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واقع انتعهيى املهني يف حمافظت دياىل ين وجهت نظر
اهليأة انتدريسيت

نورا شهاب احمد
طالبة ماجستٌر  /كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
اخلالصت

يشكهت انبحث
لمد تبلورت اهمٌة المدرسة المهنٌة فً تلبٌة حاجات سوق العمل ودوره فً
تحمٌك النهضة العلمٌة والتمنٌة باعتبارها مصدرا ً رئٌسٌا ً العداد العمالة المإهلة
والتً ٌحتاجها المجتمع والهمٌة التعلٌم المهنً فً التنمٌة االجتماعٌة وااللتصادٌة
والثمافٌة وفً مواجهة التحوالت والمتغٌرات العلمٌة والتكنلوجٌة الحالٌة والمستمبلٌة
ضرورة ان ٌحتل هذا التعلٌم مكانته المناسبة فً ستراتٌجٌة التعلٌم فً المستمبل،
وفً اطار النظرة الحدٌثة للتعلٌم بؤنواعه وفً ظروف اسدلت خٌوطه مخٌمة على
العراق فً حمبه انتابته فٌها الحروب والحصار واالحتالل وتحطٌم البنى التحتٌة
اثرت على تنمٌة التعلٌم المهنً فضالً عن عرالٌل التنمٌة بما فً ذلن النمص فً
الخبرة والعمالة المإهلة.

اهًيت انبحث
لمد ا ضحى التعلٌم المهنً ضرورة اجتماعٌة وحضارٌة خالل العصر
الحدٌث على الرغم من ان هذا النوع من التعلٌم ٌرجع الٌه الفضل فً الامة الكثٌر
من الحض ارات االنسانٌة العرٌمة فً بالدنا العربٌة التً الزالت متؤخرة ولكً ٌإدي
التعلٌم المهنً دوره فً تحمٌك خطط التنمٌة ال بد من خلك نظام تعلٌمً مهنً كفء
وفعال ومرن ومرتبط باحتٌاجات سوق العمل ومتٌسر للجمٌع ومستدام لادر على
الوفاء بالتزاماته العامة نحو المجتمع.
وتظهر اهمية البحث استنادا ً الى ما تمدم وعلى النحو االتي
 .1اهمٌة موضوع التعلٌم المهنً بوصفه الماعدة االساسٌة العداد كوادر فنٌة
تسهم فً بناء المجتمع .
 .2اهمٌة مرحلة الدراسة المهنٌة لكونه المصدر التً ترفد سوق العمل
بالمالكات المهنٌة الحدٌثة التً تساعد فً بناء الهٌكل التنظٌمً للدولة .
ٌ .3سهم البحث الحالً فً مساعدة اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وتبصٌرهم فً خلك
مناخات تربوٌة مفتوحة لتطوٌر العمل المهنً فً المدارس المهنٌة.
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اهداف انبحث :
ٌهدف البحث الحالً الى تعرف والع التعلٌم المهنً فً محافظة دٌالى من
وجهة نظر الهٌؤة التدرٌسٌة.
حدود انبحث :
ٌمتصر البحث الحالً على مدارس التعلٌم المهنً فً محافظة دٌالى للعام
. 2112-2111
حتديد املصطهحاث :
لمد حددت الباحثة تعارٌف منها المدرسة المهنٌة ،والتعلٌم المهنً وتعرٌفا ً
اجرائٌا ً.
اجراءاث انبحث :
لامت الباحثة بخطوات الجراءات البحث منها
 مجتمع البحث ٌ -:شمل جمٌع مدرسً ومدرسات المدارس المهنٌة فً دٌالى.
 عٌنة البحث -:بلغت ( )112مدرسا ً ومدرسة. اداة البحث -:استخدمت الباحثة اداة (شرلً)2111 ، بناء االداة -:اعتمدت الباحثة اسلوب االستبانة المفتوحة صدق االداة -:عرضت فمرات االستبانة على مجموعة من الخبراء فًاختصاص التربٌة وعلم النفس واالدارة التربوٌة لبٌان صالحٌة الفمرات .
 ثبات االداة -:لامت الباحثة باٌجاد الثبات من خالل تطبٌك معامل ارتباطبٌرسون وتطبٌك االداة على عٌنة مجتمع البحث.
انىسائم االحصائيت :
استخدمت الباحثة الوسائل االحصائٌة التً تناسب بحثها-:
 .1معامل ارتباط بٌرسون الستخراج الثبات.
 .2الوسط المرجح الستخراج حدة الفمرة.
اننتائج :
لامت الباحثة بعرض وتحلٌل النتائج وتفسٌرها فً ضوء اهداف البحث .
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االستنتاجاث :
 .1الزال التعلٌم المهنً ضعٌف االرتباط بالتطورات التكنولوجٌة فً المطر وفً
العالم  ،وهو الل استجابة لهذه التطورات .
انتىصياث :
 .1اٌجاد فرص تعٌٌن مناسبة للطلبة خرٌجً مدارس التعلٌم المهنً.
 .2رفد مدارس التعلٌم المهنً باالجهزة والتمنٌات الحدٌثة لمواكبة التطور
العلمً فً دول العالم المتمدم .
املقرتحاث :
 .1اجراء بحوث مماثلة من وجهة نظر المشرفٌن والمدراء .
انفصم األول

