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قسام الداخليت على حتصيلهن الدراسي يف املعهد ألثر سكنهن يف اأاملشاكل التي يعاني هنها الطلبت و

 الصىيرةــ التقني 
 

 گطكؼ حمزة ليمك ـ. ميندس نرجس كريـ خضيرـ.ـ.  عبد المحسف ناجي المحيسفأ.ـ.  كريـ خضير جدرافأ.ـ. 
 المعيد التقني في الصكيرة جامعة ذم قار/ كمية التربية المعيد التقني في الصكيرة المعيد التقني في الصكيرة

          
 -: خلص  امل

السكف عمى ضكء ظركفيـ ي فكاء طمبتيا الراغبيف يماكف الأاألقساـ الداخمية في الكميات كالمعاىد التقنية ىي 
( قسمان لإلناث 17مذككر ك )( منيا ل38( قسمان )55االجتماعية كاالقتصادية كالدراسية كاألمنية كغيرىا كيبمغ عددىا )

:(  31:( منيا مممككة لييئة التعميـ التقني ك )71كاف ) ثثاة كالسعة االستيعابية كنكع األ ايتختمؼ مف حيث نكع البن
-2111كاألقساـ الداخمية في المعيد التقني الصكيرة مكاف البحث لمعاـ الدراسي  ، جرة مف القطاع الخاصستأم

البالغ مف طابٍؽ كاحد لمطالبات استكعبت جميع الطمبة الراغبيف  يفدار طابقيف لمطالب ك ات مف اي( بن3شممت ) 2111
عمى مسافة كتقع داخؿ المعيد  2111-2119دىا لمعاـ الدراسي يألكؿ مرة بعد إنياء تشي تمخداست  ( 232عددىـ )

 ـ( مف ابعد قسـ عممي عنيا. 511ال تزيد عف )
يا الطمبة في األقساـ الداخمية عمى تحصيميـ الدراسي، كالمشاكؿ التي يعاني اجرم البحث لمعرفة اثر السكف

حسب القسـ العممي كالصؼ يف البان كطالبة مكزع( ط144ة شممت )ليذا الغرض عينة عشكائية طبقي تكاستخدم
. تـ الحصكؿ :(  مف مجمؿ طمبة المعيد 31:( مػف مجتمع البحث الػذم يػشكػؿ بػدكره ) 62كالجنس، شكمت العينة )

عمى البيانات المطمكبة مف كحدة األقساـ الداخمية ككحدة شؤكف الطمبة كالمجنة االمتحانية كعند تحميؿ ىذه البيانات 
:( في حيف بمغت نسبة النجاح لمطمبة خارج األقساـ  8779ظير أف نسبة النجاح لطمبة األقساـ الداخمية بمغت )

 :(. 76الداخمية ) 
لمصفيف األكؿ كالثاني كلمختمؼ األقساـ العممية مراتب متقدمة عمى صعيد ان كطالبة ( طالب22احتؿ ) ك

يا الطمبة مف خالؿ سكنيـ في األقساـ الداخمية تسمسؿ الطمبة الناجحيف. أما بالنسبة لتحديد المشاكؿ التي يعاني
قرات كلغرض تحميؿ البيانات محاكر كؿ محكر يتألؼ مف عدد مف الف ةمف ست ةليذا الغرض استبانة مككن تاستخدم

عمى تحصيميـ كاف  ثـ( فقرة ذات تأثير كبير عمى الطمبة 12استخدمت عدة كسائؿ إحصائية. أظيرت النتائج أف )
 32كاف تأثير ىذه المشاكؿ عمييـ قميؿ كاف ) عينة:( مف ال 68( فقرة كاف تأثيرىا ضعيفان كما بينت النتائج أف )34)

 ه المشاكؿ تأثير عمييـ.:( منيـ كاف ليذ
 -: املكدمة

تربكية،  ان ف لممؤسسات التعميمية أىدافإ
تختمؼ أىميتيا حسب مستكل المؤسسة التعميمية، 
ففي المراحؿ الدراسية األكلى يككف ىناؾ تأثير كبير 

عمى الجكانب التربكية ككمما ارتفع مستكل المؤسسة 
ة التخصصية زاد التركيز عمى الجكانب التعميميالتعميمية 

جديدة  ان مع عدـ إىماؿ الجكانب التربكية التي تأخذ صيغ



  أ.ـ. كريـ خضير جدراف    /    أ.ـ. عبد المحسف ناجي المحيسف    /    ـ. ميندس گطكؼ حمزة ليمك ) المعيد التقني ػ الصكيرة (  /   ـ.ـ. نرجس كريـ خضير ) جامعة ذم قار ػ كمية التربية (

ـ 2112 ( سنة 4  ، 3 ( العدداف ) 11  612  مجمة القادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية - المجمد )

. (1)تنسجـ مع المستكل المرتفع لتمؾ المؤسسة
كاألىداؼ التربكية ال يرتبط اختالفيا بمستكل المؤسسة 
التعميمية فحسب بؿ باختالؼ العصكر كالمجتمعات 
كالتراث الفكرم كالتقاليد كالعادات الراسخة في المجتمع 

سفات السياسية كالدينية كاالجتماعية التي تتحكـ كالفم
رىا . كمف أىداؼ التعميـ في العراؽ التي اق(2)باألفراد

عداد جيؿ يعتز بكطنو إلعالي قانكف كزارة التعميـ ا
كشعبو يتسمح بمنجزات العصر العممية كالفنية 

 ك. (3)كالتكنكلكجية كيعرؼ كيؼ يستخدميا كيطكرىا
لسنة  34لمعاىد الفنية رقـ نص قانكف مؤسسة ا

عداد اطر فنية كسطى إعمى أف مف أىدافيا  1976
تككف حمقة الكصؿ بيف االختصاصييف كالعماؿ 

لمتطكرات العممية كالتكنكلكجية  ةالماىريف مكاكب
 .(4)الحديثة

كيالحظ أف ىذا اليدؼ يركز عمى االرتقاء 
بالتحصيؿ العممي لمدخالت الييئة كلغرض تحقيقو البد 

تطكر أداء العناصر المككنة لمعممية التعميمية  مف
كالتربكية مف كادر تدريسي مؤىؿ كمناىج تكاكب ركح 

ؽ تقكيـ الطالب، كأقساـ ائالعصر، كمختبرات، كطر 
افضؿ  عفف يبحثكف باستمرار ياف التربكي ذإداخمية 

ؽ كالكسائؿ لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية لجذب ائالطر 
. (5)بادؿ االراء كالخبراتاىتماـ الطمبة كحثيـ عمى ت

كتكلي الييئة ككمياتيا كمعاىدىا أىمية لتكفير بيئة 
األقساـ  تمؾ البيئة مف مككناتتعميمية مالئمة لمطمبة 

مديرية لألقساـ ىناؾ الداخمية كتكجد ليذا الغرض 
الداخمية في الييئة تسعى إلى تكفير السكف لمطمبة 

