في مجال تطوير الثروة الحيوانية

مئوي قدره

%62.2

االخرى وقد يعزى

من الجدول  5ان األوساط المرجحة جاءت متقاربة في

مئوي قدره

" عمى المرتبة

 ،وىو اقل من االوساط المرجحة

%75

 ،وىو اعمى من األوساط المرجحة

التخصصية ,وىذا لو دور كبير في تبادل الخبرات والثقافات

ذلك الى التحوالت العالمية والتطورات

المتالحقة في مجال االتصاالت ساىمت في ظيور تقانات

بين المتدربين الن غالباً ما يكون المتدربين من مناطق ومدن

مختمفة  .في حين جاءت فقرة " اخضع لدورات تدريبية في

في مجال الثروة الحيوانية تحتاج الى ميارات موجودة

مجال تخصصي باستمرار خالل فترات زمنية مختمفة لتمبية

ومطموب تأكيدىا وتعديل بعض الميارات بما يتناسب مع

احتياجاتي الوظيفية " في المرتبة االخيرة من حيث األىمية او

بميارات جديدة تتناسب مع التقنيات المستجدة .

 2.99درجة  ،ووزن مئوي قدره  ، %59.8وىو ادنى من

 -3التعرف عمى مدى اسهام الدورات التدريبية التخصصية

االوساط المرجحة لمفقرات االخرى  ،ويعزى ذلك الى ان

مستوى موافقة المبحوثين عمييا  ،اذ حققت وسطاً مرجحاً قدره

التقانات المستجدة  ،وتغير بعض الميارات واستبداليا

االعمال والميام التي يكمف بيا العاممين في مجال الثروة

في تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية

الحيوانية تتغير بأستمرار مما يتطمب اشراكيم بدورات تدريبية

اظيرت نتأج البحث ان ىناك تفاوت في درجة موافقة

متعددة خالل حياتيم الوظيفية لصقل معارفيم ومياراتيم ،

المبحوثين حول مدى اسيام الدورات التدريبية التخصصية

فضال عن اعتماد ترقيتيم عمى عدد الدورات التدريبية التي

في تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية  ،ومما
يعزز ذ لك اجابة المبحوثين

التحقوا بيا .

عمى الفقرات الموضوعة

والبالغ عددىا  21فقرة  ،اذ حصمت عمى وسط مرجح يقع

880

انؼضاوٌ وانًشهذاٍَ

يجهخ انؼهىو انضساػُخ انؼشالُخ – 7107/ 48)3(: 884 -874

جدول  .5توزيع المبحوثين وفقاً آلرائهم حول مدى اسهام الدورات التدريبية التخصصية في تحسين اداء العاممين في مجال
الثروة الحيوانية والمرتبة تنازلياً حسب االوساط المرجحة لدرجة الموافقة
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انفمشاد
انًشبسكخ ثبنذوساد انزذسَجُخ رزُح فشطخ رجبدل انًؼبسف وانخجشاد ثٍُ
انًزذسثٍُ
عبػذد يشبسكزٍ ثبنذوساد انزذسَجُخ ػهً اكغبثٍ ثؼض انًؼبسف وانًهبساد
انفُُخ راد انظهخ ثبنثشوح انحُىاَُخ
رؼضص انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ انثمخ ثبنُفظ نذي انؼبيهٍُ فٍ يجبل انثشوح
انحُىاَُخ
َزًُض انؼبيهىٌ انزٍَ رهمىا دوساد رذسَجُخ رخظظُخ ثًغزىي اداء اػهً ػُذ
انؼًم فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
انًشبسكخ ثبنذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ رضَذ يٍ فشص رحغٍُ اداء انؼًم فٍ
يجبل انثشوح انحُىاَُخ
اٌ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ رؼًم ػهً رؼذَم ثؼض انغهىكُبد انخبطئخ
ثبنؼًم فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
رغبهى انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ َشش ثمبفخ انزًُُخ انًهُُخ انًغزذايخ
رغبهى انذوساد انزذسَجُخ فٍ رحغٍُ ارجبهبد انًزذسثٍُ َحى انؼًم ثًجبل
انثشوح انحُىاَُخ
َزحغٍ يغزىي سضب انًزذسثٍُ حىل انذوساد انزذسَجُخ انخبطخ ثًجبل انثشوح
انحُىاَُخ ثؼذ االَزهبء يُهب
اٌ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ رضَذ يٍ يغزىي وػٍ انًزذسثٍُ ثبنًحبفظخ
ػهً عبػبد انؼًم فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
رهؼت انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ دوسا كجُشا فٍ رؼشَف انًزذسثٍُ ثبنزطىساد
انزٍ رحذس فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ 7
رؼًم انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ ػهً رحغٍُ لذسح انؼبيهٍُ ػهً رُظُى
انؼًم
رطىس انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ لذسح انؼبيهٍُ ػهً حم انًشكالد انزٍ
رىاجههى اثُبء انؼًم ثًجبل انثشوح انحُىاَُخ
انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ ركشف َمبط انضؼف نذي انًزذسثٍُ فٍ يجبل
رخظظهى
اَؼكغذ يشبسكزٍ ثبنذوساد انزذسَجُخ ػهً رطجُك يب رؼهًزه فٍ يجبل ػًهٍ
اَؼكغذ يشبسكزٍ ثبنذوساد انزذسَجُخ ػهً رطجُك يب رؼهًزه فٍ يجبل ػًهٍ
3730
يشبسكزٍ ثبنذوساد انزذسَجُخ رضودٍَ ثأحذس
االعبنُت انفُُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
3.3
رغبػذ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ انًزذسثٍُ
ػهً يىاجهخ ضغىط واػجبء االػًبل انُىيُخ راد
انظهخ ثبنثشوح انحُىاَُخ