اإلطار انعاو نهبحث

يشكهت انبحث :
لمد تبلورت أهمٌة المدرسة المهنٌة فً تلبٌة حاجات سوق العمل ودوره فً
تحمٌك النهضة العلمٌة والتمنٌة باعتبارها مصدرا ً رئٌسٌا ً ألعداد العمالة الماهرة
والتً ٌحتاجها المجتمع نظرا ً لألهمٌة المتمٌزة للتعلٌم المهنً فً التنمٌة االجتماعٌة
وااللتصادٌة والثمافٌة وفً مواجهة التحوالت والمتغٌرات العلمٌة التكنولوجٌة
الحالٌة والمستمبلٌة وضرورة أن ٌحتل هذا التعلٌم مكانته المناسبة فً إستراتٌجٌة
التعلٌم فً المستمبل :إذ أن نطاق اإلعداد والتدرٌب والتؤهٌل للحصول على عمال
مه رة ذوي مستوٌات متعددة من المهارة ٌتطلب عملٌة إعداد عناصر مختلفة تتعلك
فٌها باإلدارة والمالن التدرٌسً والبناٌة واألجهزة ومناهج وطرائك التدرٌس ،مع
إكسابهم لدرات من الثمافة إلعدادهم عمال مهرة .وسعٌا ً مع هذا الفهم وعلى نطاق
تجربة المدارس بوصفها تجربة حدٌثة شكلت هذه المدارس لتإدي دورها المنشود
فً إعداد الشباب وتؤهٌلهم للحٌاة العملٌة من خالل مناهجها العلمٌة والعملٌة ،ولد
شعرت الباحثة بؤهمٌة المٌام بعملٌة تموٌمٌة مناسبة لهذه التجربة للتعرف من خاللها
على مسٌرتها التعلٌمٌة والتربوٌة وما لد تواجهه هذه المدارس من صعوبات ألجل
تذلٌلها ،وفً إطار النظرة الحدٌثة للتعلٌم بؤنواعه ،وفً اطار النظرة الحدٌثة للتعلٌم
بانواعه وفً ظروف اسدلت خٌوطها مخٌمه على العراق وفً حمبة انتابته فٌها.
الحروب والحصار واالحتالل والتخرٌب وتحطٌم البنى التحتٌة لكل عناصر
التصاده بل وحتى بناءه االجتماعً وعند تبلور النواٌا الحسنة ٌوما ً ما إلعادة بنائه
وتنمٌته واعماره وإنماذ ما هو فٌه ٌصبح الدور واضحا ً لما ٌمكن أن ٌموم به التعلٌم
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المهنً فً مٌادٌن الحٌاة كافة من خالل الحد من عرالٌل التنمٌة بما فً ذلن نمص
فً الخبرة والعمالة المإهلة (الهٌازعً :1996 ،ص.)11
تعد المدارس المهنٌة المصدر الرئٌسً العداد أطر مهنٌة عاملة تمع على عاتمها
مهمة العمل فً المفاصل والمطاعات المختلفة بما ٌكفل حاجة المجتمع من االٌدي
العاملة الماهرة لمساٌرة التطور فً المجاالت كافة (ظاهر  :1993،ص ،)15وبهذا
فؤن هذا النوع من المدارس جدٌر باالهتمام وعلٌه ٌجب ان تكون مخرجاتها ذات
كفاءة عالٌة وهذا ٌعتمد على مناهج دراسٌة متطورة تواكب الثورة المعلوماتٌة
المتفجرة فً العالم (المال :1995 ،ص.)35
أهًيت انبحث :
شهد التعلٌم المهنً تطورا ً فً الدول النامٌة السٌما فً الدول التً تتبنى
مروعا ً ناهضا ً سواء على المستوى االلتصادي والصناعً أو على مستوى تنمٌة
الموارد البشرٌة بالطالات العلمٌة والعملٌة ،المتخصصة ،بغٌة اإلسهام فً تصاعد
وتٌرة التطور االلتصادي وآفاله المستمبلٌة وبات من المإكد أن التعلٌم المهنً ٌلعب
دورا ً رٌادٌا ً فً رفد مسٌرة التنمٌة وتشكٌل معطٌاتها على النحو الذي تتضح فٌه
مالمح االلتصاد الوطنً وواجهاته المإثرة فً رفع عجلة التمدم الحضاري إلى أمام.
والشن أن أهمٌة التعلٌم المهنً ال تمتصر على الدول النامٌة حسب بل أن الدول
المتمدمة تولٌه اهتماما ً كبٌرا ً إذ أن من المعروف أن الصناعة التكنولوجٌة الحدٌثة ال
ٌمكنها إحراز تمدم من دون االعتماد على المالكات الفنٌة الكفوءة التً تزداد الحاجة
إلٌها باضطراد فً اتساق ٌتناسب مع حجم وتوسع مجاالت التمدم العلمً
والصناعًٌ ،حتل التعلٌم المهنً ضمن العملٌة التربوٌة مكانا ً مهما ً ألي بلد لعاللته
الوطٌدة بسوق العمل ولكً ٌصبح للعمل دور فً التعلٌم المهنً وٌصبح للتعلٌم
المهنً دورا ً فً مإسسات العمل المختلفة البد من أن ٌكون التخطٌط المستمبلً
للتعلٌم المنهً ونظمه مسإولٌة مشتركة بٌم مإسسات المجتمع كافة ،ولخرٌجً
التعلٌم المهنً المدرة على تنفٌذ المهام المإكلة إلٌهم والمساهمة فً اإلنتاج الفردي أو
الجماعً ضمن تخصصاتهم كما ٌشكل هإالء حلمة الوصل بٌن التمنٌٌن وبٌن العمال
غٌر المهرة فً هرم الموى العاملة بالمإسسة (زوٌلف وآخرون :2114 ،ص)14
وللتعلٌم المهنً دور جوهري فً إعداد لوة عمل مإهلة للتعامل مع الثمافة الحدٌثة
لادر على مواجهة التغٌرات المتسارعة وانعكاساتها على طبٌعة الدول خاصة
المتمدمة منها إلى إدخال إصالحات جذرٌة فً هذا المطاع من خالل تكامل برامج
التعلٌم المهنً وتجسٌرها بالتعلٌم العالً وربطها باحتٌاجات سوق العمل وتؤمٌن
تجاوبه مع المتغٌرات العلمٌة والثمافٌة والتحوالت االجتماعٌة واألوضاع االلتصادٌة
المستجدة (المنظمة العربٌة للتربٌة :1991 ،ص.)61
لمد أضحى التعلٌم المهنً ضرورة اجتماعٌة وحضارٌة خالل العصر
الحدٌث على الرغم من أن هذا النوع من التعلٌم ٌرجع إلٌه الفضل فً إلامة الكثٌر
من الحضارات اإلنسانٌة العرٌمة فً بالدنا العربٌة التً الزالت متؤخرة.
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نتٌجة لملة الجهود المبذولة لالرتماء به نظرٌا ً وتطبٌمٌا ً ولد ٌكون من األجدى
أن ٌعاد النظر فً هذه المسؤلة على الصعٌدٌن السٌاسً وااللتصادي خاصة فً ظل
االستمرار فً سٌاسات االعتماد على الغٌر ،ولكً نرلى بهذا النوع .البد من تسلٌط
الضوء على أهم المشكالت والصعوبات التً تحول دون تحمٌك أهدافه وغاٌاته
والتً نتج عنها عدم تواإم فً األطر الفنٌة بمستوٌاتها المختلفة مع المطلوب لتحمٌك
خطط التنمٌة وهذا من شانه أن ٌضعها على الخطوات األولى نحو خلك نظام تعلٌمً
مهنً كفء وفعال ومرن مرتبط باالحتٌاجات سوق العمل ومتٌسر للجمٌع ومستدام
ولادر على الوفاء بالتزاماته العامة نحو المجتمع( ،العٌسوي :1913 ،ص.)19
وتظهر أهمٌة البحث استنادا على ما تمدم وعلى النحو اآلتً -:
 -1أهمٌة موضوع التعلٌم المهنً بوصفه الماعدة األساسٌة إلعداد كوادر فنٌة تسهم
فً بناء المجتمع.
 -2أهمٌة مرحلة الدراسة المهنٌة بكونها المصدر التً ترفد سوق العمل بالمالكات
المهنٌة الحدٌثة التً تساعد فً بناء الهٌكل التنظٌمً للدولة
ٌ -3سهم البحث الحالً فً مساعدة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وتبصٌرهم فً خلك
مناخات تربوٌة مفتوحة لتطوٌر العمل المهنً فً المدارس المهنٌة.
هدف انبحث :
ٌهدف البحث الحالً إلى تعرف والع التعلٌم المهنً فً محافظة دٌالى من
وجهة نظر الهٌئة التدرٌسٌة.
حدود انبحث :
 الحدود العلمٌة – التعلٌم المهنً الحدود الزمانٌة 2112 – 2111 الحدود المكانٌة – محافظة دٌالىحتديد املصطهحاث
المدرسة المهنية
عرفها (دمحم )1993 ،بؤنها مإسسة اجتماعٌة تعنً بتربٌة وتعلٌم خرٌجً
المدارس المتوسطة خالل مدة زمنٌة معٌنة امدها ثالث سنوات ٌتعرض خاللها
الطالب الى برامج تربوٌة وتدرٌبٌة ومهنٌة وعامة تإهله لممارسة احدى المهن
الزراعٌة او الصناعٌة او التجارٌة (دمحم :1999 ،ص.)5
التعليم المهني
ٌعرفه (فالته" )1994 ،ذلن التعلٌم النظامً الذي ٌتضمن اإلعداد التربوي
والتوجٌه السلوكً باإلضافة إلى اكتساب المهارات والمدرات المهنٌة التً تموم بها
مإسسات نظامٌة" (فالته :2994 ،ص)23
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وعالفه (الخطٌب" )1995 ،هو نمط من التعلٌم النظامً الذي ٌتضمن
اإلعداد التربوي والحساب والمهارات الٌدوٌة والمعرفٌة والمهنٌة والذي تموم به
مإسسات تعلٌمٌة نظامٌة بمستوى الدراسة الثانوٌة لغرض إعداد كوادر فنٌة فً
مختلف االختصاصات الصناعٌة والتجارٌة والزراعٌة بعد فترة أمدها ( )3سنوات
تعمب مرحلة التعلٌم المتوسط (الخطٌب :1995 ،ص.)51
أما تعرٌف الٌونسكو للتعلٌم المهنً" /بؤنه التعلٌم الذي ٌعنً بالجوانب
المختلفة من العملٌة التعلٌمٌة التً تتضمن باإلضافة إلى التعلٌم العام دراسة العلوم
التمنٌة وما شابهها والحصول على المهارات العملٌة واالتجاهات والمٌم والمعرفة
المتعلمة بالمهن فً لطاعات الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة المختلفة" (الحٌلة،
 :1999ص.)22
أما التعرٌف اإلجرائً للتعلٌم المهنً /هو ذلن التعلٌم الذي ٌعد األفراد
المتهان تخصص معٌن وٌشمل ثالثة أنواع (صناعً -زراعً -تجاري).
انفصم انثاني