 ان ( قسم55قع عمى عاتقيا مسؤكلية )تالراغبيف ك 
( قسمان 38مكزعة عمى محافظات القطر منيا ) ان يداخم

( منيا مممككة 43لإلناث ) ان ( قسم17لمذككر ك )
جرة مف القطاع الخاص بمغ ستأ( منيا م12لمييئة ك )

( منيـ 12948عدد الطمبة الساكنيف فييا )
لمعاـ الدراسي  طالبة( 2174ك ) طالبان ( 11874)

 تياصيان ىبمغت المبالغ المصركفة عم 2111-2111
 نفسو معاـ الدراسيل  ىاجار ستئاك  ياكأثاث ياميمكتر 

( مميكف دينار. ترتبط بيذه المديرية في كؿ كمية 875)
كمعيد تقني كحدة لألقساـ الداخمية  تقـك بتحقيؽ 

:( 11)و المديرية كتتككف يلإالذم تسعى  ونفساليدؼ 
:( مف  5)ك،  مف الدراسات المسائية مكاردىامف 

لكميات :( مف مكازنات ا 3المكاتب االستشارية ك )
. كفي المعيد التقني الصكيرة مكضكع البحث (6)كالمعاىد

( أقساـ لمذككر يتككف كؿ منيا مف طابقيف تشكؿ 3)
مف  افدار :( مف مجمؿ أقساـ الذككر ك  8نسبة )

:( مف مجمؿ  1178طابؽ كاحد لمطالبات تشكؿ نسبة )
أقساـ اإلناث كيبمغ عدد الطمبة الساكنيف فييا لمعاـ 

 ( طالبان كطالبة.232ي المذككر أعاله )الدراس
 -أهمية البحث:

مف ضركرات التعميـ تكفير البيئة المالئمة 
التي تمكف الطالب مف االستمرار بأدائو في المؤسسة 

لييا مف جانب مع ضماف إالتعميمية التي ينتمي 
االرتقاء بتحصيمو الدراسي خالؿ فترة الدراسة كتطكر 

مف كمف ض مف جانب آخر الكزف النكعي لنجاحو
ػػػ متطمبات ىذه البيئة لكي يتحقؽ اليدؼ المنشكد 

ماكف لسكف الطمبة كتذليؿ المشاكؿ الناجمة عف أتكفير 
 ىذا السكف.

 -مشكخلة البحث:

مشاكؿ تعاني الكثير مف العكائؿ العراقية 
متعددة منيا مشاكؿ اقتصادية كاجتماعية كأمنية ناجمة 

خر عمى آعف أسباب مختمفة مما يؤثر بشكٍؿ أك ب
فضالن في مؤسساتيـ التعميمية لمدراسة مكاصمة أبنائيا 

ماكف سكف بعض الطمبة أبعد ىذه المؤسسات عف  عف
أك قمة كسائؿ المكاصالت أك رداءة الطرؽ المؤدية ككؿ 
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ىذه العكامؿ مجتمعة تؤثر بشكٍؿ ما عمى انتظاـ دكاـ 
استقرارىـ داخؿ ىذه  بغينالطمبة اليكمي لذا ي

ـ الرسمي مما فرض تكفير الدكا ساعات المؤسسات بعد
السكف المالئـ ليـ مف خالؿ بناء أقساـ داخمية مممككة 
لممؤسسة التعميمية داخميا أك خارجيا أك استئجار 

ماكف سكف ليـ كينجـ عف ىذا السكف بعض المشاكؿ أ
كتتمخص مشكمة البحث في دراسة تأثير ىذه المشاكؿ 
كاثر السكف في األقساـ الداخمية عمى التحصيؿ 

 دراسي لمطمبة.ال
 -هدف البحث:

يا حث الى دراسة المشاكؿ التي يعانيييدؼ الب
ثر سكنيـ في االقساـ الداخمية عمى تحصيميـ أالطمبة ك 
 الدراسي.

 -فرضية البحث:
ا الطمبة في يتختمؼ حدة المشاكؿ التي يعاني  -1

 االقساـ الداخمية.
ثير عمى أتسكف الطمبة في االقساـ الداخمية ل  -2

 ميـ الدراسي.تحصي
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اثر السكف   -3

 عمى الطالب أك الطالبات.
 -حدود البحث:

يتحدد البحث بالطمبة الساكنيف في األقساـ 
الصكيرة لمعاـ الدراسي في المعيد التقني الداخمية 

 . ( طالبان كطالبة232البالغ عددىـ ) 2111-2111
 -التعاريف اإلجرائية:

كاء الطمبة يماكف الأىي  -اـ الداخمية:األقس  -1
مف القطاع  ىاجر تستأىيئة التعميـ التقني أك يا تممك

الخاص كتختمؼ في عددىا كطاقتيا االستيعابية 
كشكميا المعمارم كمساحتيا كتاريخ إنشائيا. 

ة مف مؤسسة تعميمية إلى أخرل ايت كؿ بنشتمالكم
 ييئة التعميـ التقني.لتابعة 

ىك احد معاىد ىيئة  -المعيد التقني في الصكيرة:  -2
يقبؿ فيو خريجك  1987سس عاـ أ  التعميـ التقني 

الدراسة اإلعدادية بفركعيا المختمفة لتزكيدىـ 
بالمعارؼ كالميارات في التخصصات العممية 

فيو خالؿ سنتيف تقكيميتيف ييدؼ إلى المختمفة 
الكصؿ بيف تخريج اطر فنية كسطى تككف حمقة 

االختصاصييف مف خريجي الكميات كالعماؿ 
 الماىريف.

 -التحصيؿ الدراسي:  -3
( بأنو مقدار تقدـ الطالب 2118عرفو جدراف ) - أ

لييا، إفي المؤسسة التعميمية التي ينتمي 
كيختمؼ نظريان عف الذكاء كلكنو يتعامؿ معو 

 بدرجٍة كبيرة.
مدل اإلتقاف في أداء ب( فعرفو 1973أما ككد )  - ب

 الميارات كالمعارؼ المكتسبة.
( بأنو األداء الذم 1971بينما عرفو كبستر ) -جػ    

يقدمو الطالب في مكضكٍع دراسي نكعان ككمان في 
 غضكف مدة معينة.