3777

%7474
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%7374
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%7078
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%7076

3.57

%7074

3.53
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%7176
%7174
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%7174
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%6976
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%6977

3.42

%6874

3740

%6877

374

%68

3737
3736
%6677

%6774
%6777

%66

0975

03

عبػذد يشبسكزٍ ثبنذوساد انزذسَجُخ ػهً
االثزكبس وانزجذَذ فٍ يجبل ػًهٍ ثبنثشوح
انحُىاَُخ

3.27

%6574

0975

09

70

70

اشؼش ثشضب سئُغٍ انًجبشش َزُجخ نهزطىس انزٌ
حظم فٍ يجبل ػًهٍ نًشبسكزٍ ثبنذوساد
انزذسَجُخ انزخظظُخ
اخضغ نذوساد رذسَجُخ فٍ يجبل رخظظٍ
ثبعزًشاس خالل فزشاد صيُُخ يخزهفخ نزهجُخ
احزُبجبرٍ انىظُفُخ

3.27

%6574

2.99

%5978

فقرات المحور والبالغ عددىا (  ) 18فقرة

 -4التعرف عمى المعوقات التي تعوق او تحد من االستفادة

عمى اوساط مرجحة تقع بين

من الدورات التدريبية التخصصية في القيام بدورها في

 ،اذ حصمت

 3.9 _ 2.81درجة ،

ووزن مئوي يقع بين  ، %78 _ 56.2و ان الوسط

تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية

المرجح لدرجة موافقة المبحوثين عمى اي فقرة من الفقرات

اظيرت نتائج البحث  ،بأن ىناك العديد من المعوقات التي

تعوق

انىعظ
انًشجح
3775

انىصٌ
انًئىٌ
%75

المقترحة اعمى من درجة الوسط الفرضي البالغة  ، 3وكما

المتدربين من االستفادة من الدورات التدريبية

موضح في جدول : 6

التخصصية  ،وىذا ما اشارت اليو اجابات المبحوثين عمى
881

انؼضاوٌ وانًشهذاٍَ

يجهخ انؼهىو انضساػُخ انؼشالُخ – 7107/ 48)3(: 884 -874

جدول  . 6توزيع المبحوثين وفقاً آلرائهم حول المعوقات التي تعوق الدورات التدريبية التخصصية في القيام بدورها في تحسين
اداء العاممين

انفمشاد
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ػذو وجىد حىافض يبدَخ ويؼُىَخ نهؼبيهٍُ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ نالنزحبق ثبنذوساد
انزذسَجُخ انزخظظُخ
طؼىثخ انزششُح نهذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ نؼذو وجىد خطخ واضحخ نهى
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وضغ انششوط او انضىاثظ انًؼمذح وانغُش يىضىػُخ نزششُح انؼبيهٍُ نهذوساد انزذسَجُخ
انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
حظىنٍ ػهً انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ ال َزُح نٍ حشَخ رغُش اخزظبطٍ ػُذ سغجزٍ
فٍ رنك
طؼىثخ اَظبل انًزذسثٍُ نًكبٌ ػمذ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ
ولذ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ غُش كبفٍ نإلنًبو ثجًُغ يفشداد انذوسح انزذسَجُخ
ػذو اخزُبس انىلذ انًُبعت نؼمذ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
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%6678
%6577
%6377
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3776
3706
3715