ادبياث ودراساث سابقت :
 التعليم المهني عالميا ًتخوض معظم دول العالم معارن تارٌخٌة إلصالح أوضاعها بشكل عام
والتعلٌم فٌها بشكل خاص واالنطالق بمجتمعاتها نحو موالع متمدمة فً التطور
والتمدم ،وبذلن تتفاوت الدول فً درجة تمدمها فً التعلٌم عادة ،والتعلٌم المهنً
خاصة ،فبعضها لطعت مراحل متمدمة ومتمٌزة فً هذا المجال ،والبعض األخر
مازالت فً بداٌة الطرٌك (المجلة العربٌة للتعلٌم التمنً :1994 ،صٌ ،)111حظى
التعلٌم المهنً بؤهمٌة بالغة بوصفه ركٌزة من ركائز الحٌاة فً المجتمعات
المعاصرة والمتمدمة والنامٌة على حد سواء (حساوي :1996 ،ص ،)9فال بد من
إعطاء فكرة عامة عن بعض أنظمة التعلٌم المهنً فً بعض الدول األجنبٌة وبعض
الدول العربٌة.
تطور التعلٌم المهنً فً بعض الدول األجنبٌة وبعض الدول العربٌة
أوالً  -:التعلٌم المهنً فً بعض الدول األجنبٌة.
 -1التعلٌم المهنً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -:
إن ما نسمٌه الٌوم بالتعلٌم المهنً بدأ من تدرٌب األفراد فً المستعمرات
األمرٌكٌة حٌث الشباب الصغار كانوا ٌتعلمون الحرف فً المصانع والمزارع
ولكن بعد صدور لانون عام ( )1911انتملت فكرة (التدرٌب الٌدوي) إلى الوالٌات
المتحدة عن أوربا فً نهاٌة المرن التاسع عشر وأدخلت فً بعض المدارس ورش
مٌكانٌكٌة أو صناعٌة ٌجري فٌها تدرٌب الفتٌان على أعمال فً الصناعة بٌنما ال
ٌزالون فً المدرسة وأصبح التعلٌم المهنً فً المدارس العامة جزءا ً معتمدا ً من
التعلٌم العام ،وإن كانت بعض الوالٌات لد أنشؤت مناهج تعلٌم مهنً منفصلة فً
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مدارس منفردة من المدارس العالٌة التملٌدٌة وهكذا ألٌم نظامان منفصالن للمدرسة
العامة أحدهما أكادٌمً واآلخر مهنً (سعٌد :1966 ،ص)91
وفً عام ( )1914أُنشؤت لجنة فدرالٌة لضمان المساعدة والتؤٌٌد للتعلٌم
المهنً وكذلن فً عام ( )1911وهو أول تشرٌع فٌدرالً للتعلٌم المهنً فً هذا
العام إذ نال التعلٌم المهنً تشجٌعا ً منذ صدور لانون (سمٌث هٌوز Smith-
)Haghes
أما االعتراف الكبٌر بؤهمٌة التعلٌم المهنً والدور الذي ٌموم به هذا التعلٌم
فً إعداد الشباب للعمل فكان فً عام ( )1963إذ كان هنان نوعان شائعان من هذا
التعلٌم أحدهما التعلٌم الصناعً وٌسمى الفنون الصناعٌة والتعلٌم الصناعً
االحترافً وٌساعد الطلبة على استكشاف مٌولهم الحرفٌة والعوامل الصناعٌة فً
بٌئتهم وٌتٌح لممدرتهم ولدرت ابتكاراتهم فرصة للظهور وتملن الشباب ناحٌة حرفٌة
معٌنة لٌزاولوها فً مستمبل حٌاته
أما النوع الثانً فهو التعلٌم الزراعً الذي ٌهدف إلى إعداد الطالب للمعٌشة
فً البٌئة الزراعٌة وٌشمل االلتصاد الزراعً واآلالت الزراعٌة والمحاصٌل وإدارة
المزارع وفً عمد الثمانٌات تم التؤكٌد على ضرورة إجراء إصالحات جذرٌة فً
أسالٌب إعداد الشباب للعمل ووالع التعلٌم والتشغٌل السائدٌن فً (الوالٌات المتحدة)
ٌعتمد التخطٌط للمستمبل ومواكبة المتغٌرات المتسارعة فً حمل العمل وهنان نماذج
أو برامج كثٌر أدخلت إلى نظام التعلٌم المهنً لهدف ربطه بسوق العمل ومتطلباته
وهً -:
 -1أكادٌمٌات ثانوٌة المهن -:
تم استحداثها فً فٌالدلفٌا عام  1969واتبعت أسلوبا ً فً معالجة نسب
التسرب أو الرسوب العالٌة فً بعض مدارسها الثانوٌة وتعد أكادٌمٌات المهن بمثابة
برامج لمنع التسرب واإلعداد للتعلٌم مابٌن الثانوي وتستخدم هذه األكادٌمٌات أسلوب
(مدرسة ضمن مدرسة)
 -2برامج التعلٌم التعاونً -:
تتم إدارة وتنظٌم التعلٌم التعاونً من المدارس نفسها جزاء من برامج التعلٌم
المهنً فٌها وفً هذا النوع من التعلٌم ٌموم المدرسون عادة ً بزٌارة التالمٌذ فً مولع
العمل دورٌا ً وٌتولى المشرف فً مولع العمل أداء التالمٌذ وبهذا التعلٌم التعاونً
ٌموم بربط خبرات سوق العمل فً حمل التخصص مع برامج المدارس الثانوٌة.
 -3استكشاف المهن -:
من عدد من الدول المتمدمة منها السوٌد وهو برامج الستكشاف المهن ضمن
المناهج الدراسٌة فً مراحل مبكرة من الدراسة وٌموم تالمٌذ المدارس االبتدائٌة
بزٌارة موالع العمل والتحدث مع العاملٌن فٌها وٌنصب اهتمام التعلٌم المهنً على
مدى لدرته وربط التعلٌم المهنً باحتٌاجات سوق العمل وبخاصة إنفراد مإسسات
معٌنة ببرامج خاصة بؤغراض إعداد المهنٌٌن (المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة،
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 :1991ص .)31-29ولد استفادت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من تجارب الدول
التً سبمتها فً مجال ربط التعلٌم المهنً باحتٌاجات سوق العمل مثل (ألمانٌا-
الٌابان) فاعتمدت برامج اإلصالح التعلٌم من خالل تطوٌر المناهج الدراسٌة
والبرامج التدرٌبٌة وتكٌٌفها إلكساب المهارات العملٌة والمهنٌة التً ٌتطلبها حمل
العمل خالل المراحل الدراسٌة التً تسبك التعلٌم الجامعً ولد اعتمدت برامج كثٌرة
استهدفت إصالح التعلٌم وربطه باحتٌاجات سوق العمل من خالل أبعاد ثالثة-:
 -1تكامل التعلٌم األكادٌمً والتعلٌم المهنً.
 -2تكامل الخبرات بٌن التعلٌم المستند على العمل والتعلٌم المستند على الدراسة.
