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 الممخص

ي.  دو دلمير مع امهده ع ال التيرى إلى صييادت توف ذ اليوهدج الفمهط وي الّد د دفت  ذه الدراهع 
ه يلت      دى الدراهع طير الاد ث اهتادوع يتم الت    ي. و .. وظر الييمي . في ي دفظع ّ دتّي

( ي. الييمي . يالييميدت في 250)تكيوت ي.  ع وع طا  ع عشيا  عصديهد يةادتهد, يطا ت عمى 
ييد اتاج الاد ث اليوهج  2018-2017خال  الفص  الدراهي الةدوي ي. اليدم يدارس ي دفظع ّو . 

 هع.اليصفي  ليال يتهلل سغراض الدرا

 يايد ّيج الا دودت يت م مهد سظهرت الدراهع الوتد ج التدل ع: 

ااارز الصااييادت اليتيم ااع س , يس. واادك صااييادت إدار ااع ودّيااع عاا. كةاارة امعااادس اليظ ف ااع  لمييماامس. 
ييماع تيكا. الطمااع يا.  , ودك صييادت  خدصع ادلطدلب, يا. ادلييمم  ي ال يافز ييمع الدافي ع لد هم

 واااادك . , يسايااااتالكهم لمييرفااااع الهاااادا ع يالخااااارات الالزيااااع لااااتيمم اليوهاااادج الّد اااادالي تاااايع يضاااايى 
. س, ي صييادت خدصع ادليوهدج يطر  ع او تهلل ييتطمادت لتوف ذ اموشطع الياردة اهلل يخصيصد االوتروات

يرافاا  ييختاارات لتوف ااذه يافت اادر الياادارس ليختاارات  يّهاازة لااذلك, يكااذلك ازد اادم  إلااىاليوهادج   تاادج 
اع الصاييادت التاي تياّاهلل توف اذ اليوهادج. ي  ايد اكتظدظ الصافيى  ز اد يا. دّر يسظهارت الدراهاع عادم ّي

( فاي ت اد ر الصاييادت التاي تياّاهلل توف اذ اليوهادج α≤ 0.05فاري  ذات داللاع إ صاد  ع عواد يهاتيع )
اا, ي الدراهااع: ) الّااوس, الخااارة( ل ع  فااي ي دفظااع ّواا . تياازع ليتغ اار الفمهااط وي لمير مااع امهدهاا د ي ّي

( فاي ت اد ر الصاييادت التاي تياّاهلل توف اذ اليوهادج  α≤ 0.05فري  ذات داللع إ صد  ع عود يهتيع )
تخصاص ي اليؤ ا  اليمياي,   ظاع ّوا . تيازع ليتغ ارات الدراهاعالفمهط وي لمير مع امهده ع  فاي ي دف

 .(لييمما

 اتيص دت يوهد يفي ضيس  ذه الوتد ج يد سيصى الاد ث

اك ّدد التياز. يد , ي . ادم داى اليديع ليوهدج الير مع امهده ع الّد د يفمهفتهللتير ى الييمي اضريرة 
يذلك  تى  تهوى  ,دج الير مع امهده ع يال صص اليخصصع لتدر ههللها .  ّم ي تيع يو

هلل يسيصي الاد ة .  .   ام اداى التراي اع اليوشايدةيت   ,لمييمي . إوهدس الي رر الدراهي عمى سكي  ّي
 يعدت سخرع  ي  الصييادت التي تياّهلل اليوهدج الّد د.افتح ييض
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The Difficulties of Implementing the New Palestinian Curriculum for the 
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Abstract 

This study aimed at identifying the difficulties of implementing the new Palestinian curriculum for 

the first basic stage from the point of view of the teachers in Jenin governorate. To achieve 

the objective of the study, the researcher developed a questionnaire and verified its validity 

and stability. It was applied to a random sample of 250 teachers in the schools of Jenin 

Governorate during the second semester of 2017-2018. The researcher followed the 

descriptive approach to suit the purposes of the study. 

After data collection and analysis, the study showed the following results: That there are 

administrative difficulties due to the heavy workload of the teacher, and that the most 

important difficulties related to the teacher are the incentives and lack of motivation to 

them, and that there are difficulties for the student and the lack of students' ability to 

content and the weakness of their possession of previous knowledge and experience 

necessary to learn the new curriculum, and there are difficulties in particular curriculum 

and method of structure and requirements To implement the activities contained in it, 

especially the Internet, and that the curriculum needs facilities and laboratories to be 

implemented and the lack of schools for equipped laboratories, as well as overcrowding 

and overcrowding increases the degree of difficulties facing the implementation of the 

curriculum. The study showed that there were no statistically significant differences at the 

level of (α≤ 0.05)in estimating the difficulties facing the implementation of the Palestinian 

curriculum for the basic stage in Jenin Governorate due to the variables of the study 

(gender, experience) in estimating the difficulties facing the implementation of the 

Palestinian curriculum for the basic stage in Jenin Governorate due to the variables of the 

study: (scientific qualification, specialization of the teacher, the university from which the 

teacher graduated) 

In light of these findings, the researcher recommended To define the general objectives of 

the new basic curriculum curriculum and its philosophy, and to find a balance between the 

size of the content of the curriculum of the basic stage and the quotas allocated for 

teaching, so that teachers can finish the course to the fullest, and achieve the desired 

educational goals within. 
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 : األولفصل ال

_______________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 المقدمة1.1

التيم ي ع موهلل ُ يد  تيتار اليوهدج ي يرار ر  هدر ي. ي دير الترا ع؛ ي ي عوصر يهم ي. عودصر الييم اع
ي تفه ر لمفمهفع التراي ع   اليه مع التي  ص  اهد الشيب إلى يد  اتغ هلل ي. س داى يآيد  ياليوهج

ال د يع في يّتيج يد؛ موهلل  يكاس اله دهاع التاي ترهيهد الديلع, إذ  هتط ج الفرد س.  فهم ه دهع امد 
يلي  يضج اليود ج  يد, يس. ً يِرى االتّد دت الهد دة لد هلل عا. طر   اليود ج الدراه ع اليطا ع ف هلل

كةر د خطرار  م. يضاج يوهدج دراهي ييوده تي  . ويع التراي ع ُ يّد ي. سد  اليهد   التراي ع, يس
يد  ي إال وتدج اليود ج الدراه ع  الة دفع, يت د د د ماودس اميع, فة دفع اليّتيج, يخصد ص سفراده

التي وشأ يترّاى عم هد يتشكمت شخص تهلل في إطدر د, فإ. كدوت اليود ج ّ دة يُطِا ت اطر  ع 
. كدوات اليواد ج ضاي فع,ص   ع, ًصُمح اليّتيج يتطير ي  يُطِا ت اطر  ع ع  يع تأخر اليّتيج  اك

  يت ه ر.

دت تراي ع هم يع, فمذلك  تيد اليود ج الدراه ع ي. س م يدخالت الييم ع التراي ع التي تههم في يخّر
كهدب اليتيمي . الوظدم  يلذلك فإ. ي تيع  ذه اليود ج  كي. لهلل اةر كا ر في غرس ال  م يتيز ز د, ياك

كهداهد لمطماع ادلييدرهع, ال   يي الذل  تاوده اليّتيج,   ث س. تكدي  ال  م في اليود ج اليدره ع ياك
 هدعد في ّي  يوظييع ال  م سكةر ةادتدر لد هم, فدليطميب ي. الييم ع التراي ع اليي  عمى إكهدب 

يذلك  الطماع يّييعع ي. ال  م التي تيكوهم ي. الي ش داخ  يّتييدتهم ضي. يوظييع ي ي ع
اتضي وهد في اليود ج الدراه ع, يالترك ز عمى يضدي .  ذه ال  م لكي  تهوى لمطدلب فهيهد, ا  ث 
تكي. ال  م ية  ع الصمع اأ داى يييضيعدت اليددة الدراه ع, ي تى  هتط ج اليتيمم اكتهدب ال  م, 

  .(2012)خضر,  ع عوهد ي. خال  اليوهدج الدراهي ّب س. تتيفر لد هلل الييمييدت الكدف

اليوهادج  شاك  اليوطما  امهدهاي الاذل  مياب ديرار  ديادر فاي اوادس ع ا  اإوهاد. يفكاره ي يك. ال ي  س. 
 كااي. اااذلك يااددرار لااى الشااييل ع يالتااياز. يال كيااع, ي و ااي آفااد  اليهاات ا  ياا. خااال  يوهاادج هاام م  هااتود إ

فكادر   ادة امفاراد فاي كا  زياد. عمى إعداد ع ي  الطمااع, فدليوهادج  ياد ي م ادر يال  هاتيرد ي اي امايرة م
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ييكد.,   ث س. يد  تضيوهلل اليود ج ي. ياددئ يي م يييدرى ييياعد يييدّم ياتّد دت يسفكدر تغرس 
ج امهد  .(2011)ال دزيرل,  هي لمطدلبفي ع ي  الطماع, يتا ى ايةداع اليّر

 
 ي دليود ج الّ دة ف ي ع, ع لمييم ع التراي ع يالتيم د الي دير امهده سيود ج الدراه ع ال تاريتي

, يتيي  يكيودتهد امخرع عمى اليود ج التي تتي ز يتتصى اّيدة ام داى يالي تيع ياموشطع
ت    هد يالتأكد ي. اميغهد  هب ويع ام داى يتصو فهد ي. ييدرى ييهدرات يي م ياتّد دت, ي هب 

 ع اليم د ياليي دة, يي. اليهدرات يهتي دتهد ي. الييدرى اإدراك ع اميل ع إلى اليهتي دت الييرف
الاه طع إلى اليركاع, يي. ال  م ياالتّد دت االوطادع ع اليتغ رة إلى االتصدى اوظدم ةدات ييتكدي  

 (.3102)ي يد, ط الهميك اليته ع يج ايضهد الايضي. ال  م يسويد
 

تهيى اليزارة إلى  دي , إذاه ع امخرع س. تيم يهد شيتتي ز الير مع امهده ع الدو د ع. اليرا   الدر 
تيز ز الهيدت الشخص ع يامهدل ب الييرف ع ياليهدرات ال ه ع يال رك ع لمطماع, يتوي ع الّياوب 
داو ع يال  ي ع لدع طماع  ذه الير مع, يتكتهب  ذه الير مع ي. التيم م س ي ع كارع عمى يهتيع  الّي

مع دراه ع يوظيع يف  الخطع الدراه ع اليط. يعمى اليهتيع اليدليي كي. الطدلب  خيض سي  ير 
 (.  2118لمترا ع يالتيم م )اليةديوع, 

 
يي. يوطم  تطي ر الييم ع التيم ي ع ف د ارتأت يزارة الترا ع يالتيم م الفمهط و ع اضريرة يضج يوهدج 

 طيي دت الشيب الفمهط وي  تى  أخذ يكدوهلل ا . الشييب, راعي الخصيص ع الفمهط و ع لت     
ود فإ. اودس يوهدج فمهط وي ّد د  يد سهدهدر يهيدر لاودس ه ددة يطو ع عمى اليوهدج التيم ي ع يي.  

لمشيب الفمهط وي, يكذلك سهدهدر لتره خ ال  م يالد ي راط ع, يسداة توي ع لمييارد الاشر ع التي رهختهد 
تكي. س ي ع اليود ج ياددئ الخطع الي تر ع ي. يا  يزارة الترا ع يالتيم م الفمهط و ع, يي.  ود 

الدراه ع في سوهد تيد اليه مع الر  ه ع لييم ع التيم م ي. خال  ت     س داى اليّتيج, لذا تيلي يزارة 
ةراس د  الترا ع س ي ع يعود ع ادلكتدب اليدرهي ي تم اليراّيع اشك  يهتير يتو  ع الكتب اليدره ع ياك

  ييي. اتدر س الكتدب اليدرهي, يي.  ود فإ. ي يع  هوي در ايشدركع ةمع ي. التراي  . يالييمي . الذ .
الكتدب اليدرهي الفمهط وي تزداد اي دار يد تاذ  ي. ّهيد ييشدركع عدد كا ر ي. اليتخصص . في 
يّد  إعداد اليوهدج اليدرهي, الذ .  ههيي. في تغ رار ّي ر در في التيم م ي. خال  الييم دت الياهيع 

 .(3112)اش ر, يركز اليود ج في يّدلي التأل ى ياإخراج في فمهط .ي. اليراّيع ايوهّ ع رهخهد 
 

يلذلك فدلييمم  ي ي.   يم اتوف ذ اليوهج اليدرهي فإوهلل  ترتب عم هلل س.  كي. سشد إ هدهدر ي. غ ره 
ادليشكالت اليترتاع عمى الييدرهع يالتوف ذ لميود ج, يلكوهلل ال  هتط ج س.  رد  ذه اليشكالت ييد 
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ط في توف ذ اليوهج إلى سصي  اي ت د د امهادب الكديوع خمفهد, إال إذا كد. دارهدر ليمم  ميههلل ي. تخا
اليود ج يعمى درا ع كديمع اأ داى يسهس يك ف ع تخط ط اليود ج, فدلييمم  ي ال ددر عمى س.  كي. لهلل 

ي ر رسل في هما دت توف ذ يي تر دت يعالج الّدوب الهماي في اليوهج اليدرهي, ياليي  عمى تط
االهميب اليميي ال د ث في يياّهع هما دت اليوهج, ي تى  ص  الييمم إلى  ذه الير مع اليت ديع في 
هلل الفكرل  يياّهع هما دت توف ذ اليوهج فيمهلل س.  كي. عمى درا ع كديمع ايفهيم اليوهج ييكيودتهلل يالتّي

اوى عم هد و ده ي ذا ال  تم إال ال د م عمى سهدههلل كي  كي. رسل الييمم يد يدر عمى سدلع عيم ع يييد  ر  
 (.2117)ييهى, ادراهع اليود ج دراهع ياع ع عي  ع
ية ي. اليوهدج   تدج سل يوهدج دراهي ّد د  إلى يتدايع يت ي م ي. سّ  ت     ام داى اليّر

الدراهي يا. اليييى عمى اليشكالت يالصييادت التي تتيم  ادلييمم ياليّتيج اليدرهي تف د في فهم 
يطا يع  ذه اليشكالت ي. سّ  يضج ال مي  الييكوع لهد يادلتدلي ت ه . الييم ع التيم ي ع  يضيي.

 .(2118)الخط ب, التيمي ع يتطي ر د
هدت وظر الييمي . في  يلذلك يدم الا دث ادراهع صييادت توف ذ اليوهدج الفمهط وي الّد د ي. ّي

 ي دفظع ّو .
 

 مشكمة الدراسة 2.1

عيم ع توف ذ اليوهدج الّد د   ث سوهد  تا . لماد ث س ي ع ت د ر صييادتهع الاد ث ي. خال  درا
يدم اهد يج  (ي داالت)تيطي تغذ ع راّيع ليدع الت دم في توف ذ اليوهدج, كيد س س الاد ث ي. خال  

عدد ي. الييمي . في الير مع امهده ع الدو د سوهم  ياّهيا اليد د ي. الصييادت في التيدي  يج 
لّد د لهذا ّدست  ذه الدراهع التي تي يرت يشكمتهد  ي  التيرى إلى صييادت توف ذ اليوهدج ا

هدت  وظر الييمي . في ي دفظع ّو .؟   اليوهدج الفمهط وي الّد د ي. ّي
 

 أىداف الدراسة 3.1

ي.  دو دي الّد د لمير مع امهده ع الالتيرى إلى صييادت توف ذ اليوهدج الفمهط و دفت  ذه الدراهع 
ادختالى  تصييادال  ذه تختمى كدوت وظر الييمي . في ي دفظع ّو .. يييرفع ف يد إذا دتهّي

 (.ص الييممتخصي هويات الخارة, ي اليؤ   اليميي, ي )الّوس, 
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 أسئمة الدراسة 4.1

 :هؤال . التدل  .لدراهع اإّداع ع. ال ديلت ا

 اتحمة األساسية األولى من وجيلممر  السؤال األول: ما صعوبات تنفيذ المنياج الفمسطيني الجديد
 نظر المعممين في محافظة جنين؟

من  دنيالممرحمة األساسية ال السؤال الثاني: ىل تختمف صعوبات تنفيذ المنياج الفمسطيني الجديد
سنوات الخبرة، و المؤىل العممي، و متغيرات )الجنس، منظر المعممين في محافظة جنين تبعًا ل اتوجي

 ؟(المعممتخصص و 

 

 فرضيات الدراسة 5.1

 مدراسة الفرضيات التالية:ل السؤال الثانيانبثق عن 

 الفرضية األولى: 

اد فااري  ذات داللاع إ صااد  ع عواد يهااتيع تال  ااا . يتيهاطدت ت ااد ر الييمياا . ( α≤ 0.05)الداللااع ّي
 .في ي دفظع ّو . تيزع ليتغ ر الّوس الدو د الفمهط وي لمير مع امهده ع لصييادت توف ذ اليوهدج 

 الفرضية الثانية:

اد فااري  ذات داللاع إ صااد  ع عواد يهااتيع تال  ااا . يتيهاطدت ت ااد ر الييمياا . ( α≤ 0.05)الداللااع ّي
اليؤ اا  ي دفظااع ّواا . تياازع ليتغ اار  فاايالاادو د الفمهااط وي لمير مااع امهدهاا ع لصااييادت توف ااذ اليوهاادج 

 .اليميي

 الفرضية الثالثة:

اد فااري  ذات داللاع إ صااد  ع عواد يتال  ااا . يتيهاطدت ت ااد ر الييمياا . ( α≤ 0.05)الداللااع هااتيع ّي
 الخارة .هويات ي دفظع ّو . تيزع ليتغ ر  فيالفمهط وي لمير مع امهده ع لصييادت توف ذ اليوهدج 
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 الفرضية الرابعة:

اد فااري  ذات داللاع إ صااد  ع عواد يهااتيع تال  ااا . يتيهاطدت ت ااد ر الييمياا . ( α≤ 0.05)الداللااع ّي
تخصاص ي دفظاع ّوا . تيازع ليتغ ار  فاي الدو د الفمهط وي لمير مع امهده ع ذ اليوهدج لصييادت توف

 .الييمم

 

 أىمية الدراسة 6.1

 تكي. س ي ع  ذه الدراهع ايد تض فهلل إلى الي دا. الترايل عيم در يوظر در يا ة در.

 يكوهم ي.   ذ ييدغذ ع راّيع  ي  صييادت التوفيد تيطي ال د ي . عمى اليوهدج الفمهط وي الّد د تي 
 يضج الخطط لمتغمب عم هد يت ه ر عيم ع التوف ذ.

يااد إلااى كااذلك يااد تواااهلل اليهاا يل . فااي اإشااراى الترااايل ياإدارات اليدرهاا ع ييااد ر دت الترا ااع يالتيماا م 
 ياّههلل الييمي . ييد  ههم في يضج الخطط لمتيادي. ف ياد ا اوهم يا. سّا  تاذل   الصاييادت ياليصاي  

ية.ادليوهدج إلى   ام داى اليّر

عااددة  ييااد تهااهم فااي  ااث اليهاا يل . فااي يزارة الترا ااع يالتيماا م عمااى يضااج الخطااط ياا. سّاا  التيدياا  ياك
الوظار فاي ه دهاع التغ  ار يطر  اع  ا  اليشاكالت التاي  يادوي يوهاد الييمام فاي عيم اع توف اذه لمه دهادت 

 الّد دة اليتيم ع في اليوهدج.

وف اذ لميوهادج اليتيةماع فاي الطمااع يالييمام يالي تايع ياد تهاهم فاي يي. خال  توف ذ عيم ع ي ادس يادع الت
تفك ر اليميي  يك. ييرفع يدع يهدرة الييمم اليوفذ لميوهدج في الت     اليوهدج لألغراض  ييرفع يدع

 .لمتيدي  يج اليوهدج الّد د

 الدراسة دو حد 7.1

 تت دد وتد ج  ذه الدراهع ايد  أتي:

 .ه ع الدو دالدراهع عمى ييميي يييميدت الير مع امهد ايتصرت  ذهالبشري:  الحد -
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 2017-2018سّر ت  ذه الدراهع خال  الفص  الةدوي الزماني:  الحد -

 يادط ع.ي ي دفظع ّو . يت د دار في يد ر تي ّو . ي سّر ت  ذه الدراهع فد المكاني: الح -

 م الياردة ف هد, ي ي توف ذ اليوهدج, ليصطم دت ياليفد تت دد وتد ج  ذه الدراهع ادد المفاىيمي:الح -
 يصييادت توف ذ اليوهدج ياليوهدج الفمهط وي الّد د, يالير مع امهده ع الدو د.

