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Abstract: 

 The study aims to identify the reality of workshops University Euphrates management 
according to the " University variable as Colleges and institutes " for five field (planning, 

organization, implementation, supervision، continue and evaluation).Then to find ways to 
develop skill workshops management in universities of technical education in Iraq.  

 The researchers has been used as approach descriptive, to achieve objectives of the study 
researchers used a questionnaire composed of 45 items distributed on five criteria.  

 The study showed in the planning field the coach's ability to determine the necessary 

materials were significantly while it observed weakness of the coach in dealing with modern 
planning methods of analysis. In organization field turned out to be the coach following the 

attendance of the trainees highly while not intervene in the regulation of relations between the 
trainees enough. The implementation field has showed the coach works to raise the motivation 
significantly while not interested in tendencies and the needs of the trainees appropriate degree. 

The supervision and continue fields have showed the coach points the trainees about activities 
required at high degree, while the coach does not follow the social problems of the trainees 

enough. But the evaluation field shows that the coach motivates distinguished trainees 
significantly while does not evaluate their performance from time to time. 

 The study also showed that there are statistically significant differences in the supervision 

and continue fields in favor of technical institutes. 
 The study recommended that need for attention to the rehabilitation of coaches, especially 

new coaches and incarcerate them in the sessions inside and outside Iraq to follow up the latest 
scientific developments according to its competence in the field of workshop management and 
intensify supervision and continue fields on the trainers. 

 ممخصال
تيدؼ الدراسة إلى تعرؼ كاقع إدارة كرش جامعة الفرات االكسط كفقا لمتغير المؤسسة )كميات كمعاىد(، لخمسة  

مجاالت )التخطيط، كالتنظيـ، كالتنفيذ، كاالشراؼ كالمتابعة، كالتقكيـ( لييدؼ التكصؿ إلى سبؿ تطكير ميارة إدارة الكرش في 
د استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثكف استبانة جامعات التعميـ التقني في العراؽ كق

( فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد،كبعد تحميؿ البيانات تكصمت الدراسة في مجاؿ التخطيط إلى أف قدرة المدرب 45مككنة مف )
التعامؿ مع أساليب التخطيط الحديثة، كفي عمى تحديد المكاد البلزمة كانت بدرجة كبيرة في حيف لكحظ ضعؼ المدرب في 

مجاؿ التنظيـ تبيف أف المدرب يتابع الحضكر كالغياب لممتدربيف بدرجة عالية في حيف ال يتدخؿ في تنظيـ العبلقات بيف 
ات المتدربيف بدرجة كافية، أما مجاؿ التنفيذ يعمؿ المدرب عمى إثارة الدافعية بدرجة كبيرة في حيف ال ييتـ بميكؿ كحاج

المتدربيف بدرجة مناسبة، كفي مجاؿ االشراؼ كالمتابعة يكجو المدرب المتدربيف نحك األنشطة المطمكبة بدرجة عالية في حيف ال 
يتابع المدرب المشكبلت االجتماعية لممتدربيف بدرجة كافية، أما في مجاؿ التقكيـ تبيف أف المدرب يحفز المتدربيف المتميزييف 

  يقـك بتقكيـ ادائو مف حيف آلخر.بدرجة كبيرة في حيف ال
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كبينت الدراسة أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ االشراؼ كالمتابعة عمى الكرش لصالح المعاىدالتقنية  
كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بتأىيؿ المدربيف كخاصة المدربيف الجدد كزجيـ في دكرات داخؿ كخارج العراؽ لمتابعة اخر 

 ات العممية كحسب اختصاصو في مجاؿ إدارة الكرش كتكثيؼ اإلشراؼ كالمتابعة عمى المدربيف.المستجد
 المقدمة:
 كالتطكرات نظـ المعمكمات في ميمة كتطكرات تحكالت العشريف القرف مف األخير العقد خبلؿ العالـ شيد لقد 

 في كشامبل جذريا تغيرا التعميـ مفيـك تغير التعميـ، كقد كمنيا المختمفة الحياة نكاحي جميع عمى بدكره انعكس الذم التكنكلكجية
 بالمعيد يرتبط ال التعميـ أصبح كالمعمكماتية، اذ التكنكلكجية الثكرة كأثار مجتمع المعرفة ثقافة عميو تسيطر الذم العصر ىذا

بداء ريةكح كحريتو، االختيار بحؽ يسمح الحياة مدل مستمر تعميـ كلكنو فحسب، كمدة الدراسة كالكمية  الرأم، االختبلؼ، كا 
 كالقدرات الخبرات مف اإلنساف لتمكيف كالكسيمة الفعالة الشاممة االجتماعية التنمية لمنظكمة األساس المحرؾ ىك التعميـ كأصبح
يجاد  ( 65ـ: 2009كثيؼ المعرفة. )نايؼ،  اإلنتاج في المتاحة العمؿ فرص كا 

داؼ التعميـ التقني عمى تكضيح التطكرات المرتقبة نظرا لضخامة كما ركزت منظمة اليكنسكك في إطار تحديد أى 
التطكرات العممية كالتكنكلكجية كاالجتماعية كاالقتصادية الجارية أك المرتقبة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، اذ 

لبمداف، مع ضركرة إلغاء الحكاجز القائمة ينبغي لمتعميـ التقني كالميني أف يككف عنصرا أساسيا في العممية التعميمية في جميع ا
بيف مختمؼ أنكاع كمراحؿ التعميـ كمجاالتو، كبيف التعميـ التقني كعالـ األعماؿ، كبيف المدرسة كالمجتمع، فيك يركز عمى 

مف  التدريب التطبيقي أكثر مف التعميـ النظرم، لذلؾ نجد أف برامج التدريب التقني تتضمف عمكما عمى قدر مرتفع نسبيا
التدريب في الكرش كالمختبرات كعمى التدريب لفترات أطكؿ في مكاقع العمؿ مف المصانع كالشركات كالمؤسسات الكتساب 

جراء المشاريع التطبيقية.)اليكنسكك،   (14-12ـ: 2002الخبرات العممية مف خبلؿ التطبيؽ الميداني كا 
العاممة التي يتطمب منيا اف تمتمؾ كفاءات كميارات  كقد حصؿ ىذا التبايف لسد الحاجة في سكؽ العمؿ عمى القكل 

تطبيقية كتقنية مع القدر المبلئـ مف المعارؼ النظرية لمتمكف مف التعامؿ مع التكنكلكجيا بمختمؼ أشكاليا، كلذلؾ فاف كجكد 
اتيا كأىدافيا كمخرجاتيا برامج تعميـ عالي جامعية كأخرل تقنية ليا مسميات متشابية ال يعني أنيا متطابقة كخاصة مف جية غاي

مف الكفاءات كالميارات كفرص عمؿ الخريجيف في سكؽ العمؿ، كيكجد حاليا أربع كميات تقنية في مختمؼ المناطؽ تمنح شيادة 
 البكالكريكس التقني في مختمؼ التخصصات.

ة التقدـ العممي في شتى جكانب فالتعميـ التقني مسؤكؿ عف سد احتياجات المجتمع مف األفراد القادريف عمى القياـ بمكاكب 
الحياة الصناعية، كالزراعية، كالتجارية، كىك كأم نكع مف أنكاع التعميـ لو مدخبلتو كعممياتو كمخرجاتو، كلمكصكؿ إلى مخرجات 

 (3ـ: 2000)حمد، مرضية تمبي طمكحات المجتمع البد مف االىتماـ بالمدخبلت.
لتي ليا االثر الكبير في شخصيػة المتػدربيف، كخاصة المياـ اإلدارية يعد المدرس داخؿ الكرشة مف أىـ المدخبلت ا 

التي يقـك بيا أثناء عممو داخؿ الكرشة، فإدارة الكرش فف يحتاج إلى حنكة كذكاء، كعمـ يحتاج إلى أسس كمبادئ، مف ىنػا كاف 
، كمكاكبػة التغيرات المتسارعة فػي البػد مف العمؿ بكؿ الطاقات مف أجؿ الكصػكؿ إلى مدرب قادرعمى التكيػؼ مع الظركؼ

عػػػداد مثؿ ىػػػذا المدرب تأخػذ بعيف اإلعتبػار إمتبلكو ميػارات إدارية كأخرل فنية، ليتمكف مف  العالـ، كال شؾ أف مجاالت تأىيؿ كا 
ة التي تحتاج إلى تحقيؽ األىػداؼ المرجكة، كالميارات اإلدارية ال تقؿ أىمية عف الفنية خاصة في ظؿ كجكد المدرب في الكرش