 -3التكامل بٌن التعلٌم الثانوي والتعلٌم ما بعد الثانوي.
ولد اعتمدت نماذج للتجدٌدات فً برامج التكامل بٌن التعلٌم والعمل ومنها -:
 -1برامج اإلعداد الثمافً وٌشمل -:
* الكلٌة التمنٌة -:
أ -كفاٌات المناهج الدراسٌة
ب -المناهج المخصصة
* منهجٌة إعداد المناهج
* مناهج اإلعداد الثمافً األساسٌة
أ -كفاٌات العلوم
ب -كفاٌات الرٌاضٌات
 -2برامج الوكالة األمرٌكٌة الكندٌة لتكنولوجٌا التدرٌس وتشمل المناهج والوحدات
 -3أكادٌمٌات ثانوٌة المهن (دمحم :1994 ،ص)112
ثانٌا ً  -:التعلٌم المهنً فً بعض الدول العربٌة.
 -1التعلٌم المهنً فً األردن.
ٌعود تارٌخ التعلٌم المهنً فٌه إلى عام ( )1924حٌث أنشؤت دائرة المعارف
األردنٌة أول مدرسة صناعٌة فً عمان ولد تؤسست المدارس المهنٌة فً عمان على
وفك التسلسل الزمنً حٌث بداء التعلٌم الزراعً على صورة مدرسة زراعٌة
متوسطة عام ( )1951وإن أول مدرسة زراعٌة تؤسست عام ( )1939وتؤسس
التعلٌم التجاري عام ( .)1961أم بداٌة التعلٌم االلتصاد المنزلً للبنات فكان عام
( )1956والتعلٌم البرٌدي عام ( )1915والتمرٌض عام ( )1915والتعلٌم الفندلً
(.)1991
ولد حددت الوزارة ثالث سنوات دراسٌة إلنهاء متطلبات برامج اإلعداد
المهنً لكل تلن الفروع وٌهدف التعلٌم المهنً (الشامل والتطبٌمً) فً األردن إلى
إعداد الموى العاملة المإهلة والمدربة .ضمن مستوٌات العمل األساسٌة فً
المجاالت الصناعٌة والحرفٌة وإلى إعداد الذٌن تتوافر لدٌهم المدرات والرغبات
المناسبة فً دراسة تطبٌمٌة وهندسٌة أعلى( .نصرهللا :1993 ،ص)115،114
وهنان برنامجان رئٌسٌان للتعلٌم الثانوي المهنً فً األردن وهما-:
 -1التعلٌم الثانوي الشامل  -:ومدته سنتان وٌطلك على خرٌجٌه (المهنٌون على وفك
مستوٌات العمل المهنٌة المعتمدة فً األردن وٌمدم الطلبة فً نهاٌة شهادة الدراسة
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الثانوٌة العامة المهنٌة حٌث تإهلهم للعمل إلكمال دراستهم فً الجامعات أو المعاهد
العلٌا.
 -2التعلٌم الثانوي التطبٌمً -:ومدته سنتان وخرٌجو هذا النوع ٌمكنهم التمدم
المتحان شهادة الدراسة الثانوٌة العامة بعد سنة من إنهائها للبرنامج التدرٌسً
و ٌطلك علٌهم (العمال الماهرون) (المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة:1991 ،
ص )119،119وٌتم إعدادهم فً مراكز التلمذة الصناعٌة التابعة لمإسسة التدرٌب
المهنً التً تطبك برامج خاصة ٌتلمى فٌها الطلبة خالل السنتٌن األولى والثانٌة
دروسا ً نظرٌة لمدة ٌومٌن فً األسبوع وٌمضً الطالب السنة الثالثة كاملة فً مولع
العمل تحت إشراف مإسسة التدرٌب المهنً والمصانع .
أما بالنسبة إلى الطلبة المسجلٌن فً التعلٌم المهنً فمد بداء باالرتفاع
التدرٌجً ابتداءا من العام الدراسً  19/91إذ بلغ عدد الطلبة ( )3226طالب وفً
العام الدراسً 93/92بلغ عدد الطلبة ( )11111طالب أما فً العام  91/91فمد بلغ
( )11619طالباً.
ومن أهداف هذا النوع من التعلٌم االستٌعاب الواعً للتكنولوجٌا والتعامل
معها وتطوٌرها والعمل على مواجهة متطلبات العمل واكتساب المهارات العامة
والتخصصٌة بما ٌسد حاجة سوق العمل وٌرتبط بشكل مباشر باحتٌاجات التنمٌة
الحالٌة والمخططة ،كذلن إتاحة الفرصة للطلبة الذٌن تتوافر لدٌهم الرغبات
والمدرات المناسبة الستكمال متطلبات االلتحاق بمإسسات التعلٌم العالً وإكساب
الطلبة المدرة على أداء العملٌات الصناعٌة والحرفٌة حسب األصول والمعاٌٌر الفنٌة
وإعدادهم للتعامل والتفاعل مع التمنٌات الحدٌثة وتنمٌة استعداداتهم للتطور معها.
(حساوي :1996 ،ص( )126،121نصر هللا ،1993 :ص( )122الجراجرة،
 :1996ص( )199االتحاد العربً للتعلٌم التمنً :1993 ،ص.)69
أوال -:التعلٌم المهنً فً العراق
ٌعد العراق فً طلٌعة البلدان العربٌة وبلدان المنطمة فً نشوء هذا النوع من التعلٌم
فٌه على الرغم من أن بداٌاته تمتد إلى نهاٌات المرن التاسع عشر أو بداٌة المرن
الماضً وبالتحدٌد عام ( .)1911إذ شرع فً العهد العثمانً بتؤسٌس أول مدرسة
خاصة للصناعة فً بغداد ثم جرى توزٌع الطالب الممبولٌن فٌها إلى عدة فروع ثم
جهزت المدرسة بالمكائن واآلالت الالزمة من أوربا وكانت الدراسة فٌها (خمس
سنوات) بعد الدراسة االبتدائٌة أو ما ٌعادلها آنذان وتدرس فٌها الدروس النظرٌة
والعملٌة (ألحدٌثً :1991 ،ص)3
تعد المدٌرٌة العامة للمناهج والكتب هً إحدى أهم المدٌرٌات العامة فً
وزارة التربٌة وهً المسئولة عن إعداد الكتاب المدرسً الذي هو حلمة مهمة فً
العملٌة التربوٌة والذي ٌتوجب العمل دائما ً وباستمرار على تطوٌرها ورفع مستوى
العاملٌن فٌها (عباس :1996 ،ص .) 1فمد تم وضع الخطط الدراسٌة بما ٌتناسب
وحاجة االختصاصات المثبتة فٌها بحٌث ال تمل الدروس العملٌة عن ( )%51من
الساعات الدراسٌة الممررة على األلل ،وتم إتباع نظام التخصص فً التدرٌس
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وتوزٌع االختصاصات على المدارس وفك إمكاناتها الفنٌة ،وتوفٌر المختبرات
والمعامل والورش مع كافة التجهٌزات من أثاث ومعدات ومكائن ووسائل تعلٌمٌة
أخرى بما ٌضمن تحسٌن المردود التعلٌمً وتمٌس العمل والتجهٌز فً المدارس