 مصطمحات الدراسة 8.1

 تف د الدراهع التير فدت اآلت ع ليصطم دتهد:

يشادرك .  ي طر  ع يعيم ع تشتي  ّي ج اإّراسات يالييدرهدت التي   ايم اهاد ّي اج التنفيذ المنياج:
فاااي توف اااذ اليوهااادج   اااث  اااتم و ااا  الياااوهج يااا. طاااير التصاااي م إلاااى طاااير التطا ااا  الفيماااي عماااى سرض 

 (47, ص2014اليايج)ّياد, 

دراهاع تماك الصاييادت التاي ياّههاد الييميا . فاي اّرا  در في  ذه ال   صد اهد صعوبات تنفيذ المنياج:
( 2018-2017فاي اليادم الدراهاي ) دو د يالييتيادتوف ذ اليوهدج الفمهط وي الّد اد لمير ماع امهدها ع الا

 ت دس ي. خال  اإّداع عمى امداة التي سعد د الاد ث لذلك.ي 

 طيني الجديدالمنياج الفمس

الهاوع  الييتيد ياليوفذ في الدو د ي  صد اهلل في  ذه الدراهع اليوهدج الفمهط وي الّد د لمير مع امهده ع
 الكتدب اي الكتب.ياّرا  در  ي  .2018-2017 الدراه ع

 المرحمة األساسية الدنيا:

( ي امغ 4-1الير مع اميلى  هب الوظدم الترايل الفمهط وي يتشي  الصفيى ي. ) تيرى سّرا  در اأوهد
 ( هويات.10-6ييد  سعيدر الطماع ف هد ي. )



 

 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

 . األدب التربوي1.1

 ابقة. الدراسات الس1.1
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 : الفصل الثاني

__________________________________________________ 

 :والدراسات السابقة اإلطار النظري

  تودي   ذا الفص  امدب الترايل يالدراهدت الهدا ع التي يدم الاد ث اّييهد.

 . اإلطار النظري1.2

 مفيوم المنياج:

داى التاي  هايى إل هاد اليّتياج, فاال ااد لمياوهج يا. إ. اليوهج  ي س د سديات اليدرهاع فاي ت   ا  ام ا
س.  اوي عمى سهس هم يع ييتيددة تشتي  عمى اليد د ي. الّياوب الخدصع ادلتمي ذ هاياس الّهاي ع سي 
الي م ع اي الوفه ع اي غ ره. ييد تويعت التير فدت التي ت دث عا. يفهايم الياوهج, ي واد هاويرض عاددار 

 وهم.ي. التير فدت لايض اليميدس يي

 ( الياااوهج اأواااهلل كااا  اموشاااطع يالخاااارات التاااي ت اااديهد اليدرهاااع ت ااات إشااارافهد2006) اااي جي يااارى اااااي 
هد. ييهؤيل تهد هياس يدرههد الطماع  داخ  اليدرهع سي خدّر

ج اأواهلل يّيايع الخاارات التاي ته  هاد اليدرهاع لمتالي اذ د( ف دييا اتير ى اليوها2013ليفتي)اليك   ياسيد 
هد  ا صد يهدعدتهم عمى الويي الشدي  سل الويي في ّي ج الّياوب التي تشاي  الي م اع داخمهد سي خدّر

يالة دف ع يالد و ع ياالّتيدع ع يالّهاي ع يالوفها ع ويايار  اؤدل إلاى تياد   هاميك دتهم ي ييا  عماى ت   ا  
 ام داى التراي ع اليوشيدة.

يترااطع ف ياد ا وهاد ييتفدعماع  ج  شتي  عمى عودصر يتيددة ييكيودتد( اأ. اليوه2009ي يرد  يهى)
تيياا  عمااى ت   اا  س ااداى تيم ي ااع ي ااددة يتتكااي. يوظييااع اليااوهج ياا. هااتع عودصاار ي ااي ام ااداى 
يالي تيع يطر  التدر س ياليهد   التيم ي ع ياموشطع اليصد اع يالت ي م   ث  اؤةر كا  عوصار يوهاد 

 ي تأةر ااديي اليودصر.
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 عناصر المنياج:

ليد د ي. اليكيودت ياليودصر التي ترتاط يج ايضهد الايض, ي ذا االرتادط ية  ,  تكي. اليوهدج ي. ا
 (1984  ث  ؤةر ك  يوهيد في اليوصر اآلخر, يي.  ذه اليودصر يد  مي: )الشماي, 

  اااث تيةااا  ام اااداى س اااد س ااام عودصااار الياااوهج اليدرهاااي سي يكيودتاااهلل   اااث س. اليودصااار  األىـــداف:
هلل, يترتاط اهلل ارتادطدر ية  در, يعددة يد تشت  ام داى ي. يصددر يتيدد امخرع تيتيد ياشك  كا ر عم 

 يوهد اليتيمم ياليّتيج ياليددة الدراهع.

ي ي عادرة عا. الييرفاع التاي  اراد ت صا مهد يالتاي تأخاذ شاك  الييمييادت ياليفاد  م ياليااددئ  المحتوى:
در الصااد    ااث  كااي. الي تاايع يامفكاادر, ي واادك ي كاادت يييااد  ر الخت اادر الي تاايع تتيةاا  فااي يي اا

صااادديدر إذا كاااد. ية ااا  الصااامع ادم اااداى الييضااايعع لاااهلل, فكمياااد عيااا  الي تااايع عماااى ت   ااا  ام اااداى 
اع عدل اع يا. الصاد . يكاذلك يي ادر ام ي اع   اث  تطماب  اذا س. تكاي.  اليختدرة كميد كد.  تيتاج ادّر

دم ايتصادر د عماى الكي ادت الهد ماع ييضيعدت اليوهدج تتركاز عماى اليفاد  م يالتيي يادت يالوظر ادت يعا
يتاار ا تيديادت الطمااع يا. اليياد  ر سي يكذلك ي ك ا تيديدت الطماع   ث   ي. ال  د   يالييمييدت.

الي كدت اليهيع الياّب سخذ د في ال هاد.. يي ك يدام ع الي تيع لمتيمم   ث  واغي ي تيع اليوهدج 
 .اليدرهي اصفع ال دام ع لمتيمم ي. ّدوب الطماع

ي ي التفدع  ا . اليتيمم يالظريى الخدّر ع فاي الا  اع التاي  يا ش ف هاد   اث تيةا  الخاارات  الخبرات:
التاااي  اااتم تخط طهاااد يتوف اااذ د يااا. ّدواااب اليدرهاااع, يتتصاااى يتكيااا. الخاااارات فاااي ادلتواااديي سي التزا اااد, 

ع, يتهادعد يكذلك تييا  كا  خاارة عماى ت   ا   ادى تيم ياي, ي اتم توظا م الخاارات فاي خطايات يتتدايا
الخارات عمى إ ّدد طر  يختمفع ي. التيمم, يتههم الخارات في التوظ م يالتفه ر, يتهدعد الخارات في 

 اهتيرار ع التيمم ع. طر   التخط ط الودّح لهد.

ي ي عادرة ع. ي ديلاع يخطاط لهاد ليهادعدة شاخص ياد الكتهادب سي تغ  ار اياض الييادرى  التدريس:
ي امفكاادر, ي واادك يرا اا  يختمفااع لمتاادر س يوهااد ير مااع التخطاا ط, يير مااع سي اليهاادرات سي االتّد اادت س

 التوف ذ سي التطا  , يير مع الت ي م.

 ااي عيم ااع تشخ صاا ع يعالّ ااع يييد  ااع   ااث  هااتم ات د ااد واايا ي ال ااية يو اادط الضاايى فااي  التقــويم:
في ت د د اليضج ال دلي الييضيع, يم ي ع الت ي م س ي ع لدع الييمي . عوهلل لدع الطالب فهي  ف د م 
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لمطماع يفي إعددة ص دغع ام داى الخدصع, يفي ال صي  عمى الييمييدت الدي  اع اليتي ماع اياد    اهلل 
 الطالب ي. وتد ج يفي ت د د ا م الطر  التي تؤدل إلى إدخد  الت ه ودت في يّد  التيم م.

 :ج الجديداأسس بناء المني

   ذه الفمهفدت ي. فمهفع اليّتيج, يترتاط اهلل ارتادطدر ية  ادر لميوهج ال د ث سهس يفمهفدت تراي ع تشت
يتيي  اليؤههدت التيم ي ع عمى ت د م الخديع لميّتيج ع. طر   ص دغع اليود ج يطر  التدر س في 
ضيس الفمهفع التراي ع يفمهفع اليّتيج اليرتاطاع ييادر, ييا. الصايب س.  اتم الفصا  اا . سهاس اليوهادج 

اطع يتؤةر ف يد ا وهد يتؤةر عمى ايضهد الايض, فايد د الفمهفي  ؤةر عمى دراهاع موهد يتداخمع ييترا
طا يع الييرفع يطا يع اليّتياج ية دفاع الياتيمم يالاتيمم, ييا.  واد فاد. لمياوهج سراياع سهاس  يكا. ال اي  

 اهد ي ي: 

خصيصا ع  يتيوي امطار الفكارل التاي ت ايم عم هاد اليواد ج الدراها ع اياد تيكاس األسس الفمسفية: -1
 (2011 ي  سفراده يياّادتهم)عمي, اليّتيج ياليتيةمع في ع  دتهلل يتراةهلل ي 

ا. الوظااارة إلااى الييرفااع فاااي اليااوهج تتااأةر اشااك  كا ااار ادلفمهاافع التراي ااع التاااي  األســس المعرفيــة: -2
ااهلل وظاار  ااذه تتااأةر  , تاود ااد اليااوهج . ّي هااع وظاار ادلييرفااع التااي تضااي. فااي اليااوهج ياك فمكاا  فمهاافع ّي

ؤ ااع الفمهاافع  ااي  يصااددر اكتهااداهد يويعهااد فهواادك ياا. الفمهاافدت يااد  ؤكااد الييرفااع الي م ااع ي واادك يااد ار 
 فض  الييرفع ال ه ع ي ودك ي.   دم الييرفع التي  تم ت ص مهد ادلي   عمى تمك التي تدرك ادل ياس 

 اا , يال ااياس, يياا  ال ااد ث عا.  ااذا يا. اليف ااد التااذك ر ايصاددر الييرفااع ي اي اليصاادر اإلهاي, يالي
يد يالتّر ب, يالت دل د)عط ع,    .( 2009يال دس, يالّي

ا. لكاا  يّتيااج وظاادم اّتياادعي خاادص يتياادرس  ااذه اموظيااع ياا.  األســس االجتماعيــة والثقافيــة: -3
خال  اليؤههادت ييا.  اذه اموظياع تتشاك  او اع اليّتياج يعماى  اذا امهاس فاد. لكا  يّتياج عاددات 

فتهلل التي  تي ز اهد ع. غ ره ي. اليّتييدت ي  رص عمى الي دفظاع عم هاد ال يت دل د يي يهلل يتراةهلل ية د
هااا يد فاااي عصااارود ال دضااار, يوظااارار لياااد لهاااذا اليكيوااادت يااا. سةااار فاااي الياااتيمم يالييمااام فاااال ااااد س.  أخاااذ 
يمهاد سهدهادر يا. امهاس التاي  ياضييا  اليوهج  ذه التغ رات اي . االعتادر عود اودس الياوهج التراايل ّي

م هاااد اليااوهج م. لكااا  ياا. الطا ياااع الا   اااع ياالّتيدع ااع يالة دف اااع تااأة رار يادشااارار فااي ترا اااع ساوااادس  اوااى ع
 (     2009عمى اليوهج التراي ع)عط ع,  اليّتيج يال اد س.  ويكس  ذا التأة ر
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يتيواااي امهاااس التاااي تتيمااا  اطا ياااع الياااتيمم يخصد صاااهلل الوفهااا ع ياالّتيدع اااع  األســـس النفســـية: -4
  اليااؤةرة فااي وياايه ايرا مااهلل اليختمفااع ي واغااي س. تااارز  ااذه امهااس ياادرات اليتيمياا . ي دّاادتهم ياليياياا

م شخصااااا ع ييشاااااكالتهم يراطهاااااد اااااادليوهج اياااااد  وهاااااّم ياااااج يااااااددئ وظر ااااادت الاااااتيمم يالتيمااااا م يا تااااارا
 (2011اليتيمم.)عمي, 

 :ج الجديدامميزات المني

زات يوهد سوهلل  يفر وييار شديالر ييتيازودر لشخص ع ( اأ. اليوهج ال د ث  تي ز ايدة ي 2009سيرد عط ع)
اليااتيمم, يكااذلك  هاادعد اليتيمياا . عمااى التك ااى ييياّهااع اليتغ اارات التااي ت صاا   فااي يّاادالت ال  اادة 
اليختمفع موهلل  رتاط ادليايج الذل  ي شهلل الطدلب ييتطمادتهلل, ي يفر لمطدلب فرصع اخت در اموشاطع التاي 

يتشاج  دّدتهلل, يكذلك  شدد عمى توه   الياليع اا . اليدرهاع ياليّتياج يا.  تماي رغادتهلل يتال م يدراتهلل
 خال  التفدع  ياليشدركع في االوشطع.

س.   اااب اليدرهااع لاادع الطماااع ياا. خااال  االهااتّداع  الّد ااديياا. الي اازات التااي  تصااى اهااد اليوهاادج 
 اااث  هااادعد م عماااى االوّااادز لي ااايلهم يرغاااادتهم ياواااهلل  ياااوح الطدلاااب يالييمااام  ديشااادر كا ااارار يااا. ال ر اااع  

ياإاداع ياالاتكدر في الييم ع الدراه ع, يكذلك س. اليوهدج  ّي  لمييم ع الدراهع ذات ييوى يي يع موهلل 
عمااى تاارااط اليااياد التيم ي ااع  يظااى اليااياد الدراهاا ع لخديااع الطدلااب ياليّتيااج ياليدرهااع, يسوااهلل   اارص  

يفا  يياد  ر يا. يراعادة يادرات اليتيميا . ياهاتيداداتهم  يتكديمهد, يا. يياده يسوشطتهلل  تم اخت در د عمى
يا ت دّدتهم, يتتهام كاذلك عيم اع الت اي م ادلشايي , ييا. الي ازات كاذلك تاتم عيم اع التطاير يا. خضايع 
اليوهج إلى عيم دت ت ي م يهتيرة تادس ي. عيم دت التخطا ط إلاى عيم ادت الت اي م, يكاذلك  اتهم الياوهج 

  ياز. ا . الّدوب الوظرل يالتطا  ي.  سوهللليادشرة ي ادلخارات اليادشرة يغ ر ا

( فاي 2011ع. اليوهدج الت م دل كيد سيرد اد يرعاي) تي ز اهد اليوهدج الترايل الّد د يي. اليزا د التي
 اليد د ي. اليزا د يتتية  ادلتدلي:

الطماااع عمااى ت ااا  التغ اارات التااي ت اادث فااي اليّتيااج يعمااى تك  ااى  هاادعد اليوهاادج ال ااد ث  (1)
 .وفههم يج يتطمادتهمس

 ويع الييمم فاي طار  التادر س ي ختادر سكةر اد يالسياع لطا ياع اليتيميا . يياد ا اوهم يا. فاري   (2)
 .فرد ع
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م. يااا. شاااأ. ذلاااك س.  ّيااا  التيمااا م  , هاااتخدم الييمااام اليهاااد   التيم ي اااع اليتويعاااع ياليودهااااع (3)
 .ي هيهدر يالتيمم سكةر ةادتدر 

هادج ي وظار إل هاد عماى سوهاد يهاد   يعيم ادت لتياد   هاميك تية  اليددة الدراه ع ّازسار يا. اليو (4)
 .اليتيمم يت ي يهلل ي. خال  الخارات التي تتضيوهد

  اايم دير الييماام فااي اليوهاادج الترااايل ال ااد ث عمااى توظاا م تيماام الطماااع يلاا س عمااى التم اا . سي  (5)
 .التيم م اليادشر

هاارة ياا. خااال  يّاادلس اآلااادس  هاتم اليوهاادج الترااايل ال ااد ث اتوهاا   الياليااع اا . اليدرهااع يام (6)
يالييميا . يالز ادرات اليتاددلاع اا . الييميا . يسيل اادس سياير الطمااع ياالهاتفددة يا. خاارات ايااض 

 .اليتخصص . يوهم
 هتم اليوهدج التراايل ال اد ث ااأ. تضاطمج اليدرهاع اادير د ادعتادر اد يركاز إشايدع فاي ا  تهاد  (7)

ذات الياليااع ااادليتيمي . كدلا اات ياليؤههااع يس. تتياادي. يااج اليؤههاادت ياله  اادت االّتيدع ااع 
الد و اااع يالواااددل يغ ر اااد يس. تكاااي. عماااى يعاااي كديااا  اااادير  اااذه اليؤههااادت يياااد ت دياااهلل يااا. 

 .وشدطدت تراي ع لتّوب تكرار  ذه الوشدطدت في الا  ع اليا دة
.  هااتم اليوهاادج الترااايل ال ااد ث اإتد ااع فاارص اخت اادر الخااارات ياموشااطع التيم ي ااع لميااتيمم يس (8)

 . ة  اي درتهلل عمى اليشدركع في ذلك االخت در عمى اعتادر سوهلل كد . إ ّداي وش ط
 هتم اليوهدج التراايل ال اد ث اتوي اع شخصا ع الياتيمم اّي اج سايدد اد ليياّهاع الت اد دت التاي  (9)

 .تياّههلل يتوي ع يدرتهلل عمى التيمم الذاتي يتيظ ى يد تيميهلل في شؤيوهلل ال  دت ع
 

 :سمبيات المنيج الجديد

ادلرغم يا. اليي ازات الّ اد التاي  تيتاج اهاد الياوهج ال اد ث, إال سواهلل  شاتي  عماى اليد اد يا. االوت اددات 
 (2013)الم دوي, ما دت يي.  ذه الهما دت يد  أتي:ياله

عدم ا تيدم اليوهدج ال د ث اال تيدم الكدفي ادلييرفع التي تتضي. خارة االوهاد. عاار التادر خ  -1
 الطي  .

دج اي ي  الطمااع سدع إلاى صايياع تطا  اهلل يعاد. تايف ر عوصار االهاتيرار فاي ا. ارتادط اليوه -2
 خارات اليوهدج.

اع عدل ااع يا. الكفاادسة التاي تيياا   -3 ا. تطا ا  اليوهادج ال ااد ث   تادج إلااى ييميا .  تيتيااي. ادّر
داو ع اليودهاع.عمى إكهدب الطماع الييمييدت   ياليهدرات الّي
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لااى إيكدواادت يدد ااع كا اارة يرتاطااع ادليااادوي اليدرهاا ع   تاادج تطا اا  اليااوهج ااادليفهيم ال ااد ث إ -4
ياليرافاا  يالييدياا  ا  ااث تصااااح ذات يياصاافدت خدصااع يودهااااع لييدرهااع الطااالب لألوشاااطع 

 الالزيع لييم تي التيم م يالتيمم.
 

 : الفمسطيني شروط التصميم الجيد لممنياج

ّ ب اليوهادج ال اد ث ل دّادت لتصي م اليوهدج الّد د  ّب يراعدة عدة شريط يضايااط يوهاد س.  هات
يرغااااادت الطماااااع يي اااايلهم, يس. تصااااي م اليوهاااادج  ّااااب س.  تواااادي  ّي ااااج الخااااارات الييرف ااااع يال رك ااااع 
ياالوفيدل ااع التااي  ااراد ت    هااد عوااد الطفاا , يا.  اارتاط ي تاايع تصااي م اليوهاادج ادليشااكالت التااي  ياادوي 

  ضاد  ّاب س.  هايح الشاك  الوهاد ي لميوهادجلتصاي م اليوهادج سي يوهد امطفاد  فاي ال  ادة االّتيدع اع. 
ايشاادركع فدعمااع لألطفااد  فااي يّاادالت: التوظاا م يالتوف ااذ يالتطااي ر يالت ااي م. يياا. ّدوااب سخاار كااذلك س. 
 شّج التصي م عمى اهتخدام الا  ع اصيرة ّيدع ع عا. طر ا  الييا  الّيادعي سي اصايرة فرد اع. يس. 

 (. 2002 تي هد اليوهدج )هاليع, ع يالت ي م التي ه  يضح التصي م ويع ام داى يالييدرى ياموشط

 يوهااادج  اااي س.  الياااس  دّااادت الطمااااع( إلاااى س. يااا. شاااريط التصاااي م الّ اااد لم2011ي شااا ر دعياااس)
ي دّااادت اليّتياااج, يكاااذلك س.  هاااتود إلاااى دراهاااع عمي اااع لت دل اااد ية دفاااع اليّتياااج ال دضااار, يا.  كاااي. 