القدرة عمى  أنيا( 1983لجميمي )ا بيف -ة:ايالكف  -4
ضان مع ما ايتحقيؽ اليدؼ المطمكب كىذا يتفؽ 

ـ االساسية ( بأف مف الميا1986ذكره الصكفي )
لممؤسسات التربكية كالتعميمية االىتماـ بالمستكل 

 العممي كرفع نسبة النجاح.
ىي مقياس لمدل تحقيؽ المنظمة  -الفعالية:  -5

ألىدافيا كليذا المفيـك أىمية كبيرة في تقكيـ 
المنظمة كاكتشاؼ مكاطف الخمؿ فييا لغرض 

 تجاكزىا.
 -:ه وإجراءات البحثمنهجية 

جراءات البحثية اآلتية اإلمى عاعتمد الباحثكف 
 -: كصكالن إلى أىداؼ البحث



  أ.ـ. كريـ خضير جدراف    /    أ.ـ. عبد المحسف ناجي المحيسف    /    ـ. ميندس گطكؼ حمزة ليمك ) المعيد التقني ػ الصكيرة (  /   ـ.ـ. نرجس كريـ خضير ) جامعة ذم قار ػ كمية التربية (

ـ 2112 ( سنة 4  ، 3 ( العدداف ) 11  612  مجمة القادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية - المجمد )

 -تحديد المجتمع األصمي:  -1
شمؿ البحث طمبة األقساـ الداخمية في المعيد 

البالغ  2111-2111التقني الصكيرة لمعاـ الدراسي 
كىـ ( طالبة 16ك ) ان ( طالب216( منيـ )232عددىـ )

:( مف مجمؿ طمبة المعيد  31يشكمكف نسبة )

 يفدار  ات ذات طابقيف لمطالب كاي( بن3كزعيف عمى )م
األقساـ العممية  مختمؼلمطالبات  كينتمكف إلى 

المكجكدة في المعيد كيعكدكف إلى محافظاٍت مختمفة 
 (.2(، )1مبيف ذلؾ في الجدكليف )ىك كما 

 (1جدكؿ )
صؼ كالجنس كالنسبة المئكية إحصائية الطمبة الساكنيف في األقساـ الداخمية مكزعيف حسب القسـ العممي كال

 لحجـ السكف

 القسـ العممي
 الصؼ الثاني الصؼ األكؿ

 النسبة الكمية المجمكع الكمي
 : المجمكع إناث ذككر : المجمكع إناث ذككر

 4971 114 2972 38 5 33 5673 76 6 71 محاسبة

 2176 51 2578 25 - 25 1875 25 1 24 كيرباء

 1271 28 1575 15 - 15 976 13 - 13 مكائف كمعدات

 979 23 1273 12 - 12 872 11 2 9 تشغيؿ

 773 17 772 7 - 7 774 11 2 8 إنتاج

 111 232 111 97 5 92 111 135 11 124 المجمكع

 كحدة األقساـ الداخمية -المصدر:
 (2جدكؿ )

ة المئكية لحجـ إحصائية طمبة األقساـ الداخمية مكزعيف حسب محافظاتيـ كالقسـ كالصؼ كالجنس كالنسب
 السكف لكؿ محافظة

 المحافظة
المجمكع  الصؼ الثاني الصؼ األكؿ

 الكمي
النسبة 
 : المجمكع إناث ذككر : المجمكع إناث ذككر المئكية

 2579 61 2377 23 3 21 2774 37 4 33 بغداد
 5679 132 6479 63 2 61 5171 69 6 63 كاسط
 473 11 - - - - 774 11 1 9 بابؿ

 778 18 572 5 - 5 976 13 - 13 ىديال
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 477 11 572 5 - 5 475 6 - 6 ذم قار
 174 1 1 1 - 1 - - - - االنبار

 111 232 111 97 5 92 111 135 11 124 المجمكع
 كحدة شؤكف الطمبة -المصدر:

نة أعداد طمبة األقساـ الداخمية حسب األقساـ ز اك كبم
طمبة األقساـ العممية مع عدد الطمبة الكمي بمغت نسبة 

 ىك كما:( مف مجمكع طمبة المعيد  31الداخمية )
 (.3مبيف في الجدكؿ )

 (3جدكؿ )
 يمثؿ نسبة طمبة األقساـ الداخمية إلى عدد طمبة المعيد الكمي كحسب القسـ العممي كالصؼ كالجنس

 القسـ

عدد الطمبة الكمي في 
 الصؼ األكؿ

النسبة المئكية لطمبة 
الصؼ األكؿ في األقساـ 

 داخميةال

عدد الطمبة الكمي في 
 الصؼ الثاني

عيد
الم

بة 
لطم

ي 
الكم

كع 
جم

الم
 

النسبة المئكية لطمبة 
الصؼ الثاني في 

 األقساـ الداخمية
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الم

بة 
 طم

إلى
ية 

اخم
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 طم
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ن

 

المجمكع  إناث ذككر
 الكمي

 ذككر
: 

 إناث
: 

النسبة 
 الكمية

المجمكع  إناث ذككر
 الكمي

 ذككر
: 

 إناث
: 

لنسبة ا
 الكمية

 24 2674 777 4178 477 144 65 79 2278 576 31 333 117 229 المحاسبة
 43 5372 - 5871 116 47 4 43 3672 1473 3877 69 7 62 الكيرباء
 4475 5177 - 5376 63 29 1 28 3872 - 4176 34 2 32 مكائف
 4276 51 - 51 54 25 - 25 3779 3373 3971 29 6 23 تشغيؿ
 2873 3373 - 4172 61 21 4 17 2576 2272 2677 39 9 31 إنتاج

 31 3676 677 4279 771 266 74 192 2678 874 3372 514 131 373 المجمكع

 احتسب مف قبؿ الباحثيف -المصدر:
 -عينة البحث الممثمة لممجتمع األصمي:  -2

( 144عينة عشكائية طبقية بمغت ) تر اختي
مجمكع الطمبة :( مف  62طالبان كطالبة شكمت )

الساكنيف في األقساـ الداخمية كىي تقترب مف التمثيؿ 
مكضح في الجدكؿ  ىك كماالشامؿ لمجتمع البحث 

(4.) 
 (4جدكؿ )

 تكزيع عينة البحث حسب القسـ العممي كالصؼ كالجنس

 القسـ
 المجمكع الكمي الصؼ الثاني الصؼ األكؿ

 لطمبة كؿ
 قسـ

مية
ألى

ا
 

بية
نس

ال
 

كر
ذك

اث 
إن

مكع 
مج

ال
 

مية
ألى

ا
 

: 
بية

نس
ال

 

كر
ذك

اث 
إن

مكع 
مج

ال
 

مية
ألى

ا
 

بية
نس

ال
 : 

 48 69 4373 26 5 21 5172 43 6 37 المحاسبة
 2272 32 2177 13 - 13 2276 19 1 18 كيرباء

 776 11 5 3 - 3 6 5 - 5 مكائف كمعدات
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 1372 19 1677 11 - 11 1177 9 2 7 تشغيؿ
 9 13 1373 8 - 8 975 8 2 6 إنتاج
 111 144 111 61 5 55 111 84 11 73 كعالمجم

 االستبانةاستمارة  -المصدر:
 -أداة البحث:

 ةاالستبان  -1
 ةعداد االستبانإخطكات 

 الدراسة االستطالعية - أ
دراسة استطالعية لجمع البيانات  يتأجر 

والالزمة لتحديد االستبياف النيائي كعميو  جِّ ف سؤاال  ك 
ة لمسكف كرة ممح  ىؿ الضر  » في تمثالف لمطمبة امفتكح

ما ىي أىـ  » ، ك « في القسـ الداخمي كلماذا؟
ف في القسـ كيا الطمبة الساكنالمشاكؿ التي يعاني

الداخمي كالتي يتكقعكف أنيا تؤثر بدرجٍة معينة عمى 
 ان ( طالب21ككزعت األسئمة عمى ) «؟ تحصيميـ العممي 

 عشكائيان. كار اختيكطالبة 
 االستبانة المغمقة  - ب

أداة لتحديد  ككنياتبانة االس تماستخد
األسباب كلتكخي الدقة كضماف المكضكعية. كىي 
مستخدمة في كثير مف الدراسات المشابية ) جدراف 

( كعمى ضكء إجابات العينة االستطالعية  2111
دِّ  ة ككؿ محكر تضمف عددان مف ( محاكر رئيس6) دتح 

التي الفقرات التي تمثؿ كاقع حاؿ األقساـ الداخمية 
ع أنيا ذات تأثير عمى التحصيؿ الدراسي لمطمبة تكق  ي  

( ككضع 53بادئ األمر )الساكنيف كبمغ عدد الفقرات 
 مقياس مدرج ثنائي أماـ كؿ فقرة.

