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 لصستخالم
العمل المدروسة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين  التدريب على رأس التعرف على مستوى أهمية أساليب بصفة رئيسيةأستهدف البحث  
رشدين التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المالتعرف على مستوى أداء بعض القائمين على و  ،تنفيذالتوى مسكذلك التعرف على ، و المبحوثين

على رأس العمل من وجهة نظر  التدريب ، ومعوقاتالعمل المدروسة التدريب على رأس الزراعيين المبحوثين، والعالقات بين األهمية والتنفيذ أساليب
 المرشدين الزراعيين.

المرشدين الزراعيين العاملين على مستوى القرية بأربع محافظات  مبحوثًا من 792على عينة عشوائية منتظمة قوامها وقد أجرى البحث 
الشرقية والدقهلية لتمثل محافظات الوجه البحرى والتى تم اختيارهم أيضًا بطريقة  ثل محافظات الوجه القبلى، ومحافظتىهى سوهاج، وأسيوط لتم

أعدت لهذا الغرض وتم  7102ميدانيًا بالمقابلة الشخصية بواسطة إستمارة إستبيان فى الفترة من أبريل إلى يونيو  وقد تم جمع البيانات، عشوائية
رتباط البسيط، ومعامل االاختبارها مبدئيًا. وأستخدم فى عرض البيانات وتحليلها العرض الجدولى بالتكرار والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى، 

 وكانت أهم النتائج ما يلى: لفروق بين المتوسطات.واختبار )ف( لتحديد ا
من اجمالي  % 9252ظر المرشدين الزراعيين المبحوثين بنسبة أساليب التدريب على رأس العمل من وجهة نوجود تقدير عال ألهمية  -0

 عدد المبحوثين.
 من اجمالي عدد المبحوثين. % 2,57بنسبة  أساليب التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المبحوثين إرتفاع مستوى تنفيذ -7
درجة. وبلغ المتوسط العام لتنفيذ طرق وأساليب التدريب على رأس  75,4أساليب التدريب على رأس العمل بلغ المتوسط العام ألهمية  -,

 درجة. 5,0,العمل 
ع إرتفاع م لقائمين بالتدريب على رأس العمل،خصائى المحصول بالمركز هم أكثر اأأن كل من رئيس قسم اإلرشاد الزراعى بالمركز، و  -7

 الترتيب وفقًا لوجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين. ( على%27، %22مستوى أدائهم له بصفة)دائما، وغالبا( معًا بنسبة )
 أساليب التدريب على رأس العمل.البحث فى تحديد درجة أهمية  يوجد فروق معنوية بين المبحوثين بمحافظات -2
 أساليب التدريب على رأس العمل.البحث فى تحديد درجة تنفيذ  جد فروق معنوية بين المبحوثين بمحافظاتيو  -4
هى "تأكل الجهاز اإلرشادى لمعظم الموظفين القدامى، التى تواجه التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المبحوثين أكثر المعوقات  -2

 المستوى التنظيمى واألكاديمى". وقلة الحوافز المتاحة إلجراءه، وعدم تقيمه على
 أساليب التدريب. –المرشدين الزراعيين  –التدريب على رأس العمل  الكلمات الدالة:

 
 والمشكلة البحثية مقدمةال

معطيات ل عملية مستمرة ومتجددة فى مضمونها وأساليبها تبعاً  وفى تحقيق أهدافها. فه ةيعتبر التدريب مطلب ضرورى لنجاح المنظم
  الواقع التى تتعامل معه أهداف المنظمة والتى تعمل جاهدة من أجل تحقيقه.

مواكبة ل ت المختلفةالمنظمات والمجتمعا لدىللمورد البشرى تزايدت أهمية التدريب  فقد ونتيجة للتقدم التكنولوجى المستمر فى كافة الميادين
ه من ونحتاجن بالقطاع الزراعى ما ييكساب العاملالوسيلة إل الحياتية ومنها مجال الزراعة ألنهالت فى كافة المجا عتبر التدريب حتمياً أ. و التقدمهذا 

ثورة التكنولوجية محدثة نتيجة الللتكيف مع الواقع المتجدد فى مجال التقنيات الزراعية المستحدثة  موتهيئتهرات العصر، مع متغيتتواكب مهارات جديدة 
بأقصى درجة ممكنة بالقطاع الزراعى سواء فى جودة الخدمات المقدمة للمستهدفين أو فى جودة الحاصالت والمنتجات  نتاجيةالكفاءة األفى زيادة 

 (.070: ,099)سويلم،  الزراعية
اعد الناس فهو يس ،نتاجية الزراعيةالمعنية بتطوير المجتمع الريفى وزيادة اإلالعمل الزراعى  هزةجأرشادى الزراعى أحد د الجهاز اإلويع

جتماعيا ا  تصاديا و قإحداث التغيرات المطلوبة إالسلوك التفكيرى والشعورى والتنفيذى فى مواجهة مشكالت حياتهم بهدف فى رات يحداث تغيإعلى 
 .(71: 0997)عمر،  كنتيجة لهذا التغير السلوكى

مزارعهم، محاصيلهم و  نتاجيةإالزراع على زيادة  ةساعديقوم بم الذي فهورشاد الزراعى، اإلجهاز أهم أعمدة  أحد ويعتبر المرشد الزراعى من
 فهو يعد بمثابة الموجه، والفنى، والوسيط الذى يعمل بين مراكز البحوث المرشد الزراعى بأدوار متعددة يقومكما . و هوتحسين مستوياتهم المعيشي
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ح خلق م معيجاد الحلول المناسبة لها  و  على تحديد مشاكلهم عينالزراعية والعائالت المزرعية، وهو أيضا وكيل تغيير يساعد المزار  التآلف بين  داثوا 
ود، )عبدالمقص هط وينظم عمله وعمل مساعديطمدير يخك قيامه بدور وكذلكأفراد المجتمع الضرورى للعمل الجماعى أو المشروعات الجماعية، 

099, : 29 - ,1.)  
دريب يعتبر من التلكون طالعه على كل ما هو جديد مستمر إلى التدريب إلالحتياج الابدوره بصورة كاملة يتطلب  المرشد الزراعى ولقيام

فى  ظيفية الذى يشغلوهات الو الزراعى وفقا للمستوى لمرشدالذى يقدم لالحالية والمستقبلية و  رشادىالتنظيم اإل هدافأالتى تساهم فى تحقيق  أهم نواحى
 (. 049: ,099رشادى )سويلم، الجهاز اإل

 مكسبهأن ت االرشادية رادت المنظمةأذا ما إين يالمرشدين الزراع بمخاطبة عقل الزراعى رشادمنظمة اإليمكن من خالل التدريب أن تقوم و 
حيان أنتاجية، وفى إطريقة عمل جديدة أكثر  مهو تعليمأدائهم أترتقى بمعدالت ريد أن أذا إ مالجديد من المعلومات والمعارف، وقد تخاطب حواسه

مل له، أو فى ليه ويعإرشادى الذى ينتمى أو التنظيم اإل تجاهات مجتمعاتهمإتتفق مع ل مريد بلورة اتجاهاتهأذا ما إ همووجدان خرى تخاطب قلوبهمأ
هاز فى أسرة العاملين بالج سوياءأد ار أفكهم من الشوائب أو العادات السلوكية الرديئة التى تحول دون انتظام مردنا أن ننقى سلوكهأذا إحالة ما 

 (014: 7117 الطنوبى، محمد عمر، وعزمى، سهير محمد، صبرى مصطفى، و  )صالح، رشادى الزراعى.اإل
بين  سطاً و  عتباره متغيراً إب تزداد أهميتة فى التنظيم اإلرشادى اإلرشاديين التدريب الموجه للعاملين( أن 21: 7114ويرى )الشاذلى، 

لية التنظيم االرشادي الثانى فى تحقيق فاع ليه العاملون ويتمثلإالذى ينتمى  االرشادي متغيرين مستقلين أحدهما يتمثل فى المشاركة فى مهام التنظيم
من فاعلية  وينحصر األخر فى ضمان تحقيق مزيد، االرشادي  ن مشاركة العاملينكمتغيرين تابعين أحدهما ينحصر فى تحسي يضاً أعتباره إككل، وب
ستحدثة ذات الم رتباطها بالمشكالت والتكنولوجياتدورية أو حسب الحاجة إلو  رشاديين عملية مستمرة. وأن تدريب العاملين اإلاالرشادي التنظيم

 .هالطبيعة المتغير 
 العملية التعليمية المقصودة التى تستهدف تحقيق النفع للجهازتدريب العاملين اإلرشاديين بأنه  (,01: 7117، وأخرون عرف )صالح قدو 

لى أداء أعمالهم القدرة ع –اإلرشادى والعاملين فيه والمستهدفين منه، وذلك من خالل إكساب العاملين اإلرشاديين على إختالف مستوياتهم الوظيفية 
ءة، وذلك عن طريق التنمية المنتظمة لمعارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، وأنماط السلوك التى يحتاجون إليها لممارسة الحالية والمنتظره مستقباًل بكفا

كسابهم الثقة فى النفس، والقدرة على التعامل اإليجابى والرشيد مع الموارد واالمكانيات المتاحه، وما قد يعترضهم م صعاب  نمهامهم بكفاءة، وا 
ذلك بهدف توفير الوقت والجهد والمال الالزم إلنجاز األعمال اإلرشادية، وتجرى هذه العملية فى مواقف تدريبية منظمة ترتكز ومشاكل فى العمل، و 

 على المشاركة الذاتية للمتدربين.
( 002: 7117، وأخرون )صالحو (،,0,: ,099و)عبد المقصود،  (،049: ,099)سويلم، و(، 729: 0997عمر، وقد صنف )

  ، والتدريب عند بدء الخدمةPre- Service Training التدريب قبل الخدمةنواع هم ألى ثالث إبشكل عام  رشاد الزراعىلعاملين باإلا تدريب
Induction Training والتدريب أثناء الخدمة ، In- Service Training.  طبيعته، وتوفره مؤسسات ب كاديميأالتدريب قبل الخدمة هو نوع حيث أن