ي ااي عصاار التكويلّي ااد يالتطااير, يا.   ياا ش اااهلل الطماااعع يريح اليصاار الااذل يهااتودار إلااى طا يااع ية دفاا
 كي. تصي م اليوهدج ييتيدار عمى ا  ع عمي ع ييصاددر ا   اع طا ي اع يا. الياياج الييدصار, يا.  كاي. 
تصي م ادلتيدي. يد ا . سيل دس سيير الطماع يال د ي . عماى تصاي م اليوهادج, يا.  شاتي  التصاي م عماى 

يتهد في   اليايج الدراهي لمطماع ت د د ام داى يتّر

 ج:االعوامل المؤثرة في المني

م( اليد د ي. الييايا  التاي تاؤةر فاي الياوهج فكاد. يوهاد الفمهاف ع يالوفها ع 1999سيرد الرش دل يسخر .)
ليدرهااااا ع يالتّه ااااازات ياالّتيدع اااااع, يخصاااااد ص اليصااااار, يال اااااد يي. عماااااى توف اااااذ الياااااوهج, يالياااااادوي ا

  م  ذه اليياي :يهوتيرى عمى س
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 العوامل الفمسفية:

ف د تأةر اليوهج في ال يود. يد يدر افمهفع سفالطي. التي كدوت تفص  ا . الي   يالّهم يتيمي ي. شأ. 
الي اا  ييااد سدع إلااى ا تياادم اليااوهج ادلي اا  يكاا  يااد  تصاا  اااهلل ياك يااد  الّهاام ييااد  تيماا  اااهلل, ففااي ظاا  

وظاار إلااى اإوهااد. عمااى سوااهلل خم فااع اح عمااى  ر اليااوهج فدإهااالم  تةالوظاارة سإهااالي ع إلااى اإوهااد.  هاا
ااد عاليااعر يط اادة ا وااهلل يااا . ا  تااهلل ييّتييااهلل  سرضااهلل يهااخر لااهلل الكااي. كمااهلل يسيااره ايياادرة  ااذا الكااي. يسّي
ييطوهلل يسيره ها دوهلل اياددتهلل, يتأه هدر عمى ذلك  تّهلل اليوهج اإهاليي إلى اال تيدم ادليّتيج ي هدى 

ييكاا. ل   اا  سريااى ت ادم  يكاا. إ اارازه لميّتياج ي ااذا يااد ت صااد  إلاى توي ااع ياادرات الفارد إلااى سيصااى وياي
إل هلل فمهفع الترا ع ال د ةع, يكاذلك ال اد  فاي اليّتييادت امخارع فادليّتيج الرسهايدلي لاهلل فمهافع تراي اع 
ياا. خاللهااد  شااك  سفااراده ادراهااع اليااوهج ي وطااا  ذلااك عمااى اليّتيااج االشااتراكي يغ ااره ياا. اليّتيياادت 

 .يتاد وعالتي تيتو  فمهفدت 

 العوامل االجتماعية: 

فادليوهج  تااأةر ااادليّتيج عمااى كاا  يهااتي دتهلل إذ  تااأةر الياوهج ادمهاارة ي ااي الخم ااع اميلااى لميّتيااج كيااد 
 تااااأةر اّي ااااج اليؤههاااادت اإعالي ااااع يالة دف ااااع ياإوتدّ ااااع كاااادلويادل ياإذاعااااع يالتمفاااادز ي تااااأةر اليااااوهج 

 ادلييت دات يال  م ياالتّد دت ياآليد 

 وامل النفسية:الع

فيطدلاب الدارهاا . فااي كاا  ير مااع يديافيهاام يي اايلهم ياتّد اادتهم يخصد صااهم ييشااكالتهم الوفهاا ع كمهااد 
 سيير تؤةر في اليوهج

 خصائص العصر: 

في. هيدت اليصر ال دلي يةالر سوهلل: عصر اليمم يالتكويلّي د يعصر التادف  الييرفاي يعصار الييلياع 
ضاي س.  راعااي اليااوهج تمااك الهاايدت يس.  ف اد يوهااد يااج يراعاادة ال فاادظ يالتغ ار الة اادفي الهاار ج ي ااذا   ت

 .عمى الد . يالهي ع يال  م يالييت دات
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 القائمون عمى تنفيذ المنيج:

ااهلل ييااد ر اليدرهااع فمكاا  ياا.  ااؤالس ديره الفيااد  فااي اليااوهج يياا. ةاام فااإ.  ي  صااد اهااؤالس الييماام ياليّي
 تم ضريرة تدر ب  ؤالس يتطي ر سدا هم دا يدر اليوهج  تأةر تأةرار كا رار اهؤالس ي ذا   

 المباني المدرسية والتجييزات: 

لميااادوي اليدرهاا ع تأة ر ااد فااي اليااوهج فااإ. اليااادوي يالتّه اازات اليطدا ااع لميياصاافدت الصاا  ع يالتراي ااع 
تههم فاي ت   ا  س اداى الياوهج ياليكاس صا  ح اا  إ. الخما  سي الاو ص فاي ت   ا   اذه اليياصافدت 

 مادر عمى فدعم ع اليوهج في ت     س دافهلل. ويكس ه

 مفيوم تنفيذ المنيج:

لتوف ذ اليوهدج اليدرهي عم هلل س.  ير اير مت . يهيت .  يد ير مع اإعداد يير مع التوف ذ يتم هد ير مع 
الت ي م يذلك لييرفع ي دار يد ت    ي.  ص مع لييم تاي اإعاداد يالتوف اذ, يتوتهاي ير ماع اإعاداد عواد 

الوشدطدت التفص م ع اليختمفاع اياد ف هاد يضاج الكتاب الدراها ع ياليهاد   امخارع يكا  التّي هادت  ت د د
في ّي ج يّدالت اليوهج, يتتودي  ير مع التوف ذ التطا   الفيمي لوشدطدت اليوهدج اليختمفع تفدعالر يج 

وف اذ ّازس يهام فاي اليتيمم ي. اّ  ت   ا  ام اداى فاي اوادس الايط. يالياياط. الصادلح, ي ياد ّدواب الت
عيم ع اودس اليوهدج يير مع يهيع يرا   اودس اليوهدج, الوهلل تيةا  الّدواب التطا  اي لفكار وظارل يضاج 
فااي صاا غ يي وااع يلاا. تيتااار  ااذه الصاا غ يهاات رة ويعاادر يااد, يااد لاام تخضااج لمتطا اا  الفيمااي ياا. سّاا  س. 

وهااّديدر يااج يايااج التوف ااذ ت صاا  عمااى تغذ ااع راّيااع تهاادعد فااي يضااج  ااذه الصاا غ اشااك  سكةاار تطاايرار يا
 (.2000)الشماي, 

ااايد  يا. عيم اااع اوااادس اليوهااادج تشاااتي  عماااى اليد اااد يااا. التّي هااادت اليهياااع لييم اااع توف اااذه,   اااث ا. ّي
ّي يهاااد  هااادعد عماااى   هااا. هااااع لتوف اااذ اياااض عودصااار اليوهااادج سي تيم يااادت يتّي هااادت ياضااا ع ادلو

ااااع يرضاااا ع ليشاااارعي  التوف اااذ, ي ضااااي. امداس اليطماااايب ياليتودهااا  ايااااد  ضااااي. ت   اااا  ام اااداى ادّر
 (.2000)الشماي, اليوهدج 
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 مقومات نجاح تنفيذ المنياج:

 ( ا. ي. سهس وّدح عيم ع توف ذ اليوهدج خطيات يتيددة ي ي كدلتدلي:1985 يدا.) رع 

اليي  عماى تشاك   لّواع فرع اع تخاتص اتايف ر الخاديدت اليهادعدة لميوهادج, ييا.  واد الخطية االيلى: 
إدارة توف ذ اليوهدج ياليي  عمى ال  ادم ايهاؤيل دت  اذه المّواع عماى سهادس التيم يادت اليركز اع لهاذه  تم 

 المّوع. 

الييا  عماى تايف ر الي زاو اع اليدل اع لتيي ا  الخاديدت لميوهادج, فوف ادت اليوهادج تتضاي. الخطية الةدو اع: 
 يك. عيمهلل ي. لّوع الخديدت  ي  الخديدت اليهدعدة ي ي إ دع سوياعهد الر  ه ع ييهيد  ك. فمك  يد

ت ر ااار الي زاو اااع اليدل اااع اليدياااع ييّااادالت صااارفهد ادلتيااادي. اشاااك  يادشااار ياااج إدارة توف اااذ اليوهااادج يةااام 
االتصد  يالتوه   اخصيص  ذا امير يج لّوع الي زاو ع لتوف ذ اليوهدج العتيدد اليخصصادت اليدل اع 

 الي تر ع.

لخااديدت اإدار ااع يالتراي ااع اليهاادعدة لتوف ااذ اليوهاادج   ااث تختمااى اليياا  عمااى تاايف ر ا الخطااية الةدلةااع:
الخااديدت الاشاار ع يالتراي ااع اليهاادعدة ياا. يوهاادج مخاار كيااد تختمااى اطا يااع ال ااد  ياا. الا  ااع التراي ااع 

 الي م ع لا  ع سخرع,  

تييا  المّواع عماى ا.  تم تيف ر اليهد   ياليياد التيم ي ع اليودهاع لتوف ذ اليوهدج   اث الخطية الراايع: 
تااايف ر الياااياد ياليهاااد   التيم ي اااع اليودهااااع يالير  اااع لتااادر س اليوهااادج ايا ااادة سي سكةااار يااا. االّاااراسات 

اليتيةمع في اعتيدد ّهدت ي م ع يؤ ماع لصاودعع الياياد ياليهاد   التيم ي اع ادليياصافدت يال ادر الي ارر  
د ّهدت خدّر ع لصودعع الياياد ياليهاد   ي. لّد. التخط ط يالتطي ر الخدص ادليوهدج, يكذلك اعتيد

التيم ي ع ادليياصفدت يال در الي ارر يا. لّاد. اليوهادج, ياعتيادد ّهادت خدّر اع يؤ ماع لصاودعع ياد ال 
 يكاا. تاايف ره ي م اادر ياا. اليااياد ياليهااد   التيم ي ااع ياليياا  عمااى شااراس  ااذه اليااياد اليطمياااع ياا. الّهاادت 

 اليتخصصع تّدر در اذلك.

تااايف ر الياااياد التيم ي اااع التاااي اليهااادعدة التاااي تهااادعد الييميااا . عماااى توف اااذ اليوهااادج يهاااع: الخطاااية الخد
 الدراهي.
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تيف ر اليدراس الذ .  ت يمي. اليهؤيل ع الكديمع في توف ذ سي اوّدز اليوهدج الّد د في الخطية الهددهع: 
 اليدارس ايد  كي. عمى يدر كدفي ي. اليهؤيل ع.

الييمياا . امفكاادر ف يااد ا ااوهم ياليشاادركع فااي يياّهااع اليشااكالت يياادر يتم ااي  ا.  تااادد الخطااية الهاادايع: 
ه . ياإدار  . ال د ي . عمى اليوهدج الترايل)دراج,   . (2005اليهدودة يالدعم ي. اليّي

لتوف ااذ اليوهاادج اليدرهااي   تاادج إلااى ي يياادت ر  هاا ع يهيااع تهاادعد عمااى وّاادح عيم ااع توف ااذ إ. يكااذلك 
س.  ااذه الي ييااادت  ااي تااادر ب  (2014ييوهااد  ااذه الي ييااادت   ااث  ااارع  يم اام) دج اشااك  هااام ماليوهاا

الييمي . فيواد ييدرهاع التيما م  كتهاب الييميا . خاارة ّ ادة فاي تياديمهم ياج اليوهادج الّد اد يلكا.  اذه 
الخاااارة تكاااي. ييييااادر فاااي توف اااذ اليوهااادج الّد اااد   اااث ا.  اااذا اليوهااادج الّد اااد ياااد تااام إعاااداده ليياّهاااع 

 دوي يوهد الطماع لم  يتد الييمي . عمى تدر ههد تختمى ع. اليود ج ال د يع.يشكالت  ي

ييهااؤيل ع التوف ااذ   ااث تتييااج إدارة اليوهاادج الترااايل س.  وفااذ الييماام اليوهاادج ياا. الود  ااع الييم ااع شااييرار 
ذلاك  يوهلل ات يماهلل لميهاؤيل ع االخالي اع تّاده اليّتياج الاذل  يا ش ف اهلل ياليؤههاع التاي  وتياي إل هاد يياج

فد. عمى ادارة اليوهدج س. ال تكتفي اهذا االفتراض   ث ا. يد رل اليدارس ياليشرف . ياليتخصصا . 
ييو  . اهذه اليهؤيل ع االخالي ع في توف ذ اليوهادج, ي ت  ا  التفدعا  اليطمايب اا . يهاتي دت اليختمفاع 

 ذ   ث  تطمب ذلك توف اذ اليوهادج ليشرفي اليوهدج لتيف ر يتطمادت التوف ذ. يته  ع الا  ع اليدره ع لمتوف
تّه زات ييراف  ي ددة تهيح فاي توف اذ اليوهادج يا. خاال  تايف ر اليتطماادت ياليهاتمزيدت التاي تهاه  
عيم ع توف ذ اليوهدج اليدرهي, ياك داث التغ  رات اليطمياع التي تيزز ي. توف ذه, ي ميب يد ر اليدرهع 

س ع. طر   اليدرهع سي ي. خال  التوه   يج الّهدت الييو ع ديرار ادرزار في ته  ع الا  ع اليدره ع هيا
عاداد الياياد اليوهّ اع يا. خاال  الكتادب اليدرهاي اليخصاص لمطدلاب  التي تيازز يا. توف اذ اليوهادج. ياك
يدل   الييمم الخدص ادليوهادج يكتدااع التادر ادت ياموشاطع ياليختاارات يعم اهلل  ّارل تطي ر اد يت اد ةهد 

  د ايد  تطمب توف ذ الّد

 :لتنفيذ المنياجالمبادئ األساسية 

ا. اليااوهج الّد ااد   تاادج إلااى سهااس يياااددئ سهدهاا ع تهااهم فااي تهااه   يت هاا ر عيم ااع الااتيمم يالتيماا م 
 ييدل اليوهدج الفمهط وي الّد د: يتايع التي ذكر د يتوف ذه ي. خال  الخطيات ال
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ا. راااط تيماام الي تاايع الييرفااي اااتيمم راااط تيماام الي تاايع الييرفااي لميااياد اليختمفااع اااتيمم التفك اار:  -
التفك ر يهم لت     س داى اليوهدج الّد د ي اذا  اتم يا. خاال  تادر س ييضايعدت الياياد الدراها ع 

ياج الييمييادت يالتاذكر يالتوظا م يالت م ا   عمى و ي يتكدي  يج اليهادرات اليختمفاع يةا  الترك از ّي
الييرفاااي لمياااياد اليختمفاااع عماااى سواااهلل يااار. ييداااا   يالتكاااي . يالتكديااا  يالت  ااا م. يالوظااار إلاااى الي تااايع

لمتغ  ر يا. الهدى الوهد ي ي. تيم م الي تيع لمطماع إويد  ي ي. اّ  التكديا  فاي الييرفاع ياج ياد 
 ي يخزي. لد هم. يتطي ر اليودخ الصفي لّيمهلل يال م لمتفك ر الخال , ي اتم  اذا عا. طر ا  ت اا  

ّاي يا. التي اد االوفيادلي يالاتفهم فاي الصاى يالهايدح  الطماع ادعتادر م يهي . ادي. شاريط يخما 
 لهم ا ر ع التيا ر يالتر  ب ادمصدلع يالخالفدت ادلرسل.

تيي   فهم الطماع لميفد  م امهده ع في الييضيعدت اليختمفع, ي تم  اذا عا. طر ا  الترك از سةوادس  -
 ى ع. اليفد  م امخرع.التدر س عمى اليفد  م امهده ع يا د. س ي تهد يك ى إوهد يي زة يتختم

راااط الييرفااع ياليهاادرات التااي  تم د ااد الطدلااب فااي اليدرهااع اياييااهلل الي مااي ياإيم يااي يالياادليي: إ.  -
اهتخدام سيةمع ي. الا  ع ياليّتيج الي مي ياإيم ياي ياليادليي يالييا  فاي سوشاطع صاف ع يال صاف ع 

ي)ااي لغد يزيال هلل ذات ييوى لمطدلب  هد م في راط الييرفع ياليهدرات ايد  دير  في اليدلم الخدّر
, 2006). 

ا.  شّج اليوهدج  دّدت اليتيمم يي يلهلل يخصد صاهلل الي م اع يالوفها ع يتياف اهلل ياج يتطماادت الياياج  -
ياليصاار ال ااد ث, يكااذلك ا.  شااّج اليوهاادج الّد ااد اليااتيمم عمااى االعتياادد عمااى الااوفس ييراعاادة 

 لطدلب.إرهدس يياعد الخارة الّ دة في اودس شخص ع ا
 ياازز اليوهاادج الّد ااد ياا. اهاات يدب الطماااع لمياااددئ يال  ااد   ياليفااد  م يالوظر اادت ا  ااث  تيدياا   -

 ييهد الطدلب ي هتخديهد في تفه ر الظيا ر ي هخر د لخديتهلل في فهم اليوهدج الّد د.
ا. التطاي ر اليهاتير لميواد ج الّد اادة  ّاب س.  تودهاب ياج ا ت دّاادت اليّتياج يهاي  الييا  ياا.  -

ع ييدرات الطدلب يييا اهلل ي. ّهع سخرع, اشرط ا.  تم إعطدس الطماع الترا ع اليطو ع ياليدو اع ّه
 (1998يالص  ع يالا   ع يغ ر د اشك  ص  ح)اإدارة اليديع لميود ج, 

 
 عناصر تنفيذ المنياج:

ااهلل لمطماااع يذلااك ياا. سّاا  اماايرة يصاا   شخصاا دتهم ي ااتم ذلااك ياا. خااال    يتااار اليوهاادج اليدرهااي يّي
اوااديدج الطماااع يتفاادعمهم يااج ي تاايع اليوهاادج اليدرهااي, فيوااد تصااي م اليوهاادج  ااتم إعااداده  هااب الا  ااع 
الي  طااع ادلطدلااب   ااث تكتهااب ا  ااع اليّتيااج س ي ااع كا اارة فااي إعااداد اليوهاادج الدراهااي ياااذلك تكااي. 
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ر,  واادك اهااتيمت عودصاار التوف ااذ عمااى عودصاار اشاار ع يغ اار اشاار ع, يهاايى وتياارى إلااى  ااذه اليودصاا
 ( يتيزعت عمى ك  ي.:2000في. اليودصر الاشر ع ف د سيرد د الشماي )

الييمم: فهي ي. سشد اليودصر تأة رار عمى تيم م الطدلب ي ي ال ددر عماى تيصا   الييميياع الهام يع  -1
لمطدلااب يياا. خاللااهلل تااتم الييم ااع التراي ااع فهااي س اام اليياايد الف اارل لمييم ااع الدراهاا ع ييااد  ضاا ج كاا  

 اد اليهاا  لمياوهج اكا  يرا ماهلل إ. عيا  عماى توف اذه ييمام ضاي ى غ ار يؤ ا  التأ  ا  امعداد الّ
الكاادفي اليطماايب لهااذا اليياا , فاادلييمم  يياا  اشااك  يادشاار عمااى يهاادعدة الطماااع عمااى الااتيمم فااال 
 يكاا. ت   اا  س ااداى اليوهاادج اليدرهااي ااادي. اإدارة الهاام يع ياا. يااا  الييماام, فهااي  هااتط ج ايع ااع 

مى إعداد الطدلب اليتي ز يال ادرة عماى تيصا   الييميياع الهام يع لمطدلاب, يكاذلك ييية شخص تهلل ع
فهي  يي  عمى تالياي ال صاير يالخطاأ الغ ار يتيياد فاي اليوهادج ي يايض الطمااع عا. الاو ص فاي 

 اإيكدودت ياليهد   يالتّه زات الالزيع ليياّهتهد.

. خااال  اليد ااد ياا. الخطاايات يالتااي يااد ر اليدرهااع:  يياا  اليااد ر عمااى توف ااذ اليوهاادج اليدرهااي ياا -2
تتيةااا  فاااي الّياواااب اإدار اااع يالتوظ ي اااع, يكاااذلك  يتاااار ياااد ر اليدرهاااع إوهاااد. تراااايل فهاااي  ؤلاااى 

ي اادخ  اة مااهلل فااي عيم ااع توف ااذ اليوهاادج لهااذا ت اادد سوظيااع اليدرهااع ال د ةااع  ,الّدوااب الفوااي الترااايل
عيم ااع توف ااذ اليوهاادج ييااد ر اليدرهااع  ااي يهدياادر يياّااادت ليااد ر اليدرهااع تّيمااهلل عوصاارار فياادالر فااي 

ااهلل ي  ياادر فااي اليدرهااع  هااهم فااي تخطا ط ّي ااج وشاادطدت الييم ااع التراي ااع لميوهاادج فااي  يشارى ييّي
اليدرهع   ث اوهلل  تاداج توف اذ كدفاع الخطاط اليدرها ع التاي تخاص اليوهادج, ي هاتم ادلوشادط التراايل 

فيى ي تطمب ذلك ي. الياد ر درا اع عمي اع داخ  الصفيى كيد  هتم ادلوشدطدت التراي ع خدرج الص
 يخارة في طرا   التدر س.

اليشاارى الترااايل: فمااهلل دير يتي ااز فااي عيم ااع توف ااذ اليوهاادج اليدرهااي ياا. خااال   صاار االخطاادس  -3
يالهاما دت الخدصااع اتوف اذ اليوهاادج ياليي  ادت التااي تياّااهلل الييميا . يكااذلك إعاداد الت اادر ر الخدصااع 

ااهلل إلااى  التااي تتواادي  ّياوااب ال صااير ياإ ّاادب فااي عيم ااع توف ااذ اليوهاادج, فهااي  هاادعد الييماام ي ّي
 االتّده الهم م في عيم ع توف ذ اليوهدج.
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يلااي امياار: فاايلي االياار  ميااب ديرار كا اارار فااي إعااداد اماواادس الصاادل  .   ااث  يياا  عمااى  تاايف ر   -4
ض هااا مهلل ي مااااي الا  ااع اليودهاااع يالّااي الصااادلح لمااتيمم فهااي  هااادعد فااي  اا  اليشااكالت التاااي تياار 

 طمادتهلل يا ت دّدتهلل الضرير ع لوييه في ّي ج الّياوب. 