0375
05
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ػذو اخزُبس انًكبٌ انًُبعت نؼمذ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
يحزىي انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ ال َزُبعت يغ يجبل رخظض انًزذسثٍُ
ػذو رىفش وعبئم ويغزهضيبد انشاحخ نهًزذسثٍُ

3715
7794
7793

%60
%5878
%5875

0775
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0775

07

لهخ كفبءح انًذسثٍُ انمبئًٍُ ػهً رُفُز انجشايج انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح
انحُىاَُخ
انًحغىثُخ نذي انًذسثٍُ فٍ انزؼبيم يغ انًزذسثٍُ

7780

%5677

7780

%5677

ػذو الزُبع انًذساء وانشؤعبء ثبنذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ انزٍ رؼمذ فٍ يجبل انثشوح
انحُىاَُخ
ػذو وجىد يزبثؼخ و رمىَى نهجشايج انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
اجشاءاد انزششُح نهذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ غُش واضحخ وغُش يحذدح ثًؼبَُش
يىضىػُخ
االنزحبق ثبنذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ رزطهت َفمبد يبنُخ ئضبفُخ
ػذو رُبول يشكالد والؼُخ رظبدف انؼبيهٍُ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ كأيثهخ َزى انزذسَت
ػهُهب
ػذو االػالٌ ػٍ انذوساد انزذسَجُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ ثبنىلذ انًُبعت

يتضح من الجدول السابق  ،بأن ىناك اختالف في اراء

وعدم اشغالو بموظف اخر  ،وىذا بدوره يؤثر عمى سير

ووجيات نظر المبحوثين حول المعوقات التي تعوق الدورات

العمل داخل الدوائر الزراعية .في حين جاءت فقرة "

التدريبية التخصصية في القيام بدورىا في تحسين اداء

المحسوبية لدى المدربين في التعامل مع المتدربين " في

العاممين في مجال الثروة الحيوانية  ،و مع ذلك فأن

المرتبة االخيرة من حيث االىمية

المبحوثين موافقين وبدرجة كبيرة عمى جميع المعوقات  .كما

المبحوثين عمييا  ،اذ حققت وسطا مرجحا قدره

يتبين من الجدول السابق  ،ان االوساط المرجحة جاءت

درجة  ،ووزن مئوي قدره  ، %56.2وىو اقل من االوساط

متفاوتة في معدالتيا  ،ومع ذلك جاء معوق " عدم اقتناع

المرجحة لمفقرات االخرى  ،ويعزى ذلك الى ان معاممة

في مجال الثروة الحيوانية " بالمرتبة االولى من حيث مستوى

 ،فيو ال يفرق بين متدرب واخر الن ىدفو االساس ىو رفع

االىمية او موافقة المبحوثين عمييا  ،اذ حققت وسطاً مرجحاً

كفاءة او اداء المتدربين من خالل المعمومات التي يوصميا

المدراء و الرؤساء بالدورات التدريبية التخصصية التي تعقد

2.81

المدرب لممتدربين تكون عمى مستوى عال من المينية والكفاءة

قدره  3.9درجة ووزن مئوي قدره  %78وىو اعمى من
األوساط المرجحة لمفقرات االخرى  ،وقد يعزى

او مستوى موافقة

اليو .

ذلك الى

 -5التعرف عمى سبل الحد من المعوقات التي تعوق

العديد من االسباب منيا قصر وقت الدورات التدريبية  ،و

الدورات التدريبية التخصصية من القيام دورها في تحسين

ومركز التدريب والتأىيل تيتم بالجانب

اظيرت نتائج البحث  ،الى ان ىناك العديد من الحمول

ان اغمب الدورات التدريبية التخصصية داخل المركز
االرشادي التدريبي

النظري اكثر من الجانب العممي

اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية

وىذا بدوره يؤثر عمى

والمقترحات لمحد من المعوقات التي تعوق دور الدورات

مخرجات ىذه الدورات التدريبية  ،فضال عن التحاق المتدرب

التدريبية التخصصية من اداء دورىا في تحسين اداء العاممين

بالدورات التدريبية يؤدي الى ترك منصبو الوظيفي شاغ اًر

في مجال الثروة الحيوانية،
882

وىذا ما اشارت اليو اجابات

انؼضاوٌ وانًشهذاٍَ

يجهخ انؼهىو انضساػُخ انؼشالُخ – 7107/ 48)3(: 884 -874
المبحوثين عمى المقترحات والبالغ عددىا  16مقترحاً  ،اذ
عمى اوساط مرجحة تقع بين