أما التدريب  شادية.ر وهو تدريب سابق للحصول على الوظيفة اإلرسمية متبعة فى ذلك مناهج دراسية محددة لمدة معينة لمنح درجة أو شهادة رسمية. 
مهارات التى يكون المعلومات و ال عطاءإفيه  يتمو رشاد الزراعى للعاملين الجدد الذين تم تعينهم أو الحاقهم بالعمل فى منظمة اإلقدم عند بدء الخدمة في  

إلنعاش وتجديد معارف ومهارات العاملين، وتنمية  يقدموالتدريب أثناء الخدمة هو ذلك النوع من التدريب الذى  .الً افع مرشداً  الموظف الجديد بها
داف الخدمة ين الزراعيين، ومتطلبات وظيفتهم، ومتمشيا مع أهيات واهتمامات المرشدرشادية المختلفة، وهو يقابل احتياجقدراتهم على تنفيذ البرامج اإل

رشادية على فئة معينة أو مستوى معين من العاملين، بل يشمل كل األفراد الذين الزالو فى الخدمة اإلالتدريب أثناء الخدمة وال يقتصر  رشادية.اإل
 (.049: ,099)سويلم،  داء األعمالأرشاد الزراعى أن تصل بهم إلى مستويات أعلى من مستوياتهم الحالية فى وتود منظمة اإل
 الحكومية العصرية المنظمات كافة في البشرية لتنمية الموارد اً مهم حيوًيا رافًدا يمثل التدريب أنواع كأحد الخدمة أثناء التدريبيمثل و 

أو ما يطلق  العمل داخل موقع يتم الذي ذلك أو العمل موقع خارج منه ما كان سواء بصفة عامة ومنظمة اإلرشادية بصفة خاصة والخاصة منها
  (.على رأس العمل) عليه

: 7117)عبد الحليم، و (،,711و)راضى،  (،070: 0999)هجرس، و، (029: ,099)سويلم،  دبياتتشير بعض الدراسات واألو 
 ينين الزراعيللمرشدي لى وجود بعض األخطاء فى ممارسة العملية التدريبيةإ (21: 7114)الشاذلى، و(، 7772: 7117، وأخرون(، و)محمد 072

تفاق المناهج مع إ، وعدم وضوح أهداف التدريب، وعدم وتقييم التدريب تنفيذو  تخطيط غياب مقومات المنهجية العلمية الموضوعية فىو  ةأثناء الخدم
عدادا إين معدين وعدم توفر مدرب وعدم مناسبة أجهزة التدريب مع محتوى البرنامج التدريبى، وعدم توفر التسهيالت الالزمة للتدريب،أهداف التدريب، 

وعدم مناسبة  ،المتدربين عضيمان بفكرة التدريب لدى بوعدم اإل وعدم قدرة المدرب على تقديم حلول لمشاكل المتدربين فى بعض األحيان، ،جيداً 
 وقلة المحتوى التدريبى بالنسبة لموضوع التدريب، وتكرار الموضوعات التدريبية، وكثرة عدد المتدربين فى الدوره مواعيد التدريب بالنسبة للمتدربين،

وعدم لتدريب، مقاومة الموظف لفكرة اللتدريب، و  الواحده، وعدم التجانس فيما بين المتدربين، وقلة فرص التدريب المتاحة لديهم، وقلة الحافز المالى
ن يدائية للمرشديات األنخفاض القدر إ نتيجة بعض تلك األخطاء إلى قد تبين. و ثارهآوقياس  التدريب إلى متابعة نتائج وصوالً األهتمام لما يقوله المدرب، 
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بالمعارف  وعدم وضوح أثر التدريب فيما يتعلق ،اتعرضوا له التىبية ضمنها البرامج التدريترشادية التى تن على أداء كل من األنشطة اإليالزراعي
 .و التدريبنحالمتدربين اإلرشاديين  العاملينإلى إنخفاض نسبى إلتجاهات  ضافةباإل ،ينين الزراعيوالمهارات وتنمية الوظيفة لدى المرشدي

من  هعلى فاعليتها المحدودو  على عدم المرونه فقط يعتبر دليالً  ( أن التدريب عن طريق الدورات التدريبية07: ,711، راى)وقد ذكر 
  من جانب أخر. ةومفيد الدورات التدريبية كانت ممتعة وبالرغم من أنجانب 

اكز أو داخل الورش والمعامل ومر  التدريبية المعتادة داخل القاعات والفصول التقليدية أساليب التدريب ( بأن7100 ،فى حين ذكر )هالل  
وحدها كافية لتحقيق مستوى األداء المطلوب. ففى ظل السعى الدائم إلى الوصول إلى مستويات محددة ومتنامية من لم تعد التدريب اإلدارى والمهنى 

لتى تضمن التأثير ا الحديثة والمتطورة تدريبالجودة، وفى ظل السعى الدائم إلى تعظيم العائد وخفض التكلفة، تظهر أهمية استخدام طرق وأساليب ال
 ، بل ودرجة أعلى من التمكن.ةعلى األداء بشكل مباشر، وتضمن أيضًا الوصول إلى مستوى أداء ذى كفاءة عالي

يعتبر من أكثر وهو تدريب يتم فى موقع العمل، و  On-the-jop training( OJT) على رأس العملالتدريب ومن هنا تبرز أهمية نوع 
 داء الوظيفىلوبة لألالمط ساسيهعلى المهارات األ لديها لتدريب العاملين لدى غالبية المنظمات الحكومية والقطاع الخاص وقبوالً  نتشاراً أنواع التدريب إ

 .(27: ,711)عبيد، 
 بأنه  On-the-jop training (OJT) التدريب على رأس العمل (businessdictionary, n.d) ةعمال التجاريويعرفه قاموس األ

ت ع المهام والتحدياكسابهم الخبرة في التعامل ما  التدريب الذي يقام في وقت العمل الفعلى للموظفين وفيه يتعلم الموظفين في بيئة العمل الحقيقية و 
 .(http://www.businessdictionary.com)التي ستجتمع خالل يوم عمل عادي

لية مستمرة تتم ( بأنه عم001ه، 0772- 0774) On-the-jop training (OJT)التدريب على رأس العمل عرفه القحطانىكما و 
الملتحقين كافة العاملين و  لىإهدف نقل خبرات ومهارات العمل من الرؤساء أو قدامى العاملين المتميزين بأثناء ممارسة العمل  تراادداخل المكاتب واإل

ساليب التدريب يتم عن طريق الزمالء أو الرؤساء أو المدربين الذين لديهم خبرات أ( بأنه أسلوب من ,4، ,711وعرفه الصاعدى ) الجدد بالعمل.
( بأنه التدريب 27: ,711) عبيد ويعرفهأكبر ويتم تنفيذه فى مكان العمل الفعلى بهدف تنمية وتطوير مهارات العاملين وتحقيق الكفاءة االنتاجية. 

 الذى يقوم فيه المدرب بتوصيل المحتوى التدريبى فى ميدان العمل بقصد عن طريق ممارسة الدور أو جزء من الدور الذى سوف يمارسه مستقبالً 
 ولكن فى مكانه الطبيعى، وتحت قيادة مباشرة تتولى توجيهه لإلجراءات الصحيحة أواًل بأول.

تعليم للمهارات والمعارف، ورفع الكفاءات المطلوبة ألداء وظيفة محددة التدريب على رأس العمل بأنه  (Susan. M, 2014)وقد عرفت 
 .البشريةمعجم إدارة الموارد ، بداخل مكان وبيئة العمل

مالهم األعمال المطلوبة منهم فى أعهتمامه على األداء بصورة أكبر من الموضوع. فاألفراد يتعلمون أداء إويركز التدريب على رأس العمل 
 نمن خالل ما يكتسبونه من محيط العمل الفعلى تحت توجيه أحد المشرفين. ومع أن النظم اإلدارية فى الكثير من المواقع والمنظمات تتحدث ع

لنوع من ختالط المفاهيم بين هذا اوذلك إل ن لم يتمكنوا من استخدامها االستخدام األمثل،دريب أثناء العمل، إال أن الكثيرو تبنيها لخطط برامج الت
لتدريبية ا التدريب واألنواع األخرى المستخدمة. باإلضافة إلى عدم توافر الخبرات والكفاءات الالزمة للقيام به، وكذلك القصور الشديد فى مهارات

 .(7100)هالل،  الرؤساء والمديرين والمشرفين فى القيام بذلك والكفايات األدائية لدى
إلى نوعين األول: التدريب الداخلى ويشمل كل من التدريب على رأس للمكان الذى يتم فيه  ( التدريب وفقاً 77: 7112قد صنف )توفيق،و 

ويشمل كل  الخارجىمعرفة مركز تدريب متخصص خارجى. أما النوع الثانى: التدريب أو بالعمل، والتدريب داخل جهة العمل بمعرفة المنظمة نفسها 
( أن التدريب على رأس 2: 7119وذكر )مفرح،  بمعرفة مركز تدريب متخصص خارجى. نفسها أو من التدريب خارج بيئة العمل بمعرفة المنظمة

 &,.Halim, A)ن درج كل مأوقد  عداد البرنامج التدريبى.إالعمل يقع تحت التدريب غير الرسمى فى تقسيمة للتدريب وفقا للطريقة التى يتم بها 
Ali, M. M. 1997:145)  قوم به يثناء الخدمة والذى أرشاد الزراعى كأحد أنواع التدريب من التدريب للعاملين باإل نوعاً التدريب على رأس العمل

 من خالل يثةالحداكل أو استخدام التقنيات لحل المش لتوجيهه الميدانيين لموظفيهالعمل  بالتدريب على رأس األعلى أو اخصائى المواد المشرف
 المعتادة.قيامه بأنشطتة اليوميه  أثناء ، وفرص لتجريب مهارات أو معارف جديدة فى الحقلةمناقشات غير رسمي
)عبيد، و، (,00-000، م7114 -ه0774والقحطانى )، (business dictionary, n.d)كل من قاموس األعمال التجارية  ويذكر

إلى وجود  (,4-,7: ,710)توفيق، (، وMehrdad Alipour, Mahdi Salehi, 2009: 3)و ،(779: ,711ى، عالبراد)و(، 72: ,711
 لقيام بالتدريب على رأس العمل منها:اساليب أ العديد من

عضاء المنظمة من ذوي الخبرة سواء كان الرئيس المباشر أو أحد الزمالء الذى يقوم أالمدرب أحد فيه يكون : و Coaching المباشر التدريب -0
 بمساعدة المتدربين على تعلم المهارات والعمليات من خالل توفير اإلرشادات أو التدريب العملى )أو كليهما(.