 العناصر المادية "غير البشرية":
ت ت  طر  ع التادر س س ام شايس فاي توف اذ اليوهادج ي يكا. الوظار إل اهلل ادعتاادره  يةا  ك ف اع التيديا  ياج 

تدر س اليهاتخديع ف ياد الطدلب ي. سّ  يهدعدتهلل عمى اكتهدب خارات اليوهدج الّد د, يتتويع طر  ال
ااا . الييمياا . ي هااب يتطمااادت اليوهاادج اليدرهااي ال ااد ث فهواادك طر  ااع الي دضاارة يطر  ااع اليوديشااع 
يطرا   التدر س الخدصع اليرتاطع ك  يوهد ايددة الدراهع الي صايدة. ييا. الييايا  اليدد اع التاي تهاهم 

يالتّه اااازات اليدرهااا ع اليهااااتخديع فاااي توف اااذ اليوهاااادج اليدرهاااي يييااااج اليدرهاااع, يالصاااافيى اليدرهااا ع 
   .(2009ياليختارات ييرش اليي  ياليكتادت يالهد دت اليدره ع)عط ع, 

 
 أسس تسييل عممية تنفيذ المنياج.

ّاا  تهااه   عيم ااع توف ااذ اليوهاادج ال ااد ث ات هاا م ي اادات اليوهاادج ادلشااك  التاادلي س  اايم الييميااي. ياا. 
 خصاااص لكااا  ي ااادة الااازي. اليطمااايب ياليودهاااب   اااث  يضاااج لكااا  ي ااادة الي تااايع اليودهاااب, كاااذلك 

لتدر ههد, يتخصص لك  ي دة ام داى اليودهاع, يت دد لك  ي دة الوشادطدت التيم ي اع اليودهااع لهاد, 
يكذلك ت دد لك  ي دة اليراّج ياليهد   يامّهزة يامديات اليودهاع, يكاذلك تشاي  خطاع الي ادة عماى 

 . (2011)الخيلي,  سهدل ب ت   م الطالب يعدد يرات الت   م

دارة التنفيذ:  إدارة المنياج وا 

  ااج عمااى عاادت  كاا  فاارد يشاادرك فااي توف ااذ اليوهاادج يهااؤيل ع كا اارة تياازز ياا. يدرتااهلل عمااى إدارة اليوهاادج 
 يتوف ذه, ي  يم ك  ي. اليشدرك . اديره في ت ي  يهؤيل دتهلل ي ي كيد  مي:

ف اذ ياميار اليادشار إلاى كا  طارى ات يا  تتيلى إدارة التيم م وشر التيم يدت الالزياع لييم اع تو -1
 يهؤيل دتهلل يتأد هلل ديره.

دارات اليادارس ي ييماي. عماى اإطاالع  -2   يم اليشرفي. اإعداد اطديدت ت ي م مداس اليدره . ياك
عمى ييد  ر الت  ا م ي  يياي. از ادرات ي داو اع تّي ه اع لميدرها . ي يكاوهم إل ادس ي دضارات سي 

 ييمي ..تصي م دريس كوييذج لتيع ع ال
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  يم يدراس اليدارس اي د الّمهدت لمييمي . لتذك ر م ايد  ّب اتادعهلل عواد توف اذ الياوهج يعواد  -3
 الم دسات يج ايل دس اميير لضيد. تيديوهم يج اليدرهع خال  عيم ع توف ذ اليوهدج.

  ااايم اليدرهااا . ايضاااج الخطاااط الهاااوي ع يالفصااام ع يال يي اااع التاااي تمااازم عيم اااع توف اااذ اليوهااادج  -4
 ت در الطر  اليال يع يسهميب الت ي م الذل  هتّ ب ليتطمادت توف ذه.ياخ

  اايم ييظفاايا اليختااارات ياليكتااادت يالت و اادت ياليهااد   التيم ي ااع اته  ااع يااد  ااي يطماايب يااوهم  -5
 .(2008)عط ع, تّده عيم ع توف ذ اليوهدج يت د م اليي. ياليهدعدة خال  عيم ع التوف ذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 . الدراسات السابقة2.2

دراهع  دفت إلى إدخد  يود ج اود  ع فاي عيم اع التيما م يالاتيمم,  (,Prabhath 2018بربيث ) أجرى
يكاااذلك  ااادفت إلاااى تما اااع اليتطماااادت الر  هااا ع يااا. خاااال  إ اااالس ا تيااادم لخاااارات الاااتيمم يااا. اليو ااادر . 

ج لّياج الا دوادت يالييمييادت ع كياوهظايوخفضي التيمم في يوهج الر دضا دت, ياهاتخدم الاد اث اليال 
يهاتيع الت صا   لادع الطمااع  يةا  فاي .  وادك اوخفادض د ع واع الدراهاع, يسظهارت الدراهاع س ي  سفرا

يد الييمي . ت ت ضغط  يشكمع ر  ه ع في اليدارس االاتدا  ع في هر الوكد, يكذلك سظهرت الدراهع ّي
طمااع هدج, كذلك ا.  ودك يييى هماي يا. الي عدم كفد ع الييت يرديد في  الطماع  ي  اليوالتدر س س

 دت تّده يوهج الر دض يوخفضي الت ص   

إلااى تهاام ط الضاايس عاا. يي  اادت توف ااذ يوهاادج الترا ااع الادو ااع ادراهااع  اادفت ( 2017وكــذلك قــام قرجــة)
يالر دضا ع فااي الياادارس االاتدا  اع يالكشااى عاا. يادع تطاادا  عودصاار يوهادج الترا ااع الادو ااع يالر دضاا ع 

يد عمى سرض اليايج في اليدارس االاتدا  ع, عمى ي يتام اهاتخدام سّر ت الدراهع في الّزا ر, د  ي يّي
االهااتادوع كااأداة لّيااج الا دواادت, ياتاياات الدراهااع اليااوهج اليصاافي الت م مااي, يخمصاات الدراهااع إلااى س. 

ضاا ع إيااد لياادم سغمااب الييمياا . غ اار اليتخصصاا . ال  يلاايل. س ي ااع لتاادر س يااددة الترا ااع الادو ااع يالر د
دارس تكاااي وهم فاااي  اااذه الياااددة سي لااام  تم ااايا عماااى اميااا  ديرات تكي و اااع ف هاااد سي لميضاااي ع ال دل اااع لميااا

 صاميا عماى شاهددة فاي الترا اع الزياع, يس. سغماب الييمياي. الاذ . اإيكدو دت ال االاتدا  ع التي ال تيفر
ظهير م لهذه الياددة يذلاك ليادم إديادّهم الادو ع يالر دض ع ي ييمي. يف  ع يد يد يا  التشغ    د ري. 

كييمي . دا ي ., يا. الييت التي تم اريّتهلل في اليوهدج يالذل يا. خاللاهلل تّارل  صاع الترا اع الادو اع 
يالر دض ع  شك  عد   كا ر لدع الييمي . لت     ام داى اليهطرة, ياويادام اله دكا  يو اص اليهاد   

 .الر دض ع  ؤدل دي. ت     س داى اليددة

إلاى ييرفاع الت اد دت التاي تياّاهلل الييميا . فاي  ادفت دراهاع ( ,Makunja 2016)ماكونجـا  وأجرى 
ااد ا ة رااد ي  ,فااي الياادارس الةدوي ااع فااي توزاو ااد توف ااذ اليوااد ج ال د يااع عمااى الكفاادسة ّر اهااتخديت الدراهااع يوه

ااد  102ك ف اادر ياهااتخدم تصااي يرد ما اادث دراهااع ال دلااع. شاايمت ع وااع الدراهااع  تاام اخت اادر م عشاايا  در ييمير
وااادث(  يهاااؤيل . يهااتع تااام اخت ااادر م اشااك  يصااادل يااا. هااات يااادارس ةدوي اااع عدياااع سكااادد ي  . )ذكاااير ياك

اايري. تاام اهااتخدام االهااتا دودت يالي دامااع لّيااج الييميياادت اليطمياااع. تاام ت م اا   اادت فااي امد ااع ييرّي ّي
. الييميا . ياّهايا يّييعاع يتويعاع الا دودت التي تم ّييهد ادهتخدام ت م   الي تايع. سةاتات الوتاد ج س
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ي. الت د دت التاي سعديات التوف اذ الفياد  لمياوهج ال اد م عماى الكفادسة فاي التيما م يالاتيمم. فاي ضايس  اذه 
الوتاد ج , سيصااي اإعطادس الييمياا . الفارص ليشاادركتهم فااي صا دغع  سي يراّيااع اليواد ج الدراهاا ع. كيااد 

ر الّيدة يييارد التيم م يالتيمم ذات الصامع التاي تتيافا  ياج س. تاتكر طريرد لتيف  سيصى س. عمى اليزارة
 اليود ج الدراه ع ال د يع عمى الكفدسة.

يشااادك  الييمياا . فااي توف اااذ  ادراهااع ايواايا.(  ,2015OGAR,AndAWHEN)و اوجـــر ىــن وقــام 
اليشااادك   لمكشاااى ت الدراهاااع عااا.اليوهااادج فاااي اليؤههااادت الةدوي اااع فاااي يال اااع وهااار و ّ ر اااد,   اااث  ااادف

الي هيهع(  لمييمي . في توف ذ اليود ج فاي يؤههادت التيما م اليادلي. يياد وايات ال دّاع إلاى ليدركع )ا
د تم  يتدايع ةالةع س داى  ذه الدراهع ي. ال م  اشأ. امه مع الشد يع التي سة رت ضد وظدم التيم م. يي

 (480)وااع الدراهااع ياا. لااى اليشااكالت يامهااادب يال مااي  الييكوااع لتوف ااذ اليااوهج. تشااكمت ع إ لمتياارى
ييمم تم اخت در م اشك  يصدل ي. يؤههدت التيم م اليدلي. كدوت امداة الر  ه ع لمدراهاع  اي اهاتادوع 
يكيواااع يااا. ةالةاااع سيهااادم اود اااد الااااد ة . . خضااايت الا دوااادت لمت م ااا  اإ صاااد ي ادهاااتخدام التكااارارات 

يال مااي  الييكوااع  امكةاار تكاارارار لتوف ااذ  ياليتيهاطدت ال هاادا ع. يكشاافت الوتااد ج عاا. اليشاادك  يامهاادب 
ااأ.  اتم تي ا . رؤهادس سيصات الدراهاع , تام ال صاي  عم هاد يا. الدراهاع اليوهج. اودسر عمى الوتد ج التي

, ييراّيااااع اليوااااد ج الدراهاااا ع لتما ااااع ال دّااااع ليهاااادعدة زيال هاااام فااااي اإدارةاميهاااادم يعيااااداس الكم اااادت 
هااع  الييدصاارة لميّتيااج ي ال دّااع إلااى و مااع ويع ااع فااي ايااض اله دهاادت التيم ي ااع إ ّاادد ه دهاادت يّي
 و ي تيز ز توف ذ اليود ج اشك  هم م.

ـــي)أمـــا دراســـة  اااع إهاااهدم اليشااارى التراااايل فاااي ييدلّاااع إإلاااى التيااارى دفت فهااا( 2014الزىران لاااى دّر
 ط ط,اااادلتخ)فاااي توف اااذ اليواااد ج اليطااايرة ياليتيم اااع  االاتدا  اااعالير ماااع  التاااي تياّاااهلل ييمياااي اليشاااكالت

ع صد  ع ا . آراس ع وع الدراهاع تياز إ  داللعفري  ذات  , يالتيرى عيد إذا كد.  ودك(يالتوف ذ, يالت ي م
, (يّااد  توف ااذ اليوااد ج اليطاايرة الااديرات التدر ا ااع فاايي هااويات الخااارة , ي اليؤ اا , ي  ,طا يااع اليياا )إلااى 

( 366ياا. ) ت ع وااع الدراهااعيلت   اا  س ااداى الدراهااع تاام اهااتخدام اليااوهج اليصاافي اليهاا ي , يتكيواا
%( ياااا. إّيااادلي ييميااااي اليااااياد 25ييمياااادر اياااد وهاااااتهلل ) (298( يشااارفدر تراي اااادر ي)68يهاااتّ ادر يااااوهم )

الدراه ع في يختمى التخصصدت يد عدا ييمياي الترا اع الر دضا ع يالترا اع الفو اع ااإدارة الترا اع يالتيما م 
طا  ااع يلّي ااج الا دواادت الالزيااع اهااتخديت اهااتادوع ايوط ااع الاد ااع يتاام اخت اادر م ادلطر  ااع اليشاايا  ع ال

( عادرة في يّدالت الدراهع ييزعع عمى ةالث ي دير, يايد ّيج الا دودت تام ت م مهاد, 32يكيوع ي. )
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اع إهاهدم اليشارى التراايل فاي ييدلّاع اليشاكالت التاي تياّاهلل  يخمصات الدراهاع إلاى وتاد ج يوهاد س. دّر
ااع ّااع يتيهااطع, يسذ اليوااد ج اليطاايرة فااي يّااد  التخطاا ط ادر ييميااي الير مااع االاتدا  ااع فااي توف اا . دّر

اليواد ج  إههدم اليشرى التراي ع في ييدلّع اليشكالت التاي تياّاهلل ييمياي الير ماع االاتدا  اع فاي توف اذ
ااع ضااي فع, ياك  ااع إهااهدم اليشاارى الترااايل فااي ييدلّااع اليشااكالت التااي تياّااهلل ييميااي اليطاايرة ادّر . دّر

 ضي فع. الت ي م في توف ذ اليود ج اليطيرة في يّد  الير مع االاتدا  ع

إلااى ت د اااد يد  ااع الصااييادت التااي  ياادوي يوهااد توف ااذ اليواااد ج ادراهااع  اادفت  (2014ممحــم) توقامــ
ادد( ياا . طا ياع اليوط اع )ر اى, يد واع(  الّد دة يت د اد الفار  اا . طا ياع تأ  ا  الييميا . )يادايى ّي

, يلت   ا   ادى الدراهاع تام االعتيادد وهد توف ذ اليوهدج الّد د يدوي يي.   ث ايض الصييادت التي 
عمى سداة الا اث يا. إعاداد الاد ةاع ي اي عاادرة عا. اهاتادوع صاييادت تطا ا  اليوهادج الّد اد, كياد تام 
يد فاري   اهتخدام اليوهج اليصفي الت م مي لمتأكد ي. ص ع فرض دت الا ث, يخمصت الوتد ج إلى ّي

لييمي . ي.   ث الصييادت التي  يادوي يوهاد تطا ا  اليواد ج الّد ادة لصادلح دالع ا . طا يع تأ    ا
اد فاري  اا . الر اى ياليد واع يا.   اث ييل ع, يكاذلك الييمي . ال دايى ادهتةودس ايد الشا  الييدوادةال تّي

ي. صييادت تطا   اليود ج الّد دة ادهتةودس ايد كةدفع اليوهدج   اث ظهارت ييدوادة الر اى سكةار يا. 
 وع في  ذا الايد.اليد 

ايوايا. ت اد دت توف اذ الياوهج الايطوي االاتادا ي كدوات التاي (  ,2013Rebecca) دراسـة ريبكـاوفي 
ف ااذ اليااوهج الاايطوي االاتاادا ي فااي إلااى ييرفااع الت ااد دت التااي تياّههااد الياادارس فااي توهاادفت ف ااد, الّد

دلرغم يا. سوهاد لا. تصااح , ااإلاى يّييعادت وّمترا,   ث وص ت اليدارس ادلادس في تدر ههد يادشرة إ
 ااذا اليااوهج الّد ااد. ييااديت الياادارس لمتغمااب عمااى  كاادفحتي . 2014يتطمارااد يدويو رااد لتيم يهااد  تااى عاادم 

الدراهااع طاار  ّ اادة لم ضااد د التااي  ياّهيوهااد ياا. خااال  اهتكشاادى ي تاايع الر دضاا دت ال اادويوي لمياادم 
اليوااد ج الديل ااع. كيااد تاام اهتكشاادى الطر  ااع الةاادوي يي دروتااهلل ادليوااد ج الدراهاا ع التااي ت اا  ي مهااد ييااج 

التاااي تااام اهاااد إوشااادس ياااوهج الر دضااا دت يالااادعم اليتااادح لميااادارس سةوااادس ي ديلتهاااد تطا  اااهلل. تيطاااي امدلاااع 
الي ديااع  واااد ايااض الضااايس عمااى يااادع فشاا   اااذا اليااوهج لااا س ف ااط فاااي ت   اا  ام اااداى التااي ذكر اااد 

د  ة ر يخاديى اشاأ. ياد إذا كاد.  اذا الياوهج  مااي اليزراس ا  في اليايج      عكس  ذه ام داى. كي
س. الت م اا  الييااريض  وااد ية اار لم ماا  لمياادارس يالييمياا . ت ال دويو ااع. يخمصاات الدراهااع إلااى اليتطماااد

 عمى درا ع اأ. اليدارس يد تّد صيياع في ال راسة.
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 ادج تكويلّي ااادلاى الييييادت التااي تياّاهلل ييمياي يوهاإ ادفت التيارى ادراهااع  (2013) كمـا قـام شـتيوي
ي دفظااع  الييميياادت لمصااى امي  الةاادويل لاادع تدر هااهم لميوهاادج الي اارر فااي اليااادارس ال كيي اااع فاااي

التااي تياّااهلل  ييااد  ديلاات  ااذه الدراهااع التياارى إلااى الييييااادت (2012-2011)واادامس لمياادم الدراهااي 
ال هاادا ع لميييياادت  اطدتيوهاادج تكويلّي ااد الييميياادت لمصااى امي  الةاادويل, ييااادع اخاااتالى اليتيهاا

الخااارة فااي هاامك الترا ااع  لكاا  يتغ اار ياا. يتغ اارات الدراهااع ياليتيةمااع ) فااي الواايع االّتياادعي, يهاااويات
التدر ا اع التاي الت  ايا اهاد فاي يّاد   يالتيم م, ياليؤ   اليمياي, يالتخصاص امكاادد يي, يعاادد الااديرات

ييميااادر,  (88) , يياااد اماااغ عااادد م اااعارس ال كييتكيوااات ع واااع الدراهاااع يااا. ييمياااي الياااد. )التكويلّي اااد
تكيوت سداة الدراهع ي. اهتادوهلل سعد د الاد ث مغراض  .يييميع, يتم تيز ج االهتادوع عمى سفراد الي وع

ييزعاااع عماااى سراياااع يّااادالت ر  هاااع  اااي: ييييااادت يتيم اااع اااادلييمم,  ف ااارة (38. )الدراهاااع, يكيواااع يااا
 ااااع ااااادلي تيع التيم يااااي, ييييياااادت يتيم ااااع اظااااريى الا  ااااع ييييياااادت يتيم ااااع ادلطدلب,ييييياااادت يتيم

 .التيم ي ع

تكويلّي اااااد  يسظهااااارت وتاااااد ج الدراهاااااع س. اليتيهاااااط ال هاااااداي لمييييااااادت التاااااي  ياّههاااااد ييمياااااي يوهااااادج
ااااع عدل ااااع, يليّااااد  (3.74) الييميياااادت ادلوهاااااع ليّااااد  الي تاااايع التيم يااااي كااااد.  الطدلااااب كااااد. يادّر

ع عدل ع, يليّد  (3.70) اع يتيهاطع, (3.1) ظريى الا  ع التيم ي ع كاد. يادّر يليّاد  الييمام  يادّر
ع يوخفضع (2.95) كد.  .يادّر

لااى يشااكالت اليدرهاا . فااي توف ااذ  اادفت التياارى إ ف ااد (   , 2012Badugela) بيــديوال أمــا دراســة
. اليادارس توف اذ الياوهج الايطوي إشاكدل ع لة دفاع التيما م يالاتيمم فاي اليد اد يااليوهج اليطوي,   اث  ياد 

رد ففااي  دلاع عاادم التصاادل لمت ااد دت التااي  ياّههاد الييميااي. , كدوياادام كفد ااع الياايا فاي ّواايب سفر   ااد.
, فإ. ذلك ه كي. لهلل عيايب اي دة اليدع ل س ف ط عمى الوظدم التيم ياي يال  يد اليدل ع يو ص التدر ب

د لويع اليتيمي . اليد ر . الذ . ه تم إوتدّهم يمّ  ا لويي االيتصددل لماالد س ضد. تم إّراس يلك. س ضر
تكيوت الي وع ي. ييمي . ييتيميا . يا. الصافيى ي   ذه الدراهع في يدرهع يا دة في ي دطيع ل ياياي.

يااا. اليدشااار إلاااى الةااادوي عشااار ادإضااادفع إلاااى سعضااادس فاااي يزارة الترا اااع يالتيمااا م ييااايظفي التيمااا م فاااي 
دودت يالي اااداالت. يتشااا ر الوتاااد ج التاااي تيصااامت لهاااد الي دطيااادت. تااام ّياااج الا دوااادت يااا. خاااال  االهاااتا 

الدراهااع س. توف اااذ اليواااد ج اليطو اااع كااد. إشاااكدل د ياي ااادا عااا. كيوااهلل يرضااا د. يتيصاااي الدراهاااع اضاااريرة 
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ال دّاع إلاى ي ادم يزارة التيما م اإعطادس اميلي اع لمياايارد التيم ي اع لميادارس يتادر ب الييميا . عماى توف ااذ 
 .اليود ج



لاى الييايا  التاي هاهمت يعريمات دراهاع  ادفت إلاى التيارى إ ( ,2011Elphinah) وأجـرى ايمبـانج 
هااع وظاار الييمياا .فااي وطااد  التاادر ب يالت (2005)توف ااذ يوهاادج  , فااي ّواايب افر   ااد, يماا م الياادم ياا. ّي

يتاام ت د ااد يّييعااع ياا. الياادارس فااي امد ااع اير تاادياي   ااث امغاات عشااري. يدرهااع ياهااتخدم الاد ااث 
ت الدراهع اوتد ج لم  فهم ييظم الييميا .  الي دامع ي. سّ  ّيج الا دودت يالييمييدت  ي  الي وع يخّر

اليكمف . اتوف ذ اليوهدج اشك  كدي  طر  التدر س اليهتودة إلى الوتد ج, يكذلك رسع الييمي . ا. يوهج 
ر ب الي ادم كاد. سكةار يال يادر لتهاه   الاتيمم يا. اليواد ج الدراها ع الهادا ع لمفصا , يكاد. التاد (2005)

.  وادك و اص فاي اليايارد امهدها ع يده اشك  كدى لتوف ذ يوهج عادم, يسلمييمي . يختصرار لمغد ع يلم  
ايد تيماا م يتادر ب فيااد  غدلا اع اليادارس ع وااع الدراهاع, يس لمتيما م يالاتيمم فااي يصات الدراهااع اضاريرة ّي
 يياتكر لمييمي ..

