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ألهداف التربوية من وجهة ل  الفلسطينيةمدى تحقيق المناهج الدراسية

  نظر المعلمين في محافظة طولكرم
  

  ملخص الدراسة
  

ه الدراسة التعرف إلى مدى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهداف التربوية المنشودة من وجهة              هدفت هذ 
لهذا الغرض تم تطوير استبانة مكونـة مـن         . نظر عينة من معلمي المدارس الحكومية في محافظة طولكرم        

،  والـسلوكي  لنفـسي ، وا غـوي لالعقلـي وال  : مجاالت من األهداف التربوية هي    ) 8(فقرة موزعة إلى    ) 63(
 بعد التأكـد    . والوطني ، واالجتماعي، والديني  ، واإلداري، والثقافة البيئية، والجسمي والصحي     والجمالي والفني 

وقـد أظهـرت    . معلماً ومعلمة ) 164(من ثبات األداة وصدقها تم تطبيقها على عينة من المعلمين بلغ حجمها             
  :الدراسة النتائج اآلتية

بمـستوى  كانـت   لمدى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهداف التربوية        تقديرات المعلمين   إن   .1
الديني والوطني، واالجتماعي، بينما كانت هذه التقديرات بمستوى متوسط على          :  على المجالين  كبير
 . المجاالت والمستوى العام لألهدافةبقي

الفلسطينية تبعاً لتقديرات المعلمـين     كانت األهداف العشرة األكثر تحقيقاً باستخدام المناهج الدراسية          .2
ترسيخ اإليمان باهللا، وتنمية أنماط السلوك العملـي المنـتج،          : كما هي على الترتيب التنازلي اآلتي     

وتمثل القيم اإلسالمية في السلوك، وتدعيم األخالق الفاضلة، وتنمية عادات صحية سليمة، وتقـدير              
، والوعي بمـشكالت البيئـة االجتماعيـة، واالعتـزاز          أهمية المناسبات الدينية والوطنية والقومية    

  . وأعرافههباالنتماء لألمة، وتقدير جهود اآلخرين، والتعريف بعادات المجتمع وتقاليد

كانت األهداف العشرة األقل تحقيقاً باستخدام المناهج الدراسية الفلسطينية تبعاً لتقديرات المعلمـين              .3
استغالل وقت الفراغ بطريقة فعالة، وتنمية القـدرة علـى           :كما هي على الترتيب التصاعدي اآلتي     

التفكير الناقد، وتنمية القدرة على التفكير التحليلي، وتنمية القدرة على المهارات القرائية، وتحمـل              
المسؤولية، والتعرف على خصائص البيئة المحلية ومميزاتها، وإدارة الذات واآلخـرين، وتنميـة             

نمية اتجاه التعليم الذاتي، وتنمية القدرة على اإلحـساس بأهميـة البيئـة             القدرة على االستنتاج، وت   
 .المحلية

وبشكل عام فقد كان الترتيب التنازلي لمجاالت األهداف التربوية تبعاً لمـدى تحقيقهـا باسـتخدام                 .4
المجال الديني والـوطني، والمجـال      : المناهج الدراسية الفلسطينية من وجهة نظر المعلمين كاآلتي       

تماعي، والمجال الجسمي والصحي، والمجال الجمالي والفني، والمجال النفـسي والـسلوكي،            االج
 .والمجال اإلداري، والمجال الثقافة البيئية، والمجال العقلي واللغوي

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مدى تحقيق المناهج الدراسية الفلـسطينية لألهـداف التربويـة                 .5
والمرحلـة   ،والخبرة الجنس، والمؤهل العلمي،  : لمين تُعزى لمتغيرات  المنشودة من وجهة نظر المع    

 . والتخصص العلمي،التعليمية
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Abstract 

 
This study aimed to investigate the extent which Palestinian curriculums fulfill 
educational objectives from teachers' perspective in Tulkarm government schools. To 
achieve this aim a questioner of (63) item which are distributed to (8) domains of 
objectives which are: Mental and lingual, psychological and behavioral, artistical and 
aestheticism, managerial, environmental culture, physical and healthy, social, and 
religious and national was developed. After the certainty of reliability and validity of 
the instrument it was applied at a sample of teachers which consisted at (164) male 
and female teachers. Results showed that: 

1. The teachers estimation of the extent to which curriculum fulfill educational 
objectives were in high level in religious and national, and social domains. 
While these estimations was in moderate level in the other domains. 

2. The ten objectives which were the most achievement in using the Palestinian 
curriculum due to the teachers estimation was the following which was in 
declined arrangement: God faith, developing of productive and practical 
behavior, the assimilation of Islamic values in behavior, reinforcement of good 
morals, developing healthy and good habits, estimation the importance of 
religious and national occasions, awareness of the social problems, pride of 
belonging to the country, the estimation of the others efforts, and knowing the 
customs and habits. 

3. The ten objectives which were the least achievemental in using the Palestinian 
curriculum due to the teachers estimation was the following which was in 
rising arrangement: Exploiting freetime in a good way, developing criticize 
thinking, developing analytic thinking, developing reading skills, undertaking 
responsibilities, knowing about the local environment, self and others 
management, developing the capacity of derivation, developing self learning 
attitude, and developing the capacity of sensation of the importance of the 
local environment. 

4. In general the declined arrangement of the educational objectives domain due 
to the extent of it's fulfillment in using the Palestinian curriculum from the 
teachers' perspective was as follows: National and religious domain, social 
domain, physical and healthy domain, artistical and aesthicism domain, 
psychological and behavioral domain, managerial domain, cultural and 
environmental domain, and mental and lingual domain. 

5. There were no significant statistical differences in the extent of fulfillment of 
the Palestinian educational curriculum to the educational objectives from the 
teachers' perspective due to: Gender, qualification, experience, educational 
stage, and specialization variables.         
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  مقدمة
  

وما نتج عنه مـن قيـام الـسلطة         ) 1993(بعد التحرك السياسي في المنطقة في عام          
فيذية والقضائية، فقد   ية والتن وتشكيل مؤسسات هذه السلطة التشريع    ) 1994( في عام    ةالفلسطيني

م نقل الصالحيات المدنية إلى هذه المؤسسات ومنها التربية والتعلـيم العـالي، وفـي عـام                 ت
تم استحداث وزارة متخصصة في التربية والتعليم العالي، ومنذ هذه المرحلة اتجهت            ) 1996(

 األردنيـة   أنظار التربويين الفلسطينيين إلى بناء مناهج دراسية وطنيـة بـدالً مـن المنـاهج              
والمصرية التي كانت متبعة للتعليم في بالدنا، بهدف أن تؤدي هذه المناهج الوطنيـة دورهـا                

صقل الشخصية الفلسطينية من جميع جوانبهـا ومظاهرهـا، وتحقـق           التربوي والتنموي في    
  .تطلعات الشعب الفلسطيني وأمنياته نحو مستقبل مشرق

  
لخبراء والمتخصـصين الفلـسطينيين يعمـل       وبناًء على هذه التطلعات بدأ فريق من ا         

ج فلـسطينية جديـدة،   بالتعاون والتنسيق مع اليونسكو على وضع إستراتيجية وطنية لبناء مناه        
الفرق أن هذا المشروع الوطني سيستغرق وقتاً وجهداً كبيرين من أجل إعداده            ولكن تبين لهذه    