حصمت

 4.26درجة  ،ووزن مئوي يقع

بين

%

_ 3.03

 ،وىذا يدل عمى

ان الوسط المرجح لدرجة موافقة

المبحوثين عمى اي مقترح من المقترحات اعمى من الوسط
الفرضي البالغ  ، 3وكما موضح في جدول : 7

85.2 _ 60.6

جدول  .7توزيع المبحوثين وفقا آلرائهم حول سبل الحد من المعوقات التي تعوق الدورات التدريبية التخصصية من اداء دورها
في تحسين اداء العاممين في مجال الثروة الحيوانية
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انفمشاد
اٌ رشكض انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ ػهً انُىاحٍ انُظشَخ وانُىاحٍ انؼًهُخ يؼب
انحشص ػهً اٌ رزُبعت انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ يغ رخظظبد انًشبسكٍُ
اخزُبس انًذسثٍُ انمبئًٍُ ػهً رُفُز انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ يٍ
روٌ انخجشح وانكفبءح انؼبنُخ
رمىَى ويزبثؼخ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ ثظىسح يغزًشح
رىفُش انذػى انًبدٌ وانًؼُىٌ نهًزذسثٍُ انًهزحمٍُ ثبنذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل
انثشوح انحُىاَُخ
رىفُش انىعبئم وانًغزهضيبد انحذَثخ انًطهىثخ إلرًبو ػًم انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ
اٌ ركىٌ يذح انذوساد انزذسَجُخ كبفُخ الكزغبة انًزذسثٍُ انًؼهىيبد وانًهبساد انزٍ رإدٌ انً
رحغٍُ ادائهى
رىفُش وعبئم انشاحخ نهًزذسثٍُ اثُبء انزحبلهى ثبنذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ
اخزُبس انًكبٌ انًُبعت وانًالئى نهًزذسثٍُ نؼمذ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل انثشوح
انحُىاَُخ
َجت اٌ ركىٌ انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ راد جذوي وفبػهُخ نكٍ ركغت سضب يذساء
وسؤعبء انًشبسكٍُ
انزُغُك الخزُبس انزىلُذ انًُبعت ثبنُغجخ نهؼبيهٍُ فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
وضغ انُه يؼُُخ راد يؼبَُش يُبعجخ نزششُح انًزذسثٍُ نالنزحبق ثبنذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ
فٍ يجبل انثشوح انحُىاَُخ
اٌ رزُبول انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ يشكالد والؼُخ رخض انؼبيهٍُ فٍ يجبل انثشوح
انحُىاَُخ
اربحخ انفشطخ نهًزذسثٍُ فٍ اخزُبس انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ انزٍ رُبعت حبجبرهى
يُبلشخ انًزذسثٍُ فٍ اخزُبس انىلذ انًُبعت الَؼمبد انذوساد انزذسَجُخ انزخظظُخ فٍ يجبل
انثشوح انحُىاَُخ
اػزًبد انًذسثٍُ ػهً اعبنُت يزُىػخ فٍ رمذَى انًبدح انؼهًُخ نهًزذسثٍُ

انىعظ
انًشجح
4.26
4.19

انىصٌ
انًئىٌ
%8577
%8378

4.15

%83

4.12
4.12

%8774
%8774

4.12
4.06

%8774
%8077

4716
4716

%8077
%8077

4715

%80

4713
4717

%8176
%8174

4717

81745
%
%8177
%7878

3713

%6176

4710
3794

يتضح من جدول  ، 7تقارب االوساط المرجحة لمحمول

لممقترحات االخرى  ،وقد يعزى ذلك الى ان اساليب التدريب

التدريبية التخصصية عمى النواحي النظرية والنواحي العممية

التفاعل بين موضوع التدريب والطريقة المالئمة لتحقيق

معاً " بالمرتبة االولى من حيث االىمية او مستوى موافقة

االىداف الموضوعة .