 الصدؽ كالثبات -جػ
عمى عدٍد مف الخبراء  ةاالستبان تعرض

يشير )العكاشي  إذلبياف الصدؽ الظاىرم المختصيف 

يمة لمتأكد مف الصدؽ ( إلى أف أفضؿ كس2115
الظاىرم عرض األداة عمى عدٍد مف الخبراء في ميداف 

 البحث.
دمج أك العادة النظر أك إتعديؿ أك الكعمى ضكء ذلؾ تـ 

 تحذف كعادة الصياغة لبعض الفقرات إضافة أك اإل
( فقرات كجد الخبراء أنيا غير صالحة كال تنتمي إلى 7)

لعدد النيائي اليدؼ المرجك مف البحث بعد ذلؾ أصبح ا
( فقرة. كلغرض الحصكؿ عمى 46) ةلفقرات االستبان

 ان ( طالب21عمى ) ةتطبيؽ االستبان أ عيدثبات األداة 
ج معامؿ الثبات بطريقة خر است  كطالبة كعمى ضكء ذلؾ 

 ديع إذ ( كىك ثبات عاؿٍ 1786بمغ ) إذعادة االختبار إ
 .(1771ذا تجاكز معامؿ الثبات )إ ان المقياس ثابت

 تطبيؽ األداة -د
زِّعتبعد التأكد مف عامؿ الصدؽ كالثبات   ك 

عمى أفراد العينة كشرح ليـ اليدؼ مف  ةاالستبان
كتركت ليـ حرية اإلجابة  االستبانة ءالبحث ككيفية مؿ

مف  امكبدكف تحديد كقت معيف مع عدـ كجكد 
 مسؤكلي كحدة األقساـ الداخمية.

 الكسائؿ اإلحصائية -2
 تماستخدانات البحث لغرض معالجة بي

 -الكسائؿ اإلحصائية التالية:
معامؿ ارتباط بيرسكف لتحديد ثبات األداة   -1

 عادة االختبار.إبطريقة 
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النسبة المئكية لكصؼ المستجكبيف كفقان   -2
لتكزيعيـ عمى الفئات لكؿ متغير كبناء 

 االستنتاجات.
الكسط المرجح لتحديد األىمية المطمقة لكؿ   -3

 مف كجية نظر الطمبة. فقرة مف الفقرات
الكزف المئكم لتحديد األىمية النسبية لكؿ فقرة  -4

 كالمكانة التي تحتميا بيف الفقرات األخرل.
 التكرارات لكصؼ المتغيرات تحت الدراسة. -5
يا حسابي لترتيب المشاكؿ التي يعانيالمتكسط ال -6

 الطمبة حسب حدتيا.
 -عرض النتائج ومناقشتها:

بة النجاح الكمية مف خالؿ االطالع عمى نس
ِجد  لمطمبة في األقساـ الداخمية لمصفيف األكؿ كالثاني ك 

:( عمى التكالي أما  98:(، )  8175بمغت ) أنيا
نسبة نجاح الطمبة مف غير سكنة األقساـ الداخمية 

:( لمصفيف األكؿ كالثاني أما  96:(، ) 6976فبمغت )
 ان ناينجد أف ىناؾ تبك  بالنسبة لمكزف النكعي لمنجاح

اف بالنسبة لمصؼ أك القسـ العممي أك كأ سكاءلمطمبة 
 كماالطمبة الساكنيف في القسـ الداخمي أك خارج القسـ 

 (.5مبيف في الجدكؿ ) ىك
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 (5جدكؿ )
 يمثؿ التحصيؿ الدراسي مكزعان حسب القسـ كالصؼ كالكزف النكعي لمنجاح لطمبة األقساـ الداخمية كلباقي طمبة المعيد

 المجمكع نتاجاإل  التشغيؿ مكائفال الكيرباء المحاسبة  األقساـ 

مكع
مج

ال
كمي 

ال
 الثاني األكؿ الثاني األكؿ الثاني األكؿ الثاني األكؿ الثاني األكؿ الثاني األكؿ الصفكؼ  

مية
داخ

ـ ال
سا

األق
ي 

ف ف
كني

سا
ة ال

طمب
ؿ ال

صي
تح

 

 - - - - - - - - - - - - - ممتاز

% - - - - - - - - - - - - - 

 5 4 1 - - - - 1 - 2 - 1 1 جيد جدان 

% 1.3 2.6 - 8 - 6.7 - - - - 1.7 4.1 2.1 

 18 5 13 1 - - - 2 4 1 2- 1 7 جيد

% 9.3 2.6 8 4 31.7 13.3 - - - 14.2 9.6 5.2 7.8 

 59 28 31 3 4 3 4 6 6 3 2 13 15 متكسط

% 19.7 34.2 8 12 46.2 41 36.4 25 41 42.9 23 28.9 25.4 

 122 57 65 3 1 9 5 5 3 19 13 21 43 مقبكؿ

% 56.6 55.3 52 76 23.1 33.3 45.5 75 11 42.9 48.1 58.7 52.6 

 18 - 18 - 3 - 2 - - - 5 - 8 عبكر

% 11.5 - 21 - - - 18.1 - 31 - 13.4 - 7.8 

 11 3 7 - 2 - - 1 - - 3 2 2 راسب

% 6.6 5.3 12 -  6.7 - - 21 - 5.2 3.1 4.3 

 232 97 135 7 11 12 11 15 13 25 25 38 76 المجمكع

مية
داخ

ـ ال
سا

األق
رج 

 خا
مبة

الط
يؿ 

حص
ت

 