هذا كز وير  ،من الموظفين الذين يعمل كدليل ومساعد منظمةالبعضو موظف المراد تدريبه يخصص للوفيه :  Mentoringىالتوجيهالتدريب  -7
 .داراتو مدراء اإلأقسام دارة من رؤساء األاإلداخل   من قبل شخص يه دائماً التوج ويكون التدريب على تطوير الموقف

http://www.businessdictionary.com/
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ب ال تناو الو تدريب الموظفين عن طريق تناوب العمل من خالل سلسلة من الوظائف ذات الصلة. : وفيه يتم Job Rotationتناوب العمل  -,
كون يجب أن يو  لتطوير عالقة مع عدد من األشخاص، ويسمح ،الملل منخفف ه ي، ولكنفقط مختلفةالوظائف بالمعرفة جيدة ذو  الموظفيجعل 

 تناوب منطقي. ال
يقوم  سوف الذي هذو الخبر  زميله مكتب جوار إلى أو مباشرة، رئيسه مكتب جوار الجديد إلى الموظف مكتب يوضع حيث :المجاور المكتب -7

 في يبدأ ثم إشرافه تحت البداية في بأدائها فيقوم ياً دريجت األعمال بعض الزميلو أالرئيس  إليه ويسند وقراراته، وتصرفاته سلوكه فيالحظ بتدريبه،
 .كاملة أعماله بإنجاز االستقالل

 نظره وجهة عرض على التمرس ويحاول المتدرب خرين،أ أفراد راءأو  لخبرات المتدرب تعرض طريق عن وذلك :اللجان أعمال في مشاركةال -2
 وهذا جماعة، في كيفية العمل تعلم جانب إلى جديدة نظر وجهات تكوين على تساعده قد حتى أو الجوانب،كل  فيه يعرض مقنع منطقي بأسلوب
 . قيادية أو إدارية لوظائف للمرشحين يصلح األسلوب

 طريقة األسئلة واألجوبة: يقوم المدرب بإلقاء األسئلة على المتدربين للتأكد من تعلمهم، ويطلب منهم اإلجابة عليها. -4
 :  أن من طرق التدريب غير الرسمية هى (044: ,099ذكر سويلم )بينما 

مارسات بالمأثناء القيام  رئيسة المباشر أو الزميل ذو الخبرة سلوب الذى يسلكه األالموظف طريقة المالحظة: حيث تتم من خالل مالحظة  .0
 المزرعية المختلفة فى الحقل.

تم و خطابات التى يأو نشرات أى صورة سواء فى كتب أطبوعات المتعلقة بالعمل فى ة المدراس يتم عن طريقطالع: و طريقة القراءة واإل .7
والمسؤوليات  والواجبات العمل ألداء األساليب أفضل حول وتوجيهات تشمل تعليمات الزمن من فترة كل الجدد الموظفين توزعيها على
 .الجديدة وظيفته في متخصصة معلومات جانب األداء إلى تحسين وكيفية المنظمة، ووظائف الوظيفية، والسلوكيات

 يمكن عما واآلخر، الحين بيناألسئلة  توجيه عن طريق الموظف بتدريبذو الخبرة  الزميل أو الرئيس يقوم وفيه :خرين(طريقة )التحدث مع األ .,
نما اً نهائي القرار ولن يكون فيها، قرار واتخاذ لبحثها كاملة معاملة إليه يحيل أن يمكن وبهذا بعض المعامالت، في قرارات من يتخذه أن  وا 

 .الرئيس لمراجعة يخضع سوف
 كنوع من أنواع التدريب غير الرسمى.  (OJT) ستفادة منها فى التدريب على رأس العملوعلى ذلك فإن هذه الطرق يمكن اإل

-42: ,711)توفيق، فقد ذكر كل من ،  والمتدربينعيوب لكل من أصحاب العمل المزايا و له العديد من العلى رأس العمل  التدريبيعتبر 
 ,Chand، و)(م7101 -ه07,1، وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، و)(,2: ,711)عبيد، (، وSusanne Wood ،7117 :02و)، (22
n.d)  أنه يوجه الجهود والطاقات نحو تحقيق الرسالة واألهداف اإلستراتيجية والخطط  اآلتى: فى تتمثلريب على رأس العمل دمن أهم مميزات التأن

 المتدربكسب ت  أكثر فعالية، والتعلم يتم عن طريق الخبرة، و و  ووضوحاً  قرباً  أكثر بدرجة للمتدربين التدريبية االحتياجاتتقدير و  التنفيذية للمنظمة،
قدرات ومعارف وتحسين وتطوير مهارات و  ممارستة لعمله اليومى، خالليمنح المتدرب تطبيق الخبرات التى تعلمها ، و هالفعلي الخبرة فى بيئة العمل

 ،على وقت العمل لعدم غياب المتدرب عن موقع عمله لفترات طويلة ويحافظ ومحفز للمتدربين،العاملين ألداء مهامهم وواجباتهم بدقة عالية، 
ن يمباشر تعمل على تقوية العالقة بين العاملين المتدربين ومشرفيهم النفاقها على التدريب، و إية التى يتم بشرية والمالاالستغالل األمثل للموارد الو 

 .لتدريبيةا ، وأقل تكلفة عن غيره من األساليبفى القاعات التقليدية تغلب على معوقات التدريبيو وزمالئهم فى العمل من ذوى الخبرة، ومدرائهم 
: ,711(، و)عبيد، Susanne Wood ،7117 :02و) ،(22-42: ,711)توفيق،  كما ذكرهاس العمل أر  لىلتدريب عاعيوب  تحددتبينما 

يط الجيد لهذا النوع من عدم التخطفى  (what is human resource?,n.d)وموقع  ،wise geek ((www.wisegeek.orgعة و موسو (، ,2
العثور على الشخص المناسب إلجراء التدريب على رأس العمل، والمدرب قد ال يكون من   يتم تنظيمه بشكل منظم أو منهجي، وصعوبةوال التدريب،

يكون قد على الموظف فى مناخ عمل غير محفز، و قد يتم فرض التدريب بموضوع التدريب، و  ذوي الخبرة بما يكفي للتدريب أو أنه قد ال يكون ملماً 
 .المشرف، المدير( الذى يأخذ الوقت للخروج من وظيفته العادية للقيام بعملية التدريبالزميل، مضيعة لوقت المدرب )

 
 البحثمشكلة 

د من رشادى الزراعى بهدف تحسين مشاركتهم وتحقيق مزيرتقاء بمستوى العاملين فى الجهاز اإلإلنظرًا لألهمية القصوى للتدريب فى ا
 اإلمكانات لتتناسب بدرجة ملحة، أثناء الخدمة رشاد الزراعىلعاملين باإلا تدريبأنواع  بأهمية التدريب على رأس العمل كأحدالتركيز  مع فاعليته
عداد الكوادر البشرية وتدريبهم على رأس العمل في إالرغم من التطورات التى حدثت في برامج بإال أن  فيه. نعيش الذي العصر وتطورات الجديدة

ساليب يخضع ألية في الدول النام أن التدريب على رأس العمل ، إالوسلوكياً  ومهنياً  وبفعالية على أدائهم فيناً كبيرة والتى أثرت بدرجة  الدول المتقدمة
ى لهذا النوع واقع الفعلمالحظة الأدائها. ومما يؤكد ذلك أن نعكس مباشرة على مخرجات يالذي و رتقاء بكفاءة كوادرها البشرية من اإلمما يحد تقليدية 

م بصورة عفوية تيين، وأن تطبيقه يرشادتشير إلى عدم وضوح مفهومة لدى الكثير من العاملين اإلداخل تنظيم اإلرشاد الزراعى المصرى  من التدريب
التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المرشدين  أساليبأهمية مستوى لتعرف على لذا وجب القيام بهذا البحث ل .سمح بتقويمهيبما  هغير منهجيو 

http://(www.wisegeek.org/
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المعوقات التى و التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المرشدين الزراعيين، والعالقة بينهما،  ساليبأوكذلك التعرف على مستوى تنفيذ  ين،يالزراع
 مصر.ب منظمة اإلرشاد الزراعى رتقاء بهذا النوع من التدريب فىاإلحتى نتمكن من  تحول دون تنفيذه على الوجه األكمل

 
 البحث أهداف 
 .المرشدين الزراعيين المبحوثين من وجهة نظر المدروسة العمل التدريب على رأس أساليب أهمية مستوىالتعرف على  .0
 .من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين المدروسة على رأس العمل التدريب أساليب تنفيذمستوى التعرف على  .7
 .من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثينالقائمين على التدريب على رأس العمل بعض  أداءالتعرف على مستوى  .,
من وجهة نظر المرشدين الزراعيين على رأس العمل المدروسة وبين درجة تنفيذ تلك األساليب   التدريب أساليب أهمية درجة العالقة بين تحديد .7

 .المبحوثين
 من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين فى كلأساليب التدريب على رأس العمل المدروسة متوسطات درجات أهمية  بينتحديد الفروق  .2

 الوجة القبلى.محافظتى محافظتى الوجه البحرى، و  من
ى كل نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين ف ةمن وجهأساليب التدريب على رأس العمل المدروسة متوسطات درجات تنفيذ  تحديد الفروق بين .4