 د اد الييايا  التاي تاؤةر عماى توف اذ اليواد ج إلاى ت ادى  دراهاع ( ,2010Ziganyu) زيجانيوأجرى 
فاااي اليااادارس الةدوي اااع فاااي ك و اااد. يياااد سّر ااات  اااذه الدراهاااع فاااي ي دطياااع كدكدي غاااد الّويا اااع لي دفظاااع 
ااايدة فاااي اليوااادط  الر ف اااع فاااي اليوط اااع.  كدكدي غاااد.   اااث ركااازت الدراهاااع عماااى اليااادارس الةدوي اااع اليّي

فااي الدراهااع. تاام اخت اادر ع وااع إّيدل ااع ياا. ةالةااع عشاار ُضاايت س ضاادر ضااادط فااي يكتااب التيماا م الي مااي 
يدرهع ادهتخدام طر  ع سخذ الي ودت اليشيا  ع الطا  ع. يدم الاد ث اّياج الا دوادت يا. خاال  ي اداالت 

فااي يكتااب التيماا م  ااتم إدارتااهلل  ياايظف . (3)يااد را فااي الياادارس التااي تاام سخااذ ع واادت يوهااد ي  (13)يااج 
 (75)ماى ع تيز يهادر ا  اهاتخدام اهاتا دودت تام ّيج ا دودت إضادف ع عا. طادهتخدام دل   الي دامع. تم 

طدلاراد تام اخت ادر م عشايا  در فاي اليادارس التاي تام سخاذ ع وادت يوهاد. يخمصات الدراهاع  (174)ييميرد ي 
إلى اوهلل كدوت اليال ظع اليديع ت ت اود التيظ ى  ي الت دل الر  هاي الاذل  اؤةر عماى توف اذ اليواد ج 

. يكااااذلك كااااد. اآلااااادس يالاااادعم B.O.Mلياااادارس لااااد هد عاااادد ياااا. الييمياااا . اليااااديم . فااااي فااااي ييظاااام ا
اليّتييي اليدم اشأ. اليهد   اليتيم ع اتوف ذ اليود ج الدراه ع في  اده امدواى. يا ضادر تاا . ا. ييظام 
اليااادارس تيااادوي يااا. عااادم كفد اااع اليرافااا  يالاو اااع الت ت اااع. يتاااا . س ضاااد س. اليخااادرات ياإدياااد. عماااى 

 اليخدرات الك ي  سةرت التدر س. يلم تك. ييارد التيم م يالتيمم كدف ع لتوف ذ اليوهج الفيد . 
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لاااى الييييااادت التااااي تياّاااهلل يوهاااادج التياااارى إالتاااي  ااادفت ي ( 2010) وفـــي دراســــة الكركـــي وعســــيمي
خدم اهات دفظع الخم   ي. يوظير الييميا .. التكويلّي د في اليدارس ال كيي ع لمير مع امهده ع في ي

( ييميادر يييمياع, يطا ات عما هم اهاتادوع ييزعاع عماى سراياع 107الاد ة . ع وع طا  ع عشيا  ع امغات )
دار اع يييييادت تتيما   يّادالت تتيما  اإعاداد الييمام يتيما  اي تايع اليوهادج الدراهاي يييييادت فو اع ياك

ع الييييدت إادلتّه زات ياليياد, يخمصت الوتد ج  يوهادج التكويلّي اد فاي  تياّاهلل تطا ا التاي لى س. دّر
اع الكم اع يلّي اج  اع يتيهاطع لمدّر اليدارس ال كيي ع لمير مع امهده ع فاي ي دفظاع الخم ا  كدوات ادّر

ااع الييميياادت التااي تياّااهلل تطا اا  يوهاادج التكويلّي ااد تياازع  ,اليّاادالت اايد فااري  فااي دّر لااى عاادم ّي ياك
ااع الكم ااع يلّي ااج اليّاادالت يلّاوس الي ااع الكم ااع يلّي ااج اليّاادالت يااد لميوط اع التيم ي ااع لمدّر يماام لمدّر

اع الكم اع يلّي اج  عدا اليّد  امي , يكدوات الفاري  لصادلح الاذكير, يالير ماع التاي  درهاهد يذلاك لمدّر
اااع الييييااادت التاااي تياّاااهلل تطا ااا  اليوهااادج  اااد فاااري  فاااي دّر اليّااادالت يسياااد تخصاااص الييمااام فمااام تّي

ااع الكم ااع يلةالةااع يّاادالت ا وياا اادت فااري  فااي اليّااد  الرااااج يكدواات الفااري  ااا . التكويلّي ااد لمدّر د ّي
 تخصص تكويلّي د يتخصص سخر, يكدوت لصدلح ف ع تخصص سخر.



لاى اليييياادت التاي تياّاهلل تطا ا  يوهاادج إلاى التيارى إ( 2009) كمـا ىـدفت دراســة فريجـات وعبوشــي
هاااااااع وظاااااار الييمياااااا . ياليااااااادراس, يعاليتهااااااد ا التكويلّي اااااااد يتغ ااااااارات فااااااي اليااااااادارس ال كيي ااااااع ياااااا. ّي

ييااد ت اادد يّتيااج الدراهااع .( يهااويات الخااارة ياليؤ اا  اليمياايسوةااىاليظ فع)يااد ر,ييمم( يالّوس)ذكاار, 
هدهي في اليدارس ال كيي ع اي دفظاع رام ام اييميي التكويلّي د ي. الصفيى الخديس ي تاى اليدشار

( 37يياا. )( %5.19ل اوهاااع )يااد رار س( 26الدراهااع ياا. ) يالا اارة ييااد ر هم, ييااد تااام اخت ااادر ع واااع اح
تتواادي  يييياادت  الدراهع, تم اعداد اهتادوع تكيوات يا. ارايااع ي ادير , يالتيدم(%45ييميدر سل اوهاع )

عااداده اك ي  يييياادت تتيماا  ااادلييمم ي التكويلّي ااد فااي الياادارس,   ااث  تواادي  الي ااير ام تطا ااا  يوهااادج
. يييادت تتيما  اي تايع اليوهادج الدراهاي ي تكاي. يااف ارة, ي توادي  الي اير الةادوي ي( 19يا. ) ي تكاي.

الي ير الرااج  ف ارة, ي توادي ( 15)ف رة, ي تودي  الي ير الةدلث ييييدت فو ع يادار ع ي تكي. ي. ( 17)
اايد يييياادت إوتااد ج الدراهااع  يسشاادرت ,ف اارة (14) يييياادت تتيماا  ااادلتّه زات ياليااياد ي تكااي. ياا. لااى ّي

ااع يرتفياااع عماااى ّي اا هااع وظااار  اج ي اااديرادّر االهااتادوع,   ااث كشاافت الدراهااع س. س اام اليي  اادت ياا. ّي
 م هااد ي ااير اليي  اادت اليتيم ااع ( %79)ااادلويا ي الفو ااع ياالدار ااع اوهاااع ي ي ااع  الييميااا .  اااي اليتيم اااع

رة يفي اليرتاع االخ ( %70)ةم اليي  دت اليتيم ع ادلتّه زات اليدره ع اوهاع ( %71) ادليوهدج اوهااع
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عاداده اوهااع  يي  دت ايد فاري  ذات داللاع  الوتاد ج الااى عاادم سشادرتكياد . ( %61)تتيما  اادلييمم ياك ّي
يصااى سياليؤ اا  اليميااي (, ي  ,يعاادد هااويات الخااارة ,يالّااوس, د  ع تياازع ليتغ اارات )واايع اليظ فااعا صاا

د ج لتاااتال م ياااج تطاااي ر اليوااا اااد, ي التكويلّي الاد ةاااد. اضاااريرة إعااااداد ييمياااا . يتخصصاااا . فااااي يوهاااادج
ياليياد الالزيع لتوف ذ اليوهادج, يع اد يرش عيا  يشاتركع  يهتي دت الطماع , يضاريرة تايف ر التّه ازات

 .يالّدييدت لمتغمب عمى ييييدت توف ذ اليوهدج ا . يزارة الترا ع يالتيم م اليادلي

الترا ع الفو اع ادلير ماع لى الصييادت التي تياّهلل يوهج إ التيرى  دفت ادراهع (2008) وقام الغامدي
هاااع وظااار  . يياااداليشااارف . الترااااي  . يالييميااا . اليختصااا . اليتيهاااطع ايوط اااع الاد اااع التيم ي اااع يااا. ّي

فاااردا ييااد اهاااتخدم  (90)ت ع واااع الدراهااع ياا. ج اليصاافي الت م مااي,   اااث تكيواااهااتخدم الاد ااث الياااوه
 عااادرات عااادرات, تكيواات (103ع ياا. )الاد ااث اإهااتادوع سداة لمدراهااع لّيااج الييميياادت يالا دواادت يؤلفاا

عاااادرة ييااادم ( 17عاااادرة يياااد تكاااي. ي اااير صاااييادت الت اااي م يااا. ) (86ي اااير صاااييادت التوف اااذ يااا. )
ييميدر( ي. الترا اع الفو اع, يذلاك فاي اإدارة اليدياع لمترا اع  84ي يشرف . 6) ادخت در يّتيج الا ث ي.

ّااايد صاااييادت تياّاااهلل ياااوهج الترا اااع الفو اااع فاااي ي  عدوااات ساااارز وتاااد ج الدراهاااكي  يالتيمااا م ايوط اااع الاد اااع,
ياهاترات ّ دت التادر س  الير مع اليتيهطع تتضح اشك  ادرز في ام داى يالي تيع يالخارات التيم ي ع

ّيد صااييادت فاي ت ااي م ياوهج الترا ااع الفو اع فااي الير ماع اليتيهااطع تتضاح اشااك  ,ي ياليهاد   التيم ي اع
ي تاايع اليااوهج ايهااتي دت التالي ااذ يس ي تااهلل لهاام   ي ال صااير فاايشااى وااياكااادرز فااي يمااع اال تياادم فااي 

يد ييد  ر ي ده ع ي ووع لت ي م وتد ج اليوهج يت ه ديوي ييماع اال تيادم فاي يوهلل ي الت ي م غ ر ت يعدم ّي
د رل الياادارس يااشاى واايا ي ال صااير فااي يرا اا  الييم ااع التيم ي اع يعالّهااد ي ضاايى ا تياادم ايااض ك

 في ت ه . سداس الطالباليوهج  في يتدايع سةر

الاد ة . ادلتيرى إلى ييييادت تطا ا  يوهادج التكويلّي اد يا.  يدم( 2008وفي دراسة النجار واسميم )
هع وظر الييمي . اهتخديت االهاتادوع يطا ات عماى ع واع امغات ) ( ييميادر يييمياع يا. يادارس 278ّي
%( يالوايا ي 78لتّه زات يالياياد)يطدع غزة ييد سظهرت الوتد ج س. سكةر الصييادت كدوات اليتيم اع ااد

اايد ، %(59ياعااداده ) %( يالييماام 62%( يي تاايع اليوهاادج الياادرس )72الفو ااع  ياالدار ااع ) يعاادم ّي
 فري  تيزع لمير مع اي الّوس اي الخارة.

لاى ت اي م يوهادج يالتاي  ادفت إ(  2006Warshauer & Brown) وبـراون وارشـير وفـي دراسـة
تدب . اهتخدم خاللهد اليوهج اليصفي الت م مي ,   ث تم ت م   ي تيع الكالتكويلّي د في يال ع ايهط
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يتهاهم فاي ت   ا   سظهارت الوتاد ج س. الكتاب تركاز عماى االااداع  ,يطدلااع( طدلاادر 20يي دامىع الطماع )
ت د ر الطماع ال ي ع اهتخدام  ظهركويلّي د في اليهت ا , يسا ّدا ع و ي د يو ي تخصص الت اتّد دت

 ية  االوتروت يال دهيب.في التدر س تكويلّي ع سديات 

لاى يي  ادت توف اذ يوهادج اليمايم فاي الير ماع امهدها ع ادراهع  دفت التيارى إ( 2005دراج) تقامكما 
هاااع وظااار الييميااا . يالييميااادت فاااي ي دفظاااع رام اح يالا ااارة,  يصاااييت اهاااتادوع لت   ااا   ااادى يااا. ّي

هع وظر الييمي . يالييميادت يرتااع . س م يي  دت تالدراهع, يسظهرت الوتد ج س وف ذ يوهدج اليميم ي. ّي
يعااي ام اا   %(, يكااد. س يهااد يمااع70.8ب يام اا  )تودزل اادر كدواات كيااد  مااي اليي  اادت الخدصااع ادلطدلاا

اكتراث ام   ايتدايع يدع الت دم في توف ذ اليوهدج يضيى الطماع في  ييمعادلهدى ي. تغ  ر اليوهدج 
اشااراك ام اا  فااي عيم ااع التغ  اار, سيااد اليي  اادت  زيااع لااايض سوشااطع اليماايم ييمااعع الالالييم اادت الر دضاا 

تيفر دل   لمييمم  رشده في عيم ع التوف ذ ياليوهدج يميس  %( يكد. س يهد يمع66.2ادليوهدج ) الخدصع
ادليفااد  م الصاااياع ياليفااد  م كة ااارة يال تتودهااب ياااج ال صاااص الي ااررة, سياااد اليي  اادت الخدصاااع اااادلييمم 

د إش56.2) تايفر سل  ادفز ياددل سي ييوايل  راك لمييمم في إعداد اليوهدج ييماع%( يكد. س يهد ال  ّي
لمييمم يكار اليبس التدر هي ال  يطي لمييمم الييت الكدفي لمتخطا ط لتادر س اليمايم اشاك  فدعا . سياد 

ااي  دد ال صااص التااي  درهااهد الييماام ييمااع%( يكااد. س يهااد كةاارة عاا55اليي  اادت اإدار ااع ) د الوااديات ّي
يد فري  ذات داللع إ صد  ع عود  التة  ف ع لميّتيج يلمطالب  ي  س ي ع اليوهدج الّد د. يتا . ا. ّي

ع تيفر اليي   تيزع لمّاوس يلصادلح (  α≤ 0.05)يهتيع الداللع  ا . يتيهطدت ت د ر الييمي . لدّر
يد فري  ذات داللع إ صد  ع عود يهتيع الداللع  ا . يتيهطدت  ( α≤ 0.05)الذكير, يكذلك عدم ّي

ااع تاايفر اليي اا  تياازع لمخااارة اليمي ااع,  لمتخصااص يذلااك فااي ي لميهااتيع التيم يااي, ي ت ااد ر الييمياا . لدّر
اايد فااري  فااي يّااد  اليوهاادج ييّااد  الطدلااب يام اا  ااا . تخصااص ترا ااع ااتدا  ااع  ااع الكم ااع يّي الدّر

ايد فاري  ذات داللاع إ صاد  ع عواد يها اا . (  α≤ 0.05)تيع الداللاع يعميم يلصادلح اليمايم, يعادم ّي
ااع  ااع تاايفر اليي اا  تياازع لمّهااع اليشاارفع عاا. اليدرهااع يذلااك فااي الدّر يتيهااطدت ت ااد ر الييمياا . لدّر
يد فري  في يّد  الطدلب يام   ا . اليدارس ال كيي ع يالخدصع يلصدلح ال كيي ع يا .  الكم ع يّي

يد فري  ذا  ≥α)ت داللع إ صد  ع عود يهتيع الداللع اليدارس الخدصع ياليكدلع يلصدلح اليكدلع, يّي
اع تايفر اليي ا  تيازع لمير ماع التيم ي اع يلصادلح الير ماع (  0.05 ا . يتيهطدت ت اد ر الييميا . لدّر

 امهده ع اليم د
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لت د اد الييييادت التاي تاؤةر فاي  ادفت  ف ادم ادراهاع( .Harlow, etal  2002) ىـارلو وخخـرونأما
ا د فاي تطا   يوهدج  اليادارس اليطوا ع فاي )و يزلااودا(, ييا. ةام االهاتفددة يوهاد لتطاي ر يواد ج التكويلّي

 التكويلّي ااد, ياهااتخديت الدراهااع اهااتادوع يكيوااع ياا. خيهااع ي اادير  ااي: اليوهاادج, ت  اا م تيماام الطماااع,
سشااادرت  ييميااادر, يياااد (801الدعاااام يالااااتطي ر اليهوااااي, ياهاااترات ّ دت التااادر س, يالييمااام, يزعااات عماااى )

هع وظر ييمياي الير ماع االاتدا  اع تكيا. ى ج إلالوتد فااي توظاا م  س. س م ييييدت تطا   اليوهدج ي. ّي
الطماااع عد  اادر لاادع  اليوهدج, يكار  ّيهلل, يافت دره اميةمع يالوشدطدت, في   . شاك  ي اير ت  ا م تيمام

هااع وظاار ا ييميااي الير مااع اإعداد ااع, يس. الا  ااع الف ز د  ااع تيااد ياا. س اام يييياادت تطا اا  ليوهاادج ياا. ّي
 ييميي الير مع الةدوي ع

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2

 خال  االطالع عمى الدراهدت الهدا ع  تضح يد  مي: ي.

تياّاااهلل توف اااذ اليوهااادج التاااي إ. الدراهااادت الهااادا ع التاااي تااام عرضاااهد فاااي  اااذه الدراهاااع تا اااث اليي  ااادت 
م اليوهج اليصفي ي. سّ  اليصاي  إلاى الوتاد ج,   اث الّد د, كيد س. ييظم الدراهدت تم ف هد اهتخدا

ايدة عماى سرض الياياج يا. خاال  يصافهد يال اد ث عوهاد يعا. عاليتهاد  تم عرض الظد رة كيد  اي يّي
 اايض اليتغ رات اليختمفع دي. إّراس سل تيد   عم هد.

ع يةا  دراهاع دراج كيد س. ييظم  ذه الدراهدت التي تم عرضهد يد اهتخديت إيد االهتادوع كأداة لمدراه
( يدراهااااااع فر ّاااااادت يعايشااااااي 2008(, يدراهااااااع الوّاااااادر ياهااااام م )2008(, دراهاااااع الغدياااااادل)2005)
( 2014(, يدراهاااع الز راواااي )2013(, يدراهاااع شااات يل )2010(, يدراهاااع الكركاااي يعهااا مي )2009)

اع )2014يدراهع يم م ) ار يفردر اك ي ا. )2017(, يدراهاع يّر راهاع يد (2015(, يدراهاع اديارد اّي
 (2002 درلي ياخري. )

ع ا .ي  االهتادوع يالي داماع فاي دراهاتهم ي  اليوهّ . الكيي يالويعي,  يد عيد ايض الاد ة . إلى اليزاّي
يدراهااع ا ااد يال ( 2016دراهااع ّااراس يدكيوّااد )يذلااك اهاااب ا ت اادج الدراهااع ليةاا  تمااك امديات يةاا  

الي واااع فاااي ييظااام الدراهااادت تتركاااز عماااى يكدوااات  .(2010, يدراهاااع كاااد  را ّيل اااد ز ّااادوي )(2012)
اايد يي  اادت      ااع تياّااهلل  الييمياا . لطماااع الير مااع امهدهاا ع اميلااى, ييااد سظهاارت ايااض الدراهاادت ّي

 (.2013(, يدراهع شت يل )2014توف ذ اليوهدج الّد د ية  دراهع يم م )
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 وهد في سوهد: يفي الييت الذل تتف   ذه الدراهع يج اليد د ي. الّياوب إلى سوهد تي زت ع

 درهت يي  دت توف ذ اليوهدج في الير مع امهده ع الدو د. -

 .خ  يتغ رات ّد دةاداك ي  -



 

 الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقة 

 .سـةمنـيج الدرا 1.3

 .مـجتمع الدراســة 2.3

 .عينـة الدراسة 3.3

 أداة الدراسـة 4.3

 .إجراءات الدراســة 5.3

 .متغيرات الدراسة6.3 

.جات اإلحصائيةالمعال7 .3
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 : الفصل الثالث

______________________________________________________________ 

 واإلجراءاتالطريقة 

 مقدمة:

 تضي.  ذا الفص  عرضدر ليوهج الدراهع, يسفراد يّتيج الدراهع, يع واع الدراهاع, يسداة الدراهع, يطر  

ّراساتهد,  هداودس سداة الدراهع ييتغ رات, كيد  تضي. هد خديع فيدالالت الصد  يالةادت اليهت إعداد د ياك

 يت م مهد. ّهد هتخديع لميصي  الى وتديالييدلّدت اإ صد  ع الي

 منـيج الدراسـة: 1.3

التي تهيى لت    هد اعتيد الاد ث اليوهج اليصفي, يذلك  يام داىاوطاليدر ي. طا يع  ذه الدراهع  

سوهلل سهميب  يتيد عمى دراهع الظد رة, كيد  ي عمى سرض اليايج, ليالسيتهلل لييضيع الدراهع   ث 

 (.2006) مس, إ صد  دي هتم ايصفهد يصفدر دي  در, ي يار عوهد تيا رار عمي در 

 مـجتمع الدراســة: 2.3

يّتيج  سفراد,   ث امغ عدد في ي دفظع ّو . شي  يّتيج الدراهع ييميي الير مع امهده ع الدو د

امغ عدد الييمي . الذكير في إذ . عمى يد ر تي ّو . ييادط ع , ييمم يييميع ييزع ( 1259الدراهع )

( ييميع, كذلك امغ عدد الييمي . الذكير في 330( ييميدر يامغ عدد الييميدت  )263يد ر ع ّو . )

( ييميع كيد  ي ياضح في الّدي  ريم 389( ييميدر يامغ عدد الييميدت )277يد ر ع يادط ع )

 (.2018)يزارة الترا ع يالتيم م اليدلي ,  2017/2018ذلك يف  إ صد  دت اليدم (, ي 3.1)
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 يّتيج الدراهع  هب اليد ر دت في ي دفظع ّو . سفراد( تيز ج 3.1الّدي  ريم )

 الوهاع اليدد الّوس  اليد ر ع 
 %21 263 ذكر ّو .