المهنٌة طبما ً للتوسع الحاصل فٌها ووفك مستلزمات تطوٌرها ،ذلن ٌعتمد على
تنسٌك المناهج الدراسٌة فً الدراسة اإلعدادٌة المهنٌة مع منهج الدراسة فً المعاهد
المهنٌة والكلٌات ذات العاللة (الجمهورٌة العرالٌة :1994 ،ص )91-91وبذلن ٌعد
العراق فً طلٌعة البلدان العربٌة وبلدان المنطمة فً نشوء هذا النوع من التعلٌم فٌه،
أما جذور التفكٌر فً تؤسٌس مدرسة زراعٌة فٌرجع إلى سنة ( )1919حٌث طلب
أعضاء المجلس العمومً لوالٌة بغداد فتح مدرسة زراعٌة إال أن ذلن لم ٌتحمك .ثم
تؤسست مدرسة للصنائع فً كركون حٌث أن عدد مالكها كان متؤلفا ً من كاتب
ومعلم واحد فً سنة (( )1913الحدٌثً :1991 ،ص )3وبعدها أصبح عدد هذه
المدارس حتى عام ( )1922ثالث مدارس مهنٌة (صناعٌة) فً العراق وهً
(بغداد ،البصرة ،كركون) وتم التخطٌط فً السنوات الفعلٌة ألالحمة بفتح مدرسة
صناعٌة فً (الموصل والنجف) إال أن ضعف التخصٌصات حال دون ذلن ،ولد
تؤرجحت أعداد الممبولٌن فً هذه المدارس بٌن مدة وأخرى ،لذلن ظلت المدارس
المهنٌة (الصناعٌة بالتحدٌد) غٌر مستمرة ومهددة باإلغالق (العارف:1993 ،
ص)241-241
ثانٌا ً  -:أهداف التعلٌم المهنً فً العراق
وفً ضوء ما صدر من أهداف تخص التعلٌم المهنً كانت عام  1999وهً
ما ٌؤتً-:
أ -أهداف تكامل الشخصٌة -تمكٌن الطلبة من -:
أوالً -:تعمٌك وعٌهم بؤهمٌة النشاطات الرٌاضٌة وحاجاتهم إلٌها فً ضمان سالمتهم
الجسمٌة والعملٌة والوجدانٌة ومواصلة تنمٌة استعداداتهم ولدراتهم ورعاٌتها بشكل
متوازن وربما ٌمكن توظٌفها ،وفً مجاالت عملهم المهنً.
ثانٌا ً  -:فهم أسس السالمة المهنٌة.
ثالثا ً  -:إدران أهمٌة الغذاء فً بناء الجسم.
رابعا ً  -:اكتساب العادات الصحٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة السلٌمة لدٌهم.
خامسا ً  -:ترسٌخ عادة المطالعة الحرة.
سادسا ً  -:اكتساب مهارة التثمٌف الذاتً.
سابعا ً  -:إدران أهمٌة التفكٌر العلمً.
ثامنا ً  -:التفكٌر المستمل وتؤكٌد الذات.
تاسعا ً  -:تمدٌم المٌم الجمالٌة واالستمتاع بها وتنمٌة لابلٌتهم فٌها.
عاشراً -:تعمٌك إٌمانهم باهلل والمٌم الروحٌة واألخاللٌة التً جاءت بها األدٌان
السماوٌة.
ب /الهدف العلمً  :تمكٌن الطلبة من :
أوال :اكتساب المعلومات والخبرات العلمٌة التً تساعدهم على أداء أدوارهم
بوصفهم عماالً مهرة فً مجال أعمالهم المٌدانٌة واإلنتاجٌة المتنوعة وتطوٌرها
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ثانٌا ً -:استثمار التدرٌب لغرض اإلنتاج وفك مشارٌع إنتاجٌة محددة موجه للمساهم
فً تطوٌر الثروة الوطنٌة.
جـ /الهدف االجتماعً -:تمكٌن الطلبة من :
أوال -:إدران أهمٌة العاللة الوثٌمة بٌن التعلٌم المهنً وخطط التنمٌة الشاملة
ثانٌاً -:فهم األنظمة االجتماعٌة والتعرف على مإسساتها وخاصة فً نطاق عمل
المنظمات المهنٌة والجماهٌرٌة ودورها فً تنمٌة المجتمع.
ثالثاً -:معرفة واجباتهم وحمولهم وتهٌئة الفرص لممارستها داخل المدرسة المهنٌة
وخارجها.
رابعاً -:إدران أهمٌة األسرة باعتبارها النواة األولى فً بناء المجتمع وكونهم
مسإولٌن عن تكوٌن اسر فً المستمبل (جمهورٌة العراق :1999 ،ص.)15-9
ثالثاُ -:الدراسات السابمة
أوال -:دراسات محلٌة
 -1دراسة نعمة ()1992
ثانٌاً -:دراسات عربٌة
 -1دراسة العلجونً ()1999
 دراسة نعمة ()1992((تموٌم اإلعداد المهنً لطلبة كلٌات التربٌة فً الجامعات العرالٌة))
هدفت الدراسة إلى تموٌم اإلعداد المهنً (الموضوعات التربوٌة والنفسٌة والتطبٌمات
التدرٌسٌة) لطلبة كلٌات التربٌة فً الجامعات العرالٌة من وجهة نظر التدرٌسٌٌن.
استعمل الباحث االستبانة أداة الدراسة األساسٌة إذ تضمنت ( )51فمرة تضمها ()6
مجاالت
أهم الوسائل اإلحصائٌة التً استخدمها الباحث هً -:
 -1النسبة المئوٌة
 -2ومعادلة سكوت
 -3وحدة المشكلة
وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة -:
 -1إن المنهج ال ٌساعد وبدرجة كبٌرة الطلبة على تشخٌص المشكالت التً
ٌواجهونها وال ٌكسبهم المهارات المهنٌة وال ٌنمً فٌهم التفكٌر العلمً واالتجاه
االٌجابً
 -2الساعات المخصصة للوسائل التعلٌمٌة للٌلة جدا ً
 دراسة العلجوني ()8991((تموٌم برنامج التعلٌم الفنً التجاري من وجهة نظر سوق العمل األردنً))
هدفت الدراسة للتعرف على:
 -1فاعلٌة برنامج التعلٌم الثانوي التجاري فً سوق العمل األردنً من وجهة نظر
الخرٌجٌن ،ووجهة نظر المسئولٌن علٌهم
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 -2أوجه التشابه واالختالف بٌن وجهات نظر الخرٌجٌن والمسئولٌن نحو فاعلٌة
برنامج التعلٌم الثانوي التجاري من سوق العمل األردنً
استخدمت الباحثة المنهج الوصفً التحلٌلً وتكونت عٌنة الدراسة من ()165
خرٌجا ً و( )111مسئوالً
وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة -:
 -1البرنامج ٌكون ناجحا ً بدرجة متوسطة من وجهة نظر الخرٌجٌن والمسئولٌن فً
سوق العمل األردنً.
أهم التوصٌات التً توصلت إلٌها الدراسة
 -1إعادة النظر فً برنامج التعلٌم الثانوي التجاري لٌحمك التواإم مابٌن المدرسة
وسوق العمل وزٌادة فترة التدرٌب المٌدانً فً المدرسة والمإسسات العامة
والخاصة( .العجلونً ،1999 ،ص)114
انفصم انثانث