 محافظتى الوجة القبلى.ظتى الوجه البحرى، و من محاف
 نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين. على رأس العمل من وجهة التدريب التعرف على معوقات .2
 

 :بحثيةالفروض ال
  تم صياغة الفروض البحثية التالية: األهداف البحثية من الرابع إلى السادسلتحقيق 
على رأس العمل المدروسة وبين درجة تنفيذ تلك األساليب من وجهة نظر المرشدين  التدريب قة ارتباطية بين درجة أهمية أساليبيوجد عال .0

 .الزراعيين المبحوثين
 وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين فىمتوسطات درجات أهمية أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة من  ق بينو وجد فر ي .7

 محافظتى الوجة القبلى.ظتى الوجه البحرى، و كل من محاف
درجات تنفيذ أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين فى متوسطات ق بين و يوجد فر  .,

 ى.محافظتى الوجة القبلظتى الوجه البحرى، و كل من محاف
 
 :جرائيةالتعريفات اإل

 أثناء ذلكو  الفعلى سواء فى الحقل أو فى مكتبه عملهفى موقع  للمرشد الزراعى يوجهو أثناء الخدمة، يتم هو تدريب  :التدريب على رأس العمل .0
الخبرة، أو  ىالزمالء ذو رئيس قسم اإلرشاد أو أخصائى المحصول، أو أحد يتم بشكل غير رسمى من قبل و ، قيامه بأنشطتة اليوميه المعتادة
ى فيما يتعلق بحل إلى المرشد الزراع مدربين من ذوى الخبرة بهدف نقل خبراتهم ومهاراتهم فى العملمن خالل  من الباحثين بالمراكز البحثية أو

  .تجديد ما لديهم من معلوماتأو  أو استخدام التقنيات الحديثة ت اإلرشادية القائمةكالالمش
تشمل التدريب و  فى موقع العمل بشكل غير رسمى : وهى الكيفية التي يتم من خاللها عرض المادة التدريبيةعلى رأس العملساليب التدريب أ  .7

طالع، طريقة القراءة واإلو سئلة واألجوبة، طريقة األعمال اللجان، و أوالتوجيهى، وتناوب العمل، والمكتب المجاور، والمشاركة فى المباشر، 
 خرين.طريقة التحدث مع اآلو 

 
 يةطريقة البحثال

 ىه، وكان نتيجة االختيار بطريقة عشوائيةهم تم اختيار تم إجراء هذا البحث بأربع محافظات من محافظات جمهورية مصر العربية 
 وجه البحرى.لمحافظات ال تانممثل الشرقية، والمنصورة ىالقبلى، ومحافظتلمحافظات الوجه  ناتمثلم سيوطأاج، و سوهى محافظت

عينة  جمحدد حتو ، ختارةلمحافظات األربع المل يةقر الإجمالى عدد المرشدين الزراعيين العاملين على مستوى  من تمثلت شاملة البحثو 
مبحوثًا من المرشدين  792 عدد المبحوثين بالعينة فبلغ جمالى شاملة المحافظات األربع المختارة،إمن  البحث بإستخدام معادلة كريجسى ومورجان

ن لعدد المرشدي وفقاً  المحافظات األربععينة البحث تناسبيًا على  وتم توزيع من إجمالى الشاملة، % 7757 بنسبة، بالمحافظات األربعالزراعيين 
وفى محافظة الشرقية  مبحوثًا، 41أسيوط مبحوثًا، وفى محافظة  24سوهاج فبلغ عدد المبحوثين فى محافظة  .المحافظاتبقرى  العاملين الزراعيين

 .مبحوثاً  0,مبحوث، ومحافظة الدقهلية  011
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ن أبريل إلى يونيو الفترة م فىبواسطة إستمارة إستبيان  بالمقابلة الشخصية مع المرشدين الزراعيين المبحوثين ميدانياً  وجمعت البيانات
توى أهمية التعرف على مسوهى أهداف البحث اإلجابة عليها  تحققالتى سئلة وبنود ألى بعد اختبارها عستبيان اإلستمارة إوقد أشتملت  ،7102
على رأس  التدريب أساليبفيذ التعرف على مستوى تن، و العمل المدروسة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين التدريب على رأس أساليب
ن مالقائمين على التدريب على رأس العمل )المدروسين(  أداءالتعرف على مستوى ، و من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين المدروسة العمل

ضافة إلى البيانات باإل، على رأس العمل من وجة نظر المبحوثين التدريب التعرف على معوقات، و وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين،
 الشخصية للمبحوثين.

" للمسعععععتبيين مرفقة باالسعععععتبيان لتسعععععاعدهم على فهم OJTالعلمى "للتدريب على رأس العمل "هذا وقد تم وضعععععع تعريف لتوضعععععيح المفهوم 
 بنوده، وقد تم التأكد من فهم المبحوثين لهذا المفهوم وأنه ال يوجد به أى غموض يؤثر على استجاباتهم.

عبارات  9من خالل  العمل المدروسة على رأسالتدريب  أساليبمستوى أهمية س اقيفتم على النحو التالى:  وتم معالجة البيانات كمياً 
ه ل(، وأعطيت عديم، هام جدًا، هام، متوسط، قليل األهمية) من خمس فئات من خالل مقياس متدرجأساليب التدريب على رأس العمل تعبر عن 
 أساليبة رقميًا لقياس مستوى أهمي راً وتم إعتبار حاصل جمع استجابات عينة البحث على تلك العبارات مؤش ( على الترتيب0، 7، ,، 7، 2درجات)

هى مستوى و المبحوثين وتم تقسيم استجابات المبحوثين إلى ثالث مستويات  المرشدين الزراعيين من وجهة نظر العمل المدروسة التدريب على رأس
 .(02 -0(، ومنخفض )1, -04متوسط )و (، 72 -0,أهمية عالى)

أساليب التدريب على رأس العمل عبارات تعبر عن تنفيذ  9الل من خ العمل المدروسة رأس التدريب على أساليبوتم قياس مستوى تنفيذ 
( على الترتيب وتم إعتبار حاصل 0، 7، ,، 7، 2، وأعطيت له درجات))دائمًا، غالبًا، وأحيانًا، نادرًا، ال( من خمس فئات من خالل مقياس متدرج

المرشدين  من وجهة نظر العمل المدروسة التدريب على رأس أساليبرقميًا لقياس مستوى تنفيذ  اً جمع استجابات عينة البحث على تلك العبارات مؤشر 
(، ومنخفض 1, -04(، ومتوسط )72 -0,) المبحوثين وتم تقسيم استجابات المبحوثين إلى ثالث مستويات وهى مستوى أهمية عالى الزراعيين

(0- 02.) 
رئيس قسم  وهم كالتالى: من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثينئمين على التدريب على رأس العمل القابعض  أداءوقيس مستوى 
ع وطلب من كل مبحوث وض ساتذة الجامعات،أوأخصائى المحصول، والزمالء ذوى الخبرة، وباحثين بالمراكز البحثية و  ،اإلرشاد الزراعى بالمركز
م بالتدريب على مقياس متدرج من خمس فئات هى )دائمًا، غالبًا، وأحيانًا، نادرًا، ال(، وقد أعطيت فئات االستجابة القائأداء االستجابة المناسبة لدرجة 

 على الترتيب. 0، 7، ,، 7، 2القيم الدرجية التالية 
ستجابة التى يراها عبارة، وقد طلب من كل مبحوث وضع اال 07وقيست المعوقات التى تحد من التدريب على رأس العمل والبالغ عددها 

 تاليةستجابة القيم الدرجية الوقد أعطيت فئات اإل )دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، ال(فئات هى  خمسمتدرج من  مقياسمناسبة لدرجة تواجدها على 
 على الترتيب. 7،,،2،0،7

تبار )ف( لتحديد واخ، ومعامل االرتباط البسيطوالمتوسط الحسابى، وقد أستخدم فى عرض البيانات وتحليلها الحصر العددى، والنسب المئوية، 
 .ين المتوسطاتالفروق ب

 
 النتائج ومناقشتها

 أواًل:  وصف عينة البحث:
 األتى: (0جدول )الواردة ببيانات الأوضحت 

من إجمالى المبحوثين يقعون فى  %450(، بينما 29 -79يقعون فى الفئة العمرية ) %,225أن ما يزيد عن ثالثة أرباع المبحوثين  السن: -0
 مهمما يشير إلى أن معظم المبحوثين يقعون فى فئات األعمار الكبيرة واقترابهم من سن نهاية الخدمة الوظيفية، و  (2, -72الفئة العمرية )

ى عملية التدريب ف تفادة من خبراتهماالسو  تأثير مباشر على زمالئهم فى رفع أدائهم لمهامهم الوظيفية من الخبرات والتى قد يكون لهالديهم 
 .والجدد األصغرلفئات العمرية اهم وبين المرشدين الزراعيين ذو تبادل الخبرات بين من خالل على رأس العمل

من إجمالى  %252وأن من إجمالى المبحوثين من المرشدين الزراعيين الذكور،  %,975تبين أن الغالبية العظمى من المبحوثين  النوع: -7
يوضح إنخفاض عدد المرشدات الزراعيات، مما يؤثر على العمل االرشادى الزراعى بقرى المبحوثين  مماالمبحوثين من المرشدات الزراعيات 

يفية من جيل إلى لوظرشادية المتعلقة بالمرأة. وبالتالى قد يؤثر فى نقل المعارف والمهارات والمهام انشطة اإلألتحقيقه ألهدافه من خالل ا وفى
 جيل آخر من المرشدات الزراعيات.