 %26 330 سوةى
 %22 277 ذكر يادط ع

 %31 389 سوةى
 %100 1259 اليّييع

 

 عينـة الدراسة:    3.3

ييد اختدر الاد ث في يدارس ي دفظع ّو .  ييميدر يييميع( 250)ي. دل ع تكيوت ع وع الدراهع ال 

. تكي. الي وع ييةمع ليّتيج الدراهع ي. سا  ث تم يراعدة اليشيا  ع, الطا  ع الي وع يف ادر لمطر  ع 

عمى ع وع الدراهع ,   ث اشتيمت ص الييممتخصي هويات الخارة, ي اليؤ   اليميي, ي   ث الّوس, 

%( 20اوهاع )ييميع ي. يّتيج الدراهع الكمي  (125( ييميد ي)109)( يوهم 250سيل ع   ّيهد )

دع االهتتشكمت الي وع الوهد  ع ايد ويد , ا ي. يّتيج الدراهع ( 234ي. ع وع  ّيهد )ادودت اهتّر

ز ج سفاراد ع وع الدراهع  (  يضح تي 3.2يالّدي  ), صد ياإ ييميد يييميع يالتي ّرع عم هد الت م   

  هب يتغ ر الّوس: وهد  عال

 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير  الجنس2.3الجدول رقـم: ) 

 الوهاع اليدد اليتغ ر : الّوس 
 %44 109 ذكر 
 %56 125 اوةى

 %100 234 اليّييع 
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راد ع وع الدراهع تايدر ليتغ ر الّوس  س. وهاع الذكير ( ياليتيم  اتيز ج سف2.3وال ظ ي. الّدي  ريم )

 %   .56 اإودث% يوهاع 44

 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل3.3الجدول رقـم:  )

 الوهاع  اليدد   اليؤ  

 %22.2 52 داميم  

 %70.9 166 اكدلير س

 %6.8 16 يدّهت ر فأعمى 

 %100 234 اليّييع 

 

 الخبرة  سنوات ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير4.3الجدول رقـم: )

 النسبة العدد سنوات الخبرة

 %23.1 54 هويات 5اي  ي. 

 %28.2 66 10 -6ي. 

 %48.7 114 هويات 10سعمى ي. 

 %100 234 اليّييع
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 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص5.3الجدول رقـم: )

 الوهاع اليدد التخصص

 %22.6 53 تخصص عميي

 %52.6 123 سدايتخصص 

 %23.1 54 ييمم صى

 %1.7 4 غ ر ذلك

 %100 234 اليّييع

 
 

 أداة الدراسـة 4.3

لى الصييادت التي  تياّهلل توف ذ اليوهدج إالا دودت لمتيرى يدم الاد ث اتطي ر سداة الدراهع لّيج 

الترايل  امدبث ايراّيع ,   ث يدم الاد في يدراس ي دفظع ّو . دو دلفمهط وي الّد د لمير مع الا

ادالهتيدوع اايض الف رات ي. سديات ياردة في ايض  امداةيالدراهدت الهدا ع ذات الياليع لاودس 

اليهتخديع في دراهع  يطير الاد ث امداة (,2005الدراهدت الهدا ع ية  دراهع دراج )

م ت ك يهد ي. يا  (, ي.   ث تغ  ر ايض الف رات ياضدفع يّد  صييادت ا   ع, يت2005دراج)

لّوع ي كي ., ييد يرت االهتادوع في عيم دت التطي ر يالتيد    ايد تّر اهد  تى يصمت اصيرتهد 

 (3)يم   ريم  الوهد  ع , يتكيوت االهتادوع ي.:

ص لمييمم, يتية  اليتغ رات ياليؤ   يالخارة يالتخص, ي ي الا دودت اليديع كدلّوس القسم األول

, ير الخدصع اصييادت توف ذ اليوهدجل  دس اهتّدادت الييمي . عمى الي د القسم الثاني, سيد اليهت مع

: صييادت إدار ع , صييادت ي ذا ال هم اشتي  عمى خيهع يّدالت تتودي   اليّدالت  التدل ع 
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صييادت خدصع  يسخ را, دت خدصع ادليوهدجخدصع ادلييمم , صييادت خدصع ادلطدلب , صييا

 -:ادلا  ع

  (3)يم   ريم  :دوع  ييزعع عمى اليّدالت كيد  ميف رات االهتا يكدوت

 .18 - 1توديلهلل الف رات في االهتادوع صييادت إدار ع : يت-أ

 .37-19صييادت تتيم  ادلييمم  : يتتوديلهلل الف رات في االهتادوع -ب

 .60 -38 في االهتادوع صييادت تتيم  ادلطدلب : يتتوديلهلل الف رات-ت

 .84-61في االهتادوع  دج : يتتوديلهلل الف راتصييادت  تتيم  ادليوه-ث

 .93 -85في االهتادوع الف رات  يتتوديلهللصييادت تتيم  ادلا  ع  -ج

( 5تيت االهتّداع عا.  اذه الف رات ي. خال  ي  دس "ل كرت" الخيدهي,  ادس ايياف  اشدة  يُتيطى )

دت, ةام ي دت, ةم ي د د 4) ياف  يتيطىدّر دت, ةم 3يتيطى )( دّر تا ., ( دّر ييدرض يتيطاى دّر

ع يا دة ف ط  .ي وتهي اييدرض اشدة  يتيطى دّر

 صدق األداة: 1.4.3

الذ .  ((1)يم   ريم )يي. سّ  التأكد ي. صد  امداة تم عرضهد عمى يّييعع ي. الي كي .,

سفدديا اضريرة إّراس ايض التيد الت عمى ف راتهد ييدم الاد ث اإّراس ايض التيد الت التي تم 

(  ف رة لمخيس يّدالت  يالذل  ية  االهتادوع في 93رة إل هد   ث ختيت اصيرتهد الوهد  ع )اإشد

 صيرتهد الوهد  ع.

 ثبـات األداة: 2.4.3

 يي. خدرج ع وتهدي. يّتيج الدراهع  مداة تم تطا  هد عمى ع وع اهتطالع عت    ي. ةادت امل
 ا .  ذه الييديالت لك  (   ث 3.7ريم ) ي ي هدب ييدي  الةادت كريوادخ الفد كيد  ظهر في الّد

 يّد , ياعتارت  ذه ال  م ّ دة يي ايلع لغد دت  ذه الدراهع.
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 ( معامل االتساق الداخمي كرونباخ الفا7.3الجدول رقـم:  )

 ييدي  الةادت كريوادخ الفد عدد الاويد االختادر ع اليّد 

 0.90 18 صييادت  إدار ع

 0.89 19 صييادت خدصع ادلييمم

 0.89 23 صييادت خدصع ادلطدلب

 0.93 24 صييادت خدصع ادليوهدج )الكتدب اليدرهي(

 0.90 9 صييادت خدصع ادلا  ع

ع الكم ع  0.96 93 الدّر

- 0.89)يتراي ت ا .  امداة( ا. ييديالت الةادت ياالتهد  الداخمي ليّدالت 3.7الّدي  )ال ظ ي.  

ع الكم( 0.93  ي ايلع تراي ع مغراض الا ث., ي ي ييديالت ةادت  (0.96)  عيامغ ييدي  الةادت لمدّر

 إجراءات الدراســة: 5.3

 ل د تم  إّراس الدراهع يف  الخطيات اآلت ع:

هتادودت عمى الييمي . في الا ث  يتيز ج  اال إّراسال صي  عمى كتدب تهه   يهيع  -1

هع ال صي  عمى كتب رهي ع ي. عيددة الدراهدت إضدفع إلى  ,اليدارس يد رل  إلىاليم د  يّي

 الترا ع يالتيم م  اليدلي  في يد ر ع ّو . ييد ر ع  يادط ع.

 ت د د يّتيج الدراهع. -2

توف ذ اليوهدج  تياّهللت ض ر سديات الدراهع  ي ي عادرة ع. اهتادوع ل  دس الصييادت التي  -3

يع  ا يث يالدراهدت اليد د ي. ال إلىالفمهط وي الّد د لمير مع امهده ع الدو د. يذلك ادلّر

 الترايل ذات الصمع اييضيع الدراهع. امدبالي كيع ييراّج في 
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خذ يال ظدتهم يايترا دتهم ايد سّ  سراهع عمى يّييعع ي. الي كي . ي. عرض سديات الد -4

 ع يالاودس.ي تتص اييضيع الص دغع المغي ع يالي  خ

ييهد  ي تيز ج االهتادو -5 ( 250,   ث تم  تيز ج  ) التأكد ي. عدد ددت عمى ع وع الدراهع  ّي

يع ) يالتي خضيت لمت م    اهاب الضد ج (234اهتادوع  يامغ عدد االهتادودت اليهتّر

يع )اإ صد ي  .( اهتادوع يتيزعت يد ا . تدلى يغ ر كديمع امّداع16, يكدوت الغ ر يهتّر

ات اإ صد  ع  ّ   تاي ب الا دودت لتوف ذ االختادر سهتادودت  يتري يهد يتري ز د ي. تفر غ اال -6

 .(SPSSاليودهاع ادهتخدام  اروديج ) 

 اهتخراج وتد ج الدراهع  -7

 وتد ج الدراهع  يتفه ر د. ت م   -8

صدار التيص دت, اودسر عمى الوتد ج التي تم التيص  إل هد. -9  يوديشع الوتد ج , ياك

 

 :متغيرات الدراسة 6.3

 ل د صييت  ذه الدراهع ا  ث اشتيمت عمى اليتغ رات اآلت ع:

 اًل: المتغيرات المستقمة، وىي:أو 

 (.سوةىّوس الييمم : )ذكر ,  .1

 (فأعمىاليؤ   اليميي:  يلهلل ةالةع يهتي دت )داميم , اكدلير يس , يدّهت ر  .2

 هويات(. 10ي.  سكةر, 10-6هويات ,  5هويات الخارة : يلهلل ةالةع  يهتي دت : )اي  ي.  .3

, ييمم  صى ,  غ ر  سداييهتي دت: ) تخصص عميي , تخصص  سرايعالتخصص يلهلل  .4

 ذلك(.

ع الكم ع  الهتّدادت المتغيرات التابعةثانيًا:  الي وع عمى يّدالت  امداة سفراد: يتيةمت في الدّر
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 المعالجات اإلحصائية:7.3

( الذل تم ي. SPSSتيت ييدلّع الا دودت اياهطع ال دهيب ي. خال  اروديج الرزم اإ صد  ع )

 اآلت ع: الييدلّع اإ صد  ع إّراسخاللهلل 

اإ صدس اليصفي يتيةال ادلتكرارات يالوهب الي ي ع ياليتيهطدت يذلك لطا يع اليتغ رات ي ي  .1

 ترت ا ع سييتغ رات اهي ع 

 Independent-Samples T ت( لمي ودت اليهت مع لمفري  ا . اليتيهطدت )ادر )اخت  .2

Test). 

داخمي ا . ف رات سداة الدراهع (  ل  دس اإتهد  الCronbach's Alphaييددلع كريوادخ سلفد ) .3

 يي دس ةادتهد.

  

وتد ج  إلى( ليتغ رات الدراهع ي. اّ  التيص  One Way ANOVA) ام ددلت م   التاد .   .4

 الدراهع .

 .(لمي درودت الايد ع Least Significant Difference (LSD) test)سي  فر  دا  اختادر  .5



 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 المقدمة 1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 2.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 3.4

 .ممخص ألىم النتائج 4.4
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 : الفصل الرابع

______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة

 المقدمة 1.4

يفتاادح التاادلي فااي عيم ااع ييااد  تاام اعتياادد ال تهد  عرضااد لوتااد ج  الدراهااع  هااب سهاا م تضااي.  ااذا الفصاا

, يكااد. ت هاا م  إّدااادت سفااراد الي وااع عمااى عي واااللااى ياادع تيافاا  إّدااادت إ تصاا  ح سداة الدراهااع لمتياارى

 الو ي التدلي: 

 (1.4) ّدي  ريم
 يفتدح تص  ح امداة

ع  يدع يتيهطهد ال هداي الدّر

 3-2.3 كا رة

 2..2-3.3 يتيهطع

 2..3-0 يم مع

 السؤال األول:نتائج المتعمقة بال 2.4

هالصييادت التي تياّهلل توف ذ اليوهدج الفمهط ويهتيع  ما  وظر دتي  لمير مع امهده ع ي. ّي

 ؟الييمي . يالييميدت  في يدارس ي دفظع ّو .

ت م   الا دودت التي ّييت ي. الي وع ياهتخراج اليتيهطدت ال هدا ع  ع. الهؤا  امي  تم  يلإلّداع

 .الي وع عمى اليّدالت سفراد د رات لتياالو رافدت اليي در ع 
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 (4.2)الجدول رقم 

 العينة عمى المجاالت أفرادلتقديرات المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية،

ع الت د ر  االو راى اليي درل  اليتيهط ال هداي  اليّد    دّر
 كا رة 0.81 3.73 صييادت تتيم  ادلا  ع 

 كا رة 0.55 3.53 صييادت تتيم  ادلطدلب 

 يتيهطع 0.66 3.39 صييادت تتيم  ادليوهدج ) الكتدب  الي رر(

 يتيهطع 0.63 3.22 صييادت  تتيم  ادلييمم 

 يتيهطع 0.68 3.13 صييادت إدار ع 

ع الكم ع   يتيهطع 0.52 3.37 الدّر

ع كا رة  س.( 4.2تضح ي. الّدي  ريم )  ا ويد الصييادت التي تتيم  ادلا  ع يالطدلب كدوت ادّر

ع يتيهطع. ع الكم ع كدوت ادّر ع يتيهطع يالدّر  اليّدالت امخرع كدوت ادّر

 ( تيز ج إّدادت الييمي . عمى يّدالت االهتادوع الخيهع7.4-4.3يتظهر الّداي  )
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 مجال الصعوبات اإلدارية :
يادت ال هدا ع ياالو رافدت اليي در ع لف رات اليّد  امي  الصي اليتيهطدت ( 3.4ريم )ّدي  
 اإدار ع

رقميا في  الرقم
المتوسط  نص الفقرة االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة  1.044 4.02 كثرة األعمال الكتابية واإلدارية أحيانًا التي يقوم بيا المعمم 14 1
ندرة وجود ىيئة متخصصة في المدرسة لتحديد متطمبات تنفيذ  11 2

 كبيرة 1.051 3.61 عمى أكمل وجوالمنياج الجديد 

عقد ندوات تثقيفية لممجتمع والطمبة تخص المنياج الجديد قبل  قمة 12 3
 كبيرة 1.162 3.52 تنفيذه

 كبيرة 1.147 3.50 مناسبة نصاب المنياج الجديد من الحصص قمة 1 4
 متوسطة 1.179 3.33 قمة تواصل المعممين مع الجيات المختصة حول المنياج الجديد 10 5
ندرة تقديم اإلدارة التعزيز المناسب لممعمم ألي جيد يقوم بو  15 6

 متوسطة 1.223 3.27 ووضعو في حالة من اإلحباط

 متوسطة 1.132 3.17 قمة المساعدة اإلدارية لممعمم  من قبل المشرفين 4 7
ندرة قيام اإلدارة بتوفير المصادر والمستمزمات لتنفيذ المنياج  13 8

 متوسطة 1.146 3.16 بطريقة مناسبةالجديد 

 متوسطة 1.052 3.15 معرفة مدير المدرسة بمتطمبات المنياج الجديد قمة 2 9
المشرفون عمى عمميات تدريب المعممين عمى  المنياج الجديد غير  17 10

 متوسطة 1.202 3.13 مؤىمين لعممية التدريب

 متوسطة 1.072 3.00 ضعف متابعة التنفيذ من قبل مشرفي التدريس 6 11
ندرة قيام اإلدارة برصد نقاط القوة والضعف لدى المعممين قبل   9 12

 متوسطة 1.074 2.98 تنفيذ المنياج الجديد

 متوسطة 1.188 2.89 تأىيل المعممين غير مناسب لتنفيذ المنياج الجديد 16 13
د القصور في تقديم اإلدارة المدرسية لممساعدة المعرفية في إعدا 5 14

 متوسطة 1.097 2.87 خطط تنفيذ المنياج

قمة اىتمام اإلدارة المدرسية في التدريب المناسب والكافي لممعممين  8 15
 متوسطة 1.066 2.72 لتنفيذ المنياج

 متوسطة 1.021 2.68 نقد المدير السمبي لمعممي المنياج الجديد 7 16
 متوسطة 1.110 2.68 ضعف التواصل بين المعمم واإلدارة المدرسية 3 17
 متوسطة 1.084 2.64 تشجيع إدارة المدرسة عمى تطبيق المنياج الجديد قمة 18 18

 متوسطة 67815. 3.12  مجال الصعوبات اإلدارية



44 

( يالذل  يار ع. اليتيهطدت ال هدا ع ياالو رافدت اليي در ع الهتّدادت 3.4 ال ظ ي. الّدي  )

ع الكم ع ) سفراد ع وع الدراهع عمى يّد  الصييادت ( 3.12اإدار ع س. اليتيهط ال هداي لمدّر

ع يتيهطع.0.678ياو راى يي درل )  ( ي ذا  د  عمى س. يّد  الصييادت اإدار ع ّدس ادّر

ع عدل ع ي ) ( س. سراج3.4الوتد ج في الّدي  )كيد يتش ر  ( ف رة ّدست 14ف رات يد ّدست ادّر

ع يتيهطع, ي صمت الف رة :  كةرة امعيد   الكتدا ع ياإدار ع س  دودر التي   يم اهد الييمم  عمى ادّر

يد    ع يتخصصع في اليدرهع لت د د يتطمادت 4.02سعمى يتيهط  هداي ) (  م هد ف رة: " ودرة ّي

هلل" ايتيهط   ع د وديات تة  ف ع  يمع(,  م هد الف رة: " 3.61هداي )توف ذ اليوهدج الّد د عمى سكي  ّي

يودهاع  يمع( يالف رة : " 3.25ليوهدج الّد د يا  توف ذه" ايتيهط  هداي )لميّتيج يالطماع تخص ا

تشّ ج إدارة  يمع(, ي صمت الف رة 3.52وصدب اليوهدج الّد د ي. ال صص" ايتيهط  هداي )

(  م هد الف رة: " ضيى التياص  2.64اليدرهع عمى تطا   اليوهدج الّد د عمى سي  يتيهط  هداي )

 (2.68اليدره ع" ايتيهط  هداي ) ا . الييمم ياإدارة
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 خاصة بالمعمم . الصعوبات ال. مجال 2
اليتيهاااطدت ال هااادا ع ياالو رافااادت اليي در اااع لف ااارات اليّاااد  الةااادوي صاااييادت  (4.4)ّااادي  ريااام 

 خدصع ادلييمم

رقميا في  الرقم
المتوسط  نص الفقرة االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 1.04 3.98 تيفر  يافز يدد ع سي ييوي ع لمييمم يمع 14 1

 كبيرة 0.97 3.86 يمع فرص إشراك الييمم في عيم ع إعداد اليوهدج الّد د 1 2

كةرة امعادس الدراه ع عمى كد   ييمم اليددة   د ي. يدرتهلل عمى يضج  8 3
 كبيرة 1.07 3.81 الخطط لييم ع التدر س

 كبيرة 1.12 3.71 لمييمم   د ي. يدرتهلل عمى امداس افدعم ع وها در  اليضج الوفهي ياالّتيدعي 9 4

 كبيرة 1.06 3.56 يمع اليراّج اليتيفرة لمييمم  ي  اليوهدج الّد د 11 5

يد صيياع في تيص   ايض الييمييدت لمطماع موهد تفي  يهتيا م  17 6 ّي
 كبيرة 1.14 3.53 س  دود

يد ّهدت يتخصصع ي. اليزا 5 7 رة في ت د م اليهدعدة لمييمم في  د  ودرة ّي
 كبيرة 0.99 3.52 طماهد

 متوسطة 1.33 3.29 تيافر االوتروت لمييمم يمع 19 8

يد تغذ ع راّيع لمييمم سةودس عيم ع التوف ذ ي. يا  اليشرف . 13 9  متوسطة 1.10 3.20 يمع ّي