 3 2 1 - - - - - - - - 2 1 ممتاز

% .4 1.9 - - - - - - - - 1.3 1.2 1.6 

 15 7 8 1 - 1 - - 1 1 - 4 7 جيد جدان 

% 2.7 3.8 - 4.5 4.8 - - 7.7 - 7.2 2.2 4.1 2.8 

 71 34 36 5 3 1 1 2 1 1 5 35 26 جيد

% 11.1 23.6 11.4 4.5 4.8 14.3 5.5 7.7 11.34 35.7 9.8 21.2 13 

 158 58 111 3 17 3 3 5 6 11 7 36 67 متكسط

% 26.1 34 16 51 21.5 35.7 16.7 23.1 58.6 21.4 27.1 34.3 29.4 

 163 61 112 4 3 8 5 7 3 9 12 33 76 مقبكؿ

% 31.8 31 27.2 41 14.3 51 27.8 61.5 11.34 28.5 27.6 39.1 31.3 

 53 - 53 - 3 - 3 - 1 - 3 - 43 عبكر

% 67 - 6.8 - 4.8 - 16.7 - 11.3 - 14.3 - 9.8 

 76 7 69 1 3 - 6 - 9 - 17 26 34 راسب

% 13.2 5.7 38.6 - 42.8 - 33.5 - 1.34 7.2 18.7 4.1 14.1 

 538 169 369 14 29 13 18 14 21 22 44 116 257 المجمكع

 771 266 514 21 39 25 29 29 34 47 69 144 333 المجمكع الكمي

 احتسب مف قبؿ الباحثيف -المصدر:
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كقد احتؿ عدد مف طمبة األقساـ الداخمية مراتب 
متقدمة في تسمسؿ عدد الناجحيف لمصفيف األكؿ 

(  6كما في الجدكؿ ) كالثاني لألقساـ العممية المختمفة 
. 

(6جدكؿ )
 تب التي احتميا بعض طمبة األقساـ الداخمية مكزعة حسب القسـ العممي كالصؼ كالتقديرالمرا

 القسـ العممي
 المرتبة التي حصؿ عمييا الطالب كالتقدير

 التقدير الصؼ الثاني التقدير الصؼ األكؿ
 جيد جدان  السادس  - محاسبة

 كيرباء

 جيد جدان  األكؿ جيد الثاني

 الثالث متكسط السادس
 لخامسا

 جيد جدان 
 جيد جدان 

 مكائف كمعدات

 جيد جدان  األكؿ جيد ثاني
 جيد الثاني جيد ثالث

 جيد الخامس جيد خامس

 جيد سادس
 جيد السادس

 متكسط سابع

 متكسط ثاني تشغيؿ
 متكسط السادس

 متكسط السابع

 إنتاج
 جيد الثالث متكسط الرابع

 جيد الثامف متكسط الخامس
 المجنة االمتحانية -:المصدر
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كلبياف تأثير بعض المعكقات )المشاكؿ( التي 
يا الطمبة مف خالؿ سكنيـ في القسـ الداخمي يعاني

عمى التحصيؿ العممي ليـ كعمى ضكء اجابة أفراد 
 االستبانةالعينة عمى كؿ فقرة مف الفقرات المذككرة في 

يف تراكحت ب االستبانةف المدل الفعمي لدرجات إف
مى فئتيف متساكيتيف عـ ىذا المدل سِّ ق  ( ك 46-92)

(7مبيف في الجدكؿ )ىك كما 

 
(7جدكؿ )

 تكزيع أفراد العينة عمى ضكء مستكل المعكقات
 األىمية النسبية عدد المبحكثيف مستكل المعكقات

46-69 98 6871 
69-92 46 3179 

احتسب مف قبؿ الباحثيف -المصدر:
: ( مف  68أف )  يالحظ مف الجدكؿ أعاله

يا في األقساـ الطمبة يككف تأثير المشاكؿ التي يعانكن
 ئتأنش قدكذلؾ يعكد إلى ككف األقساـ  الداخمية قميالن 

عمى استخداميا أكثر  لـ يمضِ  إذحديثان داخؿ المعيد 
 مف ثالث سنكات.

كلغرض ترتيب ىذه المشاكؿ حسب حدتيا كاف 
لكؿ فقرة كعمى البد مف استخراج المتكسط الحسابي 

، مشاكؿ  مى فئتيفع ق سِّمتضكء النتائج المحسكبة 
ذات تأثير كبير عمى الطمبة بحيث يمكف أف تؤثر عمى 

 ىك كماتحصيؿ الطالب كمشاكؿ ذات تأثير ضعيؼ 
 (.8مبيف في الجدكؿ )

 (8جدكؿ )
ينةترتيب المعكقات التي يعاني منيا الطمبة حسب حدتيا كأىميتيا النسبية ألفراد الع

 

 عدد المتكسط الحسابي مستكل الفقرة
 الفقرات

األىمية 
 االستبانةتسمسميا في  أرقاـ الفقرات حسب النسبية

 37، 36، 35، 31، 28، 19، 15، 14، 13، 12، 5، 3 26 12 17451-17158 كبيرة

 74 34 17744-17452 ضعيفة
1 ،2 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،11 ،16 ،17 ،18 ،21 ،

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،29 ،31 ،32 ،33 ،
34 ،38 ،39 ،41 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 

 احتسب مف قبؿ الباحثيف -المصدر:
 
 



 المشاكؿ التي يعاني منيا الطمبة ، كأثر سكنيـ في األقساـ الداخمية ػػػ عمى تحصيميـ الدراسي في المعيد التقني ػ الصكيرة

 662        ـ2112سنة (4 ، 3) العدداف (11) المجمد - التربكية كالعمكـ اآلداب في القادسيت مجمة 

كاستخرج الكسط المرجح لغرض تحديد األىمية 
ب سِ ح  ك  عينةالمطمقة لكؿ مشكمة مف كجية نظر ال

الكزف المئكم لغرض تحديد األىمية النسبية لكؿ فقرة 

تي تحتميا بيف المشاكؿ األخرل ككما في كالمكانة ال
 (.9الجدكؿ )

(9جدكؿ )
 المشاكؿ التي يعاني منيا الطمبة الساكنيف في األقساـ الداخمية

 المئكم الكزف المرجح الكسط الفقرة المحكر ت
 6977 17395 األقساـ الداخمية بعيدة عف األقساـ العممية ةايالبن -أكال: -1
 7476 17493 لسكنؾ كزمالئؾ مساحة الغرفة كافية  -2
 77 17541 يكجد سرير مع كؿ ممحقاتة مف فراش كبطانية ككسادة لكؿ طالب  -3
 7178 17437 اإلنارة كافية لغرض المطالعة في الغرفة  -4
 7978 17597 تكجد خزانة مالبس لكؿ طالب  -5
 6177 17215 أرضية الغرفة مفركشة شتاءان   -6
 7175 17431 سة في الغرفةتكجد منضدة لمدرا  -7
 6277 17254 تكجد ثالجة في الغرفة  -8
 7171 17423 غرفة 4-3تكجد ثالجة لكؿ   -9

 7376 17472 طالب 21يكجد طباخ لكؿ   -11
 7376 17472 عدد الحمامات كالمرافؽ كافية لكؿ طابؽ  -11
 7576 17513 برادات الماء كافية لكؿ الطمبة  -12
 8872 17763 لممطالعة في القسـ تكجد قاعة  -13

يمكنؾ مشاىدة التمفزيكف متى رغبت لكجكد العدد الكافي مف   -14
 8477 17694 الكراسي في غرفة التمفزيكف