شراؼ، كتقكيـ، فاكتسػاب المدرب ليذه الميػارات تعد مدخبلن رئيسيان إلدارة الكرشة التي يتمقى  تخطيط، كتنظيـ كتنسيؽ، كمتابعة كا 
فييا الطمبة التدريبات العممية الضركرية، أذ يعد نجاح المدرب في ىذا الجانب مؤشران عمى نجاحو في عممو كما ىك مخطط لو، 

 ه األىميػة كجػد الباحثكف رغبػة فػي المساىمة فػي تحسيف كتطكير إدارة الكرش في جامعة الفرات االكسط. كليذ
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 تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ:أىمية الدراسة: 
 أىمية التعميـ التقني المتزايدة في المجتمعات المعاصرة كضركرة تطكيره.. 1
 ة في كرش مؤسسات التعميـ التقني.. ضركرة ترشيد المكارد كاإلمكانيات المتكافر 2
دارات مؤسسات التعميـ التقني كيضع مجمكعة مف اآلليات التي 3 . يستفيد مف ىذه الدراسة القائمكف عمى التعميـ التقني كا 

مف شأنيا تحسيف اداء الكميات كالمعاىد التقنية بحيث يساير التطكرات التقنية السريعة كيرتقي لمستكل تطمعات 
 ادا كمؤسسات كباالمكانيات المتاحة.المجتمع افر 

 :مشكمة الدراسة: تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ اآلتي 
 ما كاقع إدارة الكرش في جامعة الفرات االكسط كما سبؿ تطكيرىا؟

 كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية أآلتية:
 لفرات االكسط؟ما درجة إمتبلؾ مدربي التعميـ التقني لميارة إدارة الكرش في جامعة ا .1
 ىؿ تختمؼ درجة إمتبلؾ مدربي التعميـ التقني لميارة إدارة الكرش بيف المعاىد كالكميات التقنية ؟ .2
 ما سبؿ تطكير ميارة إدارة الكرش لدل المدربيف في مؤسسات التعميـ التقني؟ .3
  :تيدؼ ىذه الدراسة إلى:أىداؼ الدراسة 

 قني لميارة إدارة الكرش في جامعة الفرات االكسط.التعرؼ إلى درجة إمتبلؾ مدربي التعميـ الت. 1
. الكشؼ عف داللة الفركؽ في درجة إمتبلؾ مدربي التعميـ التقني لميارة إدارة الكرش بيف المعاىد كالكميات التقنية في 2

 مجاؿ التخطيط كالتنظيـ كالتنفيذ كاالشراؼ كالمتابعة كالتقكيـ كلجميع فقراتو.
 إدارة الكرش لدل مدربي مؤسسات التعميـ التقني في جامعة الفرات االكسط. . تقديـ مقترحات لتطكير3

 تقتصر الدراسة عمى:حدكد الدراسة: 
 الحدكد البشرية: تدريسي كمدربي كرش التعميـ التقني في الكميات كالمعاىد التقنية في جامعة الفرات االكسط. -1
 .2015/2016الحدكد الزمانية: العاـ الدراسي  -2
 انية: الكميات كالمعاىد التقنية التابعة لجامعة الفرات االكسط.الحدكد المك -3

 الجكانب النظرية لمدراسة:
 نشأت التعميـ التقني في العراؽ 

إف ىيأة التعميـ التقني كانت كما زالت ىي المؤسسة المسؤكلة عف مسار التعميـ التقني في العراؽ كقد شيدت تكسعا  
معيدا باختصاصات مختمفة كفػي محافظات العراؽ، فأنيا إنما تيدؼ إلػى  29ة كعػػػدد معاىدىا كمي 16كبيرا إذ بمغ عػػدد كمياتيا 

النيكض بكاقػع المجتمع كبيئتو عبر بناء أسس كركائز تقنية معتمدة أكال" عمى طاقات بشرية مؤىمة لتحمؿ المسؤكلية كتساىـ 
 مساىمة فعالة في بناء بمدنا.

مف المعاىد فقط، كفي عقد  1969نذ تاسيسيا كتحت اسـ )مؤسسة المعاىد الفنية( في عاـ التعميـ التقني م ىيئػةتككنت  
التسعينات مف القرف الماضي تاسست الكميات التقنية كاخذت الييئة اسميا المعركؼ االف، كمنذ ذلؾ الحيف لـ ينقطع التفكير 

معات كما حصؿ في اقميـ كردستاف العراؽ في عاـ بتحكيؿ االسـ الى جامعة كقػد طيرحت فكرة تحكيؿ الييئة الى اربعة جا
 -أآلتية:االفكار  ناقشت ىيئة الرام في كزارة التعميـ العالي 2011كفي عاـ 2004
 تحكيؿ الييئة الى جامعات تقنية. -1
 .نيةالتق ضـ كميات الييئة الى الجامعات في مناطقيا كابقاء المعاىد في ىيئة المعاىد -2



 م4237/ شباط           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        53العدد/

546 

طرحت فكرة اف تتحكؿ الييئة الى اربعة  2013جامعات في مناطقيا كالغاء الييئة. كفي عاـ ضـ الكميات كالمعاىد الى ال -3
جامعات تقنية ىي )الجامعة التقنية الشمالية، الجامعة التقنية الكسطى، جامعة الفرات االكسط التقنية، الجامعة التقنية 

 .الجنكبية(
  فمسفة الجامعة كاىدافيا:

سط التقنية لتككف منػػارة عمـ نافػع لجيؿ الغػد الكاعػػد المنتسبيف ليا عنػػد تخرجيـ لسكؽ العمؿ االك  الفػػػراتتطمح جامعة  
لبناء الكطػػف بكفاءة كتميػز كقػدرة كابتكار كتحديث، كمركزان رياديان عالميان في البحث العمػمي، كقاعدة فاعمة لخدمة المجتمع 

مة، كالبناء العممي لمطالب، كتطكير عناصر البنية التحتية بحيث تصبح الجامعػػة كقيادتو، بما يسيـ فػي تحقيؽ التنمية المستدا
، كالمشاركة الفاعمة في كؿ ما يخدـ  بيئػػة جاذبة لمطمبة، كتنظر الجامعػػػة لئلسياـ محميان كعالميا في إثراء المعارؼ كالعمـك

 المجتمع كاالنساف.
 :تيدؼ جامعة الفرات األكسط التقنية إلى األتي

  .ػػ تقديـ تعميـ تقني متميز مبني عمى مكاكبة مستجدات التخصص العممي، كممتـز بالمكركث العممي كالتعميمي العراقي األصيؿ
ػػ إعداد مبلكات تقنية كسطى كعميا بمستكيات تأىيؿ عالية كمتعددة قادرة عمى التعامؿ مع التقنيات الحديثة التي تمبي احتياجات 

  .بيئية العمؿ
اب المكارد البشرية القادرة كالراغبة في التعميـ التقني مف مخرجات التعميـ الثانكم أك مف ىـ بحاجة إلى اكتساب الميف ػػ استيع

 .كالميارات
عػداد البرامػج البلزمة لتمبيتيا كالتكيؼ مع  ػػ رصػد احتػياجات قطاعػػات المجتمػع المختمفة اػمى مخرجػات التعميػـػ التقنػي كا 

  .بيئيةالمتغيرات ال
  ػػ التشارؾ مع المؤسسات العممية لتبادؿ الرأم كالخبرات لتحقيؽ األىداؼ المشتركة
  ػػ ارتقاء بمبلكات الجامعة بما يحقؽ مينية مميزة تنعكس عمى معيارية مخرجاتيا

ة لتقديـ خدمات بمستكل يحقؽ ػػ دعـ االستثمار فػي البحث العممػي كرعايػة المبػدعيف بالشكؿ الػذم يحقؽ تميػزان في تكليػد المعرف
  .معايير الجكدة

 .ػػ اإلسياـ بنشر ثقافة التعميـ التقني مدل الحياة لجميع الفئات الراغبة بما يدعـ التنمية
  ػػ االنفتاح عمى المجتمع لئلسياـ بحؿ مشكبلتو كتمبية احتياجاتو مف خبلؿ تقديـ االستشارات العممية كالتقنية

  .المعمكمات مف أجؿ تقديـ خدمات متميزةػػ االستفادة مف تقانة 
تعزيز كحدة التعميـ التقني في العراؽ كااللتزاـ برؤيا كأىداؼ كفمسفة ىيئة التعميـ التقني كالعمؿ مجتمعان مع الجامعات التقنية  -

 .األخرل بما يحقؽ ذلؾ
نية اليندسية/ النجؼ، الكمية التقنية كتضـ جامعة الفرات األكسط أربعة كميات )الكمية التقنية/ المسيب، الكمية التق 