 متوسطة 1.15 3.10 شيير الييمم ادليراياع اليهتيرة لهلل ي. يا  اليشرى 16 10

 متوسطة 1.15 3.06 يمع التيدي. ا . ييميي الياد ث سي اليا ث اليا د 18 11

 متوسطة 1.16 2.94 ييمم اليددة التي  درههد غ ر يتخصص في تدر ههد 4 12

 متوسطة 1.10 2.91 صيياع ص دغع ام داى الهميك ع ي. الي تيع 15 13

 متوسطة 1.06 2.91 هدج الّد د س  دودً ال صير في خارة ييمم اليا ث لتدر س اليو 6 14

 متوسطة 1.12 2.85 ضيى خارة الييمم في توف ذ سوشطع تتيم  ادليوهدج الّد د 12 15

 متوسطة 1.14 2.80 تدوي يهتيع التيدي. ا . الييمم ي زيال هلل في اليدرهع اليا دة 10 16

 متوسطة 1.12 2.77 الييمم غ ر يؤ   اطر  تدر س  د ةع لتوف ذ اليوهدج 7 17

 متوسطة 1.12 2.69 شيير الييمم اليها  ايدم تيكوهلل ي. ي تيع اليوهدج الّد د 2 18

يمع ايتالك الييمم ال درة عمى اهتخدام اليهد   التيم ي ع الالزيع في اليوهدج  3 19
 متوسطة 1.08 2.65 الّد د

 متوسطة 0.63 3.22 مجال الصعوبات الخاصة بالمعمم
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( يالذل  يار ع. اليتيهطدت ال هدا ع ياالو رافدت اليي در ع الهتّدادت 4.4 ال ظ ي. الّدي  )
ع الكم ع ) ( 3.22سفراد ع وع الدراهع عمى يّد  صييادت خدصع ادلييمم س. اليتيهط ال هداي لمدّر

ع يتيهطع.0.63ياو راى يي درل )  ( ي ذا  د  عمى س. يّد  الصييادت اليتيم ع ادلييمم ّدس ادّر
ع عدل ع ي4.4لوتد ج في الّدي  )كيد يتش ر ا ع ( ف رة ّدست 12)( س. هاج ف رات يد ّدست ادّر ادّر

تيفر  يافز يدد ع سي ييوي ع لمييمم عمى سعمى يتيهط  هداي  يمعيتيهطع, ي صمت الف رة : 
يمع فرص إشراك الييمم في عيم ع إعداد اليوهدج الّد د ايتيهط  هداي يدره  (  م هد ف رة3.98)
م هد الف رة : " كةرة امعادس الدراه ع عمى كد   ييمم اليددة   د ي. يدرتهلل عمى يضج (,  3.86)

ي صمت الف رة يمع ايتالك الييمم ال درة عمى , (3.81الخطط لييم ع التدر س" ايتيهط  هداي )
: " (  م هد الف رة2.65اهتخدام اليهد   التيم ي ع الالزيع في اليوهدج الّد د عمى سي  يتيهط  هداي )
 (.2.69شيير الييمم اليها  ايدم تيكوهلل ي. ي تيع اليوهدج الّد د " ايتيهط  هداي )

 . صعوبات تتعمق بالطمبة 3

اليتيهطدت ال هدا ع ياالو رافدت اليي در ع لف رات اليّد  الةدلث صييادت  (4.5)ّدي  ريم
 تتيم  ادلطماع

 الرقم
رقميا في 
المتوسط  نص الفقرة االستمارة

 الحسابي
نحراف اال 

 المعياري
درجة 
 التقدير

 كبيرة 0.86 3.89 ضيى الييرفع ال ام ع لدع الطماع ف يد  تيم  ادليوهدج الّد د 11 1

 كبيرة 0.96 3.88 يعي ام   ادلهدى ي. اليوهدج الّد د يمع 10 2

 كبيرة 0.89 3.85 إشراك اليخطط . لأل   في عيم ع التطي ر يمع 7 3

 كبيرة 1.03 3.84 اأ داى اليوهدج الّد دإليدم الطماع  يمع 19 4

يمع ي درة الطماع عمى يياصمع الترك ز في ال صع الدراه ع  1 5
 كبيرة 1.03 3.84 اهاب كةرة االوشطع

تشك   ام   ليّمس داعم لإلدارة اليدره ع لتوف ذ  يمع 8 6
 كبيرة 0.93 3.79 اليوهدج الّد د

 كبيرة 1.01 3.76 في اليوهدج الّد دايتودع الطماع اّديع اموشطع  يمع 20 7

 كبيرة 1.03 3.74 إ يد  ام   ليراياع يدع الت دم الذل   ص  ماود هم 9 8

 كبيرة 1.02 3.71 ضيى الطماع في ال راسة يالكتداع يالتيا ر 3 9

ضيى يعي الطماع ا  يع تيظ ى الت و دت التيم ي ع اليتيفرة  21 10
 كبيرة 0.93 3.70 في اليوهدج الّد د
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 كبيرة 0.97 3.69 يدرة ام   عمى تدر س ساود هم لميوهدج الّد د يمع  18 11

 كبيرة 0.96 3.69 سّد صيياع في التيمم ي. خال  اليّييعدت التيديو ع 22 12

 كبيرة 1.02 3.60 اليوهدج الّد د ال  ودهب خصد ص الطماع يطا يتهم 16 13

 كبيرة 1.01 3.57 اه ع الّد دةصيياع اهت يدب الطماع لميددة الدر  2 14

 كبيرة 1.03 3.50 إ يد  اتّد دت الطماع و ي اليوهدج الّد د 6 15

 متوسطة 1.05 3.38 شيير الطماع الزا د ادلتيتر لصيياع اليوهدج 4 16

 متوسطة 1.05 3.38 تصير الطدلب اليها   ي  صيياع اليوهدج 5 17

  عمى الخارة ضيى الطماع في الت صي ي. سّ  ال صي  17 18
 متوسطة 1.06 3.25 التيم ي ع

 متوسطة 1.18 3.22 إشراك اليخطط . لأل   في الفيدل دت ياموشطع التراي ع يمع 23 19

 متوسطة 1.15 3.09 تدوي يدرة اليوهدج الّد د عمى توي ع شخص ع الطماع يص مهد 14 20

 متوسطة 1.12 3.07 اليوهدج الّد د ال  هتة ر تفك ر غدلا ع الطماع 13 21

ال  ههم اليوهدج الّد د في توي ع ريح التيدي. ا . الطماع سي  12 22
 متوسطة 1.15 2.96 توي ع االتّد دت اال ّدا ع و ي التيمم

اعتيدد اليوهدج الّد د عمى تم  . اليددة اليمي ع لمطماع ييمع  15 23
 متوسطة 1.12 2.71 الا ث

  
 كبيرة 0.55 3.53 يّد  صييادت تتيم  ادلطماع

يالذل  يار ع. اليتيهطدت ال هدا ع ياالو رافدت اليي در ع الهتّدادت  (4.5) ال ظ ي. الّدي  
ع الكم ع ) ( 3.53سفراد ع وع الدراهع عمى يّد  صييادت تتيم  ادلطماع س. اليتيهط ال هداي لمدّر

ع كا رة.( ي ذا  د  عمى س. يّد  الصييادت اليتيم ع ادلطماع ي0.55ياو راى يي درل )  د ّدس ادّر
ع عدل ع ي )15( س. )4.5كيد يتش ر الوتد ج في الّدي  ) ( ف رات ّدست 8( ف رة يد ّدست ادّر

ع يتيهطع, ي صمت الف رة : ضيى الييرفع ال ام ع لدع الطماع ف يد  تيم  ادليوهدج الّد د عمى  ادّر
ليوهدج الّد د" ايتيهط يعي ام   ادلهدى ي. ا يمع م هد ف رة " ( 3.89سعمى يتيهط  هداي )

 ع التطي ر" ايتيهط  هداي إشراك اليخطط . لأل   في عيم يمع(,  م هد ف رة " 3.88اي يدره ) هد
(, 3.84إليدم الطماع اأ داى اليوهدج الّد د" ايتيهط يدره ) يمع(, ي م هد ف رة " 3.85) هاي دار 

ي ع لمطماع ييمع الا ث عمى سي  يتيهط ي صمت الف رة اعتيدد اليوهدج الّد د عمى تم  . اليددة اليم
(  م هد الف رة: " ال  ههم اليوهدج الّد د في توي ع ريح التيدي. ا . الطماع سي توي ع 2.71 هداي )

 (.2.96االتّد دت اال ّدا ع و ي التيمم " ايتيهط  هداي )
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 :  ج. صعوبات تتعمق بالمنيا4

الراااااج صاااييادت  اليي در اااع لف ااارات اليّاااد  اليتيهاااطدت ال هااادا ع ياالو رافااادت( 4.6ّااادي  ريااام )
 تتيم  ادليوهدج

الر
 قم

ترتيب 
الفقرة في 
 االستبانة

المتوسط  نص الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 1.07 3.93 اموشطع في اليوهدج الّد د ت تدج لالوتروت 18 1

 كبيرة 1.13 3.79 يعزخم اليوهدج ال  تودهب يج عدد ال صص خال  امها 1 2

 كبيرة 0.99 3.71 ترك ز الي تيع عمى اموشطع 15 3

يدة في اليوهدج الّد د لخصد ص ايض  يمع 2 4 يودهاع اليفد  م اليّي
 كبيرة 0.98 3.70 الطماع

 كبيرة 1.11 3.58 سخذ اليوهدج الّد د  دلع التفديت في الفري  الفرد ع ا . الطماع يمع 17 5

 كبيرة 1.04 3.55   اموشطع في اليوهدج الّد دصيياع تطا  16 6

تشداهلل يكةرة اليصم دت ياليفد  م في اليوهدج الّد د تخم  التادس  9 7
 كبيرة 1.02 3.54 لدع الطماع

 كبيرة 1.06 3.52 كةرة اموشطع االلكتريو ع 20 8

 كبيرة 1.19 3.44 تيافر دل   لمييمم  رشده في عيم ع توف ذ اليوهدج الّد د يمع 8 9

 كبيرة 1.10 3.43 اليوهدج يميس ادليفد  م الصياع 10 10

 كبيرة 1.12 3.41 امه مع ياموشطع في اليوهدج الّد د في  يهتيع الطماع 6 11

 متوسطة 1.16 3.39 اليوهدج الّد د  ي تغ  ر شكمي لم د م  19 12

 توسطةم 1.05 3.35 غ دب الييرفع ياليمخص لي تيع اليوهدج الّد د 24 13

الييضيعدت اليطري ع في اليوهدج الّد د ال تودهب يهتيع الطماع  5 14
 متوسطة 1.09 3.34 ييدراتهم

 متوسطة 1.09 3.33 ودرة تما ع اليوهدج الّد د ل دّدت اليّتيج 14 15

 متوسطة 1.06 3.31 ترك ز اليوهدج الّد د عمى الّدوب الييرفي  3 16

 متوسطة 1.06 3.28  د ل دّدت الييرفعودرة تما ع اليوهدج الّد 12 17

 متوسطة 1.05 3.26 ودرة تما ع اليوهدج الّد د ل دّدت الطماع 13 18
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 متوسطة 1.21 3.22 اليوهدج الّد د يكتظ ادلياّادت اليوزل ع 21 19

 متوسطة 1.09 3.22 يضيح ام داى في اليوهدج الّد د ي. الود  ع الييرف ع يمع 11 20

 متوسطة 1.11 3.19 ع ام داى يج الي تيع ياموشطع في اليوهدج يودها يمع 4 21

 متوسطة 1.09 3.12  فت ر اليوهدج لمت ي م الشخصي يالتكي وي 22 22

تدوي يهتيع اموشطع في اليوهدج الّد د يعدم ارتادطهد ادلا  ع  7 23
 متوسطة 1.10 2.95 الي م ع لمطماع

 متوسطة 1.15 2.90 مم في الييم ع التيم ي عاليوهدج الّد د يتي ير  ي  اليي 23 24
 متوسطة 0.66 3.39 يّد  صييادت تتيم  ادليوهدج

يالذل  يار ع. اليتيهطدت ال هدا ع ياالو رافدت اليي در ع الهتّدادت ( 4.6 ال ظ ي. الّدي  )
ع الكم ع ( 3.39) سفراد ع وع الدراهع عمى يّد  صييادت تتيم  ادليوهدج س. اليتيهط ال هداي لمدّر

ع 0.66ياو راى يي درل ) ( ي ذا  د  عمى س. يّد  الصييادت اليتيم ع ادليوهدج يد ّدس ادّر
 يتيهطع

ع عدل ع ي )11( س. )4.6كيد يتش ر الوتد ج في الّدي  ) ع 13( ف رة يد ّدست ادّر ( ف رة ّدست ادّر
سعمى يتيهط  هداي  يتيهطع,  ي صمت الف رة : اموشطع في اليوهدج الّد د ت تدج لالوتروت عمى

(  م هد ف رة " زخم اليوهدج ال  تودهب يج عدد ال صص خال  امهايع " ايتيهط  هداي يدره 3.93)
(, ي م هد ف رة " 3.71) هى اموشطع " ايتيهط  هداي اي دار (,  م هد ف رة " ترك ز الي تيع عم3.79)

يدة في اليوهدج الّد د لخصد ص ايض  يمع (, 3.70الطماع " ايتيهط يدره )يودهاع اليفد  م اليّي
ي صمت الف رة اليوهدج الّد د يتي ير  ي  الييمم في الييم ع التيم ي ع عمى سي  يتيهط  هداي 

(  م هد الف رة: " تدوي يهتيع اموشطع في اليوهدج الّد د يعدم ارتادطهد ادلا  ع الي م ع لمطماع 2.90)
 (.2.95" ايتيهط  هداي )
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 لبيئة :صعوبات تتعمق با -5
الخااديس صااييادت  اليتيهااطدت ال هاادا ع ياالو رافاادت اليي در ااع لف اارات اليّااد  (4.7)ّاادي  رياام 

 تتيم  ادلا  ع
الر
 قم

رقميا في 
المتوسط  نص الفقرة االستبانة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 كبيرة 1.11 3.87 تيفر اليختارات إّراس اموشطع يتوف ذ د يمع 7 1

 كبيرة 1.14 3.84 ازد دم الصى اليدرهي ايدد الطماع  ي   توف ذ ايض اموشطع 6 2

يد و ص في اليياد ياليهد   التيم ي ع الالزيع لميوهدج الّد د. 9 3  كبيرة 1.07 3.82 ّي

صيياع في تك  ى يضي ع ّميس الطماع داخ  الصى  هب يد  8 4
 كبيرة 1.01 3.82 تهتدع هلل سوشطع التيمم في اليوهدج الّد د

يد يودخ وفهي تيم يي يودهب لمطدلب لتوف ذ اليوهدج 1 5  كبيرة 1.01 3.70 يمع ّي

تدوي يهتيع يالسيع اليراف  اليدره ع لألوشطع اليتضيوع  2 6
 كبيرة 1.08 3.69 لميوهدج الّد د. 

 كبيرة 1.12 3.66 تيافر الت و دت اإلكتريو ع لتوف ذ اليوهدج يمع 4 7

 كبيرة 1.05 3.61 دج الضيضدس التي تهااهد ايض اموشطع كةرة اإزع 5 8

 كبيرة 1.11 3.61 يودهاع الا  ع اليدره ع لتوف ذ اليوهدج الّد د يمع 3 9

 كبيرة 0.81 3.73  يّد  صييادت تتيم  ادلا  ع 

( يالااذل  يااار عاا. اليتيهااطدت ال هاادا ع ياالو رافاادت اليي در ااع الهااتّدادت 4.7 ال ااظ ياا. الّاادي  )
ااع الكم ااع )س ( 3.73فااراد ع وااع الدراهااع عمااى يّااد  صااييادت تتيماا  ادلا  ااع س. اليتيهااط ال هااداي لمدّر

ع كا رة.0.81ياو راى يي درل )  ( ي ذا  د  عمى س. يّد  الصييادت اليتيم ع ادلا  ع يد ّدس ادّر

ااع عدل ااع ييااد  يوااي 4.7كيااد يتشاا ر الوتااد ج فااي الّاادي  ) س.  واادك ( س. ّي ااج الف اارات يااد كدواات ادّر
تااايفر اليختااارات إّااراس اموشاااطع  يمااعتطا اا  اليوهاادج ي صااامت الف اارة : صااييادت ا   ااع كا اارة تياّاااهلل 

(  م هااد ف اارة " ازد اادم الصااى اليدرهااي اياادد الطماااع  ي اا  3.87يتوف ااذ د عمااى سعمااى يتيهااط  هااداي )
اايد و ااص فااي ال3.84توف ااذ ايااض اموشااطع " ايتيهااط  هااداي ياادره ) يااياد ياليهااد   (,  م هااد ف اارة " ّي

(, ي م هد ف ارة " صايياع فاي تك  اى 3.82) هج الّد د. " ايتيهط  هداي اي دار التيم ي ع الالزيع لميوهد
تيهااط يضااي ع ّماايس الطماااع داخاا  الصااى  هااب يااد تهااتدع هلل سوشااطع الااتيمم فااي اليوهاادج الّد ااد " اي

دج الّد اااد عماااى سيااا  يتيهاااط يودهااااع الا  اااع اليدرهااا ع لتوف اااذ اليوهااا يماااع(, ي صااامت الف ااارة 3.82يااادره )
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(  م هد الف رة: " كةرة اإزعدج الضيضدس التي تهااهد ايض اموشطع " ايتيهاط  هاداي 3.61 هداي )
(3.61.) 

 
 لثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال ا 3.4

هااا دو دالااا  ااا  تختماااى صاااييادت توف اااذ اليوهااادج الفمهاااط وي الّد اااد لمير ماااع امهدهااا ع وظااار  دتيااا. ّي
 ؟ صالّوس, ياليؤ   , يالخارة  يالتخصيتغ رات دفظع ّو . ادختالى الييمي . في ي 

 ت ي مهلل إلى الفرض دت التدل ع:تم ف د  الةدوي, الهؤا  .لإلّداع ع

 
 الفرضية األولى:المتعمقة بنتائج ال

 بــين متوســطات تقــدير المعممــين(  α≤ 0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )
 .ي محافظة جنين تعزى لمتغير الجنسياج الفمسطيني لممرحمة األساسية  فتنفيذ المنلصعوبات 

 (4.8يلف ص الفرض ع تم اهتخدام اختادر)ت( لمي ودت اليهت مع كيد  ظهر في الّدي  )

لمي ودت  اليتيهطدت ال هدا ع ياالو رافدت اليي در ع يوتد ج اختادر )ت(( 4.8)الّدي  ريم 
 الّوسيتغ ر صييادت توف ذ اليوهدج  هب اليهت مع  هب ت د ر الييمي . ل

اليتيهط   اليدد الّوس اليّد 
 ال هداي

االو راى 
 اليي درل

ي يع ت 
 الي هياع

ع  دّر
 ال ر ع

يهتيع 
 الداللع

 صييادت إدار ع
 0.70 3.19 109 ذكر

1.297 232 0.196 
 0.66 3.08 125 اوةى

 صييادت  تتيم  ادلييمم
 0.65 3.25 109 ذكر

0.611 232 0.542 
 0.62 3.19 125 اوةى

 صييادت تتيم  ادلطدلب
 0.58 3.50 109 ذكر

0.608 232 0.544 
 0.52 3.55 125 اوةى
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 صييادت تتيم  ادليوهدج
 0.64 3.35 109 ذكر

0.843 232 0.400 
 0.67 3.43 125 اوةى

 صييادت تتيم  ادلا  ع
 0.77 3.69 109 ذكر

0.812 232 0.417 
 0.84 3.77 125 اوةى

ع الكم ع  الدّر
 0.53 3.37 109 ذكر

0.079 232 0.937 
 0.51 3.37 125 اوةى

ع الكم ع يكذلك فاي ّي اج اليّادالت  (4.8 تا . ي. الّدي  ) يد فري  دالع ا صد  در في الدّر عدم ّي

( 0.05كااار يااا. يهااتيع الداللاااع  )س( ي ااي 0.937 - 0.196  ااث تراي اات يهاااتي دت الداللااع اااا . )

 ياهذا و ا  الفرض ع.
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 الفرضية الثانيةالمتعمقة بنتائج ال
 المعممــين تقــدير بــين متوســطات  ( α≤ 0.05ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )

 تنفيــذ المنيــاج الفمســطيني لممرحمــة األساســية  فــي محافظــة جنــين تعــزى لمتغيــر المؤىــللصــعوبات 
 .العممي

اليي در اع لت اد ر الييميا . لصاييادت  ياالو رافادتتم اهاتخراج اليتيهاطدت ال هادا ع  يلف ص الفرض ع
 (4.9توف ذ اليوهدج  هب يتغ ر اليؤ   اليميي كيد  ظهر في الّدي  )

ع ت د ر صييادت توف ذ اليوهدج  (4.9ّدي   ريم )  اليتيهطدت ال هدا ع ياالو رافدت اليي در ع  لدّر
 اليميي يف  يتغ ر اليؤ  

 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط العدد المتغير المستقل )المؤىل( المجال
صييادت 