إجراءاث انبحث
ٌتناول هذا الفصل استعراض اإلجراءات التً لام بها الباحثون من حصر
المجتمع واختٌار عٌنته وخطوات بناء أداء البحث وتطبٌمها والوسائل اإلحصائٌة
التً استخدمت فً تحلٌل نتائج البحث وعلى النحو اآلتً -:
مجتمع البحث
ٌشمل مجتمع البحث جمٌع مدرسً ومدرسات المدارس المهنٌة فً محافظة
دٌالى للعام الدراسً 2112 -2111
عينة البحث
بلغت عٌنة البحث ( )112مدرسا ً ومدرسة فً مدارس التعلٌم المهنً
والجدول (ٌ )1وضح ذلن.
أداة البحث
من اجل جمع المعلومات المتعلمة بتموٌم التعلٌم المهنً فً المدارس المهنٌة
فمد استخدمت الباحثة استبانة تكونت من ( )21فمرة والملحك (ٌ )1بٌن ذلن
بناء االداة
اعتمدت الباحثة أسلوب االستبانة المفتوحة التً تضمنت سإالٌن ،لغرض
جمع البٌانات والمعلومات المتعلمة بتموٌم التعلٌم المهنً فً المدارس المهنٌة
موضوع البحث إذ وزعت على ( )5مدارس والجدول (ٌ )2وضح ذلن بوالع ()6
مدرسٌن ومدرسات حٌث بلغ مجموعها ( )31مدرس ومدرسة لٌتسنى للباحثة
االستبانة المغلمة من خاللها ملحك ( .)1وبعد جمع المعلومات من االستبانة المفتوحة
تم بناء االستبانة المغلمة أداة أساسٌة للبحث (ملحك)2
الصدق الظاهر لألداة
صدق األداة -:
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للتؤكد من مدى صحة فمرات االستبانة فً لٌاس هدف البحث عرضت فمرات
االستبانة والبالغ عددها ( )25فمرة على عدد من الخبراء ملحك ( )3فً اختصاص
التربٌة وعلم النفس واإلدارة التربوٌة لتمرٌر صالحٌة الفمرات والترح بعضهم
تعدٌل صٌاغة بعض الفمرات لغوٌا ً فكانت النتٌجة تؤٌٌدهم للفمرات الصالحة وعددها
( )25فمرة  ،إذ اعتبر الباحث موافمة ( )%91فؤكثر من الجزاء للفمرات الصالحة
وألل من ( )%91غٌر الصالحة ،ثم لام الباحث بوضع بدائل أمام كل فمرة تصف
تموٌم التعلٌم المهنً وهً ،موافك ،موافك احٌانا ً ،غٌر موافك .ولد أعطى كل بدٌل
درجة محددة ،إذ أن البدٌل موافك( ،)3موافك أحٌاناً( ،)2غٌر موافك (.)1
ثبات األداة -:
ٌتصف االختبار الجٌد بالثبات .واالختٌار الثابت هو الذي ٌعطً نتائج
متماربة أو نفسها إذ طبك أكثر من مرة فً ظروف متماثلة (ذولان عبٌدان وآخرون،
 ،1999ص )159ولكً تتحمك الباحثة من االختبار لامت باستخدام طرٌمة االختٌار
وأعادته على عٌنة مكونة من ( )21مدرس ومدرسة واختٌرت باألسلوب المرحلً
العشوائً بمرتٌن بفاصل زمنً أسبوعٌن ،فكان الثبات ( )%91حسب معادلة
بٌرسون ،وهو ثبات جٌد وأنه إذ كان الثبات فً المماٌٌس النفسٌة أكثر من ()%11
فٌشٌر لوجوده كعاللة حمٌمة بٌن المتغٌرٌن (.)Lindquist, 1950.p279
تطبيك األداة -:
وزعت االستبانات بصٌغتها النهائٌة التً شملت أربعة مجاالت لكل مجال
( )5فمرات على مجتمع البحث للفترة من ( )11/11 -11/2وأمام كل فمرة ثالثة
بدائل (موافك -موافك احٌانا ً -غٌر موافك) حسب طرٌمة لٌكرت وهذه البدائل تسمح
فً التعبٌر عن شدة االختبار على كل فمرة من فمرات االستبانات ( Jittle: 1967.
.)P.213
وبهذه الطرٌمة ربما ٌتم الحصول على استجابات سهلة ومضبوطة لٌصبح
بناء الممٌاس بؤسلوب موضوعً حدٌث (العٌسوي1913 ،ن ص.)125،115
الوسائل اإلحصائية
 -1معادلة ارتباط بٌرسون الستخراج الثبات (البٌاتً ،1911 ،ص)261
 -2الوسط المرجح الستخراج حدة الفمرة (البٌاتً واثناسٌوس،1911،
ص)191،136
انفصم انرابع
جدول( )8يبين حدة فمرات االستبانة ألفراد عينة البحث والتسلسل المديم والجديد
للفمرات
التسل
حدة التسلسل
الفمرات
سل
الفمرة الجدٌد
المدٌم
المجال األول -:اإلدارة والمدرسون
أ
1
 1تنمً مهارات الطلبة بما ٌتماشى مع رغباتهم
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ضعف اإلمكانٌات لمٌاس الجانب المهاري لدى الطلبة
بعض المدرسٌٌن ٌفضلون التعلٌم العام على التعلٌم
المهنً
للة اهتمام بعض إدارات المدارس بمجالس اآلباء
والمدرسٌن
ضعف دور اإلدارة والمدرسٌٌن فً ترغٌب الطلبة
للتعلٌم المهنً
المجال الثانً -:الطلبة
للة توفٌر فرص تعٌٌن الخرٌجٌن
ضعف فرص المبول للطلبة الخرٌجٌن فً الجامعات
والمعاهد
ضعف كفاٌة اإلعالم والتثمٌف العام للطلبة
تعتبر المدارس المهنٌة مجاالً للطلبة ذوي المستوى
العلمً المتوسط واألدنى للطلبة
آلٌة المبول فً المدارس المهنٌة تعتمد على المعدالت
الضعٌفة
المجال الثالث -:المناهج
رفد منشآت الدولة بالكوادر الفنٌة
ضعف المناهج العلمٌة والعملٌة وعدم مواكبتها لتطورات
العصر
مناهج التعلٌم المهنً ال توفر نشاطات خارج المدرسة
للطلبة
االهتمام بالجانب النظري وإهمال الجانب العلمً
مناهج التعلٌم المهنً الل ثمافة وتشوٌما ً من مناهج التعلٌم
العام
المجال الرابع -:المستلزمات المادٌة والبشرٌة
ضعف الدعم المادي للمدارس المهنٌة
تمادم األدوات واألجهزة المختبرٌة
عدم كفاٌة األبنٌة المدرسٌة ومالئمتها
للة المواد األولٌة الالزمة ألداء التمارٌن التعلٌمٌة
تهٌئة مالكات فنٌة وسطٌة ذات مهارة وخبرة لادرة علة
النهوض بالوالع المهنً
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2
3
4
5
69،2