كمية التقنيات الصحية كالطبية/ ككفة(، كسبعة معاىد)المعيد التقني/بابؿ، المعيد التقني/ النجؼ،المعيد التقني/  ة،اإلدارية/ ككف
  .نية(الديكا المسيب، المعيد التقني/ الككفة، المعيد التقني/ السماكة، المعيد التقني/ كرببلء، المعيد التقني/

يقبؿ في كميات الجامعة خريجك الدراسة اإلعدادية ػػ الفرع العممي فقط بالنسبة لبلختصاصات العممية كخريجك الدراسة  
بما يناظره في االختصاصات القائمة  ،كخريجك التعميـ المينياإلعدادية بفرعييا العممي كاألدبي بالنسبة لبلختصاصات اإلنسانية

في األقؿ، يمنح الطالب بعد اجتيازىا بنجاح شيادة   سنكات (4الدراسة األكلية في كميات الجامعة ) مدة في المعاىد التقنية،
البكالكريكس التقني في حقؿ االختصاص كتمنح خريجي الدراسات العميا فييا شيادات الدبمـك العالي التقني كالماجستير التقني 

مدة التي تتطمبيا الدراسة، مدة الدراسة في معاىد الجامعات سنتاف كالدكتكراه التقني في حقؿ االختصاص، بعد إكماليـ ال



 م4237/ شباط           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        53العدد/

547 

 .تقكيميتاف في األقؿ، يمنح الطالب بعد اجتيازىا بنجاح شيادة الدبمـك التقني في حقؿ االختصاص
يخضع طمبة الجامعة خبلؿ العطمة الصيفية إلى التدريب في مختمؼ المؤسسات الحككمية كالقطاع الخاص ككبلن حسب  

  . )مكقع الجامعة مف االنترنيت(صاصو كفقان لتعميمات التدريب الصيفياخت
 : جامعة الفرات االكسطإدارة الكرش في 

 يتناكؿ الباحثكف ىذا المكضكع مف حيث:
 مفيكـ اإلدارة، كعناصرىا -
 اإلدارة. -

المتاحة، كذلؾ إلنجاز كيمكف تعريؼ اإلدارة بأنيا مجمكعة مف األنشطة تؤدم إلى االستخداـ الفعاؿ كالكؼء لممكارد 
 (15ـ: 2003ىدؼ أك مجمكعة أىداؼ. )العبد، 

المتأمؿ لمتعريؼ السابؽ لئلدارة يجد أف الكفاءة ىي الشرط األساسي في استخداـ المكارد المتاحة لذا فإف ذلؾ يقكدنا 
 إلى معرفة عناصر اإلدارة.

 عناصر اإلدارة:  -
المكاد كالخدمات. كىي فف تكجيو جيكد العامميف لمحصكؿ عمى أحسف اإلدارة ىي فف تصريؼ األمكر، كأمكر العامميف، ك 

 عمؿ يطمب القياـ بو، كلكي يتكصؿ اإلدارم الناجح إلى ذلؾ عميو أف يتقف القياـ بمياـ عناصره. 
 (49ـ:  1965)الشكرجي،  

 كعناصر اإلدارة ىي: )التخطيط، التنظيـ، التنفيذ، اإلشراؼ، التقكيـ(.
عداد ذىني لمنشاط مف أجؿ العمؿ أم بناء خارطة ذىنية.التخطيط: ىك تحضير  .أ   كا 

يعني التخطيط بالنسبة ألم تنظيـ أسمكب يساعد في تحقيؽ استخداـ فعاؿ كأمثؿ لممكارد البشرية )القكم العاممة( 
 (28 -26ـ:  2006كاإلمكانيات أك المكارد المتاحة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ منشكدة كمرغكبة تـ تحديدىا مسبقان. )غنيـ، 

كبالنسبة لكرش المؤسسات التقنية فاإلدارم يضع الخطة السنكية لعممو في الكرشة ككذلؾ الخطة اليكمية محددان األىداؼ 
 المطمكب تحقيقيا كالمكاد البلزمة مع تكزيع الكقت عمى زمف الكرشة كيضع تصكران لممستقبؿ عف تطكر الكرشة.

ككيفية اإلستفادة منيا، كذلؾ بيدؼ تنظيـ بيئة التعمـ كاالستفادة مف المكارد التنظيـ: ىك تنظيـ كتنسيؽ المكارد المتاحة  .ب 
البشرية لممؤسسة.فاإلدارم الجيد ىك الذم يكفر جك مف اليدكء الفعاؿ كتنظيـ الطبلب داخؿ الكرشة كتحديد المسؤكليات 

 كالكاجبات لممتدرب كيراعي قكاعد السبلمة كينظـ البيئة المادية لمكرشة.
 (73-72ـ: 2009: ىك تنفيذ اإلجراءات التي قاـ المدرب بتخطيطيا داخؿ الكرشة.)العاجز، التنفيذ .ج 

حيث يراعي المدرب الناجح إثارة الدافعية لدل المتدربيف أثناء التنفيذ مستخدمان التعزيز المناسب لتحقيؽ الجك النفسي 
 ف.كاالجتماعي الجيد داخؿ الكرشة، كيراعي الفركؽ الفردية بيف المتدربي

اإلشراؼ: ىك قياـ المدرب باإلشراؼ عمى طبلبو كمتابعة تفاعميـ كتكجييـ نحك األنشطة المرغكبة عف طريؽ االىتماـ  .د 
كاإلشراؼ عمى نظافة الكرشة كمراقبة إلتزاـ المتدربيف بكقت الكرشة كمراعاة المشكبلت الصحية كاإلجتماعية ليـ مع العمؿ 

 يف المتدربيف.عمى تنمية العبلقات اإلنسانية بينو كب
التقكيـ: ىك التأكد مف تحقيؽ المدرب لؤلىداؼ التي خطط ليا بإستخداـ اختبارات متنكعة مع تقدير الكمية المتميزيف بحيث  .ق 

يتحسف األداء مف حيف آلخر. كالتقكيـ ال يتكقؼ فقط عمى تقكيـ األفراد بؿ يتعدم لتقكيـ المكارد المادية المتاحة، كتقكيـ 
 اخؿ الكرشة لتحقيؽ تعمـ فعاؿ لتحقيؽ األىداؼ المرجكة.البيئة المادية د
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ال شؾ أف اإلدارة تجمع بيف المكىبة كالمنطؽ أم المكىبة كالعمـ فيدؼ اإلدارة يتمحكر في العمؿ عمى تكامؿ األنشطة 
 (14ـ:  2006أك المياـ أك األفراد كاآلالت كاألحكاؿ كالمباني كالمكارد األكلية.)حنفي،

ف المدرب الناجح ىك الذم يمتمؾ تمؾ الميارات كيقـك بتنفيذىا أثناء كجكده داخؿ الكرشة لتحقيؽ مما سبؽ يتبيف أ
 األىداؼ المرجكة منو. 

 الدراسات السابقة:
(: بعنكاف "التعميـ الميني كالتقني في فمسطيف، كاقع كطمكحات" ىدفت الدراسة إلى كصؼ كاقع 1994دراسة أبك جراد ) -1

مسطيف ككضع تصكر لما يجب أف يككف عميو ىذا النكع مف التعميـ.استخدـ الباحث المنيج الكصفي التعميـ التقني في ف
التحميمي، كتكصؿ إلى ضعؼ الكادر الكظيفي، كنقص في المكتبات كالمشاغؿ، كالمرافؽ كقد أكصت الدراسة بتطكير الكادر 

ية، كعقد دكرات تدريبية في المجاالت الفنية كالتربكية الكظيفي مف خبلؿ رفع مستكل الكادر التعميمي كتكفير البعثات الدراس
 ـ( 1994كتطكير المكتبات كالمشاغؿ كالمرافؽ.  )ابك جراد، 

(: بعنكاف "كاقع منياج التعميـ التقني بمحافظات غزة مف كجية نظر المعمميف"، أظيرت نتائجيا أف 1998دراسة النيرب ) -2
النظرم، كأف ىناؾ قصكرا في المناىج التعميمية التقنية إلعداد خريجيف بالمستكل  مناىج التعميـ التقني يغمب عمييا الطابع

المطمكب يتمثؿ في عدـ ارتباط تمؾ المناىج بالتغيرات التكنكلكجية؛ األمر الذم أدل إلى عدـ التناسب ما بيف النكاحي 
 ـ(  1998النظرية كالعممية التطبيقية. )النيرب، 