من الحاصلون  %,775من ذوى المؤهالت العليا، بينما ما يزيد عن خمسى المبحوثين  %2,59أن غالبية المبحوثين تبين  المؤهل الدراسى: -,
المرشد  مهام وظيفية يمى لهذه الفئة لتتناسب معلرفع المستوى التعلمزيد من التدريب تتطلب على دبلوم زراعى وهى نسبة ليست بالقليلة والتى 

 .الزراعى
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رشاد الزراعى، وأن الغالبية العظمى من المبحوثين من اجمالى المبحوثين متخصصين دراسيًا فى اإل %0,50تبين أن  التخصص الدراسى: -7
قد يؤثر على تأديتهم لمهام وظيفة المرشد الزراعى، األمر الذى وهذا  ،غير تخصص اإلرشاد الزراعىمن ذوى التخصصات األخرى  459%,
المرشدين  قبل على رأس العمل من التدريبعلى تفعيل عمل المزيد من ال رشاد الزراعىتخصصين فى اإلمن غير الم هذه الفئةمع  يتطلب

 فى قراهم. الزراعى لتفعيل دورهم للقيام باألنشطة اإلرشادية رشادن فى اإلالزراعيين المتخصصي
( سنوات كمده خدمة باالرشاد 01 -0يقعون فى الفئة ) %7757ما يزيد عن خمسى المبحوثين  أن رشادى الزراعى:مدة الخدمة فى العمل اإل -2

 أكسبتهممناسبة  مدةوهى  ،( سنه كمدة خدمة باإلرشاد الزراعى1, -07يقعون فى الفئة ) %7754ما يقرب من ربع المبحوثين الزراعى، وأن 
سنوات أو من  01ن رشاد الزراعى عفترة عملهم باإل تقلين الذين لقيام بتدريب فئة المدرشدين الزراعيالخبرة التى يمكن االستفادة منها فى ا نم

 يلتحقون مجددًا بالعمل اإلرشادى الزراعى.
تدريبية خالل الثالث سنوات الماضية من حصلوا على دورات  %,225حضور الدورات التدريبية: أتضح أن أكثر من ثالثة أرباع المبحوثين  -4

 لم يحصلو على أى دورات تدريبية خالل السنوات الثالث الماضية. %7757تاريخ المقابلة، فى مقابل أقل من ربع المبحوثين بقليل 
فى متخصصة ة المبحوثين حصلوا على دورات تدريبيإجمالى  من %2252حضور دورات تدريبية متخصصة فى اإلرشاد الزراعى: يتضح أن  -2

 مزيد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة المرشد الزراعى ألداء مهامة الوظيفية.القيام بمما يتطلب هذه نسبة قليلة . و اإلرشاد الزراعى
قد حصلوا على دورات تدريبية فى مجاالت أخرى غير  من اجمالى المبحوثين %4959تبين أن حضور دورات تدريبية فى مجاالت أخرى:  -,

  .رشاد الزراعىاإل
 792.   ن= الشخصية والمهنية المبحوثين وفقًا لخصائصهم نيالمرشدين الزراعيوصف  .1جدول 

 % عدد  الخصائص م % عدد  الخصائص م

 (32-72: )السن 0

       (38-58) 

       (54-44) 

08 

45 

774 

2,0 

08,0 

24,8 

 حضور الدورات التدريبية 2

 لم يحضر -

 حضور -

 

27 

774 

 

75,7 

24,8 

 النوع 7

 ذكر -

 أنثى -

 

725 

73 

 

47,3 

2,2 

حضور دورات تدريبية متخصصة فى  2

 اإلرشاد الزراعى

 لم يحضر -

 حضور -

 

 

033 

025 

 

 

55,8 

42,7 

 المؤهل الدراسى 3

 دبلوم -

 بكالوريوس  -

 دراسات عليا -

 

072 

021 

01 

 

57,8 

43,4 

3,5 

 حضور دورات تدريبية آخرى 8

 لم يحضر -

 حضر -

 

41 

712 

 

31,0 

24,4 

 التخصص الدراسى 5

 إرشاد زراعى -

 تخصص آخر -

 

39 

258 

 

13.1 

86.9 

عدد الدورات التدريبية فى اإلرشاد  4

 الزراعى *

 ( دورة0-7) -

 ( دورة3-5) -

 

 

073 

50 

 

 

24 

74 

 زراعىالمدة الخدمة فى اإلرشاد  4

 

- (0- 01) 

- (00- 71) 

- (70-31) 

 

 

072 

48 

23 

 

 

57,5 

33,1 

75,2 

مجاالت أخرى عدد الدورات التدريبية فى  01

* 

- (1-5) 

- (6-11) 

- (11-15) 

 

 

030 

40 

74 

 

 

23,3 

75,2 

07,0 

 * حسبت النسبة المئوية وفقاً لعدد المبحوثين اللذين حضروا الدورات  المصدر: استمارات االستبيان

 
تدريبية متخصصة فى االرشاد من اجمالى المبحوثين الذين حضروا دورات  %22عدد الدورات التدريبية فى مجال اإلرشاد الزراعى: يتضح أن  -9

( دورة تدريبية. وهذا يبين أنخفاض عدد الدورات التدريبية 7-,قد حصلوا على ) %72( دورة تدريبية، وأن 7-0الزراعى قد حصلوا على )
 راعىلز المتخصصة التى تؤهل المرشدين للقيام بمهامهم الوظيفية، والتى تكسبهم المعارف  والمهارات الخاصة بالعمل اإلرشادى ا

من اجمالى المبحوثين الذين حصلوا على دورات تدريبية فى مجاالت  %,4,5عدد الدورات التدريبية فى مجالت زراعية أخرى: فقد تبين أن  -01
 %0750( دورات تدريبية فى مجاالت زراعية أخرى، بينما 01 -4قد حضروا ) %7754( دورة تدريبية، وأن 2 -0زراعية أخرى قد حضروا )

( دورة تدريبية. وهذا قد يوحى بأن غالبية المبحوثين لديهم قدر ال بأس به من المعارف والمهارات المتعلقة بالمجاالت 02 -00)قد حضروا 
م يتلقوا ل الزراعية اآلخرى بما يفيد الزراع. وهذا قد يفيد فى نقل المعارف واالمهارات الذين تلقونها إلى زمالئهم من المرشدين الزراعيين الذين

 دورات تدريبية فى تلك المجاالت الزراعية.أى 
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 .العمل المدروسة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين التدريب على رأس مستوى أهمية أساليب ثانيًا:
 التدريبأساليب كانوا من ذوى المستوى المرتفع الذين أقروا بأهمية  %9252( أن الغالبية العظمى من المبحوثين 7تبين من نتائج جدول )

 التدريب على رأس العمل. أساليب من إجمالى المبحوثين من ذوى المستوى المتوسط والمنخفض الذين أقروا بأهمية %,75، وأن على رأس العمل
 وهذا يوضح وجود تقدير عال ألهمية أساليب التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المبحوثين.

 
 ب التدريب على رأس العمل المدروسة ومستوى تنفيذهم له من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين.توزيع وفقًا لمستوى أهمية أسالي .2جدول 

 التنفيذ األهمية فئات المستوى

 % عدد % عدد

 1.3 0 1,3 0 (04 -0منخفض ) -

 72,3 28 5,1 07 (31-02متوسط  ) -

 23,5 7,8 44,2 785 (54-30مرتفع   ) -

 011,1 724 011.1 742 المجــــمــوع

 742المصدر: استمارات اإلستبيان      ن=     

 

العمل المدروسة من وجهة نظر  التدريب على رأس ( أن المتوسط العام لمستوى أهمية أساليب,كما افادت النتائج الواردة بجدول )
 .درجة 4,.7المرشدين الزراعيين المبحوثين قد بلغ قدره 

تبعًا لمتوسطات درجة  همرتبأساليب التدريب على رأس العمل أساليب من  أهم ثالث ( أن,جدول )بنفس  ظهرت النتائج الواردةأقد و   
ينة بمتوسط قدره القيام بمهام معاألهمية كاآلتى: قيام الرئيس المباشر أو أحد الزمالء ذو الخبرة بتدريب المرشد فى موقع العمل بشكل مباشر لكيفية 

ع العمل بغرض نشر التوصيات ونقل المهارات المطلوب القيام بها فيما يتعلق بإستخدام التقنيات الحديثة فى الحقل ، وزيارة الباحثين لمواقدرجة 7547
، وتوزيع نشرات أو مطبوعات للمرشد تشمل تعليمات وتوجيهات ومعلومات حول أفضل األساليب ألداء العمل وواجبات درجة 7527قدره بمتوسط 

 . درجة 7577 هقدر  ومسئوليات الوظيفة بمتوسط
رئيس هى تكليف الهم وجهة نظر  للمبحوثين من أهمية بالنسبةالتدريب على رأس العمل أن أقل أساليب  (,) تبين من نتائج نفس الجدولو   

لمعرفة ما هى األسئلة عليهم  ، وطرح الرئيس المباشر أو الزمالءدرجة 7512 قدره بالمشاركة فى أعمال اللجان بمتوسطالزراعى لمباشر المرشد ا
، ويوجه الرئيس المباشر المرشد الزراعى بتناوب درجة 7577 قدره بمتوسط القرارات التى يتخذونها أو يجب القيام بها فى مواقف معينة ألهداف تدريبية

 .درجة 75,1 قدره العمل فى عدة مواقع مختلفة لإللمام بكافة مهام العمل بمتوسط
 

 .من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين على رأس العمل المدروسة ريبالتد ثالثًا: مستوى تنفيذ أساليب
 %,745ساليب التدريب على رأس العمل، وأن ألمن اجمالى المبحوثين ذو مستوى تنفيذ مرتفع  %2,57( أن 7أفادت النتائج بجدول )

 ن.ساليب التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المبحوثيأل مرتفع تنفيذ مستوىمن المبحوثين من ذو مستوى تنفيذ متوسط. وهذا يوضح وجود 
العمل المدروسة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين  التدريب على رأس ( أن المتوسط العام لمستوى تنفيذ أساليب,أظهرت النتائج بجدول )