روع على مراحل تأخذ كل مرحلـة        أن يتم تنفيذ المش    ىم االتفاق عل  توتصميمه وتطبيقه، مما    
لتـصميم  ) 200/2001(وفعالً بدأ العمل في المرحلة األولى في العام الدراسي          . صفاً دراسياً 

بـشكل نهـائي    ) 2007/ 2006(استكملت في العام الدراسي     و ،األساسي مناهج الصف األول  
  . الصف الثاني عشربمناهج

  
والعنايـة بـالنمو    األسلوب التقليـدي    لقد أخذت هذه المناهج على عاتقها التخلي عن           

 وذلك من خـالل     )2004عبد الرحمن،    (المتكامل للطالب وبناء أفق جديد للتعليم في فلسطين       
  :التركيز على

 أي البدء بتعليم الجملة كوحدة بدالً مـن الحـرف           ،إدخال الطريقة الكلية في التعليم     .1
 .والكلمة

 . السائدة وفهمها واستثمارهاتمكانياالبدء بدراسة البيئة المحلية والتعرف على اإل .2

 طريقـة   وإتبـاع البدء في الجمع بين المواد الدراسية المتشابهة في المناهج الموحدة            .3
 .الوحدات

 .االهتمام بالنشاط الخارجي للطلبة كالرحالت واأللعاب الرياضية .4
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؛ 2003إبـراهيم،    (المناهج الدراسية لتحقيق أهداف وطنية     على   تم إدخال إجراءات  كما  
  : والتي ظهرت في)2001أبو الروس، 

تعديل مناهج المواد االجتماعية كالتاريخ والجغرافيـا مـن أجـل تعريـف الطالـب                .1
 بلده وموقعه من البالد العربية واإلسالمية، كما أدخلـت مقـررات            خبتاريالفلسطيني  

 .دراسية تعنى بالتربية الوطنية والمدنية لتعريف الطالب وبحقوقه وواجباته

مام باللغة العربية التي تعتبر من أهم مظاهر الرابطـة القوميـة والدينيـة فـي                االهت .2
 .المجتمعات العربية

االهتمام بالعلوم الدينية بحيث أصبحت إحدى المواد األساسية من أجل تهـذيب الفـرد        .3
 .الفلسطيني وترسيخ المبادئ األخالقية واالجتماعية لديه

ب الطالب العادات الصحية الحسنة وتعرفهم      االهتمام بمناهج الصحة العامة بحيث تكس      .4
 .باألمراض وكيفية الوقاية منها

  
 ومع عدم   ومع كل هذه التعديالت واإلجراءات التي اتبعت لبناء المناهج الوطنية الفلسطينية          

التنكر للجهود الطيبة لبناء هذه المناهج؛ إال أن هناك مالحظات توجه لهذه المناهج سواء مـن                
، )1996أبو لغـد،     (من األفراد العاديين كأولياء األمور والطلبة وغيرهم      ذوي االختصاص أو    

مما أدى ببعض الباحثين بإجراء دراسات مبكرة لبعض هذه المناهج لمعرفة جدواها وفعاليتها،             
ومدى تحقيقيها لألهداف التربوية والتعليمية والوطنية بشكل عام، فمن الدراسات المبكرة التي            

 ، ودراسـة صـالح    )1996(اسة أبو دقة    ، ودر )1995(وب  راسة المحب ذا الغرض د  أجريت له 
، حيث انتهت هذه الدراسات بنتائج تشير بشكل مجمل إلى تحقيق المناهج الدراسـية              )1998(

 األهـداف بدرجة كبيرة في المجاالت المعرفيـة والعقليـة، بينمـا تحقـق             لألهداف التربوية   
  .االقتصادية والجمالية بدرجة متوسطة

  
لى الصعيد العربي والعالمي فهناك اهتمام دائم بدراسة المناهج الدراسية لمعرفة مدى            أما ع 

التـي هـدفت    ) 1991(تحقيقها لألهداف الوطنية والتربوية، ومن هذه الدراسات دراسة نوارة          
التعرف إلى مدى تحقيق األهداف المعرفية في مواد التربية االجتماعية لـدى طلبـة الـصف                

 لواء مأدبا في األردن، وقد أظهرت النتائج وجود رضا عام عن المنـاهج              الرابع األساسي في  
ولمثـل ذلـك توصـلت      . شكل جيد عية وأنها تحقق أهدافها التربوية ب     الخاصة بالمواد االجتما  

 والتي كشفت )Wiley, 2004(، ودراسة ويلي )Banger, 2001(الدراسة التي أجراها بأنجر 
رفين التربـويين والمعلمـين نحـو منـاهج الدراسـات      عن وجود اتجاهات إيجابية لدى المش  

بينما أظهرت دراسات أخرى وجـود       .االجتماعية وما تحققه من أهداف تعليمية وتربوية عامة       
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؛ Minor, 1999(عدم رضا عن ما تحققه المناهج الدراسية المختلفة من األهداف التربويـة  
Hill, 2002 ؛March, 2004.(  

  
لت بحاجة إلـى المزيـد مـن         زا مناهج الدراسية الفلسطينية ما   من هنا، يرى الباحث أن ال     

الدراسة والتحليل لمعرفة فعاليتها ومدى تحقيقها األهداف التربويـة واالجتماعيـة والوطنيـة             
 إليه الدراسة الحالية الستطالع وجهـة       تهدفتصادية والصحية وغيرها، وهذا ما      والدينية واالق 

     .  ى تحقيق المناهج الفلسطينية لهذه األهدافنظر المعلمين في محافظة طولكرم لمد
  

  مشكلة الدراسة وأهدافها
  

بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وضعت بوضع استراتيجية لبناء منـاهج دراسـية               
موحدة في فلسطين، وقد تمثلت هذه الخطة والتي أشرفت عليها مباشرة وزارة التربية والتعليم              

، ووضع بدالً منهـا منـاهج       الحالية األردنية والمصرية    غيير المناهج الفلسطينية بإعداد خطة لت   
، وقد استكملت هـذه     )2001 \2000(فلسطينية تم تطبيق الجزء األول منها في العام الدراسي          

وبذلك أصبح المنهاج الفلسطيني جاهزاً وفـي       ). 2007\2006(الخطة تباعاً في العام الدراسي      
رفة مدى فعالية هذا المنهاج من الناحية التطبيقية والعلمية قامت          ولمع. متناول الطلبة والمعلمين  

  :هذه الدراسة لإلجابة عن االستفسارات اآلتية
 لألهداف التربوية المنشودة وذلك مـن      ة الفلسطيني  الدراسية هجا مدى تحقيق المن   معرفة .1

 وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية في محافظة طولكرم؟

لألهـداف التربويـة     ة الفلسطيني  الدراسية هجاالمندى تحقيق   فروق في م  ال معرفة داللة  .2
والمرحلة التعليمية  المنشودة تُعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة         

  والتخصص؟

  
  أهمية الدراسة

  
  :يمكن بلورة أهمية الدراسة الحالية في األمور اآلتية  

لتعليمية أال وهو المنهاج الدراسـي  تعرض لركن مهم من أركان العملية التربوية ا  أنها   .1
 .معرفة مدى تحقيقه لألهداف التربوية المتوقعةو
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تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة في مجالها والتي تركز على مـدى تحقيـق                .2
 .المنهاج الفلسطيني ألهدافه