استيدفت التعرؼ عمى كاقع مناىج التعميـ التقني في الكميات التقنية في المممكة العربية السعكدية ـ(:  2000دراسة الممة ) -3
مف خبلؿ استعراض المناىج كالخطط الدراسية الحالية كمدل مبلئمتيا مف حيث عدد الكحدات الدراسية االجمالية المقررة 

ب العالمية كالمعايير الدكلية المعتمدة ثـ الخركج برؤية كاضحة كتكزيعيا كمدل حاجتيا لمتطكير مف خبلؿ المقارنة بيف التجار 
لتطكير مناىج الكميات التقنية، تناكلت الدراسة االطراؼ المعنية بتطكير مناىج التعميـ التقني كنبذة عف بعض الخبرات 

لتفكير كاالبداع كالتطبيؽ العممي الدكلية كاكصت الدراسة باىمية تضميف مناىج التعميـ التقني قيـ العمؿ كاخبلقياتو كميارات ا
 ـ( 2000كتككيف لجاف استشارية لربط المناىج بمتطمبات سكؽ العمؿ. )الممة، 

 التقني العالي التعميـ تخطيط معكقات تمثؿ التي ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى بعض العكامؿـ(: 2001دراسة مستكرة ) -4
 عدد عف الدراسة كأسفرت الشخصية كالمقابمة االستبانة في البحث أداة متكتمث الكصفي المنيج الباحثة، اتبعت السكداف في
 :النتائج مف
العكامؿ التي تمثؿ اىـ معكقات تخطيط التعميـ العالي التقني في السكداف تتمثؿ في نقص االحصاءات كقمة المكارد  -1

 المالية كقمة الخبرة كاالفراد المدربيف عمى التخطيط.
 ـ( 2001ـ التقني. )ابراىيـ، ضعؼ اعداد كتدريب المعم -2

ـ(: رؤية مستقبمية العداد معمـ التعميـ االساسي في الجميكرية اليمنية في ضكء االتجاىات العالمية  2003دراسة الحاج ) -5
المعاصرة. ىدفت الدراسة الى تطكير التعميـ االساسي في اليمف كاعتمدت المنيج الكصفي كالمنيجية العممية في التخطيط 

راتيجي كخرجت الدراسة باف المنيجية برنامجا استراتيجيا عاما لتحقيؽ الرؤية المستقبمية كخططا تنفيذية كعممية االست
 ـ(  2003كبرنامجا استثماريا. )الحاج، 

(: بعنكاف "تقييـ عممية التدريب لمعامميف بالكميات التقنية في محافظات غزة مف كجية نظر 2005دراسة سعديػة ) -6
، حيث حاكلت الكشؼ عف االحتياجات التدريبية لمعامميف حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، المتدربيف"

كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا أف ىناؾ قصكر كاضح في تحديد االحتياجات التدريبية لمعامميف كأكصت بضركرة العمؿ 



 م4237/ شباط           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        53العدد/

549 

ير العامميف بالكميات التقنية كتحسيف مستكل أدائيـ باستمرار. عمى إنشاء إدارة خاصة تعني بالتدريب كالتنمية البشرية لتطك 
 ـ( 2005)سعدية، 

ـ(: ىدفت الدراسة الى تقييـ عممية تدريب العامميف بالكميات التقنية في محافظة غزة مف  2008دراسة المدىكف كسعدية ) -7
امميف، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع كجية نظر المتدربيف كمحاكلة الكشؼ عف االحتياجات التدريبية الكظيفية لمع

العامميف في ست كميات تقنية، كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي حيث طبقت استبانة عمى عينة عشكائية. 
 ـ( 2008)المدىكف كاخركف، 

ني في محافظات ـ(: اجريت ىذة الدراسة في فمسطيف، كىدفت الى كصؼ كاقع ادراة كرش التعميـ التق 2010دراسة حمد ) -8
فقرة مكزعة عمى خمسة ابعاد، كاظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات  43غزة كسبؿ تطكيرىا،استخدـ الباحث استبانة مككنة مف 

يرجع لمتغير المؤسسة، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  α ≥0.05داللة إحصائية عند مستكل 
0,05 ≤ α ـ(  2010)حمد،  .يرجع إلى متغير الخدمة 

: تصميـ نمكذج كتطبيقو لتقكيـ آداء مؤسسات التعميـ التقني في السكداف، ىدفت الدراسة إلى )ـ2011دراسة الزريعي ) -9
تقكيـ آداء مؤسسات التعميـ التقني في السكداف كتصميـ نمكذج لمتقكيـ عمى ضكء اإلتجاىات العالمية كالتربكية كتجريب ىذا 

دالمتو ككفاءتو كفاعميتو كالتحقؽ مف جكدتو كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي كاعتمدت عمى االستبانة النمكذج لقياس درجة 
أف نمكذج تقديـ اداء المؤسسات التعميمية لو أبعاد كبيرة  .1 :كأداة لجمع المعمكمات كتكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج
ىا كيساعد المؤسسات التعميمية اإلطمئناف عمى مستكل تنفيذ كيساىـ مساىمة فاعمة في تحديد العممية التعميمية كتطكير 

يساىـ النمكذج المصمـ بإيجاد معايير مقارنة لمعرفة التطكر الحاصؿ إيجابنا أك سمبنا في كؿ عنصر مف  .2 .برامجيا
 ـ( 2001يعاني التعميـ الفني كالتقني مف عدة إشكاالت حالت دكف تطكر. )الزريعي،  .3 .عناصر التقديـ

 جػػػراءات الدراسة:إ
تناكؿ الباحثكف عرضان لعينة الدراسة متضمنان كيفية اختيارىا كاإلجراءات التي تمت، ثـ عرضان تفصيميان لؤلدكات التي تـ  

استخداميا، كاألدكات التي تـ إعدادىا، يمي ذلؾ عرضان لخطكات الدراسة، ثـ األساليب اإلحصائية المستخدمة. كفيما يمي عرض 
 راءات.ليذه اإلج
 يُٓظ انذساعخ: -أٔالا  .1

اعزخذو انجبؽضٌٕ انًُٓظ انٕصفً انزؾهٍهً، ٔرنك يٍ خالل انزؼشف ئنى "ٔالغ ئداسح انٕسػ فً عبيؼخ انفشاد االٔعظ  .2
 ٔعجم رطٌٕشْب ".

 7كهٍبد رمٍُخ ٔ 4يغزًغ انذساعخ: ٌشًم عًٍغ انًذسثٍٍ انؼبيهٍٍ فً عبيؼخ انفشاد االٔعظ ٔانزً رضى ) –صبٍَب  .3
 رمٍُخ(. يؼبْذ

 4يؼٓذ رمًُ( يـٍ انًغزًغ االصهً انزي ٌضى ) 2كهٍـخ رمٍُخ ٔ 2صبنضب"ـــ ػٍُـخ انذساعخ: اخزبس انجبؽضـٌٕ ػشٕائٍب ) .4
يذسثب( يٍ انكهٍبد ٔانًؼبْذ انزً عجك رؾذٌذْب ٔعذٔل 80يؼبْذ رمٍُخ(، ٔركَٕذ ػٍُــخ انذساعخ يٍ ) 7كهٍبد رمٍُخ ٔ

 يخ نهًذسة.( ٌٕضؼ انؼٍُخ ٔؽغت يزغٍش انخذ1)

 (1جدكؿ )
 يكضح عينة الدراسة حسب الخدمة

 الكميات التقنية المعاىد التقنية الخدمة
 5 4 أقؿ مف خمس سنكات

 20 16 سنة 15 - 5
 15 20 سنة 15أكثر مف 

 40 40 المجمكع
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بؿ تطكيرىا "التي تـ استخداميا استخدـ الباحثكف استبانة " كاقع ادارة الكرش في جامعة الفرات االكسط كس رابعا"ػ اداة الدراسة:
مف قبؿ الباحث أ. مركاف اسماعيؿ حمد في بحثو المكسـك )كاقع ادارة كرش التعميـ التقني في محافظات غزة كسبؿ تطكيرىا( 

فقرة كقد عرضت االستبانة عمى بعض االساتذة مف ذكم االختصاص في جامعة الفرات االكسط كجامعة بابؿ  43كالمتككنة مف 
( فقرة مكزعة عمى خمسة ابعاد 45فت ليا بعض الفقرات كعدلت عمييا بحيث اصبحت بصيغتيا النيائية كالمتككنة مف )كقد اضي

، 4، 5كاعطي لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ متدرج خماسي )عالية جدا"، عالية، متكسطة، قميمة، قميمة جدا"( كيتـ تصحيحيا )
 تبانة في صكرتيا النيائية ( يكضح االس1( عمى التكالي كالممحؽ )1، 2، 3

 الكسائؿ االحصائية المستخدمة في الدراسة:
استخدـ الباحثكف عددا" مف الكسائؿ االحصائية بما يتناسب كنكع التصميـ التجريبي كتنكع المعالجات االحصائية 

االكساط الحسابية،  االحصائي كمنيا SPSSكمتطمبات التحميؿ كقد دققت النتائج باالستعانة بالحاسكب مف خبلؿ برنامج 
 االنحرافات المعيارية، االختبار التائي، الترتيب التنازلي.