1

63،2
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59،2

3

42،2

4

24،2

5

54،2

1

22،2

2
3

95،1

4

91،1

5

69،2
62،2
59،2
56،2

1
2
3

56،2

نتائج البحث وتفسيرها
إن معظم فمرات االستبانة نالت درجات فوق المتوسط والمحصورة بٌن ()69،2
ألعلى درجة .و( )61،1أللل درجة على أن المتوسط ( .)2وفٌما ٌؤتً توضٌح
فمرات االستبانة -:
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أ -المجال األول  -:األداة والمدرسون -:
 -1أن الفمرة األولى (تنمٌة مهارات الطلبة بما ٌتماشى مع رغباتهم) لد حصلت على
لٌمة ذات داللة إحصائٌة بموة ( )31،2وهذا ٌعنً أن هذه المدارس تساعد على
تنمٌة المهارات والمدرات العلمٌة لطلبتها.
 -2إن الفمرة الثانٌة (ضعف اإلمكانٌات لمٌاس الجانب المهاري لدى الطلبة) لد
حصلت على لٌمة ذات داللة إحصائٌة وبموة ( )31،2وهذا ٌدل على إن إمكانٌات
المدرس ضعٌفة لمٌاس الجانب المهاري.
 -3إن الفمرة الثالثة (بعض المدرسٌن ٌفضلون التعلٌم العام على التعلٌم المهنً) لد
حصلت على لٌمة ذات داللة إحصائٌة وبموة ( )16،2وهذا ٌعنً أن بعض
المدرسٌن فً المدارس المهنٌة ال ٌفضلون العمل فً مدارسهم.
 -4إن الفمرة الخامسة (لملة اهتمام بعض إدارات المدارس بمجالس اآلباء
والمدرسٌن) لد حصلت على لٌمة ذات داللة إحصائٌة وبموة ( )11،2وهذا ٌعنً
ابتعاد إدارة المدرسة عن الجو األسري.
 -5إن الفمرة الرابعة (ضعف دور اإلدارة والمدرسٌن فً ترغٌب الطلبة للتعلٌم
المهنً) لد حصلت على لٌمة غٌر دالة إحصائٌة ( )61،1وهذا ٌعنً أنها ال تشكل
مشكلة.
ب -المجال الثنً  -:الطلبة -:
 -1إن الفمرة الثانٌة (للة توفٌر فرص تعٌٌن الخرٌجٌن) لد حصلت على لٌمة ذات
داللة إحصائٌة وبموة ( )69،2مما ٌدل على أن فرصة تعٌٌن الخرٌجٌن من هذه
المدارس ضعٌفة.
 -2إن الفمرة األولى (ضعف فرص المبول للكلٌة الخرٌجٌن فً الجامعات والمعاهد)
لد حصلت على لٌمة ذات داللة إحصائٌة وبموة ( )2،63مما ٌدل على أن فرص
إكمال الدراسة الجامعٌة لخرٌجً هذه المدارس ضعٌفة بعد نجاحهم وتخرجهم.
 -3إن الفمرة الثالثة (ضعف كفاٌة اإلعالم والتثمٌف العام للطلبة) ولد حصلت على
لٌمة داللة إحصائٌة وبموة ( )59،2مما ٌدل على أن وسائل اإلعالم لاصرة فً دعم
هذا النمط من التعلٌم.
 -4إن الفمرة الرابعة (تعتبر المدارس مجاالً للطلبة ذوي المستوى العلمً المتوسط
واألدنى للطلبة) ولد حصلت على لٌمة داللة إحصائٌة وبموة ( )42،2وهذا ٌعنً أن
المناهج الدراسٌة لهذه المدارس مالئمة لمستوى تفكٌر طلبتها.
 -5إن الفمرة الخامسة (آلٌة المبول فً المدارس المهنٌة تعتمد على المعدالت
الضعٌفة) لد حصلت على لٌمة ذات داللة إحصائٌة .وبموة ( )24،2ما ٌإكد
ضرورة االهتمام بالجانب النوعً كشرط للمبول بالتعلٌم المهنً.
ج -المجال الثالث  -:المناهج -:
 -1إن الفمرة الخامسة (رفد منشآت الدولة بالكوادر الفنٌة) لد حصلت على لٌمة ذات
داللة إحصائٌة وبموة ( )54،2ما ٌدل على أهمٌة المدارس المهنٌة فً دعم سوق
العمل.
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 -2إن الفمرة األولى (ضعف المناهج العلمٌة والعملٌة وعدم مواكبتها لتطورات
العصر) لد حصلت على لٌمة ذات داللة إحصائٌة .وبموة ( )22،2ما ٌتطلب إعادة
النظر بالمناهج وتطوٌرها.
 -3إن الفمرة الرابعة (مناهج التعلٌم المهنً ال توفر نشاطات خارج المدرسة
لطلبتها) لد حصلت على لٌمة ذات داللة إحصائٌة ( )21،2وهذا ٌإكد ضرورة
إعادة النظر بالمناهج وتطوٌرها.
 -4إن الفمرة الثانٌة (االهتمام بالجانب النظري وإهمال الجانب العملً) لد حصل
على لٌمة غٌر دالة إحصائٌة وبموة ( )95،1وهذا ٌعنً إنها ال تشكل مشكلة.
 -5إن الفمرة الثالثة (مناهج التعلٌم المهنً ألل ثمافة وألل تشوٌك من مناهج التعلٌم
العام) لد حصلت على لٌمة غٌر دالة إحصائٌة وبموة ( )91،1وهذا ٌعنً إنها ال
تشكل مشكلة.
د -المجال الرابع  -:المستلزمات المادٌة والبشرٌة -:
 -1إن الفمرة األولى (ضعف الدعم المادي للمدارس المهنٌة) لد حصلت على لٌمة
ذات داللة إحصائٌة وبموة ( )69،2وهو ما ٌإشر ضرورة زٌادة التخصصات
المالٌة للمدارس المهنٌة.
 -2إن الفمرة الثنٌة (تمادم األدوات واألجهزة المختبرٌة) لد حصلت على لٌمة ذات
داللة إحصائٌة .وبموة ( )62،2ما ٌإكد الحاجة الماسة لرفد مدارس التعلٌم المهنً
بالتمنٌات واألجهزة الحدٌثة.
 -3إن الفمرة الرابعة (عدم كفاٌة األبنٌة المدرسٌة ومالئمتها) لد حصلت على لٌمة
ذات داللة إحصائٌة وبموة ( )59،2ما ٌدل على عدم مالئمة األبنٌة الحالٌة وعدم
كفاٌتها وتمادمها.
 -4إن الفمرة الثالثة (للة المواد األولٌة الالزمة ألداء التمارٌن التعلٌمٌة) لد حصلت
على لٌمة ذات داللة إحصائٌة .وبموة ( )56،2وهذا ٌإشر حاجة المدارس المهنٌة
لمواد الالزمة لتطوٌر الجوانب العملٌة.
 -5إن الفمرة الخامسة (تهٌئة مالكات فنٌة ذات مهارة وخبرة لادرة على النهوض
بالوالع المهنً) لد حصلت على لٌمة ذات داللة إحصائٌة .وبموة ( )56،2ما ٌدل
على أهمٌة رفد التعلٌم المهنً بالمالكات ذات اإلمكانٌات والمدرات العلمٌة المالٌة
للنهوض بالوالع المهنً.
االستنتاجاث :
 -1بالرغم من اهتمام الدولة بمطاع التعلٌم المهنً بشكل مهنً ،وبهذه المدارس
بشكل خاص ،فمد ظهر هنان نمص فً األجهزة والمعدات الالزمة بالمدارس
المهنٌة.
 -2ال زال التعلٌم المهنً ضعٌف االرتباط بالتطورات التكنولوجٌة فً المطر وفً
العالم ،وهو الل استجابة لهذه التطورات.
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 -3التطبٌك العملً لطالب هذه المدارس فً المإسسات والمعامل ،هو احد الفعالٌات
المطلوبة ،إال انه لم ٌنل االهتمام المطلوب ال من المدرسة وال من المسإولٌن عن
هذه المدارس وال توجد له أي نظام بذلن.
انتىصياث :
 -1زٌادة الوعً من خالل وسائل اإلعالم
 -2استحداث اختصاصات مهنٌة جدٌدة تسهم من جذب الطلبة وتوفر للخرٌج فرصة
عمل فً المجاالت التً ٌتطلبها سوق العمل فً الولت الحاضر.
 -3إٌجاد األبنٌة المناسبة لمدارس التعلٌم المهنً.
 -4إعادة النظر بالمناهج التربوٌة الخاصة بالتعلٌم المهنً وبما ٌتالئم مع التطور
العلمً فً العالم.
 -5رفد مدارس التعلٌم المهنً باألجهزة والتمنٌات الحدٌثة لمواكبة التطور العلمً
فً دول العالم المتمدم.
 -6اهتمام المدرسٌن بالجانب المهاري لدى الطلبة
 -1إٌجاد فرص تعٌن مناسبة للطلبة خرٌجً مدارس التعلٌم المهنً
 -9رفد مدارس التعلٌم المهنً بالمالكات العلمٌة الجٌدة والمدربة تدرٌبا ً جٌدا ً
لتحسٌن الجانب النوعً وتحسٌن جودة التعلٌم.
 -9االهتمام بالتدرٌب العملً وعدم االلتصار على الجوانب النظرٌة.
 -11زٌادة عدد المدارس المهنٌة وألسامها.
املقرتحاث :
 -1إجراء بحوث مماثلة على مستوى المحافظات
 -2إجراء بحوث مماثلة من وجهة نظر المشرفٌن والمدٌرٌن

ت
1
2

ت
1
2

جدول ()1
ٌبٌن وصف العٌنة
نوع العٌنة
المدرسٌن
المدرسات
المجموع

المجموع
69
53
112

جدول ()2
ٌبٌن مدارس مجتمع البحث والهٌؤة التدرٌسٌة
عدد المدرسٌن
جنسها
اسم المدرسة
121
بنٌن
اعدادٌة بعموبة الصناعٌة
41
بنٌن
اعدادٌة بعموبة المهنٌة
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3
4
5

اعدادٌة التحدي المهنٌة
اعدادٌة بعموبة المهنٌة
اعدادٌة حطٌن الصناعٌة الرائدة
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31
61
114

بنات
بنات
بنٌن

ملحك ()1
إلى  /إدارة .............
م  /إستبانة استطالعٌة
تروم الباحثة إجراء دراستها (والع التعلٌم المهنً فً محافظة دٌالى من وجهة نظر
الهٌؤة التدرٌسٌة) ولهذا الغرض تتوجه الباحثة إلى حضراتكم فً هذه االستبانة
المفتوحة للتفضل باإلجابة على األسئلة المطروحة بمصدالٌة وموضوعٌة خدمة
ألغراض البحث العلمً
مع فائك الشكر واالحترام
ٌرجى تثبٌت آرائكم بحسب المجاالت اآلتٌة
 -1ما أهم الجوانب االٌجابٌة فً مدارس التعلٌم المهنً برأٌن ؟

 -2ما أهم الجوانب السلبٌة فً مدارس التعلٌم المهنً برأٌن ؟
الباحثة
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ملحك ()2
م  /استبانة
ت
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