 .درجة 0,.,المبحوثين قد بلغ قدره 
 ثالث أكثرمع المرشدين الزراعيين المبحوثين، وأن  تنفيذاً أساليب التدريب على رأس العمل تعدد ( ,جدول ) بنفس نتائجالمن أتضح و   

لمرشد فى كاآلتى: قيام الرئيس المباشر أو أحد الزمالء ذو الخبرة بتدريب ا وفقًا لرأى المبحوثين مرتبه تبعًا لمتوسطات درجة التنفيذأساليب تنفيذًا 
، وحرص المشرف المباشر على جلوس المرشد بجواره أو بجوار أحد درجة 592, قدرهيام بمهام معينة بمتوسط موقع العمل بشكل مباشر لكيفية الق

، ويقوم المرشد بمالحظة رئيسة المباشر أو الزميل ذو الخبرة أثناء القيام درجة 591, قدرهزمالئه ذو الخبرة لتدريبه على المهام الجديدة بمتوسط 
 .درجة ,,5, قدرهبمتوسط قل بالممارسات المختلفة فى الح
زيع نشرات : تو بالنسبة للمبحوثين من وجهة نظرهم هى تنفيذاً التدريب على رأس العمل ( أيضًا أن أقل أساليب ,دول )وتبين من نتائج ج

، درجة 450, قدرهبمتوسط  أو مطبوعات للمرشد تشمل تعليمات وتوجيهات ومعلومات حول أفضل أساليب ألداء العمل وواجبات ومسئوليات الوظيفة
قدره متوسط ب وزيارة الباحثين لمواقع العمل بغرض نشر التوصيات ونقل المهارات المطلوب القيام بها فيما يتعلق بإستخدام التقنيات الحديثة فى الحقل

داف يجب القيام بها فى مواقف معينة أله ، وطرح الرئيس المباشر أو الزمالء األسئلة عليهم لمعرفة ما هى القرارات التى يتخذونها أودرجة 542,
 .درجة 522,قدره تدريبية بمتوسط 
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 أن:يتضح ( 3المتعلقة بجدول )السابقة  وبإستعراض النتائج 
لوب التدريب تعلق بأسوال سيما فيما ي أساليب التدريب على رأس العمل من قبل المرشدين الزراعيين المبحوثينهناك مستوى عالى بأهمية   .0

ين ونقل زيارة الباحثين لمواقع عمل المبحوثوطريقة التحدث مع اآلخرين من خالل  ،تدريب المرشد فى موقع العمل بشكل مباشرالمباشر حيث ي
توزيع النشرات والمطبوعات للمبحوثين للتعرف على التعليمات وطريقة القراءة واألطالع من خالل المهارات المطلوب القيام بها فى الحقل، 

مما يؤكد على أهمية تلك األساليب التدريبية لدى المبحوثين األمر الذى يتطلب من  والتوجيهات حول أفضل أساليب أداء مسئوليات الوظيفة.
 ،ل هذه األساليبيفعيقوموا بتلكى قسام بالمراكز اإلدارية وأخصائى المحصول رشاد الزراعى توجيه الدعم الفنى والمادى إلى رؤساء األأجهزة اإل
 مواقع العمل، وفى مختلف األوقات. عند مباشرة مهامهم الوظيفية مع المرشدين فىالتدريبية األساليب  اإلهتمام بهذه مع زيادة

أساليب التدريب بالمرشدين المبحوثين مرتفعة فى بعضها وال سيما فيما يتعلق  لدى المدروسة األساليب التدريبية على رأس العملتنفيذ أن   .7
دريب المرشد فى موقع العمل، والجلوس المبحوثين بجوار المشرف المباشر أو أحد والتدريب التوجيهى، والمالحظة، والتى تتمثل فى تالمباشر، 

بها  نزمالئه للتدريب على مهام جديدة، ومالحظة المرشدين المبحوثين لرئيسهم فى العمل أو الزمالء ذو الخبرة للممارسات المختلفة التى يقومو 
 قل لتعلمها.فى الح

ط لم تحظى بنفس القدر من حيث التنفيذ إال فى أسلوب واحد فقالتى أحتلت المراتب الثالثة األولى من حيث األهمية  التدريبية األساليبأن   .,
باشر لكيفية موهو أسلوب التدريب المباشر "المتمثل فى قيام الرئيس المباشر أو أحد الزمالء ذو الخبرة بتدريب المرشد فى موقع العمل بشكل 

 .وأحتل المرتبة األولى فى كليهما القيام بمهام معينة" والذى حظى بقدر كبير من األهمية والتنفيذ فى آن واحد من قبل المبحوثين
حيث  وثينبنفس القدر من حيث التنفيذ من قبل المبح ىحظلم تمن حيث األهمية ه الثانية والثالثة تبلتى أحتلت المر أن األساليب التدريبية ا  .7

 .من حيث التنفيذعلى الترتيب  وهما المرتبة الثامنة والتاسعة أحتلوا أخر مرتبتين
لمرتبة حيث احتلت ا ثينمن حيث التنفيذ من قبل المبحو  ت ترتيبهاخالف التنفيذمن حيث الثانية والثالثة أن األساليب التدريبية التى أحتلت المراتب   .2

 .األسلوب والرابعة على الترتيب من حيث أهمية السادسة
 لوب الخامس فى الترتيب من حيث األهمية كان له نفس الترتيب من حيث التنفيذ.أن األس  .4
المراتب الرابعه،  حتلتإأن األساليب التدريبية التى أحتلت المراتب الثالثة األخيرة من حيث األهمية حظيت بمراتب متقدمة من حيث التنفيذ ف  .2

 على الترتيب. دسة، والساالسابعة
منى برامج تدريبية مخططة وفقًا لبرنامج ز هميتها من خالل أبقدر  التنفيذ األساليب موضعاإلرشاد الزراعى وضع هذه منظمة  وهذا يتطلب من 

لى اإلهتمام بتنفيذ تلك ، و هرشادى والزمالء ذوى الخبر توجيه رؤساء العمل اإلمحدد ل هم مع مرؤسيهم أثناء عمل ساليب التدريبية على رأس العملاألا 
ضافة دارية باإلقسام وأخصائى المحصول بالمراكز اإلدرج هذه األساليب التدريبية من ضمن المهام الوظيفية للمشرفين ورؤساء األوأن ت   وزمالئهم.

وادره ادى الزراعى لمعظم كرشكل الجهاز اإلأملين اإلرشاديين عن نقص التدريب الرسمى، وعن تحتى يعوض العاإلى الزمالء ممن لديهم الخبرات 
 ات الخبرات المهنية.ذالمدربه 

  



 

 

 792المبحوثين وفقًا للتكرار ومتوسط درجة األهمية والتنفيذ. ن= ترتيب طرق وأساليب التدريب على رأس العمل المدروسة من وجهة نظر  .3جدول 
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قيام الرئيس المباشر أو أحد الزمالء ذو الخبرة بتدريب المرشد فى موقع العمل بشكل مباشر  0
 لكيفية القيام بمهام معينة

707 49 07 , 0 7547 0 001 27 017 9 7 ,592 0 

ها فيما المهارات المطلوب القيام بزيارة الباحثين لمواقع العمل بغرض نشر التوصيات ونقل  7
 يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة فى الحقل

094 22 04 7 7 7527 7 76 94 83 36 8 ,542 , 

توزيع نشرات أو مطبوعات للمرشد تشمل تعليمات وتوجيهات ومعلومات حول أفضل أساليب  ,
 ألداء العمل وواجبات ومسئوليات الوظيفة

044 99 77 4 7 7577 , 22 91 ,0 7, , ,540 9 

يقوم المرشد بمالحظة رئيسة المباشر أو الزميل ذو الخبرة أثناء القيام بالممارسات المختلفة  7
 فى الحفل

041 017 0, 01 2 75,4 7 91 002 40 70 , ,5,, , 

تخصيص أحد الزمالء القدامى ذو الخبرة بتوجيه المرشد للقيام ببعض المهام الجديدة فى  2
 العمل الفعلىموقع 

022 00, 09 2 , 7571 2 ,2 019 24 09 4 ,5,2 2 

يحرص المشرف المباشر على جلوس المرشد بجواره أو بجوار أحد زمالئه ذو الخبرة لتدريبه  4
 على المهام الجديدة

077 000 ,7 , 7 75,1 4 011 94 22 77 7 ,591 7 

ة فى عدة مواقع مختلفة لإللمام بكافيوجه الرئيس المباشر المرشد الزراعى بتناوب العمل  2
 مهام العمل

070 002 ,0 7 7 75,1 2 9, 92 22 7, 4 ,5,4 7 

يطرح الرئيس المباشر أو الزمالء االسئلة على المرشد لمعرفة ما هى القرارات التى يتخذونها  ,
 أو يجب القيام بها فى مواقف معينه ألهداف تدريبية

0,7 002 71 , 7 7577 , ,, 90 ,2 7, , ,522 2 

 4 529, , 77 24 017 2, 9 7512 2 , ,7 0,2 017 يكلف الرئيس المباشر المرشد بالمشاركة فى أعمال اللجان. 9
 5,0,  75,4 المتوسط العام

 المصدر: استمارات اإلستبيان
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 .وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثينرابعًا: مستوى أداء بعض القائمين على التدريب على رأس العمل من 
( أن أكثر القائمين بالتدريب على رأس العمل أداًء بصفة دائمة هم رئيس قسم اإلرشاد الزراعى بالمركز، 7أتضح من نتائج جدول )

( على الترتيب، بينما نجد أن 7514، و7571من إجمالى المبحوثين، وبمتوسط ) %7050و، %2059وأخصائى المحصول بالمركز وفقًا آلراء 
من إجمالى المبحوثين يرون أن الزمالء فى العمل من ذوى الخبرة والباحثين بالمراكز البحثية يؤدون التدريب على رأس العمل  %0252، و7757%