 
 -نتائج الدراسة كتفسيرىا:

لبلجابة عف السؤاؿ االكؿ كالذم ينص عمى " ما كاقع ادراة الكرش في جامعة الفرات االكسط كسبؿ تطكيرىا " قاـ 
 ( يكضح ذلؾ.2عيارم كجدكؿ )الباحثكف باستخداـ التكرارات كالمتكسطات كاالنحراؼ الم

 المجاؿ االكؿ التخطيط  -1
 (80( التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ"التخطيط" )ف= 2جدكؿ )

 الفقرة ـ
 قميمة
 جدان 

 عالية متكسطة قميمة
 عالية
 جدان 

 مجمكع
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب

1 
ضع المدرب خطة سنكية لعممو ي

 في الكرشة.
6 5 28 25 16 280 3,50 1,114 2 

2 
يضع المدرب خطة يكمية لعممو 

 في الكرشة.
1 4 13 40 22 318 3,98 0,871 8 

3 
يحدد المدرب األىداؼ المطمكب 

 تحقيقيا في الكرشة.
7 7 14 27 25 296 3,70 1,247 5 

4 
يقـك المدرب بتحديد المكاد 

 ممتدربيف.البلزمة ل
 7 0,874 3,91 313 24 28 25 3 صفر

5 
ييتـ المدرب بتكزيع الكقت عمى 

 زمف الكرشة.
1 6 19 34 20 306 3,83 0,938 6 

6 
يضمف المدرب خطتو ببدائؿ 
متنكعة لمكاجية التغييرات 

 الطارئة.
 3 0,852 3,59 287 14 24 37 5 صفر

7 
يتعامؿ المدرب مع أساليب 

 التخطيط الحديثة.
2 14 28 24 12 270 3,38 1,023 1 

8 
يضع المدرب تصكران لممستقبؿ 

 عف تطكر الكرشة.
2 7 26 29 16 290 3,63 0,986 4 
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( كالتي نصت عمى" اف يضع المدرب خطة يكمية 2أف أعمى فقرة في ىذا المجاؿ كانت: الفقرة ) يتضح مف الجدكؿ:
.كيفسر الباحثكف ذلؾ بأف الجانب 3,98كمتكسط حسابي  318ات عدد لعممو في الكرشة " نالت المرتبة األكلى بمجمكع استجاب

العممي في الكرش اليتـ بصكرة منظمة اال بكضع خطة يكمية كالمثبتة في الحقيبة التدريسية لكؿ مدرس يبيف فييا تفاصيؿ 
مؿ المدرب مع أساليب ( كالتي نصت عمى" يتعا7الدرس الذم يقدمو لمطبلب. كأف أدنى فقرة في ىذا المجاؿ كانت الفقرة )

، كيمكف تفسير ذلؾ بأف أساليب التخطيط الحديثة بحاجة 3,38كمتكسط حسابي  270التخطيط الحديثة " بمجمكع استجابات 
إلى معرفة استخداـ التقنيات الحديثة مما يجب تكفر دكرات مستمرة داخؿ كخارج العراؽ كزجيـ فييا لكي يكاكبكا المستجدات 

 صاصو.العممية كؿ ضمف اخت
 ب( المجاؿ الثاني: التنظيـ :

 (80( التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات التنظيـ" )ف= 3جدكؿ )

 الفقرة ـ
 قميمة
 جدان 

 عالية متكسطة قميمة
 عالية
 جدان 

مجمكع 
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب

1 
يدكء يعمؿ المدرب عمى تكفير جكو مف ال

 الفعاؿ داخؿ الكرشة.
2 8 27 22 21 292 3,71 1,046 3 

2 
ينظـ المدرب جمكس المتدربيف حسب 

 مقتضيات الكرشة.
4 4 15 36 21 306 3,83 1,041 4 

3 
يتدخؿ المدرب عند الضركرة في تنظيـ 

 العالقات بيف المتدربيف.
3 7 30 27 13 280 3,50 0,994 1 

4 
اجبات يحدد المدرب المسؤكليات كالك 

 لممتدرب.
 7 0,900 4,11 329 34 24 19 3 صفر

5 
يراعي المدرب أسس كقكاعد السالمة 

 كاألماف في الكرشة.
3 10 14 31 22 299 4,16 0,920 8 

 2 1,113 3,53 282 18 22 29 6 5 ييتـ المدرب بتنظيـ البيئة المادية لمكرشة. 6

7 
يحافظ المدرب عمى سير النظاـ داخؿ 

 الكرشة.
 6 0,847 4,04 325 28 32 17 3 صفر

 9 1,084 4,20 324 37 20 16 4 3 يتابع المدرب الحضكر كالغياب لممتدربيف. 8
 5 0,845 3,91 313 19 40 17 3 1 يجيد المدرب تقسيـ العمؿ عمى المتدربيف. 9
 

المدرب الحضكر ( كالتي نصت عمى" اف يتابع 8يتضح مف الجدكؿ:أف أعمى فقرة في ىذا المجاؿ كانت: الفقرة )
. كيفسر الباحثكف ذلؾ بأف التقييـ داخؿ 4,20كمتكسط حسابي  324كالغياب لممتدربيف" نالت المرتبة األكلى بمجمكع استجابات 

( كالتي نصت 3الكرش يككف يكمي مف خبلؿ اكماؿ التماريف المكزعة عمى الطمبة. كأف أدنى فقرة في ىذا المجاؿ كانت الفقرة )
، كذلؾ 3,50كمتكسط حسابي  280رب عند الضركرة في تنظيـ العبلقات بيف المتدربيف " بمجمكع استجابات عمى" يتدخؿ المد

 لكضكح خطة التدريب كاىدافيا كالكاجبات المناطة بالمتدربيف. 
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 ج( المجاؿ الثالث: التنفيذ :
 (80تنفيذ " )ف= ( التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات ال4جدكؿ )

 الفقرة ـ
 قميمة
 جدان 

 عالية متكسطة قميمة
 عالية
 جدان 

 مجمكع
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب

1 
يعمؿ المدرب عمى إثارة الدافعية لدل 

 المتدربيف.
1 2 22 31 24 315 3,94 0,891 9 

2 
يستخدـ المدرب أساليب متنكعة في 

 عممية التدريب.
1 7 31 22 19 291 3,59 0,977 3 

3 
يستخدـ المدرب المناقشات أثناء 

 التدريب.
1 3 24 31 21 308 3,85 0,901 7 

4 
يقدـ المدرب التعزيز المناسب 

 لممتدربيف في الكرشة.
1 7 25 34 13 291 3,64 0,903 4 

5 
يحافظ المدرب عمى الجك النفسي 
 االجتماعي المناسب داخؿ الكرشة

2 9 24 28 17 289 3,56 0,979 2 

6 
يعالج المدرب أخطاء المتدربيف بصبر 

 كحكمة.
1 5 16 38 20 311 3,89 0,900 8 

7 
يراعي المدرب الفركؽ الفردية بيف 

 المتدربيف.
1 7 25 31 16 294 3,68 0,938 5 

8 
ييتـ المدرب بميكؿ كحاجات 

 المتدربيف.
1 10 30 22 17 284 3,55 1,005 1 

9 
المناسب  يقكـ المدرب بتحديد الزمف
 لتنفيذ كؿ نشاط.