رز أما من الناحية التطبيقية فتنبع أهمية هذه الدراسة من النتائج المتوقعة والتـي سـتب               .3
جوانب القوة والضعف في أهداف المنهاج الدراسي الفلسطيني الجديد؛ وبالتـالي يـتم             
العمل على دعم الجوانب القوية ووضع الحلـول والمقترحـات المناسـبة لجوانـب              

 .  الضعف

كما تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل توفير أداة مناسبة والمتمثلة في استبانة لقيـاس                .4
لسطيني لألهداف التربوية المنشودة مـن الجوانـب التربويـة          مدى تحقيق المنهاج الف   

 .والمسلكية المختلفة

  

   الدراسةأسئلة
  : اآلتيةسعت الدراسة الراهنة لتحقيق األسئلة  

ما مدى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهداف التربوية المنشودة مـن وجهـة               .1
 نظر معلمي المدارس الحكومية في محافظة طولكرم؟

توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير معلمي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة               هل   .2
طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية المنشودة تُعزى          

 لمتغير الجنس؟ 

هل توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير معلمي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة                 .3
الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية المنشودة تُعزى      طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج     

 ؟المؤهل العلميلمتغير 

هل توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير معلمي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة                 .4
طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية المنشودة تُعزى          

 ؟ سنوات الخبرةلمتغير 

لة إحصائياً في تقدير معلمي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة             هل توجد فروق دا    .5
طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية المنشودة تُعزى          

 ؟المرحلة التعليميةلمتغير 

هل توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير معلمي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة                 .6
لدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية المنشودة تُعزى      طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج ا    

  ؟التخصصلمتغير 
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  المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية
  

) الـدنيا والعليـا   ( هو الشخص المكلف بتدريس التالميذ في المرحلة األساسية          :المعلم -
صالح، (والثانوية، وهو المنفذ الفعلي للمنهاج التربوي باستخدام أساليب وطرق مختلفة           

1998.(  
مجموعة من الخبرات المالئمة والفعالة التي تخطـط المدرسـة أن           : المنهاج التربوي  -

 مع حاجاتهم وحاجـات     ةيتعلمها الطلبة بأقصى ما تستطيعه قدراتهم وبصورة متوازن       
جامعـة  (المجتمع، وذلك بإشراف وإرشاد المعلمين المؤهلين لتحقيق األهداف التربوية          

في الدراسـة الحاليـة المنـاهج       بالمنهاج التربوي   ويقصد  ،  )1992القدس المفتوحة،   
الجديدة التي قامت وزارة التربية والتعلـيم الفلـسطينية         الدراسية الفلسطينية المختلفة    

 .بتطويرها بدالً من المناهج القديمة األردنية والمصرية

هي أنماط السلوك الطارئة على سلوك المتعلم والناتجة عن عمليـة           : األهداف التربوية  -
لتعلم والتعليم وهي في مجاالت ثالثة معرفية وانفعالية وحس حركية، وهي ما يسعى             ا

وتحدد ). 2000جامعة القدس المفتوحة،    (المعلم لتحقيقها لدى الطلبة في غرفة الصف        
العقلي، والنفسي، والجمـالي،    : األهداف التربوية في الدراسة الحالية بالمجاالت اآلتية      

 .داري، والديني، والبيئيوالجسمي، واالجتماعي، واإل

  
  الدراسات السابقة

  
التعرف إلى مدى تحقيق المناهج الدراسية ألهـدافها        ) 1995(هدفت دراسة المحبوب    

. التعليمية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المشرفين التربـويين والمـدرين والمعلمـين             
فقرة ) 22(ستبانة مكونة من    فرداً طبقت عليهم ا   ) 581(واختار لذلك الغرض عينة مكونة من       

العقلي، والنفـسي، واالجتمـاعي، والجـسمي،       : تغطي خمسة أبعاد من األهداف التعليمية هي      
مستوى تحقيق المنهاج الدراسي لألهـداف كـان بمـستوى          واللغوي، وقد أظهرت النتائج أن      

البعـد  مستوى تحقيق المناهج الدراسية ألهدافها كان مرتفعـاً فـي           متوسط بشكل عام، وكان     
كمـا  .  البعد العقلي  نفسي والجسمي والغوي، ومنخفضاً في    االجتماعي، ومتوسطاً في األبعاد ال    

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في مدى تحقيق المناهج الدراسـية ألهـدافها               
  . الجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص، والخبرة: التعليمية تبعاً لمتغيرات

  



 9

التعرف إلى أراء المعلمين والمعلمات حول المنـاهج        ) 1996(دقة  وهدفت دراسة أبو    
وتحليل اتجاهاتهم نحو هذه المناهج وتقويمها، تألفت عينة الدراسـة مـن            الدراسية المستخدمة   

معلماً ومعلمة طبقت عليهم استبانة أعدها مركز تطوير المناهج الفلسطينية، باإلضـافة            ) 360(
راء واتجاهات المعلمين نحو أهمية المنهاج الفلـسطيني ومـدى          إلى استخدام المقابلة لمعرفة أ    

وقد أظهرت النتائج إجماالً عدم قدرة المنهاج الفلسطيني على تحقيق          . تحقيقه لألهداف التعليمية  
األهداف التعليمية من المستويات العليا كالتحليل والتركيب والتقويم، وأن هذه المناهج ال تلبـي              

  .يحاجات المجتمع الفلسطين
  

 معرفة مدى تحقيق المناهج الدراسية الفلـسطينية        إلى) 1998(وهدفت دراسة صالح    
ألهدافها التربوية في المرحلة األساسية من وجهـة نظـر المـشرفين التربـويين والمـدرين             

مشرفاً ومشرفة، و   ) 18(لهذا الغرض تكونت عينة الدراسة من       . والمعلمين في محافظة نابلس   
أن مستوى وأظهرت نتائج هذه الدراسة     . معلماً ومعلمة ) 1117(درسة، و مديراً ومديرة م  ) 91(

العقليـة والنفـسية واللغويـة      : تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية كان كبيـراً فـي األبعـاد          
كمـا  . واالجتماعية والدينية، بينما كان هذا المستوى متوسطاً في البعدين االقتصادي والجمالي          

ى وجود فروق دالة إحصائياً في مدى تحقيق المنـاهج الفلـسطينية            بينت النتائج من جهة أخر    
ألهدافها التربوية تبعاً لمتغير الجنس وذلك لصالح المعلمات، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً             

  .تبعاً لمتغيرات الدراسة األخرى
  

تقييم وتطوير كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني       ) 2001(كما هدفت دراسة الشطي     
) 250(تكونت عينة الدراسة مـن      انوي في الكويت في ضوء األهداف التربوية المرسومة،         الث

  .معلماً ومعلمة، وقد أظهرت النتائج انخفاض مستوى تحقيق هذا المقرر لألهداف المنشودة
  

الكشف عن الحاجات المتغيرة فـي منهـاج   ) Banger, 2001(وهدفت دراسة بانجر 
اتجاهات المشرفين التربويين والمعلمين نحو مدى فعاليـة         وطرق تطورها، ومعرفة     الدراسية

) 232(مـشرفاً، و  ) 24(تكونت عينة الدراسة مـن      . هذه المناهج في تحقيق األهداف التعليمية     
وأشارت النتائج أن اتجاهات المشرفين التربويين أكثـر إيجابيـة مقارنـة باتجاهـات              . معلماً