أوافك

الفمرات
المجال األول -:اإلدارة والمدرسون
تنمً مهارات الطلبة بما ٌتماشى مع رغباتهم
ضعف اإلمكانٌات لمٌاس الجانب المهاري لدى الطلبة
بعض المدرسٌٌن ٌفضلون التعلٌم العام على التعلٌم المهنً
ضعف دور اإلدارة والمدرسٌٌن فً ترغٌب الطلبة للتعلٌم
المهنً
للة اهتمام بعض إدارات المدارس بمجالس اآلباء والمدرسٌن
المجال الثانً -:الطلبة
ضعف فرص المبول للطلبة الخرٌجٌن فً الجامعات والمعاهد
للة توفٌر فرص تعٌٌن الخرٌجٌن
ضعف كفاٌة اإلعالم والتثمٌف العام للطلبة
تعتبر المدارس المهنٌة مجاالً للطلبة ذوي المستوى العلمً
المتوسط واألدنى للطلبة
آلٌة المبول فً المدارس المهنٌة تعتمد على المعدالت الضعٌفة
المجال الثالث -:المناهج
ضعف المناهج العلمٌة والعملٌة وعدم مواكبتها لتطورات
العصر
االهتمام بالجانب النظري وإهمال الجانب العلمً
مناهج التعلٌم المهنً الل ثمافة وتشوٌما ً من مناهج التعلٌم العام
مناهج التعلٌم المهنً ال توفر نشاطات خارج المدرسة للطلبة
رفد منشآت الدولة بالكوادر الفنٌة
المجال الرابع -:المستلزمات المادٌة والبشرٌة
ضعف الدعم المادي للمدارس المهنٌة
تمادم األدوات واألجهزة المختبرٌة
للة المواد األولٌة الالزمة ألداء التمارٌن التعلٌمٌة
عدم كفاٌة األبنٌة المدرسٌة ومالئمتها
تهٌئة مالكات فنٌة وسطٌة ذات مهارة وخبرة لادرة علة
النهوض بالوالع المهنً
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ت
1
2
3
4
5

ملحك رلم ()3
اسماء الخبراء
اسم الخٌر
ا.د مهند دمحم عبد الستار
ا.م.د معن لطٌف كشكول
م.د  -بشرى اعناد مبارن
د -علً إبراهٌم األوسً
د -إخالص علً حسٌن
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االختصاص
كلٌة التربٌة األساسٌة
كلٌة التربٌة األساسٌة
كلٌة التربٌة األساسٌة
كلٌة التربٌة األساسٌة
كلٌة التربٌة األساسٌة

املصادر
أوال ً  -:المصادر العربية
 .1ألحدٌثً ،منبر فخري.صالح .الصعوبات التً تواجه مدرسً التربٌة الفنٌة
فً المرحلة الثانوٌة فً محافظة بغداد وممترحاتهم لحلها ،جامعة بغداد ،كلٌة
الفنون الجمٌلة( ،1991 ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة) .
 .2البٌاتً ،عبد الجبار توفٌك واثنا سٌوس زكرٌا :1911 ،اإلحصاء الوصفً
واالستداللً فً التربٌة وعلم النفس بغداد -الجامعة المستنصرٌة.
 .3الجراجرة ،عٌسى حسن ،التعلٌم والتدرٌب المهنً فً األردن والعه
وتطلعاته المستمبلٌة ،رسالة الخلٌج العربً ،العدد السابع عشر ،السنة
السادسة ،الرٌاض.1996 ،
 .4الجمهورٌة العرالٌة .مالمح ومإشرات ،اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر التربوي
العاشر للفترة من .1994/11/29-21
 .5الجمهورٌة العرالٌة ،األهداف التربوٌة للتعلٌم المهنً ،المدٌرٌة العامة للتعلم
المهنً ،طبع فً إعدادٌة صناعة (1حزٌران).1999 ،
 .6حساوي ،غانم سعد هللا وطارق على العانً :والع التعلٌم التمنً فً الوطن
العربً وسبل تطوره ،مطبعة المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم،
تونس . 1996 ،المجلة العربٌة للتعلٌم التمنً :المعولات التً تواجه التعلٌم
التمنً العدد ( )3المجلد الحادي عشر ،مطبعة االتحاد العربً للتعلٌم التمنً،
بغداد.1994 ،
 .1الحٌلة ،دمحم محمود1999 ،التربٌة المهنٌة وأسالٌب تدرٌسها ،ط ،1عمان:
دار المٌسرة.
 .9الخطٌب ،دمحم((( )1995األصول العامة للتعلم الفنً والمهنً)) دراسة فً
استراتٌجٌات التعلٌم الفنً ومشكالته ،ج 6 -1األصول الفلسفٌة واالجتماعٌة
وأصول المناهج ،مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج ،الرٌاض :السعودٌة.
 .9ذولان ،عبٌدات وآخرون :1999 ،البحث العلمً مفهومه -أدواته وأسالٌبه،
دار الفكر للنشر والتوزٌع ،عمان.
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زولٌف ،عبد الحسٌن أحمد وآخرون :اإلهدار الكمً فً التعلٌم العام
.11
والمهنً فً العراق.
سعٌد ،ودٌع :التعلٌم فً الوالٌات المتحدة تؤرٌخه وتطورهن مكتب
.11
غرٌب للطباعة والنشر.1966 ،
الشبلً ،إبراهٌم مهدي ،2113 ،المناهج بناإها وتنفٌذها وتطوٌرها
.12
باستخدام النماذج ،ط ،2دار األمل للنشر والتوزٌع ،اربد ،األردن
العارف ،شعلة إسماعٌل .نظام التعلٌم فً العراق ،وزارة التعلٌم
.13
العالً والبحث العلمً ،كلٌة التربٌة ،دار الحكمة للطباعة والنشر ،بغداد،
.1993
عباس ،رضا هادي وعب عبد األمٌر ,المإتمر التربوي العاشر،
.14
2
بغداد ،للفترة من  ،1993/11/21 -19ج .1996 6
العجحلونً ،عٌشة( )1999تموٌم برنامج التعلم الفنً التجاري من
.15
وجهة نظر سوق العمل األردن(رسالة ماجستٌر غٌر منشورة) كلٌة التربٌة،
جامعة الماهرة/مصر.
علً ،دمحم السٌد ،موسوعة المصطلحات التربوٌة ،دار المٌسرة للنشر
.16
والتوزٌع والطباعة ،عمان -األردن .2111
العٌسوي ،عبد الرحمن :1913 ،التوجه التربوي والمهنً-
.11
اإلسكندرٌة -دار الكتب الجامعٌة.
فالته ،مصطفى((( )1994إعداد معلم التعلٌم التمنً والمهنً فً دول
.19
الخلٌج العربً)) مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج ،الرٌاض :السعودٌة.
دمحم لاسم سلمان ،دراسة استكشافٌة عن االمتحانات المدرسٌة فً
.19
المدارس المهنٌة  .مإسسة التعلٌم المهنً  .البحوث والدراسات1993 ،
(تمرٌر مطبوع روٌنو).
دمحم ،صباح محمود :إصالح التعلٌم وتمدم المجتمع (نماذج عالمٌة)،
.21
مجلة كلٌة التربٌة ،الجامعة المستنصرٌة ،العدد( ،)6طبع فً مكتب نون
للتحضٌر الطباعً  .1994االتحاد العربً للتعلٌم التمنً ،مكتب الٌونسكو
اإلللٌمً للتربٌة فً الدول العربٌة ،التعلٌم المهنً واحتٌاجات التشغٌل
والتنمٌة.1993 ،
المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة ،مناهج التعلٌم التمنً والمهنً فً
.21
الوطن العربً وسبل تطوٌره ،طبع فً مطبعة المنظمة العربٌة للتربٌة
والثمافة والعلوم ،تونس.1991 ،
نصر هللا ،على :التعلٌم الثانوي المهنً الشامل والتطبٌمً فً مدارس
.22
وزارة التربٌة والتعلٌم ،رسالة المعلم ،العدد الثانً والثالث ،المجلد الرابع
والثالثون،لسم المطبوعات ،األردن.1993 ،
الهٌزاعً ،شوكت ذٌاب حسن ،بناء أنموذج لتموٌم المناهج الدراسٌة
.23
فً الجامعة التكنولوجٌة وتطوٌرها فً ضوء فلسفة التعلٌم العالً فً العراق،
جامعة بغداد ،كلٌة ابن رشد (أطروحة غٌر منشورة).1996 ،
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