ير إلى وجود أداء عال من قبل رئيس قسم اإلرشاد الزراعى بالمركز، وأخصائى ( على الترتيب. مما يش502,، و547,بصفة دائمة، وبمتوسط )
المباشر بين  اككالمبحوثين من وجهة نظرهم. وقد يرجع ذلك إلى اإلحتالمحصول بعملية التدريب على رأس العمل وفقًا ألراء المرشدين الزراعيين 

بطة مرت كانت لتدريب على رأس العمل تنفيذاً لأساليب أن أكثر ثالثة حيث ( من ,جدول ) وهذا ما يتفق مع نتائج ،المبحوثين وبين رؤسائهم فى العمل
"قيام الرئيس  مرتبه تبعًا لمتوسطات درجة التنفيذومعه أخصائى المحصول والزمالء من ذوى الخبرة، وكانت ساليب التى يقوم بها الرئيس المباشر باأل

لمرشد فى موقع العمل بشكل مباشر لكيفية القيام بمهام معينة، وحرص المشرف المباشر على جلوس المباشر أو أحد الزمالء ذو الخبرة بتدريب ا
، ويقوم المرشد بمالحظة رئيسة المباشر أو درجة 591, قدره المرشد بجواره أو بجوار أحد زمالئه ذو الخبرة لتدريبه على المهام الجديدة بمتوسط تنفيذ

 .درجة ,,5, قدره بالممارسات المختلفة فى الحقل بمتوسط درجة تنفيذالزميل ذو الخبرة أثناء القيام 
 

 توزيع أصحاب المراكز الوظيفية وفقًا ألداءهم التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المبحوثين .4جدول 

 المراكز الوظيفية

 األداء

 زمالء ذوى الخبرة إخصائى المحصول رئيس قسم اإلرشاد
باحثين بالمراكز 

 والجامعاتالبحثية 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 02,4 47 75,7 27 50,0 077 40,4 045 دائما  

 71,7 21 33,1 48 33,3 44 50,0 24 غالبا  

 30,2 45 31,1 84 08,4 42 75,7 52 أحيانا  

 71,4 27 8,5 74 5,5 03 4,5 02 نادرا  

 4,8 74 5,5 03 7,5 2 0,2 4 ال

 011,1 742 011.1 742 011,1 742 011,1 742 المجموع

 3,04 3,25 5,12 5,71 المتوسط

 .المصدر: استمارات اإلستبيان
 

س أوهذا يتطلب من منظمة اإلرشاد الزراعى وضع برامج تدريبية مخططة تستهدف الرؤساء المباشريين للمرشدين الزراعيين لتفعيل التدريب على ر 
بالمراكز اإلرشادية وأخصائى المحاصيل لرفع قدرات مرؤسيهم وزمالئهم المعرفية والمهارية والتى العمل من خالل رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعى 

 يتطلبها العمل اإلرشادى الزراعى.
 

على رأس العمل المدروسة وبين درجة تنفيذ تلك األساليب  من وجهة نظر المرشدين الزراعيين  التدريب العالقة بين درجة أهمية أساليب: خامساً 
 .حوثينالمب

ة وبين درج ط موجب بين درجة أهمية جميع أساليب التدريب على رأس العمل المدروسةرتباإإلى وجود ( 2أشارت النتائج الوارده بجدول ) 
كيفية لقيام الرئيس المباشر أو أحد الزمالء ذو الخبرة بتدريب المرشد فى موقع العمل بشكل مباشر  من وجهة نظر المبحوثين كاآلتى:تنفيذهم لها 

، وزيارة الباحثين لمواقع العمل بغرض نشر التوصيات ونقل المهارات المطلوب القيام بها فيما يتعلق 157,2القيام بمهام معينة بمعامل إرتباط قدره 
ومعلومات حول  ، وتوزيع نشرات أو مطبوعات للمرشد تشمل تعليمات وتوجيهات15777باستخدام التقنيات الحديثة فى الحقل بمعامل إرتباط قدره 

، ويقوم المرشد بمالحظة رئيسة المباشر أو الزميل ذو الخبرة 157,4أفضل أساليب ألداء العمل وواجبات ومسئوليات الوظيفة بمعامل إرتباط قدره 
المرشد للقيام ببعض  ، وتخصيص أحد الزمالء القدامى ذو الخبرة بتوجيه157,2أثناء القيام بالممارسات المختلفة فى الحفل بمعامل إرتباط قدره 

، ويحرص المشرف المباشر على جلوس المرشد بجواره أو بجوار أحد زمالئه ذو 15,17المهام الجديدة فى موقع العمل الفعلى بمعامل إرتباط قدره 
ل فى عدة مواقع مختلفة لإللمام يوجه الرئيس المباشر المرشد الزراعى بتناوب العم، و 15,71 بمعامل إرتباط قدره الخبرة لتدريبه على المهام الجديدة

، ويطرح الرئيس المباشر أو الزمالء االسئلة على المرشد لمعرفة ما هى القرارات التى يتخذونها أو 15,11بكافة مهام العمل بمعامل إرتباط قدره 
لمرشد بالمشاركة فى أعمال اللجان بمعامل ، ويكلف الرئيس المباشر ا0,,15يجب القيام بها فى مواقف معينه ألهداف تدريبية بمعامل إرتباط قدره 

على رأس العمل  التدريب توجد عالقة ارتباطية بين درجة أهمية أساليبال  . وبذلك يمكن رفض الفرض اإلحصائى القائل:15,71إرتباط قدره 
 ".المدروسة وبين درجة تنفيذ تلك األساليب  من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين
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أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة وبين درجة تنفيذها، وبذلك أمكن معنوية جدًا بين درجة أهمية مما يشير إلى وجود فروق 
( التى تبين وجود تراجع ,وقبول الفرض البحثى البديل. وربما أمكن تفسير ذلك من خالل النتائج الوارده بجدول )األولي  رفض الفرض األحصائى

نخفاض د األساليب ك ات التى تحد من تنفيذ تل، والذى يمكن إرجاعه إلى بعض المعوقك المبحوثين ألهمية تلك األساليبرجة التنفيذ مقارنة بإدراوا 
برنامج واضح ومخطط لهذا النوع من التدريب، وعدم وجود الخبرات التى يعتمد عليها هذا األسلوب أو لغياب الدعم المادى والعينى  وضع عدم هامن

 ألمر الذى يتطلب عمل دراسات متعمقة لتفسير هذا االختالف.لتنفيذ تلك األساليب. ا
 

 من وجهة نظر المبحوثين.  وبين درجة تنفيذهم لها على رأس العملقيم معامالت اإلرتباط البسيط بين درجة أهمية التدريب  .5جدول 

 على رأس العملطرق وأساليب التدريب  م
قيم معامل 

 اإلرتباط البسيط

 ** 1,784 قيام الرئيس المباشر أو أحد الزمالء ذو الخبرة بتدريب المرشد فى موقع العمل بشكل مباشر لكيفية القيام بمهام معينة 0

الباحثين لمواقع العمل بغرض نشر التوصيات ونقل المهارات المطلوب القيام بها فيما يتعلق باستخدام التقنيات زيارة  7

 الحديثة فى الحقل

1,757 ** 

توزيع نشرات أو مطبوعات للمرشد تشمل تعليمات وتوجيهات ومعلومات حول أفضل أساليب ألداء العمل وواجبات  3

 ومسئوليات الوظيفة

1,782 ** 

 ** 1,784 يقوم المرشد بمالحظة رئيسة المباشر أو الزميل ذو الخبرة أثناء القيام بالممارسات المختلفة فى الحفل 5

 ** 1,315 تخصيص أحد الزمالء القدامى ذو الخبرة بتوجيه المرشد للقيام ببعض المهام الجديدة فى موقع العمل الفعلى 4

 ** 1,351 بجواره أو بجوار أحد زمالئه ذو الخبرة لتدريبه على المهام الجديدةيحرص المشرف المباشر على جلوس المرشد  2

 ** 1,311 يوجه الرئيس المباشر المرشد الزراعى بتناوب العمل فى عدة مواقع مختلفة لإللمام بكافة مهام العمل 2

التى يتخذونها أو يجب القيام بها فى يطرح الرئيس المباشر أو الزمالء االسئلة على المرشد لمعرفة ما هى القرارات  8

 مواقف معينه ألهداف تدريبية

1,330 ** 

 ** 1,371 يكلف الرئيس المباشر المرشد بالمشاركة فى أعمال اللجان. 4

 1510** معنوى عند مستوى 
 

نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين تحديد الفروق بين متوسطات درجات أهمية أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة من وجهة ًا: سادس
 فى كل من محافظتى الوجه البحرى، ومحافظتى الوجة القبلى.

طات متوسطات توجد فروق بين متوس"ال  التالي ىثانللبحث، تم صياغة الفرض األحصائى ال الخامسألختبار صحة الفرض البحثى الخاص بالهدف  
دروسة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين فى كل من محافظتى الوجه البحرى، درجات أهمية أساليب التدريب على رأس العمل الم

دى لأساليب التدريب على رأس العمل المدروسة  أهمية لمعنوية الفروق بين متوسطات درجات". وبإستخدام إختبار "ف" ومحافظتى الوجة القبلى
وهى أكبر من  25710( أن قيمة "ف" المحسوبة هى 4. أوضحت النتائج بجدول )القبلىمحافظتى الوجة ظتى الوجه البحرى، و المبحوثين من محاف

البحث فى تحديد درجة أهمية  فروق معنوية جدًا بين المبحوثين بمحافظات، مما يشير إلى وجود 0ودرجات حرية  1510قيمة نظيرتها الجدولية عند 
ض الفرض األحصائى وقبول الفرض البحثى البديل. وربما أمكن تفسير التباين بين أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة، وبذلك أمكن رف

عدم وضوح مفهوم التدريب على رأس العمل لدى العاملين اإلرشاديين، مما يتطلب األمر إجراء دراسة أكثر عمقًا المتوسطات على أنه ناتج من 
 لتحديد أسباب هذا األختالف. 