2 3 24 30 21 305 3,80 0,947 6 

 
( كالتي نصت عمى" اف يعمؿ المدرب عمى اثارة 1يتضح مف الجدكؿ:أف أعمى فقرة في ىذا المجاؿ كانت: الفقرة )

الى كجكد  كيفسر الباحثكف ذلؾ 3,94كمتكسط حسابي  315الدافعية لدل المتدربيف" نالت المرتبة األكلى بمجمكع استجابات 
( كالتي نصت عمى" ييتـ المدرب 8الحكافز التشجيعية لغرض التنافس بيف المتدربيف كأف أدنى فقرة في ىذا المجاؿ كانت الفقرة )

كذلؾ لطبيعة التدريب في المعاىد كالكميات التقنية  3,55كمتكسط حسابي  284بميكؿ كحاجات المتدربيف " بمجمكع استجابات 
 مناىج يككف بعيدا" عف رغبات كميكؿ الطمبة الشخصية.كااللتزاـ بتنفيذ ال

 د( المجاؿ الرابع: االشراؼ كالمتابعة :
 (80( التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف االشراؼ كالمتابعة" " )ف= 5جدكؿ )

 الفقرة ـ
 قميمة
 جدان 

 عالية متكسطة قميمة
 عالية
 جدان 

 مجمكع
 االستجابات

 المتكسط
النحراؼ ا

 المعيارم
 الترتيب

1 
يقكـ المدرب بتكجيو المتدربيف نحك 

 األنشطة المطمكبة.
 8 0,892 3,96 317 25 32 18 5 صفر

 5 0,938 3,74 315 25 32 18 3 2 يشرؼ المدرب عمى نظافة الكرشة. 2

3 
يراقب المدرب التزاـ المتدربيف بكقت 

 الكرشة.
 7 0,928 3,89 311 24 29 21 6 صفر

 1 1,222 3,23 269 16 21 26 10 7تابع المدرب المشكالت االجتماعية ي 4
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 لممتدربيف.

5 
يتابع المدرب المشكالت الصحية 

 لممتدربيف.
7 12 20 30 11 266 3,33 1,156 2 

6 
يعمؿ المدرب عمى تخفيؼ القمؽ 

 كالتكتر عند المتدربيف.
2 10 26 23 19 287 3,59 1,064 3 

7 
لعالقات يسعى المدرب لتنمية ا

 اإلنسانية بينو كبيف المتدربيف.
 6 0,910 3,86 309 19 40 12 9 صفر

8 
يكجو المدرب المتدربيف إلى حؿ 

 مشاكميـ بطريقة عمميو.
2 10 18 34 16 292 3,60 1,026 4 

 
متدربيف ( كالتي نصت عمى" اف يقـك المدرب بتكجيو ال1يتضح مف الجدكؿ:أف أعمى فقرة في ىذا المجاؿ كانت: الفقرة )

كيفسر الباحثكف ذلؾ الى كجكد  3,96كمتكسط حسابي  317نحك االنشطة المطمكبة" نالت المرتبة األكلى بمجمكع استجابات 
( كالتي نصت عمى" اف يتابع المدرب المشكبلت 4الخطة التدريبية ككضكح اىدافيا.كأف أدنى فقرة في ىذا المجاؿ كانت الفقرة )

. كذلؾ لكجكد المشرؼ التربكم في اقساـ المعاىد 3,23كمتكسط حسابي  269مكع استجابات االجتماعية لممتدربيف " بمج
 كالكميات. 

 ىػ( المجاؿ الخامس: التقكيـ:
 (80(التكرارات كالمتكسطات كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الخامس" التقكيـ ")ف= 6جدكؿ )

 الفقرة ـ
 قميمة
 جدان 

 ةعالي متكسطة قميمة
 عالية
 جدان 

 مجمكع
 االستجابات

 المتكسط
االنحراؼ 
 المعيارم

 الترتيب

1 
يتابع المدرب تحديث االدكات كاالجيزة 

 المكجكدة داخؿ الكرشة
 7 0,901 3,81 305 21 28 26 5 صفر

2 
يعمؿ المدرب عمى صيانة دكرية 
لالجيزة كالمعدات المستخدمة في 

 الكرشة.
 10 0,886 3,98 318 25 33 17 5 صفر

 1 1,031 3,48 278 10 35 23 7 5 يقكـ بتقكيـ أدائو مف حيف آلخر. 3

4 
يحدد المدرب كسائؿ التقكيـ المناسبة 

 في خطتو اليكمية.
2 4 24 38 12 294 3,68 0,883 3 

5 
يستخدـ المدرب االختبارات المتنكعة 

 في تقكيـ المتدربيف.
2 5 30 26 17 291 3,64 0,971 2 

6 
العدؿ بيف  يحرص المدرب عمى

 المتدربيف في التقكيـ.
 9 0,892 3,96 315 24 33 17 6 صفر

 11 0,961 4,04 311 29 32 14 3 2 يحفز المدرب المتدربيف المتميزيف. 7

8 
يتحقؽ المدرب مف كجكد المكارد 
 كاإلمكانات المادية مف حيف آلخر

1 6 20 39 14 299 3,74 0,882 4 

9 
ائج يطمع المدرب المتدربيف عمى نت

 أدائيـ باستمرار.
2 5 18 36 19 305 3,79 1,002 6 

 5 1,018 3,78 302 18 40 10 10 2 يتسـ تقكيـ المدرب بالشمكلية. 10

11 
يكلي المدرب القيـ أىمية في عممية 

 تقكيـ المتدربيف.
 8 0,874 3,91 313 22 34 19 5 صفر
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( كالتي نصت عمى" اف يحفز المدرب المتدربيف 7) يتضح مف الجدكؿ:أف أعمى فقرة في ىذا المجاؿ كانت: الفقرة
، كيفسر الباحثكف ذلؾ الى كجكد الحكافز 4,04كمتكسط حسابي  311المتميزييف" نالت المرتبة األكلى بمجمكع استجابات 

قكيـ ادائو ( كالتي نصت عمى" يقـك بت3التشجيعية لغرض التنافس بيف المتدربيف. كاف أدنى فقرة في ىذا المجاؿ كانت الفقرة )
.كذلؾ الى كجكد االشراؼ كالمتابعة 3,48كمتكسط حسابي  278مف حيف الخر " نالت المرتبة الخامسة بمجمكع استجابات 

 المستمرة مف قبؿ رؤساء االقساـ العممية كالعمادات كالمتمثمة برئيس القسـ كالمعاكف العممي.
بيف متكسط استجابات  0.05ائية عند مستكل معنكيةكلبلجابة عف السؤاؿ الثاني" ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احص

( حيث 7المدربيف في الكميات التقنية عنيا في المعاىد التقنية في مجاؿ التخطيط كلكؿ فقرة مف فقراتو كىذا ما يكضحو جدكؿ )
 .Bكلمكميات بالرمز  Aرمز لممعاىد بالرمز 

 مكعتي البحث(االختبار التائي لكؿ فقرة مف فقرات التخطيط بيف مج7جدكؿ )

 العدد المجمكعة الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

T 
 الجدكلية

T المحسكبة 

1 
A 40 3,23 1,271 

78 1,99 -2,156 
B 40 3,75 0,870 

2 
A 40 3,98 0,920 

= = 0,0 
B 40 3,98 0,832 

3 
A 40 3,73 1,176 

= = 0,178 
B 40 3,68 1,328 

4 
A 40 3,83 0,874 

= = -0,894 
B 40 4.00 0,877 

5 
A 40 3,58 1,059 

= = -2,458 
B 40 4,08 0,730 

6 
A 40 3,43 1,035 

= = -1,440 
B 40 3,73 0,816 

7 
A 40 3,05 1,085 

= = -1,478 
B 40 3,40 1,033 

8 
A 40 3,50 1,109 

= = -1,136 
B 40 3,75 0,840 

 
الجدكلية اكبر مف المحسكبة فيذا يعني تقبؿ الفرضية القائمة بانو ال تكجد فركؽ ذات داللة  Tنبلحظ مف الجدكؿ باف 

احصائية بيف استجابات المدربيف في المعاىد عنيا في الكميات في مجاؿ التخطيط كىذا يدؿ عمى اف ىناؾ خطة مركزية تتبع 
 ة لجامعة الفرات االكسط.في جميع الكميات كالمعاىد التقنية التابع
 ( يكضح ذلؾ 8) اما في مجاؿ التنظيـ فالجدكؿ
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 ( االختبار التائي لكؿ فقرة مف فقرات التنظيـ بيف مجمكعتي البحث8جدكؿ )

 العدد المجمكعة الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

T 
 الجدكلية

T المحسكبة 

1 
A 40 3,60 1,081 

78 1,99 -0,528 
B 40 3,73 1,037 

2 
A 40 3,88 1,090 

= = 0,428 
B 40 3,78 1,000 

3 
A 40 3,55 1,037 

= = 0,691 
B 40 3,40 0,900 

4 
A 40 3,98 0,947 

= = -1,116 
B 40 4.20 0,853 

5 
A 40 4,18 0,958 

= = 0,243 
B 40 4,13 0,883 

6 
A 40 3,33 1,185 

= = -1,429 
B 40 3,68 0,997 

7 
A 40 4,08 0,971 

= = 0,264 
B 40 4,03 0,698 

8 
A 40 4,38 0,979 

= = 1,454 
B 40 4,03 1,165 

9 
A 40 3,75 0,981 

= = -1,621 
B 40 4,05 0,639 

 
الجدكلية اكبر مف المحسكبة فيذا يعني تقبؿ الفرضية القائمة بانو ال تكجد فركؽ ذات داللة  Tنبلحظ مف الجدكؿ باف 