 8674 17729 الكيرباء متكفرة دائمان عف طريؽ الخط الكطني  -15
 7178 17437 متكفرة مبردة ىكاء لكؿ غرفة  -16
 7171 17423 فةمتكفرة مدفئة لكؿ غر   -17
 7171 17412 ات في كؿ غرفة كفي الممراتايتكجد سمة لمنف  -18
 8276 17652 يتـ تشغيؿ المكلدات الكيربائية عند كؿ فترة انقطاع االدارة -ثانيان: -19
 7175 17431 النفط كالغاز متكفر لغرض الطبخ كالمدفئات  -21
 7279 17458 ناتالماء متكفر لكجكد العدد الكافي مف الخزا  -21
 7473 17486 عدد عماؿ التنظيؼ كافي في القسـ لتنظيؼ الممرات كالحمامات  -22
 7473 17486 عدد المشرفيف في األقساـ الداخمية كافي  -23
 7275 17451 يكجد عدد كافي مف المشرفيف كالمشرفات الميمييف  -24
 7379 17479 الصباح المشرفكف الميميكف يبيتكف في القسـ الداخمي حتى  -25
 7774 17548 تتـ زيارة األقساـ الداخمية مف قبؿ العميد كمعاكنيو كرؤساء األقساـ  -26

 



  أ.ـ. كريـ خضير جدراف    /    أ.ـ. عبد المحسف ناجي المحيسف    /    ـ. ميندس گطكؼ حمزة ليمك ) المعيد التقني ػ الصكيرة (  /   ـ.ـ. نرجس كريـ خضير ) جامعة ذم قار ػ كمية التربية (

ـ 2112 ( سنة 4  ، 3 ( العدداف ) 11  662  مجمة القادسيت في اآلداب كالعمكـ التربكية - المجمد )

 

 7573 17516 تتـ صيانة القسـ الداخمي سنكيان   -27
 7978 17597 تكجد كحدة صيانة في القسـ  -28
 5873 17166 تكجد كحدة متخصصة الدارة القسـ  -29
 7777 17555 اضية قريبة مف القسـ لتمضية اكقات الفراغ عصران أك ليالن تكجد قاعة ري  -31
 7476 17493 تكجد عالقة اجتماعية طيبة مع باقي الطمبة في الغرفة كالقسـ العكامؿ االجتماعية -ثالثان: -31
 7279 17458 انت تسكف القسـ الداخمي لالبتعاد عف مشاكمؾ العائمية  -32
 7376 17472 دد الطمبة كبير في القسـ الداخميع الطالب -رابعا: -33
 7476 17493 طالب في الغرفة 4-3عدد الطمبة يزيد عف   -34
 75 17511 تقـك بالطبخ عمى الييتر أك الجكلو داخؿ الغرفة  -35
 75 17511 يساىـ الطمبة بتنظيؼ الغرفة الخاصة بيـ  -36
 7677 17543 صؼ كاالختصاصالطمبة الساكنيف معؾ في الغرفة مف نفس ال  -37
 7275 17451 كضعؾ الدراسي تأثر سمبان نتيجة السكف في القسـ الداخمي  -38
 7275 17451 رات مع زمالئؾضتستفاد مف كجكدؾ في القسـ الداخمي لممطالعة كتبادؿ المحا  -39
 7376 17472 ي القسـ الداخميالمعيد بعيد عف منطقة سكنؾ مما يضطرؾ لمسكف ف االقتصادية العكامؿ -خامسان: -41
 7476 17493 يتـ االنتقاؿ مف القسـ الداخمي إلى المعيد بكاسطة نقؿ عائدة لممعيد  -41
 7576 17513 يتـ االنتقاؿ مف القسـ الداخمي إلى المعيد بكاسطة نقؿ اىمية  -42
 7376 17472 ميىؿ انت مطمأف امنيان مف سكنؾ في القسـ الداخ االمنية العكامؿ -سادسان: -43
 7275 17451 يتكفر العدد الكافي مف الحراس الميمييف في القسـ  -44
 7275 17451 تتـ مداىمة القسـ الداخمي مف قبؿ االجيزة االمنية  -45
 7178 17473 انت تسكف القسـ الداخمي لصعكبة التنقؿ السباب امنية  -46

احتسب مف قبؿ الباحثيف -المصدر:
كؿ أف فقرات معينة مف يالحظ مف الجد

المحاكر المثبتة في استمارة االستبانة كاف تأثيرىا كبيران 
ف أمف  (1989كىذا يتفؽ مع ما ذكره الجنابي )

ف مف طالب الى اخر كاف قسمان ايتتب مشكالت الطالب
كاف لعدـ  إذ. ةىذه المشكالت بدرجٍة حاد منيـ يعاني

نت في كجكد قاعة مخصصة لممطالعة في القسـ كا
يا الطمبة ككذلؾ الحاؿ  مقدمة المشاكؿ التي يعاني

اء مف الخط الكطني مع عدـ بالنسبة لعدـ تكفر الكيرب
تشغيؿ المكلد في جميع فترات انقطاع التيار  امكاف

:( مف المشاكؿ ذات  51ضان أف )ايالكيربائي. كلكحظ 

:( منيا تتعمؽ  25ة ك )ايالتأثير الكبير تػػتعمؽ بالبػػن
 :( تتعمؽ بالطالب. 25بأدارة القسـ ك )
 -االستنتاجات:

يشكؿ عدد الطمبة الساكنيف في األقساـ   -1
 :( مف مجمؿ الطمبة في المعيد. 31)

يتيح السكف في األقساـ الداخمية تبادؿ   -2
المعارؼ كالمعمكمات كالخبرات بيف الطمبة 

 في فترة االمتحانات. خاصةٍ بك 
يف في بمغت نسبة النجاح لمطمبة الساكن  -3

:( بينما بمغت  8779األقساـ الداخمية ) 
نسبة النجاح لمطمبة مف خارج القسـ 



 المشاكؿ التي يعاني منيا الطمبة ، كأثر سكنيـ في األقساـ الداخمية ػػػ عمى تحصيميـ الدراسي في المعيد التقني ػ الصكيرة

 662        ـ2112سنة (4 ، 3) العدداف (11) المجمد - التربكية كالعمكـ اآلداب في القادسيت مجمة 

:( كلجميع طمبة المعيد  76الداخمي )
(7976 .): 

مف الصؼ الثاني ك  ان ( طالب12احتؿ )  -4
( طالب مف الصؼ األكؿ مف سكنة 11)

األقساـ الداخمية مراتب متقدمة عمى صعيد 
اـ تسمسؿ الطمبة الناجحيف حسب األقس

كىذا  بعامةٍ  طمبة المعيدالعممية كعمى 
 :(. 975يمثؿ )

:( مف مجمؿ طمبة األقساـ  3573أف )  -5
نجاحيـ ضمف  اتالداخمية كانت تقدير 

 التقديرات المتقدمة.
بمغت نسبة النجاح لطمبة األقساـ الداخمية   -6

كلمصفيف األكؿ كالثاني في الدكر األكؿ 
:( عمى التكالي كىي اعمى  61:(، ) 52)