حقيق األهداف التعليمية، وأن مستوى تحقيق هـذه         في ت   الدراسي منهاجالالمعلمين نحو فعالية    
   . كان منخفضاً بشكل عامفلألهداالمناهج 
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تحليل منهاج الدراسات االجتماعية فـي  ) March, 2004(كما هدفت دراسة مارش 
استراليا ومعرفة مدى تحقيقه لألهداف التعليمية وذلك من وجهة نظر عينة من معلمي المرحلة              

. مؤسسة تعليميـة ) 34( ومعلمة موزعين إلى     معلم) 93(نة الدراسة من    وتكونت عي . األساسية
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تقدير المعلمين لمدى تحقيق منهاج الدراسات االجتماعيـة              
لألهداف التعليمية كان بمستوى متوسطً، وأن أفضل مستوى لتحقيق األهداف كان في المجـال              

  .االجتماعي والقيمي
  

 مـن المعلمـين   ةإلى استطالع رأي عين) Ramsey, 2005(ة رامسي وهدفت دراس
المناهج الدراسية المستخدمة في استراليا لألهداف التعليميـة        ومدراء المدارس في مدى تحقيق      

. مدير مدرسة ) 41(معلماً ومعلمة، و    ) 143(المرسومة والمتوقعة، وتكونت عينة الدراسة من       
لعينة معلمين ومدراء مدارس قد أظهروا اتجاهـات إيجابيـة   وقد أشارت النتائج إلى أن أفراد ا    

نحو تحقيق المناهج الدراسية لألهداف التعليمية المرسومة، كما أظهرت النتائج وجود فـروق             
في مستوى هذه االتجاهات نحو تحقيق المناهج الدراسية لألهداف تبعـاً لمتغيـرات الجـنس               

ن اإلناث وذوي المـؤهالت العليـا وذوي        والمؤهل العلمي والتخصص، وذلك لصالح المعلمي     
  .التخصصات في العلوم اإلنسانية

  
الكشف عن مـدى تحقيـق المنـاهج    ) Dohrman, 2006(وهدفت دراسة دوهرمان 

الدراسية لألهداف التي يضعها المعلمون وانعكاس ذلك على تحصيل الطلبـة وفعـاليتهم فـي       
طالباً من طلبة الصف الـسادس،   ) 19 (القراءة، أجريت الدراسة على عينة تجريبية مكونة من       

وأظهرت النتائج أن هناك عالقة دالة إحصائيا بين مدى تحقيق المناهج لألهـداف التعليميـة               
  . المصاغة وبين التحصيل والكفاءة في القراءة

  
التعرف إلى مدى تحقيق المناهج الدراسية ) Goyette, 2007(وهدفت دراسة جيويتي 

ونت عينـة    بدمج الطلبة وتفاعلهم االجتماعي من ثقافات مختلفة، تك        لألهداف التربوية الخاصة  
 ومعلمة، وأشارت نتائجها إلى انخفاض ملموس فـي مـدى تحقيـق             معلم) 200(الدراسة من   

المناهج الدراسية لهذه األهداف، كما أظهرت هذه النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً فـي               
الدراسية لهـذه األهـداف تبعـاً لمتغيـرات الجـنس           لمناهج  تقديرات المعلمين لمدى تحقيق ا    

  .والتخصص ومكان السكن والمرحلة التعليمية
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وهكذا، يالحظ أن الدراسات السابقة كانت بشكل عام وصفية تحليلية قائمة علـى رأي                
عينات من المعلمين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس لمدى تحقيق المنـاهج الدراسـية             

ة والتعليمية المتوقعة، وقد تفاوتت نتائج هذه الدراسات في مستوى تحقيق هذه            لألهداف التربوي 
) Ramsey, 2005؛ 1998صـالح،   (نتائج دراسات حيث أظهر ؛المناهج لألهداف التعليمية

مـستوى  ) March, 2004؛ 1995المحبـوب،  (مستوى مرتفع، بينما أظهرت نتائج دراسات 
 ,Banger ؛2001 الشطي، ؛1996أبو دقة، (رى متوسط، في حين أظهرت نتائج دراسات أخ

كما أظهرت هذه الدراسـات نتـائج متفاوتـة    . مستوى منخفض) Goyette, 2007؛ 2001
بخصوص تأثير بعض المتغيرات المستقلة المتعلقة بأفراد العينات المستخدمة في تقدير مـدى             

؛ 1998صـالح،   (ائج  تحقيق المناهج الدراسية لألهداف التربوية؛ حيث أظهرت بعض هذه النت         
Ramsey, 2005 ( وجود فروق دالة إحصائياً في تحقيق المناهج لألهداف تبعاً لمتغير الجنس

أل عـدم وجـود   Boyette, 2007؛ 1995المحبـوب،  (لصالح اإلناث، أظهرت نتائج أخرى 
 ,Ramsey(أما بخصوص متغير المؤهل العلمي فقد أظهرت نتائج دراسـة  . فروق إحصائية

 فروق لصالح المعلمين من المؤهالت العليا، بينما أظهـرت نتـائج دراسـات              وجود) 2005
كما بينت . عدم وجود فروق إحصائية) Goyette, 2007؛ 1998؛ صالح، 1995المحبوب، (

وجود فروق إحصائية تبعـاً لمتغيـر التخـصص لـصالح     ) Ramsey, 2005(نتائج دراسة 
؛ صالح،  1995المحبوب،  (دراسات أخرى   المعلمين من التخصصات اإلنسانية، بينما أشارت       

  .إلى عدم وجود فروق في هذا المجال) Goyette, 2007؛ 1998
  

  إجراءات الدراسة
  

  :مجتمع الدراسة: أوالً

تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمي ومعلمات مرحلتي التعلـيم األساسـي               
معلماً ومعلمة،  ) 1644(عددهم  والثانوي في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم، والبالغ         

حسب مصادر مديرية التربية والتعلـيم فـي محافظـة          (معلمة  ) 854(معلماً، و ) 790(منهم  
  ). 2009\2008طولكرم للعام الدراسي 
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  :عينة الدراسة: ثانياً

معلماً ومعلمة، تم اختيـارهم مـن المجتمـع         ) 164(تكونت عينة الدراسة الحالية من        
ثلون ما نسبته   موي،   والمرحلة التعليمية   الجنس يالعشوائية الطبقية تبعاً لمتغير   األصلي بالطريقة   

وهم موزعين تبعاً لمتغيرات الدراسة كما هو مبين في الجدول          من المجتمع األصلي،    %) 10(
  :اآلتي

  
  )1(جدول 

  توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات المستقلة
  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغيرات

  الجنس  %48  79  ذكور
  %52  85  إناث

  %26  42  دبلوم 
  %54  89  بكالوريوس

  
  المؤهل العلمي

  %20  33  دراسات عليا
  %27  44   سنوات5أقل من 

5- 10  48  29%  
  

  سنوات الخبرة
  %44  72  10أكثر من 

  التخصص  %68  111  علوم إنسانية
  %32  53  علوم طبيعية
  %33  54  أساسية دنيا
  %41  67  أساسية عليا

  
  المرحلة التعليمية

  %26  43  ثانوية
  %100  164  المجموع

  
  

  :أداة الدراسة: ثالثاً

تم تطويرها لغرض قياس مدى تحقيق المنهـاج        تمثلت أداة الدراسة الحالية في استبانة         
الفلسطيني لألهداف التعليمية المنشودة وذلك من وجهة نظر المعلمين، وقد تألفت هذه االستبانة             

تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسـة       ياألول  :  صورتها النهائية من جزأين هما     في



 13

أما الجزء الثاني فتكـون مـن       . كالجنس والمؤهل العلمي والتخصص والخبرة ونوع المدرسة      
 المتوقعة من وجهـة نظـر       ةالتعليميفقرة تقيس مدى تحقيق المناهج الدراسية لألهداف        ) 63(

ة طولكرم، وقد توزعت هذه الفقرات إلى ثمانية مجاالت يمثل كـل منهـا              المعلمين في محافظ  
فقرات، والمجال  ) 10(المجال العقلي واللغوي    : بعداً أساسياً من أبعاد المجاالت التربوية وهي      

) 10(فقرات، والمجـال اإلداري     ) 6(فقرات، والمجال الجمالي والفني     ) 7(النفسي والسلوكي   
فقـرات، والمجـال    ) 7(فقرة، والمجال الجسمي والصحي     ) 8(ة  البيئي  الثقافة فقرات، والمجال 

  .فقرات) 8(فقرات، والمجال الديني والوطني ) 7(االجتماعي 
  

ستبانة بصياغة فقراتها باالتجاه اإليجابي بحيث يجيب عليها المفحوص         وتم تصميم اال    
؛ بحيـث يمـنح   )ليلة جـداً ق/ قليلة/ متوسطة/ كبيرة/ كبيرة جداً(تبعاً لمقياس ليكرت الخماسي   

 درجة تتراوح بين خمس درجات ودرجة واحدة تبعاً لهذا المقياس، وبذلك تتـراوح              المفحوص
 ومن أجـل تفـسير      ).315 -63( درجة تتراوح بين     ةالدرجة الكلية للمفحوص على هذه األدا     

  :نسبي اآلتيالنتائج وتقييم فعالية الفقرات في تحقيق األهداف التربوية تم استخدام المعيار ال
  قليلة جداً       %)50أقل من (    
  قليلة      %)59. 9 -50%(    
  متوسطة      %)69. 9 -% 60(    
  كبيرة      %)79. 9 -% 70(    
  كبيرة جداً        )فأكثر% 80(    

  
  :ثبات األداة وصدقها

 Internal(للتحقق من ثبات األداة اسـتخدم الباحـث طريقـة االتـساق الـداخلي      

Consistency (ق معادلة كرونباخ ألفا وذلك بتطبي)Cronbach- Alpha (  لمعرفة مـستوى
حيث أظهر نتائج   داللة االرتباط بين متوسط الفقرات ومجالها الفرعي والمتوسط الكلي لألداة،           

، بينما تراوحت معامالت الثبات الفرعية بين       )0.95(هذه الطريقة معامل ثبات عام مرتفع بلغ        
وللتحقـق مـن صـدق األداة    . ألغراض هذه الدراسةوهي معامالت مقبولة ) 0.93 -0.86(

استخدم الباحث طريقة صدق المحكمين بعرض األداة على مجموعة من المحكمين بلغ عـدد              
محكمين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة فـي طـولكرم يدرسـون               ) 6(

مالئمة فقرات  تخصصات تربوية ونفسية مختلفة، حيث طلب منهم الحكم على مدى صالحية و           
االستبانة لمجالها وموضوعها، حيث استفاد الباحث من المالحظـات التـي أوردهـا هـؤالء               

  .المحكمون على بعض فقرات األداة
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   :منهج الدراسة: رابعاً

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق غـرض دراسـته الحاليـة، وذلـك                
زمة لمعرفة مدى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني       باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات الال     

الجـنس،  :  المتغيرات المستقلة  ضوءلألهداف التعليمية المنشودة من وجهة نظر المعلمين في         
  .والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص، والمرحلة التعليمية

  
  :المعالجات اإلحصائية: خامساً

استخدم برنـامج الـرزم اإلحـصائية       من أجل تحليل بيانات الدراسة وفحص أسئلتها          
، وذلك باستخدام المعالجات اإلحـصائية الوصـفية        )SPSS(المحوسب في العلوم االجتماعية     

) ت(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، واختبار        : والتحليلية اآلتية 
- One(التبـاين الثنـائي   واختبار تحليل ). Independent T - test(للمجموعات المستقلة 

Way Analysis Variance.(  
  

  نتائج الدراسة 
  

 لألهداف التربوية المنشودة من     ة الفلسطيني ةهج الدراسي اما مدى تحقيق المن    :السؤال األول 

  مدارس الحكومية في محافظة طولكرم؟وجهة نظر معلمي ال

  
ب المئوية ودرجـة    من أجل اإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والنس           

تحقيق المناهج الدراسية لألهداف التربوية المنشودة وذلك في المجاالت المختلفة والمبينة فـي             
  :اآلتية) 9 – 2(الجداول 
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  : مجال األهداف العقلية واللغوية. 1

  
  )2(جدول 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمدى تحقيق المناهج الدراسية 

لألهداف في المجال العقلي واللغوي من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً تبعاً لمدى 

  تحقيقيها لهذه األهداف

لي
لس
تس
 ال
قم
لر
ا
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ــ
فـ

م 
رق
ــ
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  اال

  

  الفقــــــــــــرات
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ييم
لتق
ة ا
رج
د

  

  كبيرة  70. 00  3. 50  القدرة على فهم اللغة المسموعة  29  1
  متوسطة  66. 20  3. 31  القدرة على القراءة السليمة   12  2
  متوسطة  65. 00  3. 25  التمكن من المهارات الكتابية  3  3
  متوسطة  63. 62  3. 18  القدرة على استخدام اللغة السليمة في المحادثة  37  4
  متوسطة  63. 40  3. 17  تنمية القدرة على التركيب  53  5
  متوسطة  60. 60  3. 03  تنمية القدرة على االستنتاج  44  6
  متوسطة  60. 40  3. 02  تنمية اتجاه التعليم الذاتي  36  7
  قليلة   59. 61  2. 98  تنمية القدرة على المهارات القرائية  46  8
  قليلة   58. 40  2. 92  ليتنمية القدرة على التفكير التحلي  27  9

  قليلة   56. 60  2. 83  تنمية القدرة على التفكير الناقد  35  10
  متوسطة  62. 36  3. 12  الدرجة الكلية لمجال األهداف العقلية واللغوية
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  :مجال األهداف النفسية والسلوكية. 2

  
  )3(جدول 

حقيق المناهج الدراسية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمدى ت

لألهداف في المجال النفسي والسلوكي من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً تبعاً لمدى 

  تحقيقيها لهذه األهداف
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الن

  

    

ييم
لتق
ة ا
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د

  

  كبيرة  78. 00  3. 90  لي المنتجتنمية أنماط السلوك العم  59  1
  متوسطة  68. 00  3. 40  تدعيم الثقة بالنفس  2  2
  متوسطة  65. 60  3. 28  مستوى حسن التصرف في المواقف المختلفةتنمية   28  3
  متوسطة  65. 00  3. 25  تدعيم مفهوم الذات اإليجابي  11  4
  متوسطة  64. 60  3. 23  المساعدة في التوافق السلوكي مع المواقف االنفعالية  41  5
  متوسطة  64. 20  3. 21  تساعد في تهذيب السلوك  55  6
  متوسطة  64. 00  3. 20  تنمية القدرة على إدراك الذات  63  7

  متوسطة  67. 20  3. 36  النفسية والسلوكيةالدرجة الكلية لمجال األهداف 
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  :مجال األهداف الجمالية والفنية. 3