احصائية بيف استجابات المدربيف في المعاىد عنيا في الكميات في مجاؿ التنظيـ، كذلؾ لكجكدانظمة كقكانيف كتشريعات محكمة 
 كتطبؽ عمى جميع مؤسساتيا كمف ضمنيا جامعة الفرات )كميات كمعاىد(. لييئة التعميـ التقني مفركضة مف قبميا
 ( يكضح ذلؾ 9اما في مجاؿ التنفيذ فالجدكؿ )
 ( االختبار التائي لكؿ فقرة مف فقرات التنفيذ بيف مجمكعتي البحث9جدكؿ )

 العدد المجمكعة الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

T 
 الجدكلية

T المحسكبة 

1 
A 40 3,95 0,959 

78 1,99 0,125 
B 40 3,93 0,829 

2 
A 40 3,400 0,955 

= = -1,739 
B 40 3,775 0,973 

3 
A 40 3,825 1,009 

= = -0,247 
B 40 3,875 0.790 

4 
A 40 3,75 0,898 

= = 1,115 
B 40 3,52 0,905 

5 
A 40 3,600 1,127 

= = -0,108 
B 40 3,625 0,925 
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6 
A 40 3,850 1,001 

= = -0,371 
B 40 3,925 0,797 

7 
A 40 3,550 1,060 

= = -1,195 
B 40 3,800 0,790 

8 
A 40 3,400 0,928 

  -1,342 
B 40 3,700 1,066 

9 
A 40 3,825 0957 

= = -0,119 
B 40 3,850 0,921 

 
ة اكبر مف المحسكبة فيذا يعني تقبؿ الفرضية القائمة بانو ال تكجد فركؽ ذات داللة الجدكلي Tنبلحظ مف الجدكؿ باف 

احصائية بيف استجابات المدربيف في المعاىد عنيا في الكميات في مجاؿ التنفيذ كذلؾ لحرص ىيئة التعميـ التقني كمف ضمنيا 
يـ لدكرات طرؽ كاساليب التدريب كتطكير المبلكات جامعة الفرات االكسط )كميات كمعاىد( عمى تدريب كافة منتسبييا كاخضاع

 التابعة ليا.
 ( يكضح ذلؾ 10اما في مجاؿ االشراؼ كالمتابعة فالجدكؿ )

 االختبار التائي لكؿ فقرة مف فقرات االشراؼ كالمتابعة بيف مجمكعتي البحث( 10جدكؿ )

 العدد المجمكعة الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 ريةالح

T 
 الجدكلية

T المحسكبة 

1 
A 40 4,22 0,800 

78 1,99 2,496 
B 40 3,75 0,899 

2 
A 40 3,875 1,017 

= = 1,317 
B 40 3,600 0,841 

3 
A 40 3,950 0,959 

= = 0,600 
B 40 3,825 0,902 

4 
A 40 3,150 1,271 

= = -0,547 
B 40 3,300 1,181 

5 
A 40 3,275 1,2807 

= = -0,385 
B 40 3,375 1,030 

6 
A 40 3,400 1,032 

= = -1,592 
B 40 3,775 1,073 

7 
A 40 3,775 1,025 

= = -0,858 
B 40 3,950 0,782 

8 
A 40 3,825 1,059 

= = 1,998 
B 40 3,375 0,952 

 
الفرضية القائمة بانو ال تكجد فركؽ ذات داللة  الجدكلية ااقؿ مف المحسكبة فيذا يعني رفض Tنبلحظ مف الجدكؿ باف 

احصائية بيف استجابات المدربيف في المعاىد عنيا في الكميات في مجاؿ االشراؼ كالمتابعة في الفقرتيف االكلى كالثامنة 
ث معدالت لصالح المعاىد التقنية، كىذا يعكد الى اف مدخبلت المعاىد التقنية تختمؼ عف مدخبلت الكميات التقنية مف حي

 الطمبة اما بقية الفقرات فبل يكجد فرؽ معنكم بيف الكميات كالمعاىد التقنية 
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 ( يكضح ذلؾ 11اما في مجاؿ التقكيـ فالجدكؿ )
 ( االختبار التائي لكؿ فقرة مف فقرات التقكيـ بيف مجمكعتي البحث11جدكؿ )

 العدد المجمكعة الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

T 
 الجدكلية

T المحسكبة 

1 
A 40 3,93 0,917 

78 1,99 1,118 
B 40 3,70 0,883 

2 
A 40 4,175 0,780 

= = 1,068 
B 40 3,975 0,891 

3 
A 40 3,250 1,214 

= = -1,988 
B 40 3,700 0,757 

4 
A 40 3,675 0,916 

= = 0,00 
B 40 3,675 0,858 

5 
A 40 3,600 1,081 

= = -0,343 
B 40 3,675 0,858 

6 
A 40 3,925 0,944 

= = -0,374 
B 40 4,000 0,847 

7 
A 40 3,825 1,129 

= = -2,017 
B 40 4,250 0,707 

8 
A 40 3,600 1,007 

= = -1,403 
B 40 3,875 0,722 

9 
A 40 3,500 1,176 

= = -2,662 
B 40 4,075 0,693 

10 
A 40 3,550 1,153 

= = -2,068 
B 40 4,000 0,751 

11 
A 40 3,975 0,861 

= = 0,637 
B 40 3,850 0,892 

 
الجدكلية اكبر مف المحسكبة فيذا يعني تقبؿ الفرضية القائمة بانو ال تكجد فركؽ ذات داللة  Tنبلحظ مف الجدكؿ باف 

احصائية بيف استجابات المدربيف في المعاىد عنيا في الكميات في مجاؿ التقكيـ كذلؾ الف المربيف في التعميـ التقني في 
 لتدريبي الخاص بتقكيـ طمبتو كمعاىد ككميات.العراؽ خاضعيف مركزيا" لنفس البر نامج ا

 :  كلئلجابة عف السؤاؿ حكؿ سبؿ تطكير ميارة إدارة الكرش لدل المدربيف في مؤسسات التعميـ التقني يمـز
كضع معايير كضكابط عند اختيار المدربيف في الكميات كالمعاىد التقنية كاف يككف الطالب االكؿ عمى قسمو لكي يككف  .1

 عمى إدارة الكرش.لديو القدرة 
زج المدربيف في دكرات داخؿ كخارج العراؽ حكؿ أسس التخطيط الحديثة ككيفية استخداـ التقنيات في عممية التخطيط كذلؾ  .2

 لكي يكاكبكا المستجدات العممية كؿ حسب اختصاصو.
نظرية كالعممية التي تساعد عمى إعادة النظر في المساقات الدراسية المقررة عمى الطمبة لمكصكؿ إلى التكازف بيف المكاد ال .3

 قبكؿ الطمبة لمثؿ ىذا التعميـ.
 تحفيز المدربيف عمى تقكيـ ادائيـ مف حيف الخر كذلؾ لكي يرتقكا بطمكح الكميات كالمعاىد التقنية. .4
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 المقترحات كالتكصيات:
التقدـ الصناعي لما لو مف تاثير مباشر  مسايرة الثكرة العممية المعمكماتية كالتكنكلكجية مف حيث تفاعؿ العممية التعميمية مع -1

عمى الحياة االجتماعية كالمتغيرات الثقافية كالتغيرات في سمككيات االفراد في المجتمع كاكساب ميارات كخبرات كميارات 
 تدريبية كخمؽ الطرؽ لمتعامؿ مع التكنمكجية بالشكؿ الذم يؤمف تكظيفيا في خدمة المجتمع.