المقترحة  ،ومع ذلك حصل المقترح

" ان تركز الدورات

المبحوثين عمييا  ،اذ حققت وسطاً مرجحاً قدره

غالباً ما تتأثر بأسموب تعمم المتدربين  ،اذ يتم من خالليا

4.26

االستنتاجات والتوصيات  -:نستنتج من البحث ان الدورات

درجة  ،ووزن مئوي قدره  %85.2وىو اعمى من االوساط

التدريبية التخصصية تسيم وبدور اساسي في تطوير العاممين

المرجحة لممقترحات االخرى  ،وقد يعزى سبب ذلك ان اغمب

في مجال الثروة الحيوانية  ،كما تواكب دوائر الثروة الحيوانية

الدورات التدريبية التخصصية في مجال الثروة الحيوانية تركز

التطورات السريعة واليائمة في المستحدثات الزراعية وذلك من

عمى الجوانب النظرية وتيمل جانب ميم وىو الجانب العممي

خالل تدريب منتسبييا  ،فضال عن ان الدورات التدريبية التي

 ،كما وان لمجانب العممي دور كبير وميم في ايصال

يمتحق بيا العاممين تكون متخصصة بموضوعات وميارات

المعمومات والميارات الى المتدربين وضمان اتقانيا  ،وىذا

بدوره ينعكس عمى

جديدة تؤدي الى تحسين ادائيم  ،كما ان اغمب الدورات

ميارات المتدربين في اداء االعمال

التدريبية التي تعقد في مجال الثروة الحيوانية ال تركز بشكل

المناطة بيم  .في حين جاء مقترح " اعتماد المدربين عمى

كاف عمى الجانب العممي وتكتفي بالجانب النظري  ،كما وجد

اساليب متنوعة في تقديم المادة العممية لممتدربين " بالمرتبة

ىناك ضعف في استخدام الوسائل التدريبية الحديثة واقتصارىا

االخيرة من حيث االىمية او مستوى موافقة المبحوثين عميو

عمى انواع محددة كالمحاضرات والعروض التوضيحية.

 ،اذ حصمت عمى وسط مرجح قدره  3.03درجة  ،ووزن
مئوي قدره %60.6

ويوصي الباحث بضرورة

 ،وىو اقل من االوساط المرجحة

تحديث الدورات التدريبية

التخصصية بما يمبي متطمبات التغيرات السريعة الحاصمة في
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التدريبية االرشادية ومركز التدريب والتأىيل والعمل عمى زيادة
فترة الدورات التدريبية التخصصية وحسب مواد و موضوعات
 عمى مراكز التدريب العمل عمى استخدام، الدورة التدريبية
جميع الوسائل التدريبية التي من شأنيا تحسين العممية

التدريبية من خالل ايصال المعمومات الى المتدربين وضرورة
 كما يجب االىتمام بالجانب العممي عند. تنوع ىذه الوسائل
تنفيذ الدورات التدريبية التخصصية وعدم االعتماد عمى
. الجانب النظري فقط

REFERENCES
1. Abbouda, Z. M. 2007. Human Resource
Management, The first edition, Dar Wael for
Publishing, Jordan , pp:47
2. Abu Alam, R. M. 2013. Quantitative
Research and Qualitative and Mixed, the First
edition, Dar Al Maseru , Amman, pp:95.
3. Agadira, A. H.
Y.
A. A . 2009.
Foundations and Uses Statistical Methodology
in the Educational and Humanities Research,
Amman, Jordan, Enrich for publication and
distribution library, Fourth Edition , pp:43
4. Aghili, O. W. 2009. Contemporary Human
Resource Management, The first edition ,
pp:440 .
5. AL Mashhadani , S. A. S. 2002. The
Relationship
Between
Information
Technology and Training and Iheir impact on
Distinctive Capabilities, M. S c . Thesis , Dept.
of Business Management . Edu .,Coll. of
Admi. and Econ. Univ. Baghdad. pp:66.
6. AlQudsi , N. H. and A. Lamees. 2014.
Production and Marketing of Milk , The first
edition , Anwar Tigris Press, Iraq, pp:325
7. Albornouti, S. N .2007. Human Resource
Management, Dar Wael for printing and
publishing, Ammaan, Jordan , pp:270 .
8. Al-Ghamdi, S. B. 2010. Development
Regulatory, Riyadh, The first edition, PP:107 .
9. Asaad , I . A . 2001. Animal Health, The
first edition, National Library Printing and
Publishing Directorate ,Baghdad , Ieaq , pp:14.

884