  
  )4(جدول 

بية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمدى تحقيق المناهج الدراسية المتوسطات الحسا

لألهداف في المجال الجمالي والفني من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً تبعاً لمدى 

  تحقيقيها لهذه األهداف
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  كبيرة  73. 80  3. 69   الفنيةتالنشاطا تطوير  52  1
  كبيرة  70. 40  3. 52  تقدير أهمية التراث الثقافي والفني  61  2
  متوسطة  66. 80  3. 34  تنمية الميول والتذوق الفني  9  3
  متوسطة  65. 40  3. 27   الموسيقيعتنمية القدرة على اإلصغاء لإليقا  43  4
  متوسطة  64. 60  3. 23   الطبيعةاالستمتاع بجمال  26  5
  متوسطة  63. 80  3. 19  تنمية الخيال وبعد النظر  34  6

  متوسطة  67. 47  3. 38  الجمالية والفنيةالدرجة الكلية لمجال األهداف 
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  :مجال األهداف اإلدارية. 4

  
  )5(جدول 

مناهج الدراسية المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمدى تحقيق ال

لألهداف في المجال اإلداري من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً تبعاً لمدى تحقيقيها لهذه 

  األهداف
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د

  

  كبيرة  74. 60  3. 73  تقدير جهود اآلخرين  57  1
  متوسطة  65. 80  3. 29  تنمية القدرة على حل المشكالت  1  2
  متوسطة  62. 80  3. 14  تنمية القدرات االبتكارية  19  3
  متوسطة  62. 40  3. 12  احترام وجهات نظر اآلخرين  39  4
  متوسطة  61. 80  3. 09  تنمية الوعي االستثماري  32  5
  متوسطة  61. 60  3. 08  تنمية المهارات الفردية  10  6
  متوسطة  61. 40  3. 07  تقدير أهمية الوقت   7  7
  متوسطة  60. 20  3. 01  إدارة الذات واآلخرين  24  8
  قليلة  59. 60  2. 98  تحمل المسؤولية  21  9

  قليلة  55. 40  2. 77  استغالل وقت الفراغ بطريقة فعالة  5  10
  متوسطة  63. 00  3. 15  اإلداريةالدرجة الكلية لمجال األهداف 
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  :جال األهداف الثقافة البيئيةم. 5

  
  )6(جدول 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمدى تحقيق المناهج الدراسية 

 من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً تبعاً لمدى تحقيقيها الثقافة البيئيةلألهداف في المجال 

  لهذه األهداف
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ييم
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ة ا
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د

  

  كبيرة  74. 60  3. 73  التعريف بمفهوم البيئة والبيئة المحلية   8  1
  متوسطة  65. 80  3. 29  ربط المعرفة باحتياجات البيئة  17  2
  متوسطة  62. 80  3. 14  المحافظة على البيئة من التلوث  42  3
  متوسطة  62. 40  3. 12  خامات البيئة والمحافظة عليهاتقدير أهمية   51  4
  متوسطة  61. 80  3. 09  المحافظة على المرافق العامة  16  5
  متوسطة  61. 60  3. 08  التعرف على مصادر البيئة المحلية  33  6
  متوسطة  61. 20  3. 06  تنمية القدرة على اإلحساس بأهمية البيئة المحلية   18  7
  متوسطة  60. 20  3. 01  ص البيئة المحلية ومميزاتهاالتعرف على خصائ  60  8

  متوسطة  62. 54  3. 13  الدرجة الكلية لمجال األهداف الثقافة البيئية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 20

  :مجال األهداف الجسمية والصحية. 6

  
  )7(جدول 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمدى تحقيق المناهج الدراسية 

جال الجسمي والصحي من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً تبعاً لمدى لألهداف في الم

  تحقيقيها لهذه األهداف
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  كبيرة  75. 20  3. 76  تنمية عادات صحية سليمة  13  1
  كبيرة  71. 60  3. 58  سة المهارات الصحية السليمةترشد إلى ممار  30  2
  كبيرة  70. 20  3. 51  تنمية مهارات التعامل مع المشكالت الصحية  47  3
تزود باألساليب والوسائل الالزمة استخدامها في حـال          56  4

  المرض واألوبئة
  متوسطة  67. 40  3. 37

  متوسطة  66. 60  3. 33  تقديم أفكار عن أنواع األمراض المزمنة  4  5
  متوسطة  66. 20  3. 31  المحافظة على النمو الجسمي السليم  58  6
  متوسطة  65. 40  3. 27  االهتمام بالنظافة الشخصية  48  7

  متوسطة  68. 94  3. 45  الجسمية والصحيةالدرجة الكلية لمجال األهداف 
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  :مجال األهداف االجتماعية. 7

  

  )8(جدول 

سب المئوية ودرجة التقييم لمدى تحقيق المناهج الدراسية المتوسطات الحسابية والن

لألهداف في المجال االجتماعي من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً تبعاً لمدى تحقيقيها 

  لهذه األهداف
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  كبيرة  75. 00  3. 75  الوعي بمشكالت البيئة االجتماعية  25  1
  كبيرة  74. 20  3. 71   وأعرافههالتعريف بعادات المجتمع وتقاليد  22  2
  كبيرة  71. 20  3. 56  تنمية الوعي بقواعد السلوك االجتماعي السليم  14  3
  كبيرة  70. 00  3. 50  تنمية اتجاه إيجابي نحو مختلف المهن  50  4
  متوسطة  69. 00  3. 45  د الفرد للتكيف مع تطورات الحياةإعدا  45  5
  متوسطة  67. 60  3. 38  التعامل مع اآلخرين بروح التسامح  49  6
  متوسطة  65. 40  3. 27  تدعيم اتجاهات إيجابية نحو الحياة والمجتمع  54  7

  كبيرة  70. 37  3. 51  االجتماعيةالدرجة الكلية لمجال األهداف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 22

  
  
  :ل األهداف الدينية والوطنيةمجا. 8

  
  )9(جدول 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقييم لمدى تحقيق المناهج الدراسية 

لألهداف في المجال الديني والوطني من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً تبعاً لمدى 

  تحقيقيها لهذه األهداف
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  كبيرة  79. 40  3. 97  ترسيخ اإليمان باهللا  6  1
  كبيرة  77. 00  3. 85  تمثل القيم اإلسالمية في السلوك  15  2
  كبيرة  75. 40  3. 77  تدعيم األخالق الفاضلة  20  3
  كبيرة  75. 00  3. 75  لقوميةتقدير أهمية المناسبات الدينية والوطنية وا  62  4
  كبيرة  74. 60  3. 73  االعتزاز باالنتماء لألمة  31  5
  كبيرة  72. 20  3. 61  تطبيق مبادئ الدين اإلسالمي  23  6
  كبيرة  71. 20  3. 56  توظيف التعاليم الدينية في الحياة  40  7
  كبيرة  67. 00  3. 35  اإلعداد للمواطنة الصالحة  38  8

  كبيرة  73. 98  3. 69  الدينية والوطنية األهداف الدرجة الكلية لمجال

  
ومن المعطيات السابقة يتبين أن األهداف التربوية العشرة األكثر تحقيقاً بواسطة المنهـاج             

  :الدراسي الفلسطيني كانت على الترتيب المبين في الجدول اآلتي
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  )10(جدول 