 

 ى كل منفأساليب التدريب على رأس العمل المدروسة من وجهتى نظر المبحوثين أهمية تحليل التباين وقيمة )ف( بين متوسطات درجة  .6جدول 
 محافظتى الوجة القبلىظتى الوجه البحرى، و محاف

 "ف"قيمة  (siqالداللة ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات

074,384 

2122,238 

0 

744 

074,384 

73,444 

1,170 

 

4,510 ** 

   84,328 742 2042,72 المجموع

 0,1,**معنوية عند مستوى 
 

تحديد الفروق بين متوسطات درجات تنفيذ أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين فى ًا: سابع
 من محافظتى الوجه البحرى، ومحافظتى الوجة القبلى.كل 

ين متوسطات توجد فرق بالتالى "ال الثالث  س للبحث، تم صياغة الفرض األحصائىداسألختبار صحة الفرض البحثى الخاص بالهدف ال
، كل من محافظتى الوجه البحرى درجات تنفيذ أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين فى

دى أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة لوق بين متوسطات درجتى تنفيذ ". وبإستخدام إختبار "ف" لمعنوية الفر ومحافظتى الوجة القبلى
وهى  751,1لمحسوبة هى ( أن قيمة "ف" ا2محافظتى الوجة القبلى. أوضحت النتائج بجدول )ظتى الوجه البحرى، و من محاففى كل المبحوثين 
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البحث فى تحديد  ، مما يشير إلى وجود فروق معنوية جدًا بين المبحوثين بمحافظات0ودرجات حرية  1510أكبر من قيمة نظيرتها الجدولية عند 
ما أمكن تفسير ربأساليب التدريب على رأس العمل المدروسة، وبذلك أمكن رفض الفرض األحصائى وقبول الفرض البحثى البديل. و درجة تنفيذ 

لعدم وجود و التباين بين المتوسطات على أنه ناتج من عدم وجود معايير قياسية تتبع عند القيام بالتدريب على رأس العمل لدى العاملين اإلرشاديين، 
ًا إجراء دراسة تدريب، مما يتطلب أيضخطط تدريبية واضحة لدى إدارة اإلرشاد الزراعى، ولقلة المحتوى التدريبى المناسب لكيفية إدارة هذا النوع من ال

 أكثر عمقًا لتحديد أسباب هذا األختالف.
 

 فىمبحوثين الكل من أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة من وجهتى نظر  تحليل التباين وقيمة )ف( بين متوسطات درجة تنفيذ .7جدول 
 محافظتى الوجة القبلىظتى الوجه البحرى و محاف

 قيمة "ف" (siqالداللة ) متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 بين المجموعات 

 داخل المجموعات

85,328 

07748,400 

0 

744 

85,328 

50,442 

1,044 

 

7,131 ** 

    742 07353,724 المجموع

 1510**معنوية عند مستوى 
 

 وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين.على رأس العمل من  التدريب التعرف على معوقات: ثامناً 
أهم ثالث معوقات تواجه التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المرشدين الزراعيين المبحوثين  من ( أن,أتضح من نتائج جدول رقم )  

ى رأس فى القيام بالتدريب علليهم عوهم من قد يعتمد القدامى )لمعظم الموظفين  الزراعى رشادىكل الجهاز اإلأت هى وفقًا لمتوسط درجة المعوق
( 5,4,، ,750، 7571) بدرجة متوسطة قدرها، وقلة الحوافز المتاحة إلجراءه، وعدم تقيمه على المستوى التنظيمى واألكاديمى، وذلك العمل وتفعيله(
 على الترتيب. 

ئثار بعض إستبينما أتضح من نتائج نفس الجدول أن أقل ثالث معوقات تواجه التدريب على رأس العمل من وجهة نظر المبحوثين هى 
ذا التدريب هالقيادات وقدامى الموظفين بالمعلومات والمهارات وعدم رغبتهم فى إكسابها أو تعريفها للموظفين الجدد، ضعف استجابة المرشد للقائمين ب

 (. على الترتيب من األقل معوقًا.,57,، ,,5,، 5,0,تدنت مراكزهم الوظيفية، وغير مدرج بخطة القسم، وذلك بدرجة متوسطة قدرها ) كلما
 

 792ن=  لتدريب على رأس العمل.المتعلقة باالمعوقات التى تواجه المرشدين الزراعيين  .8جدول

 المعوقات م

 تكرار المعوقات

ط
س
تو
م

 

ب
تي
تر

 

 ال نادرا احيانا غالبا دائما

 تكرار تكرار تكرار تكرار تكرار

تأكل الجهاز االرشادى لمعظم الموظفين القدامى )ممن يعتمد عليهم  0

 فى القيام بهذا النوع من التدريب(

078 002 51 4 5 5,71 0 

 7 5,08 8 00 32 012 032 قلة الحوافز المتاحة إلجراءة. 7

 3 3,82 05 71 23 42 013 المستوى التنظيمى أو األكاديمى.لم يتم تقيمة على  3

 5 3,28 02 74 27 44 44 ندرة التركيز عليه فى المناهج الجامعية أو المدرسية. 5

ال يتم تنظيمة بشكل منهجى. أى ال يتم وفقاً الحتياجات إرشادية  4

 فعلية للمرشدين الزراعيين.

24 005 24 02 03 3,22 4 

دورات تدريبية للمشرفين المباشرين وغير المباشرين عدم وجود  2

 لتدريبهم على كيفية القيام بهذا النوع من التدريب.

84 010 22 73 08 3,25 2 

قلة عدد المشرفين ذوى الخبرة  لم يمكنهم من القيام بهذا النوع من  2

 التدريب

84 017 28 71 77 3,21 2 

 8 3,24 02 77 84 28 40 لهذا النوع من التدريب.عدم وجود أهداف واضحة ومحددة تنظيما  8

قلة أهتمام المديرين بهذا النوع من التدريب اعتمادا على طرق  4

 التدريب االخرى.

25 002 28 77 02 3.23 4 

 01 3,44 75 74 82 82 24 مناخ العمل ال يحفز المرشد للتعلم فى موقع العمل. 01

 00 3,43 72 70 82 45 24 ضيق الوقت المتاح إلجراءه 00

 07 3,58 75 72 84 48 21 غير مدرج بخطة القسم. 07

ضعف استجابة المرشد للقائمين بهذا التدريب كلما تدنت مراكزهم  03

 الوظيفية.

44 41 24 57 72 3,38 03 

استئثار بعض القيادات وقدامى الموظفين بالمعلومات والمهارات  05

 للموظفين الجدد.وعد رغبتهم فى اكسابها أو تعريفها 

23 24 25 51 50 3,30 05 

 المصدر: استمارات اإلستبيان
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 توصيات:
 فى ضؤ نتائج البحث السابقة يوصى البحث باألتى:

 أن تضع منظمة األرشاد الزراعى أساليب التدريب على رأس العمل المدروسة موضع التنفيذ بقدر أهميتها. -0
الدعم الفنى والمادى إلى رؤساء أقسام اإلرشاد الزراعى بالمراكز اإلدارية وأخصائى المحصول لكى رشاد الزراعى بتقديم أن تقوم منظمة اإل -7

 يفعلوا من أدائهم أثناء قيامهم بالتدريب على رأس العمل.
مالء من ز أن يقوم جهاز اإلرشاد الزراعى بوضع معايير للتدريب على رأس العمل تكون ملزمه للقائمين عليها من الرؤساء فى العمل وال -,

 المرشدين الزراعيين ذو الخبرة.
 وضع محتوى تدريبى "للتدريب على رأس العمل" يتناسب مع إحتياجات المرشد الزراعى ووفقًا لمهام وظيفته كمرشد زراعى بالقرية.  -7
 بالنسبة إلى قيادات اإلرشاد الزراعى فى التنظيم اإلرشادى. التدريب على رأس العمل أهميةمدى ات توضح دراسب القيام  -2
 إتجاهات المرشدين الزراعيين بالقرى نحو التدريب على رأس العمل. ات تبيندراسإجراء  -4
 إجراء دراسات تقيمية لهذا النوع من التدريب على المستوى التنظيمى واألكاديمى. -2
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Abstract 

This research was conducted to identify Actuality On-the-Job Training (OJT) for Agricultural Extension 

Workers (AEWs). Its included: determining to the importance degree of (OJT) methods, its implementation degree 

from Agricultural Extension Workers point of view, determine the correlation relationship between the importance 

degree of (OJT) methods and its implementation degree, as well as identifying the differences between the degree 

of important of (OJT) training methods between governorates lower Egypt and the upper Egypt of research, and 

identify the Obstacles facing (OJT).  

A systematic random sample of 279 village agricultural extension workers was drawer from the 

population, working in four Egyptian Governorates that were selected randomly (Sohage and Assiut governorates 

from Upper Egypt, Dakahlia and eastern province (el-sharqea) governorates from Lower Egypt). The selected 

sample represented about 24% of the total number of village agricultural extension workers in the four mentioned 

governorates. A pre tested written questionnaire and personal interviews were used in collection research data 

during (April-June 2015), and the following statistical methods were used:  frequencies and percentages, averages 

mean, (F) test and simple correlation coefficient. 

1. A high appreciation of the importance of (OJT) methods from the viewpoint of agricultural extension workers 

(AEWs) respondents. 

2. Implementation of (OJT) methods from the level of a high from the viewpoint of respondents. 

3. The general average of importance level of the (OJT) methods was:  4.36 degrees and the overall average for 

the implementation of the (OJT) methods were: 3.81 degrees. 

4. Head of Agricultural Extension Department and Specialist Crop more performance of (OJT) method from 

the viewpoint of respondents. 

5. A positive correlation between the importance degree of (OJT) methods and implementation degree of (OJT) 

methods. 

6. The results revealed also obstacles facing (OJT): A lack in the number of agricultural workers with 

experience, Lack of financial incentives to do it and Lack of evaluation at the organizational and academic level. 

Key words: On-the-Job Training - Agricultural Extension Workers  - Training methods. 