لباقي الطمبة عند نسبة النجاح مف 
نتيا حسب سجالت الدرجات ككذلؾ ز اك م

 الحاؿ بارتفاع نسبة النجاح لمدكر الثاني.
ف مف محافظة كاسط كيشكؿ الطمبة الكافد  -7

:( مف مجمؿ طمبة األقساـ  57نسبة )
 إذ يشكمكف ثـ طمبة محافظة بغدادالداخمية 
:( كتختمؼ باقي النسب مف  26نسبة )

 محافظة إلى أخرل.
ات ايعداد مخططات بنإعند البدء ب  -8

األقساـ الداخمية لـ يؤخذ بنظر االعتبار 
انشاء قاعات لممطالعة مع تكفر كؿ 

ات اياالمكانات الالزمة لذلؾ كذلؾ الف البن
ت عمى مشركع تنمية االقاليـ كلـ ئنشِ أ  

الجية المستفيدة في أعداد  اميؤخذ ر 
 المخططات.

الخط كثرة انقطاع التيار الكيربائي مف  -9
 الكطني.

 مكافإتكفر األقساـ الداخمية زيادة في  -11
اتصاؿ الطمبة فيما بينيـ مف جية كبينيـ 
كبيف المعيد مف جية أخرل مما ينمي 
العالقة االجتماعية مف خالؿ قضاء الطمبة 

 الطكؿ فترة لمبقاء في المعيد.
تتيح األقساـ الداخمية حالة الرضا بالنفس  -11

حساس إللمطمبة مف خالؿ شعكرىـ با
بالمساكاة مف خالؿ البيئة الكاحدة التي 

 يعيشكف فييا.
محدكدية تشغيؿ المكلدة الكيربائية كلفترات  -12

طكيمة كذلؾ لصعكبة استمرارية التشغيؿ 
كذلؾ لقدرة المكلدة مف جية كلمحاجة إلى 

زمات أف ىناؾ إ إذتكفر الكقكد الديزؿ 
 متعددة مف جيٍة أخرل.

تجدد الح التي تتي وقمة كسائؿ الترفي -13
الناجمة  النفسيةلطالب الحالة تحسف الك 

ىؿ أك ألعف ضغط الدراسة أك البعد عف ا
ال تكجد قاعة  إذامتصاص اكقات الفراغ 

مخصصة لمتمفزيكف أك انتظاـ افتتاح 
 القاعة الرياضية.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  -14
التحصيؿ الدراسي لمطالب كالطالبات 

داخمية كما بينتو الساكنيف في األقساـ ال
جداكؿ التحصيؿ العممي كالكزف النكعي 

 لمنجاح.
قمة عدد طمبة األقساـ الداخمية المشاركيف  -15

في الدكر التكميمي ) الدكر الثالث ( كذلؾ 
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الجتياز اغمب الطمبة االمتحانات في 
 الدكريف األكؿ كالثاني.

أف عدد الطمبة الذيف فشمكا في أداء  -16
الب شكمت ( ط11لمصفيف )االمتحانات 

:( مف مجمؿ طمبة  473نسبة رسكب )
األقساـ الداخمية بينما بمغ عدد الطمبة 

( 76الراسبيف مف خارج األقساـ الداخمية )
 :(. 1471مثمت نسبة )

مف نتائج  ضعرِ است  نستنتج مف خالؿ ما  -17
البحث أف التحصيؿ الدراسي لطمبة األقساـ 
الداخمية ىك اعمى مف الطمبة االخريف كىذا 

نا إلى جممة مف األسباب ايعكد في ر ي
 -منيا:

قمة ضياع الكقت الالـز لالنتقاؿ مف  - أ
القاعات الدراسية إلى القسـ الداخمي 
قياسان بالكقت الالـز النتقاؿ الطمبة 
االخريف مف المعيد إلى مناطؽ 

بسبب كسائؿ  اءسكناىـ المتفرقة سك 
النقؿ أك الظركؼ األخرل غير 

 أك غيرىا.المحسكبو كالظركؼ االمنية 
البيئة الجيدة في األقساـ الداخمية   - ب

ككنيا حديثة االنشاء كاغمب 
تعمؿ بصكرة جيدة  زاؿتمستمزماتيا ال 

مع متابعة ادارة المعيد المستمرة 
التي تعمؿ كالزيارات لألقساـ الداخمية 

. كىذا  مكقؼ طارئ امعمى معالجة 
( 2117يتفؽ مع ما ذكره الشمرم )

ؼ بمقدار ىد امانو يقاس تحقيؽ 
جابي في ايحداث تغيير إنجاحو في 

 جميا.أة التي كضع مف ايالغ

تفرغ طمبة األقساـ الداخمية لمدراسة  -جػ
كميان في الكقت الذم قد يشتغؿ فيو الطمبة 

 ف في اعماؿ تخص عكائميـ.كاالخر 
ارتفاع ركح المنافسة بيف طمبة األقساـ  -د

الداخمية أك يككف السكف محفزان لمطمبة 
 ريف لممطالعة.االخ

أف ابتعاد الطالب عف عائمتو مع  -ق
المستمزمات كالمكارد المالية التي يصرفيا 

ككف حافزان يالتي تثقؿ كاىؿ عائمة الطالب 
 مف رد الجميؿ مف قبمو. ان نكعكنو لنجاحو ك

سيكلة حصكؿ الطمبة في األقساـ  -ك
الداخمية عمى ما ييميـ مف محاضرات 

سبب  منتيجة تغيب بعضيـ، أك ال
االستفادة مف معارؼ  ضان ػػػايػػػ  يمكنيـك 

زمالئيـ االخريف في تفسير بعض مفردات 
ؿ نو يسيِّ إالمناىج كفي حالة تعذر ذلؾ ف

عمييـ مراجعة التدريسييف في الحي 
السكني القريب مف األقساـ الداخمية 

تساؤالتيـ في الكقت الذم  فجابة عإلل
يتعذر عمى الطالب مف خارج القسـ 

 .مكاناتإلىذه ا تفادة مفالداخمي االس
ة األقساـ الداخمية مستقبالن ايال يمكف لبن -18

في السكف استيعاب سكف الطمبة الراغبيف 
زيادة في أعداد الطمبة  تلكحظ إذ

المقبكليف في المعيد سنةن بعد أخرل مف 
جية كلمتكسع في افتتاح أقساـ عممية 

 جديدة مف جيٍة أخرل.
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 -التوصيات:

ة مف اينانشاء قاعات لممطالعة  في كؿ ب -1
المستمزمات ات األقساـ الداخمية مع تكفير ايبن

 . كافة المطمكبة
حؿ مشكمة انقطاع التيار الكيربائي بشمكؿ  -2

األقساـ الداخمية بالتيار المستمر مف الخط 
الكطني أك بتكفير أكثر مف مكلدة كيربائية ذات 
قدرات تكليد عالية تسد حاجة األقساـ الداخمية 