قيقاً بواسطة المنهاج الدراسي الترتيب التنازلي لألهداف التربوية العشرة األكثر تح

   من وجهة نظر المعلمينالفلسطيني
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  كبيرة  79. 40  3. 97  ترسيخ اإليمان باهللا  6  1
  كبيرة  78. 00  3. 90  تنمية أنماط السلوك العملي المنتج  59  2
  كبيرة  77. 00  3. 85  تمثل القيم اإلسالمية في السلوك  15  3
  كبيرة  75. 40  3. 77  تدعيم األخالق الفاضلة  20  4
  كبيرة  75. 20  3. 76  تنمية عادات صحية سليمة  13  5
  كبيرة  75. 00  3. 75  تقدير أهمية المناسبات الدينية والوطنية والقومية  62  6
  كبيرة  75. 00  3. 75  ئة االجتماعيةالوعي بمشكالت البي  25  7
  كبيرة  74. 60  3. 73  االعتزاز باالنتماء لألمة  31  8
  كبيرة  74. 60  3. 73  تقدير جهود اآلخرين  57  9

  كبيرة  74. 20  3. 71   وأعرافههالتعريف بعادات المجتمع وتقاليد  22  10
  

 بواسـطة المنهـاج     بينما تظهر المعطيات أن األهداف التربوية العشرة األقل تحقيقـاً           
الدراسي الفلسطيني من وجهة نظر المعلمين كانت على الترتيب التصاعدي المبين في الجدول             

  :اآلتي
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  )11(جدول 

الترتيب التصاعدي لألهداف التربوية العشرة األقل تحقيقاً بواسطة المنهاج الدراسي 

  الفلسطيني من وجهة نظر المعلمين
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  قليلة  55. 40  2. 77  استغالل وقت الفراغ بطريقة فعالة  5  1
  قليلة   56. 60  2. 83  تنمية القدرة على التفكير الناقد  35  2
  قليلة   58. 40  2. 92  تنمية القدرة على التفكير التحليلي  27  3
  قليلة   59. 61  2. 98  تنمية القدرة على المهارات القرائية  46  4
  قليلة  59. 60  2. 98  تحمل المسؤولية  21  5
  متوسطة  60. 20  3. 01  التعرف على خصائص البيئة المحلية ومميزاتها  60  6
  متوسطة  60. 20  3. 01  إدارة الذات واآلخرين  24  7
  متوسطة  60. 60  3. 03  تنمية القدرة على االستنتاج  44  8
  متوسطة  60. 40  3. 02  تنمية اتجاه التعليم الذاتي  36  9

  متوسطة  61. 20  3. 06  تنمية القدرة على اإلحساس بأهمية البيئة المحلية   18  10
  

وبشكل عام، فإن ترتيب مجاالت األهداف التربوية المنشودة تبعـاً ألهميـة المنهـاج                
  :لمعلمين كان كما هو مبين في الجدول اآلتيالدراسي الفلسطيني في تحقيقها من وجهة نظر ا
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  )12(جدول 

التربوية تبعاً لدرجة تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لها من ترتيب مجاالت األهداف 

  وجهة نظر المعلمين
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  كبيرة  73. 98  3. 69  اف الدينية والوطنيةمجال األهد  1
  كبيرة  70. 37  3. 51  ةمجال األهداف االجتماعي  2
  متوسطة  68. 94  3. 45  مجال األهداف الجسمية والصحية  3
  متوسطة  67. 47  3. 38  الجمالية والفنيةمجال األهداف   4
  متوسطة  67. 20  3. 36  النفسية والسلوكيةمجال األهداف   5
  متوسطة  63. 00  3. 15   اإلدارية دافمجال األه  6
  متوسطة  62. 54  3. 13   الثقافة البيئيةمجال األهداف  7
  متوسطة  62. 36  3. 12   العقلية واللغويةمجال األهداف  8

  متوسطة  66. 98  3. 35  المتوسط الكلي 

  
  

تقدير معلمـي المـدارس الحكوميـة فـي      فيهل توجد فروق دالة إحصائياً   : السؤال الثاني 

  الفلسطيني لألهداف التربوية المنـشودة      الدراسي حافظة طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج    م

  تُعزى لمتغير الجنس؟

  
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة              

متغيـر  لتقديرات المعلمين لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً ل          
لمجموعتين مستقلتين لمعرفـة داللـة الفـروق بـين هـذه            ) ت(الجنس، كما استخدم اختبار     

  :المتوسطات والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي
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  )13(جدول 

لداللة الفروق بين متوسطات درجات تقديرات المعلمين لمدى تحقيق ) ت(نتائج اختبار 

  لمتغير الجنسالمنهاج الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً 

ــط   العدد  الجنس المتوسـ
  الحسابي

االنحـــراف 
  المعياري

) ت(قيمـــة 
  المحسوبة

ــة  الداللــ
  اإلحصائية

  0. 550  0. 598  0. 53  3. 43  79  ذكور
      0. 56  3. 38  85  إناث

  
تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطات                 

ى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهداف التربوية المنشودة        درجات تقديرات المعلمين لمد   
  .تبعاً لمتغير الجنس

  
هل توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير معلمي المـدارس الحكوميـة فـي              : السؤال الثالث 

محافظة طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية المنـشودة           

  هل العلمي؟تُعزى لمتغير المؤ

  
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة              

لتقديرات المعلمين لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً لمتغيـر            
ه المؤهل العلمي، كما استخدم اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفـروق بـين هـذ               

  :المتوسطات والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي
  

  )14(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات تقديرات المعلمين 

  لمدى تحقيق المنهاج الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
ــوع   مصدر التباين مجمـ

  المربعات
درجــات 

  الحرية
ــط مت وســ

  المربعات
) ف(قيمـــة 
  المحسوبة

ــة  الداللــ
  اإلحصائية

  0. 836  0. 229  0. 054  2  0. 108  بين المجموعات
      0. 236  162  38. 312  داخل المجموعات

        164  38. 419  المجموع
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تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطات                 
بوية المنشودة  دى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهداف التر      درجات تقديرات المعلمين لم   
  .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  
هل توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير معلمي المـدارس الحكوميـة فـي              : السؤال الرابع 

محافظة طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية المنـشودة           

  تغير سنوات الخبرة للمعلمين؟تُعزى لم

  

من أجل اإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة              
لتقديرات المعلمين لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً لمتغيـر            

معرفة داللة الفروق بـين     سنوات الخبرة للمعلمين، كما استخدم اختبار تحليل التباين األحادي ل         
  :هذه المتوسطات والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي

  
  )15(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات تقديرات المعلمين 

  ةلمدى تحقيق المنهاج الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً لمتغير سنوات الخبر
ــوع   مصدر التباين مجمـ

  المربعات
درجــات 

  الحرية
ــط  متوســ

  المربعات
) ف(قيمـــة 
  المحسوبة

ــة  الداللــ
  اإلحصائية

  0. 346  1. 022  0. 229  2  0. 458  بين المجموعات
      0. 234  162  37. 961  داخل المجموعات

        164  38. 419  المجموع
  

تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطات                 
بوية المنشودة  درجات تقديرات المعلمين لمدى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهداف التر         

  .تبعاً لمتغير سنوات الخبرة للمعلمين
  

هل توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير معلمي المدارس الحكوميـة فـي             : السؤال الخامس 

ألهداف التربوية المنـشودة    محافظة طولكرم لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني ل       