 ميزيف تقنيا مف الطمبة.رعاية المتفكقيف كالمت -2
 التعاكف الكثيؽ مع المؤسسات التقنية الدكلية كاالستعانة بالخبراء فييا. -3
التجسير بيف التعميـ التقني كبيف المراحؿ التعميمية المختمفة كيتضح ذلؾ في تعدد المسارات التقنية المؤدية لمجامعة كالربط  -4

 انكية كالكميات التقنية.بيف المقررات التقنية في كؿ مف المرحمة الث
 زج المدربيف كخاصة الجدد في دكرات داخؿ كخارج العراؽ كذلؾ لمكاكبة اخر المستجدات العممية كؿ كحسب اختصاصو. -5
تنفيذ كرش عمؿ مف قبؿ مؤسسات التعميـ التقني كاعداديات التعميـ الميني كذلؾ الطبلعيـ عمى البرامج المتاحة في ىذه  -6

 نيات كقدرات الطمبة الخريجيف مف االعداديات المينية المؤسسات كامكا
 المصادر:

، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة معكقات التعميـ العالي التقني في السكدافـ(: 2001ابراىيـ، مستكرة محمد )  -1
 السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، كمية التربية.

 ، الخميؿ، رابطة الجامعييف.كالتقني في فمسطيف كاقع كطمكحات تطكير التعميـ المينيـ(: 1994ابك جراد، محمد يكسؼ ) -2
رؤية مستقبمية العداد معمـ التعميـ االساسي في الجميكرية اليمنية في ضكء ـ(:  2003الحاج، محمد سعيد محمد ) -3

 رسالة دكتكراه غير منشكرة. جامعة القاىرة.  االتجاىات المعاصرة،
، رسالة صميـ نمكذج كتطبيقو لتقكيـ اداء مؤسسات التعميـ التقني في السكدافتـ(: 2011الزريعي، ضياء عبيد محمكد) -4

 دكتكراه غير منشكرة، جامعة السكداف لمعمـك كالتكنمكجيا، كمية التربية.
 ، منشكرات عكيدات، لبناف.اليندسة اإلداريةـ(: 1965الشكرجي، محمكد ) -5
 ، االجامعة االسؤلمية غزة. 4ط يف النظرية كالتطبيؽاالدارة الصفية بـ(.  2009العاجز، فؤاد كالبنا، محمد ) -6
 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية.إدارة األعماؿـ(، 2003العبد، جبلؿ ) -7
رسالة ماجستير غير كاقع منياج التعميـ التقني في محافظات غزة مف كجية نظر المعمميف،ـ(: 1998النيرب، زيد ) -8

 لنجاح الكطنية بنابمس.منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة ا
(، مجمة مناىج الكميات التقنية في المممكة العربية السعكدية )الكاقع كالمأمكؿـ(:  2000الممة،سعيد بف تركي الممة ) -9

 .365-331البحكث النفسية كالتربكية، العدد الثاني، السنة الخامسة عشر، جامعة المنكفية، كمية التربية، ص 
تقييـ عممية التدريب لمعامميف بالكميات التقنية ـ(، محمد ابراىيـ المدىكف،منصكر محمد عمي: 2008المدىكف كاخركف ) - 10

، الدراسات االنسانية، العدد االكؿ،الجامعة مجمة الجامعة، المجمد السادس عشر في محافظة غزة مف كجية نظر المتدربيف،
 غزة. االسبلمية،

 ـ. 2002( عاـ 31" سجبلت المؤتمر العاـ الدكرة )كقرارات كتكصيات منظمة "اليكنسكاليكنسكك،  -11
رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة  الكفاءة الخارجية لمتعميـ التقني في محافظات غزة،ـ(: 2000حمد، مركاف ) - 12

 االسبلمية، غزة.
، الجامعة االسبلمية، ىاكاقع ادارة كرش التعميـ التقني في محافظات غزة كسبؿ تطكير (: 2010حمد، مركاف اسماعيؿ ) -13

 كمية التربية/ قسـ اصكؿ التربية، غزة. 
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 ، الدار الجامعية، جامعة اإلسكندرية.أساسيات إدارة منظمات األعماؿـ(: 2006حنفي، عبد الغفار ) -14
 متدربيف،تقييـ عممية التدريب لمعامميف بالكميات التقنية في محافظات غزة مف كجية نظر الـ(: 2005سعدية، منصكر ) -15

 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسبلمية غزة.
 ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف.التخطيط أسس كمبادئ عامةـ(: 2006غنيـ، عثماف ) -16
، مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة، العدد التعميـ التقني كتحديات العصرـ(:  2009نايؼ، عبد ا نايؼ ) -17

22. 
18- www.fte.edu/index.php . 

 
 (1ممحؽ رقـ )

 فقرات االستبانة 
  ( في المربع المناسب لالجابة التي تعبر عف رأيؾ:Xالرجاء كضع اشارة )

  
 جدان  عالية عالية متكسطة قميمة قميمة جدان  الفقرة ـ
      الكرشة.يضع المدرب خطة سنكية لعممو في  1
      يضع المدرب خطة يكمية لعممو في الكرشة. 2
      يحدد المدرب األىداؼ المطمكب تحقيقيا في الكرشة. 3
      يقـك المدرب بتحديد المكاد البلزمة لممتدربيف. 4
      ييتـ المدرب بتكزيع الكقت عمى زمف الكرشة. 5
      ة التغييرات الطارئة.يضمف المدرب خطتو ببدائؿ متنكعة لمكاجي 6
      يتعامؿ المدرب مع أساليب التخطيط الحديثة. 7
      يضع المدرب تصكران لممستقبؿ عف تطكر الكرشة. 8
      يعمؿ المدرب عمى تكفير جكو مف اليدكء الفعاؿ داخؿ الكرشة. 9

      ينظـ المدرب جمكس المتدربيف حسب مقتضيات الكرشة. 10
      المدرب عند الضركرة في تنظيـ العبلقات بيف المتدربيف.يتدخؿ  11
      يحدد المدرب المسؤكليات كالكاجبات لممتدرب. 12
      يراعي المدرب أسس كقكاعد السبلمة كاألماف في الكرشة. 13
      ييتـ المدرب بتنظيـ البيئة المادية لمكرشة. 14
      الكرشة.يحافظ المدرب عمى سير النظاـ داخؿ  15
      يتابع المدرب الحضكر كالغياب لممتدربيف. 16
      يجيد المدرب تقسيـ العمؿ عمى المتدربيف. 17
      يعمؿ المدرب عمى إثارة الدافعية لدل المتدربيف. 18
      يستخدـ المدرب أساليب حديثة كمتطكرة في عممية التدريب. 19
      ناء التدريب.يستخدـ المدرب المناقشات أث 20
      يقدـ المدرب التعزيز المناسب لممتدربيف في الكرشة. 21
      يحافظ المدرب عمى الجك النفسي االجتماعي المناسب داخؿ الكرشة 22
      يعالج المدرب أخطاء المتدربيف بصبر كحكمة. 23
      يراعي المدرب الفركؽ الفردية بيف المتدربيف. 24
      لمدرب بميكؿ كحاجات المتدربيف.ييتـ ا 25

http://www.fte.edu/index.php
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      يقـك المدرب بتحديد الزمف المناسب لتنفيذ كؿ نشاط. 26
      يقـك المدرب بتكجيو المتدربيف نحك األنشطة المطمكبة. 27
      يشرؼ المدرب عمى نظافة الكرشة. 28
      يراقب المدرب التزاـ المتدربيف بكقت الكرشة. 29
      مدرب المشكبلت االجتماعية لممتدربيف.يتابع ال 30
      يتابع المدرب المشكبلت الصحية لممتدربيف. 31
      يعمؿ المدرب عمى تخفيؼ القمؽ كالتكتر عند المتدربيف. 32
      يسعى المدرب لتنمية العبلقات اإلنسانية بينو كبيف المتدربيف. 33
      يـ بطريقة عمميو.يكجو المدرب المتدربيف إلى حؿ مشاكم 34
      يتابع المدرب تحديث االدكات كاالجيزة المكجكدة داخؿ الكرشة. 35
      يعمؿ المدرب عال صيانة دكرية لبلجيزة كالمعدات المستخدمة في الكرشة. 36
 
 

 قميمة  الفقرة ـ
 جدان 

 عالية عالية متكسطة قميمة
 جدان 

      يقـك بتقكيـ أدائو مف حيف آلخر. 37
      يحدد المدرب كسائؿ التقكيـ المناسبة في خطتو اليكمية. 38
      يستخدـ المدرب االختبارات المتنكعة في تقكيـ المتدربيف. 39
      يحرص المدرب عمى العدؿ بيف المتدربيف في التقكيـ. 40
      يحفز المدرب المتدربيف المتميزيف. 41
      د كاإلمكانات المادية مف حيف آلخريتحقؽ المدرب مف كجكد المكار  42
      يطمع المدرب المتدربيف عمى نتائج أدائيـ باستمرار. 43
      يتسـ تقكيـ المدرب بالشمكلية. 44
      يكلي المدرب القيـ أىمية في عممية تقكيـ المتدربيف. 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