ف الحاجة تبرز بعد إإذ مع التشغيؿ المنتظـ 
ة منتصؼ الميؿ ايانتياء الدكاـ الرسمي كلغ

 لغرض تكفير الجك المالئـ لمدراسة كالراحة.
قساـ الداخمية ألتشكيؿ كحدة صيانة خاصة با -3

طارئ مع ضماف كجكد مكظؼ  املمعالجة 
 فر.اكيربائي خ

نظران لمظركؼ التي يمر بيا البمد مف ظركؼ  -4
لتي تنعكس تأثيراتيا اامنية، كاقتصادية كغيرىا 

عمى الطمبة ككنيـ احد قطاعات المجتمع نجد 
لسكف في األقساـ في اد رغبة الطمبة ايتز 

الداخمية أك لزيادة عدد الطمبة المقبكليف 
كلمنظرة المستقبمية الدارة المعيد لمتكسع 
بافتتاح أقساـ عممية جديدة لذا برزت الحاجة 

عاة إلى التكسع في انشاء أقساـ داخمية مع مرا
التاـ عمى مراحؿ تنفيذ ىذه المعيد  شراؼإ

مف مرحمة التخطيط إلى مرحمة  المشاريع ابتداءن 
 االستالـ.

بناء مالعب رياضية ككسائؿ ترفيو المتصاص  -5
اكقات فراغ الطمبة كتنمية مكاىبيـ كىذا 

ينعكس بدكره  مماينعكس عمى تحسف نفسيتيـ 
 عمى تحصيميـ الدراسي.

عديد مف الدراسات لمعػػػػرفة أداء جػراء الػػإ -6
العػناصر الػمككنة لمعػمػمية التعػميػمػػية كالتػربػكية 
لػكظائػفيا ) المختبرات، األقساـ الداخمية، 
المناىج، الكرش كالمعامؿ، كغيرىا( لكؿ معيد 
أك كمية أك لمجمؿ المؤسسات التعميمية التابعة 
لمييئة أك الجامعات لمكقكؼ عمى السبؿ التي 

 تمكف مف رفع التحصيؿ الدراسي لمطمبة.
صرؼ ركاتب شيرية لمطمبة لتحسيف ظركفيـ  -7

عمى خفض غيابات ينعكس  ممااالقتصادية 
ينعكس دكره عمى  ثـالطمبة مف جانب 

 التحصيؿ الدراسي.
زيادة نسبة القبكؿ لخريجي المعاىد في الكميات  -8

ادة التقنية كالجامعات األخرل كىذا يؤدم إلى زي
 التحصيؿ الدراسي كالكزف النكعي لمنجاح.

دكائر الكيرباء ذات  تكفير مكافإفي حالة عدـ  -9
ستمرار فالبد مف ضماف اب الكيرباء  العالقة 

تزكيد حاجة األقساـ دكائر المنتجات النفطية 
الداخمية مف المشتقات لتشغيؿ المكلدات 

 .سعار مدعكمةأالكيربائية كيفضؿ أف تككف ب
لية مف قبؿ كؿ الكزرات آكضع  -11

كالجيات ذات العالقة المتصاص البطالة 
بالنسبة لمخريجيف الف كجكد ىدؼ  خاصةٍ ب

زه عمى تحسيف تحصيمو يحفِّ يصبك اليو الطالب 
 الدراسي كعدـ اليدر في العممية التعميمية.

 -املصادر:

" قراءات في التعميـ عف بعد"،  : بكر، عبد الجكاد -1 
الكفا لدنيا الطباعة كالنشر، االسكندرية، الطبعة دار 

 .2111سنة  1األكلى، ص
 "دراسة أسباب :جدراف، كريـ خضير كآخركف -2

لبعض الطمبة في انخفاض المستكل العممي كالرسكب 
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المعيد التقني الصكيرة" دراسة ميدانية، مجمة كاسط 
سنة  117-111، ص8لمعمـك االنسانية، العدد 

2118. 
" الصعكبات التي : ، كريـ خضير كآخركفجدراف -3

تحد مف النشاط البحثي لمتدريسييف في كميات كمعاىد 
ىيئة التعميـ التقني في المنطقة الجنكبية كالفرات 

 7/2/2112في  8االكسط"، بحث مقبكؿ لمنشر برقـ 
 .2112سنة  11في مجمة كاسط لمعمـك االنسانية، ص

الية قياس فع: لجميمي، خميس طمب عباس ا -4
مؤسسة المعاىد الفنية في أعداد الككادر الفنية 
الكسطى، رسالة ماجستير في ادارة االعماؿ مقدمة إلى 

سنة  28كمية االدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، ص
1983 . 

اثر االرشاد المباشر في :  الجنابي، يحيى داكد -5
التحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة األكلى قسـ العمـك 

السنة الخامسة عشره،  14ة كالنفسية، العدد التربكي
 .1989سنة  83ص

"دكر االىداؼ : لشمرم، كريـ عبد ساجر ا -6
السمككية في العممية التعميمية"، المؤتمر العممي العاشر 

 .2117سنة  59لمتعميـ التقني،ص
الصكفي، عبد المجيد " االساليب اإلحصائية في  - 7

ت دكرية، المعيد العربي تقكيـ العممية التعميمية"، دراسا
  . 1986لمتدريب كالبحكث اإلحصائية سنة 

أسباب :  العكاشي، بشرل احمد جاسـ كآخركف - 8
انخفاض التحصيؿ الدراسي لدل طمبة الجامعة                                             

في العراؽ"، " بحث شارؾ في مؤتمر التعثر األكاديمي 
ى مف، جامعة الشارقة،                                                  لمطالب المسؤكلية عم
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« Problems experienced by students 
and the impact of residence in the 
dormitories to be studying at the 
Technical Institute of Essaouira » 

Summary:- 
           Students hostels at colleges and 
technical institutes are places to 
accommodate students who want housing 
in the light of their social, economic, 
academic, security etc. , (  ) sections , ( 
 ) for males and (  ) for females 
which differ in terms of the type of 
building and absorptive capacity and the 
type of assets. (  % ) of which is owned 
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by the Technical Education and (  % ) 
rented from the private sector .Hostels of 
the Technical Institute of Essaouira 
included (  ) buildings of two floors for 
students and (  ) houses of one floor for 
female students absorbing a number (  
). There hostels were used for the first 
time for the academic year  - 
and is located within the Institute and at a 
distance of not more than (  m) of the 
farthest.     

The aim of the search is to know 
the effect of housing and the problems 
experienced by students in hostels on 
their academic achievement. A stratified 
random sample of (  ) male and female 
students, were distributed  by academic 
department, class and sex, formed the 
sample (  % ) of the research 
community, which is in turn (  % ) of 
the total students of the Institute. The 
required data were obtained from the 
hostel and the unity of Student Affairs and 
the examination committee. The analysis 
of these data showed that the success 
rate of students living in the hostels ( 
. % ) while the percentage of success 
for students outside the hostels (  % ). 