  تُعزى لمتغير المرحلة التعليمية؟
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من أجل اإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة              
لتقديرات المعلمين لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً لمتغيـر            

 تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق بـين هـذه           المرحلة التعليمية، كما استخدم اختبار    
  :المتوسطات والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي

  
  )16(جدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات درجات تقديرات المعلمين 

  التعليميةلمدى تحقيق المنهاج الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً لمتغير المرحلة 
ــوع   مصدر التباين مجمـ

  المربعات
درجــات 

  الحرية
ــط  متوســ

  المربعات
) ف(قيمـــة 
  المحسوبة

ــة  الداللــ
  اإلحصائية

  0. 06  1. 382  0. 323  2  0. 646  بين المجموعات
      0. 233  162  37. 773  داخل المجموعات

        164  38. 419  المجموع
  

ق دالة إحصائياً بـين متوسـطات       تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فرو          
درجات تقديرات المعلمين لمدى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهداف التربوية المنشودة           

  .تبعاً لمتغير المرحلة التعليمية التي يعمل بها المعلم
  

هل توجد فروق دالة إحصائياً في تقدير معلمي المدارس الحكوميـة فـي             : السؤال السادس 

لكرم لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية المنـشودة          محافظة طو 

  تُعزى لمتغير التخصص؟

  
من أجل اإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة              

لتقديرات المعلمين لمستوى تحقيق المنهاج الدراسي الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً لمتغيـر            
لمجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفـروق بـين هـذه          ) ت(لتخصص، كما استخدم اختبار     ا

  :المتوسطات والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي
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  )17(جدول 

لداللة الفروق بين متوسطات درجات تقديرات المعلمين لمدى تحقيق ) ت(نتائج اختبار 

   التخصصالمنهاج الفلسطيني لألهداف التربوية تبعاً لمتغير
ــط   العدد  الجنس المتوسـ

  الحسابي
االنحـــراف 

  المعياري
) ت(قيمـــة 
  المحسوبة

ــة  الداللــ
  اإلحصائية

  0. 177  1. 356  0. 54  3. 37  111  علوم إنسانية
      0. 54  3. 49  53  علوم طبيعية

  
تشير النتائج في الجدول السابق إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطات                 

لمعلمين لمدى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهداف التربوية المنشودة         درجات تقديرات ا  
  .تبعاً لمتغير تخصص المعلم

  
  خالصة النتائج وتفسيرها

  :من مجمل النتائج السابقة يتبين  
عني سؤال الدراسة األول بمعرفة مدى تحقيق المناهج الدراسية الفلسطينية لألهـداف             .1

تقديرات عينة من معلمي المدارس الحكوميـة فـي محافظـة           التربوية المنشودة تبعاً ل   
طولكرم، وظهرت النتائج لإلجابة عن هذا السؤال بـأن تقـديرات المعلمـين كانـت               

الديني والوطني، واالجتماعي، بينما كانت هـذه       : بمستوى كبير على مجالي األهداف    
. لي لألهـداف   على بقية المجاالت وعلى المستوى العام الك        متوسط التقديرات بمستوى 

و الباحث هذه النتيجة إلى أسباب عدة أهمها عدم انتظام الدراسة فـي المـدارس               ويعز
 استخدام المعلمين للتقنيات والوسائط التعليمية بشكل فعال في عملية          الفلسطينية، وعدم 

التدريس، وعدم مرور الوقت الكافي لتطبيق المناهج الدراسية الجديدة، وعدم تأهيـل            
بالمستوى الالزم قبل تطبيق المناهج الدراسية الجديدة، وعدم        وياً ومسلكياً   المعلمين ترب 

 عقد الدورات التدريبية التأهيلية لتدريب المعلمين على تطبيق المناهج الجديدة، 

عنيت بقية أسئلة الدراسة األخرى بمعرفة داللة الفروق في مـدى تحقيـق المنـاهج                .2
المنشودة تبعاً لتقـديرات عينـة مـن معلمـي          الدراسية الفلسطينية لألهداف التربوية     

الجنس، والمؤهل العلمـي،    : تُعزى لمتغيرات  المدارس الحكومية في محافظة طولكرم    
والخبرة، والتخصص العلمي، والمرحلة التعليمية، وقد أظهرت نتائج الدراسـة عـدم            
 وجود فروق دالة إحصائياً في مدى تحقيق المناهج الدراسـية الفلـسطينية لألهـداف             
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التربوية تبعاً لهذه المتغيرات، بمعنى أن تقديرات المعلمين لمـدى تحقيـق المنـاهج              
الدراسية لألهداف التربوية ال تتباين بتباين خصائصهم الديمغرافية المتعلقة بالمتغيرات          

سواء كانوا من ذوي    فسواء كان المعلمون ذكوراً أم إناثاً، أو        . المستقلة موضع البحث  
م العليا، أو من ذوي التخصصات النظرية أم العلمية، أو مـن ذوي             المؤهالت الدنيا أ  

الخبرة القصيرة أم الطويلة، أو من المعلمين الذين يدرسون في المرحلة األساسية الدنيا             
أو العليا أو الثانوية، فهم ال يتباينون في مستوى تقديراتهم لمـدى تحقيـق المنـاهج                

 هذه النتيجة من خـالل تـشابه الظـروف          ويمكن تفسير . الدراسية لألهداف التربوية  
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والبيئية ألفراد الدراسة، فهم يعيشون فـي           
بيئة محدودة وتنطبق عليهم نفس هذه الظروف، باإلضافة إلى تعرض المعلمين جميعاً            

ساليب والطـرق   لنفس اإلجراءات التأهيلية والتدريبية تقريباً، فهم يستخدمون نفس األ        
 .واالستراتيجيات لتطبيق نفس المناهج الدراسية

  
  التوصيات

  :في ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن طرح االقتراحات والتوصيات اآلتية  
ضرورة تحليل المناهج الدراسية الجديدة تحليالً منهجياً للتعرف على نقاط الضعف            .1

نقاط الضعف من معرفة السبل  ونقاط القوة لهذه المناهج لتدعيم نقاط القوة وتطوير         
 .الصحيحة لتحقيق هذه المناهج لألهداف التربوية

إجراء دراسات أخرى أكثر شمولية تستخدم عينات متنوعة وتتنـاول متغيـرات             .2
 .أخرى للوقوف على مدى تحقيق المناهج الدراسية لألهداف التربوية المنشودة

 لمساعدتهم على تطبيق المناهج      بالتقنيات والوسائط التعليمية الالزمة    المعلمتزويد   .3
 .الدراسية بشكل يسهم بشكل فعلي لتحقيق األهداف التربوية المنشودة

للمعلمـين لمـساعدتهم علـى امـتالك        عقد دورات وندوات وورش عمل علمية        .4
 .المهارات الالزمة لتطبيق المستجدات الطارئة على المناهج الدراسية الجديدة

 . المناهج الدراسيةاستخدام وسائل وتقنيات في تدريس .5

تبني وسائل وأساليب فعالة لتدريس وتطبيق المنـاهج الدراسـية تـسهل تحقيـق          .6
 .األهداف العلمية واللغوية

إشراك المعلمين في عملية التخطيط لتطوير المناهج الدراسية وتحديـد األهـداف             .7
هج المرسومة ألن المعلمين هم أكثر عناصر العملية التعليمية مساساً بتطبيق المنا          

 .وتحقيق األهداف التربوية
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