 إدار ع 
 يتيهطع 0.56 3.21 52 داميم

 يتيهطع 0.68 3.06 166 اكدلير س
 كا رة 0.85 3.61 16 يدّهت ر فأعمى

ع الكم ع   يتيهطع 0.68 3.13 234 الدّر
صييادت  

تتيم  
 ادلييمم 

 يتيهطع 0.54 3.37 52 داميم
 يتيهطع 0.65 3.15 166 اكدلير س

 يتيهطع 0.64 3.39 16 يدّهت ر فأعمى
ع الكم ع   يتيهطع 0.63 3.22 234 الدّر

صييادت 
تتيم  

 ادلطدلب 

 كا رة 0.42 3.59 52 داميم
 كا رة 0.58 3.49 166 اكدلير س

 كا رة 0.54 3.71 16 يدّهت ر فأعمى
ع الكم ع   كا رة 0.55 3.53 234 الدّر

صييادت 
تتيم  

 ادليوهدج 

 كا رة 0.65 3.47 52 داميم
 يتيهطع 0.68 3.36 166 اكدلير س

 كا رة 0.49 3.47 16 يدّهت ر فأعمى
ع الكم ع   يتيهطع 0.66 3.39 234 الدّر

صييادت 
تتيم  
 ادلا  ع 

 كا رة 0.72 3.90 52 داميم
 كا رة 0.84 3.68 166 اكدلير س
 كا رة 0.74 3.81 16 فأعمىيدّهت ر 

ع الكم ع   كا رة 0.81 3.73 234 الدّر
ع  الدّر
 الكم ع 

 كا رة 0.42 3.47 52 داميم
 يتيهطع 0.53 3.32 166 اكدلير س

 كا رة 0.55 3.58 16 يدّهت ر فأعمى
ع الكم ع   يتيهطع 0.52 3.37 234 الدّر
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ت م ا  التااد . . داللع الفري  تام اهاتخدام ي  يلت  س.  ودك فري  ظد ر ع ( 2..) ال ظ ي. الّدي  
 (01..)ام ددل كيد  ظهر في الّدي  

 
 الصعوباتفي  المعلمين تقدير متوسطاتاألحادي، التباين تحليل اختبار نتائج (01.4)الجدول رقم 

 المؤهل متغير نوفق جني محافظة في الجديد الفلسطيني المنهاج تنفيذ تواجه التي

اد .يصدر الت اليّد   يّييع  
 اليرايدت 

ع  دّر
 ال ر ع 

يتيهط 
يهتيع  ي يع )ى( اليرايدت 

 الداللع 

 صييادت إدار ع 
 2.46 2 4.92 ا . اليّييعدت 

 0.44 231 102.23 داخ  اليّييعدت  004.* 5.557
  - 233 107.15 الكمي

 صييادت  تتيم  ادلييمم 
 1.19 2 2.37 ا . اليّييعدت 

 0.39 231 90.90   اليّييعدت داخ 051. 3.015
  - 233 93.28 الكمي

 صييادت تتيم  ادلطدلب 
 0.51 2 1.02 ا . اليّييعدت 

 0.30 231 68.99 داخ  اليّييعدت  182. 1.714
  - 233 70.01 الكمي

صييادت تتيم  ادليوهدج ) الكتدب  
 الي رر(

 0.30 2 0.60 ا . اليّييعدت 
 0.44 231 100.76   اليّييعدت داخ 502. 0.692

  - 233 101.36 الكمي

 صييادت تتيم  ادلا  ع 
 1.00 2 2.01 ا . اليّييعدت 

 0.65 231 150.36 داخ  اليّييعدت  216. 1.543
  - 233 152.37 الكمي

ع الكم ع    الدّر
 0.80 2 1.59 ا . اليّييعدت 

 0.26 231 60.25 داخ  اليّييعدت  049.* 3.051
  - 233 61.85 الكمي

 (α≤ 0.05)دالع عود يهتيع الداللع اإ صد  ع * 

ع  الكم ع لت د رات  (4.10) تا . ي. الّدي  الي وع   سفرادا.  ودك فري   ذات داللع إ صد  ع في الدّر

فض ( لذلك ور 0.05ي  ي. يهتيع )س( ي ي 0.049لصييادت توف ذ اليوهدج  يكد. يهتيع الداللع )

( LSDاختادر )  إّراسالفرض ع الصفر ع  يو ا  الفرض ع الاد مع , يلييرفع يصدر  ذه الفري  تم 

ع الكم ع, رودت الايد ع لمي د  (4.11ي ا . الّدي  ريم )ليّدلي الصييادت اإدار ع يالدّر
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والدرجة  الصعوبات اإلدارية لممقارنات البعدية لممجال (L.S.Dج اختبار ) ( نتائ..01الجدول رقم )

 الكمية لمجاالتيا

 ب-الفرق بين المستويات أ مستوى ب  مستوى أ  المجال 
مستوى 
 الداللة 

 صعوبات إدارية

 149. 15324. سبكالوريو  دبموم

 036. 40064 ماجستير فأعمى

 149. 15324.- دبموم سبكالوريو 

 002. *-55388 ماجستير فأعمى

 036. *40064. دبموم ماجستير فأعمى

 002. *55388. سبكالوريو 

 المتوسط العام لممجاالت ككل

 067. 14953. سبكالوريو  دبموم

 478. 10380.- ماجستير فأعمى

 067. 14953.- دبموم سبكالوريو 

 059. 25334.- ماجستير فأعمى

 478. 10380. دبموم ماجستير فأعمى
 059. 25334. سبكالوريو 

يا .   ( يمع اليدّهت ر يالداميم اليؤ   اليميي)يصدر الفر  ا . يهتيع  س. وال ظ ي. الّدي 

 لصدلح   يمع اليدّهت ر .ي  (سيالاكدلير ي  يمع اليدّهت ر )

 

 الفرضية الثالثةالمتعمقة بنتائج ال

 المعممــين تقــديربــين متوســطات (  α≤ 0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )

 .الخبرة في محافظة جنين تعزى لمتغيرياج الفمسطيني لممرحمة األساسية منتنفيذ اللصعوبات 

لت ااد ر الييمياا . يلمت  اا  ياا. صاا ع الفرضاا ع الةدو ااع  تاام اهااتخراج اليتيهااطدت ياالو رافاادت اليي در ااع 

 لصييادت توف ذ اليوهدج  هب يتغ ر الخارة 
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لصااييادت توف اااذ  الييمياا . لت ااد رع  ا ع ياالو رافاادت اليي در اااليتيهااطدت ال هااد )4.12الّاادي  رياام )

 يتغ ر الخارة   هباليوهدج 

االنحراف  المتوسط العدد المتغير المستقل) المؤىل ( المتغير التابع
 الدرجة المعياري

 صييادت إدار ع

 يتيهطع  0.73 3.12 54 هويات 5اي  ي. 
 يتيهطع  0.67 3.23 66 10 -6ي. 

 يتيهطع  0.65 3.07 114 هويات 10سعمى ي. 

ع الكم ع   يتيهطع  0.68 3.13 234 الدّر

صييادت  
 تتيم  ادلييمم

 يتيهطع  0.59 3.23 54 هويات 5اي  ي. 

 يتيهطع  0.71 3.18 66 10 -6ي. 
 يتيهطع  0.61 3.23 114 هويات 10سعمى ي. 

ع الكم ع   يتيهطع  0.63 3.22 234 الدّر

صييادت تتيم  
 ادلطدلب

 كا رة 0.57 3.50 54 وياته 5اي  ي. 
 كا رة 0.55 3.59 66 10 -6ي. 

 كا رة 0.53 3.50 114 هويات 10سعمى ي. 
ع الكم ع   كا رة 0.55 3.53 234 الدّر

صييادت تتيم  
ادليوهدج 

 الي رر( )الكتدب

 كا رة 0.57 3.35 54 هويات 5اي  ي. 
 يتيهطع  0.73 3.38 66 10 -6ي. 

 كا رة 0.66 3.42 114 هويات 10سعمى ي. 
ع الكم ع   يتيهطع  0.66 3.39 234 الدّر

صييادت تتيم  
 ادلا  ع

 كا رة 0.71 3.74 54 هويات 5اي  ي. 
 كا رة 0.88 3.62 66 10 -6ي. 

 كا رة 0.81 3.80 114 هويات 10سعمى ي. 
ع الكم ع   كا رة 0.81 3.73 234 الدّر

ع الكم ع  الدّر

 يتيهطع  0.50 3.36 54 هويات 5اي  ي. 
 يتيهطع  0.57 3.38 66 10 -6ي. 

 يتيهطع  0.49 3.37 114 هويات 10سعمى ي. 
ع الكم ع   يتيهطع  0.52 3.37 234 الدّر
اايد فااري  ظد ر ااع يلمت  اا  ياا. داللااع الفااري  تاام اهااتخدام اختااادر 03.. ال ااظ ياا. الّاادي  رياام ) ( ّي

 (02..التاد . اال ددل كيد  ظهر الّدي  )
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بينمتوسطاتتقديرالمعلميينالفروقداللةاألحادي،لفحصالتباينتحليلنتائج(4113)رقمدولالج

الخبرةتغيرموفقجنينمحافظةفيالجديدالفلسطينيالمنهاجتنفيذلصعوبات

مجموع  مصدر التباين  المجال
 المربعات 

درجة 
 الحرية 

متوسط 
 المربعات 

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة 

 إدار ع  صييادت

 0.53 2 1.06 ا . اليّييعدت 

 0.46 231 106.09 داخ  اليّييعدت  0.316 1.157

   233 107.15 الكمي

 صييادت  تتيم  ادلييمم 

 0.07 2 0.14 ا . اليّييعدت 

 0.40 231 93.13 داخ  اليّييعدت  0.837 0.178

   233 93.28 الكمي

 صييادت تتيم  ادلطدلب 

 0.17 2 0.34 يّييعدت ا . ال

 0.30 231 69.67 داخ  اليّييعدت  0.568 0.566

   233 70.01 الكمي

 صييادت تتيم  ادليوهدج 

 0.12 2 0.24 ا . اليّييعدت 

 0.44 231 101.12 داخ  اليّييعدت  0.760 0.274

   233 101.36 الكمي

 صييادت تتيم  ادلا  ع 

 0.70 2 1.39 ا . اليّييعدت 

 0.65 231 150.98 داخ  اليّييعدت  0.347 1.064

   233 152.37 الكمي

ع الكم ع    الدّر

 0.01 2 0.02 ا . اليّييعدت 

 0.27 231 61.82 داخ  اليّييعدت  0.955 0.046

   233 61.85 الكمي

ع الكم ع ي  د فري  تايدر لمدّر  ف  يتغ ر الخارة   ث امغ تضح ي. خال  الّدي  الهدا  سوهلل ال تّي

 .(1.13)( ي ي ي يع سعمى ي. 1.233) يهتيع الداللع
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 الفرضية الرابعةالمتعمقة بنتائج ال

المعممــين تقــدير بــين متوســطات (  α≤ 0.05ال يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )

تخصـص  لمتغيـرتنفيـذ المنيـاج الفمسـطيني لممرحمـة األساسـية  فـي محافظـة جنـين تعـزى لصعوبات 

 .المعمم

لت ااد ر الييمياا . يلمت  اا  ياا. صاا ع الفرضاا ع الةدو ااع  تاام اهااتخراج اليتيهااطدت ياالو رافاادت اليي در ااع 

 (.4.14لصييادت توف ذ اليوهدج  هب يتغ ر تخصص الييمم كيد  ظهر في الّدي  )

لصعوبات تنفيذ  المعممينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقدير  (01.0الجدول رقم )

 متغير تخصص المعمم  حسبالمنياج 

االنحراف  المتوسط العدد المتغير المستقل) المؤىل ( المتغير التابع
 الدرجة المعياري

 يتيهطع 0.75 3.28 53 تخصص عميي صييادت إدار ع 
 يتيهطع 0.63 3.08 123 تخصص اداي

 يتيهطع 0.71 3.10 54 ييمم صى

 يتيهطع 0.85 2.93 4 غ ر ذلك

ع الكم ع   يتيهطع 0.68 3.13 234 الدّر
 يتيهطع 0.58 3.37 53 تخصص عميي صييادت  تتيم  ادلييمم 

 يتيهطع 0.64 3.24 123 تخصص اداي
 يتيهطع 0.62 3.08 54 ييمم صى

 يتيهطع 0.48 2.47 4 غ ر ذلك
ع الكم ع   يتيهطع 0.63 3.22 234 الدّر

 كا رة 0.49 3.64 53 تخصص عميي لب صييادت تتيم  ادلطد
 كا رة 0.55 3.57 123 تخصص اداي

 يتيهطع 0.54 3.36 54 ييمم صى
 يتيهطع 0.43 2.84 4 غ ر ذلك

ع الكم ع   كا رة 0.55 3.53 234 الدّر
 كا رة 0.60 3.47 53 تخصص عميي صييادت تتيم  ادليوهدج 

 كا رة 0.65 3.44 123 تخصص اداي
 يتيهطع 0.72 3.27 54 ييمم صى

 يتيهطع 0.27 2.76 4 غ ر ذلك
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ع الكم ع   يتيهطع 0.66 3.39 234 الدّر
 كا رة 0.74 3.86 53 تخصص عميي صييادت تتيم  ادلا  ع 

 كا رة 0.82 3.74 123 سدايتخصص 
 كا رة 0.83 3.63 54 ييمم صى

 يتيهطع 0.78 3.11 4 غ ر ذلك
ع الكم ع   كا رة 0.81 3.73 234 الدّر

ع الكم ع    كا رة 0.48 3.49 53 تخصص عميي الدّر
 يتيهطع 0.50 3.39 123 سدايتخصص 
 يتيهطع 0.54 3.25 54 ييمم صى

 يتيهطع 0.46 2.79 4 غ ر ذلك
ع الكم ع   يتيهطع 0.52 3.37 234 الدّر

ع  ت د ر ظد ر ع ا.  ودك فري   ).0.. ا . الّدي  ريم ) ييادت توف ذ اليوهدج ع لصالي و سفرادفي دّر

, يلت  ااا  يااا. داللاااع الفاااري  تااام اهاااتخدام اختاااادر الت م ااا  التااااد . يتغ ااار تخصاااص الييمااام هاااب اااا . 

 (03..اال ددل كيد  ظهر الّدي  ريم )

 التي لصعوباتا الفروق داللة األحادي،لفحص التباين تحليل اختبار نتائج (1.11) رقم الجدول

 المعلم تخصص متغيرحسب  جنين محافظة في الجديد يالفلسطين المنهاج تنفيذ تواجه

يّييع  يصدر التاد .  اليّد 
 اليرايدت 

ع  دّر
 ال ر ع 

يتيهط 
 اليرايدت 

ي يع 
 )ى(

يهتيع 
 الداللع 

 صييادت إدار ع 
 0.58 3 1.75 ا . اليّييعدت 

 0.46 230 105.41 داخ  اليّييعدت  0.285 1.270

   233 107.15 الكمي

 ت  تتيم  ادلييمم صيياد
 1.53 3 4.59 ا . اليّييعدت 

 0.39 230 88.68 داخ  اليّييعدت  *0.009 3.972

   233 93.28 الكمي

 صييادت تتيم  ادلطدلب 
 1.43 3 4.29 ا . اليّييعدت 

 0.29 230 65.73 داخ  اليّييعدت  *0.002 5.003

   233 70.01 الكمي

 ج صييادت تتيم  ادليوهد
 0.98 3 2.94 ا . اليّييعدت 

2.287 0.079 
 0.43 230 98.43 داخ  اليّييعدت 
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   233 101.36 الكمي

 صييادت تتيم  ادلا  ع 
 1.01 3 3.02 ا . اليّييعدت 

 0.65 230 149.35 داخ  اليّييعدت  0.202 1.550

   233 152.37 الكمي

ع الكم ع   الدّر
 0.98 3 2.93 ا . اليّييعدت 

 0.26 230 58.91 داخ  اليّييعدت  *0.011 3.815

   233 61.85 الكمي

 ( α≤ 0.05)إ صد  ع عود يهتيع  دالع*

د فري  ع الكم ع  ظد ر ع  تضح ي. خال  الّدي  الهدا  سوهلل تّي ييّدالت )الييمم تايدر لمدّر

 .(1.13)ي.   سي( ي ي ي يع 1.100مم   ث امغ )يتغ ر تخصص اليي يالطدلب(  هب

ااااع الت ااااد ر لصااااييادت توف ااااذ اليوهاااادج ااااا . يهااااتي دت اليتغ اااار   يصاااادريلييرفااااع   ااااذه الفااااري  فااااي دّر

 . (04..يد  ا وهد الّدي  ريم )( كL.S.Dييصدر د  تم اّراس اختادر الي درودت الايد ع  ) 

صعوبات ممين لالمعتقدير  متوسطات( لممقارنات البعدية L.S.Dنتائج اختبار )  (01.4الجدول رقم )

 تنفيذ المنياج 

الفرق بين  مستوى ب مستوى أ المجال
 مستوى الداللة ب-المستويات أ

 206. 12936. أدبيتخصص  تخصص عممي صعوبات  تتعمق بالمعمم 

 015. *29437. معمم صف

 006. *89573. غير ذلك

 206. 12936.- تخصص عممي أدبيتخصص 
 105. 16500. معمم صف

 016. *76637. غير ذلك
 015. *-29437.- تخصص عممي معمم صف

 105. 16500.- أدبيتخصص 

 063. 60136. غير ذلك

 006. *-89573.- تخصص عممي غير ذلك
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 016. *-76637.- أدبيتخصص 

 063. 60136.- معمم صف
 461. 06488. أدبيتخصص  تخصص عممي صعوبات تتعمق بالطالب 

 008. *27591. مم صفمع

 004. *80127. غير ذلك

 461. 06488.- تخصص عممي أدبيتخصص 
 016. *21103. معمم صف

 007. *73639. غير ذلك

 008. *-27591.- تخصص عممي معمم صف

 016. *-21103.- أدبيتخصص 

 059. 52536. غير ذلك

 004. *-80127.- تخصص عممي غير ذلك
 007. *-73639.- دبيأتخصص 

 059. 52536.- معمم صف
 224. 10133. أدبيتخصص  تخصص عممي الدرجة الكمية  

 016. *23832. معمم صف

 008. *70516. غير ذلك

 224. 10133.- تخصص عممي تخصص ادبي

 099. 13699. معمم صف

 020. *60383. غير ذلك

 016. *-23832.- تخصص عممي معمم صف

 099. 13699.- أدبيتخصص 

 076. 46685. غير ذلك

 008. *-70516.- تخصص عممي غير ذلك

 020. *-60383.- أدبيتخصص 

 076. 46685.- معمم صف

 

يصااادر الفااار  فاااي يّاااد  صاااييادت تتيمااا  اااادلييمم   اااي اااا .   س. (4.16ال اااظ يااا. الّااادي   ريااام ) 

يتخصاص غ ار ذلاك  امداايكذلك ا . تخصاص ليميي يتخصص )ييمم صى, غ ر ذلك( تخصص ا

ت اااد ر ييمياااي تخصاااص اليمياااي فاااي يّاااد  الصاااييادت  س. (4.16, كياااد يوال اااظ يااا. الّااادي  ريااام )
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(, يكاااذلك  ت اااد ر ييمياااي د ر التخصصااادت ) ييمااام صاااى, غ ااار ذلاااكيااا. ت ااا سعماااىاليتيم اااع اااادلييمم  

فااي يّااد  صااييادت ياا. ت ااد ر التخصااص) غ اار ذلااك( سيااد   سعمااىفااي وفااس اليّااد   امدااايتخصااص 

يصدر الفر  في يّد  صييادت تتيم  ادلييمم   ي ا .  تخصاص اليمياي  س.تتيم  ادلطدلب وال ظ 

يتخصص )ييمم صاى, غ ار ذلاك( ,   امداييتخصص )ييمم صى, غ ر ذلك(  كذلك ا . تخصص 

 ع ت د ر ييميي تخصص اليميي في يّد  الصييادت اليتيم س. (4.16كيد يوال ظ ي. الّدي  ريم )

(, يكااذلك  ت ااد ر ييميااي تخصاااص د ر التخصصاادت )ييماام صاااى, غ اار ذلااكياا. ت اا سعمااىادلطدلااب  

 ي. ت د ر التخصص)  ييمم صى, غ ر ذلك(  سعمىفي وفس اليّد    امداي

يصدر الفر  في يّاد  اليتيهاط اليادم لميّادالت كمهاد  اي  س. (04..كيد يوال ظ ي. الّدي   ريم ) 

يتخصااص  امدااايماام صااى, غ اار ذلااك(  كااذلك ااا . تخصااص ااا .  تخصااص اليميااي يتخصااص )يي

 غ ر ذلك.
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 ممخص ألىم النتائج 4.4

 العينة عمى المجاالت أفرادلتقديرات  المتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية،

ع الت د ر  االو راى اليي درل  اليتيهط ال هداي  اليّد    دّر
 كا رة 0.81 3.73 صييادت تتيم  ادلا  ع 

 كا رة 0.55 3.53 دت تتيم  ادلطدلب صييا

 يتيهطع 0.66 3.39 صييادت تتيم  ادليوهدج ) الكتدب  الي رر(

 يتيهطع 0.63 3.22 صييادت  تتيم  ادلييمم 

 يتيهطع 0.68 3.13 صييادت إدار ع 

ع الكم ع   يتيهطع 0.52 3.37 الدّر

  وىي درجة متوسطة  3.37الدرجة الكمية 

ييا. 3.73) )تقدير المعممين لمصعوبات المتعمقة بالبيئة كانت بدرجـة كبيـرة  كما تبين أن درجة -1

تيفر اليختاارات إّاراس اموشاطع  عمى يتيهط  هداي كدوت التدل ع يمعس م الف رات التي  صمت عمى س

( يازد اادم الصااى اليدرهااي ايددالطماااع  ي اا  توف ااذ ايااض اموشااطع  (3.87يتوف ااذ د ايتيهااط  هااداي 

يد و ص في اليياد ياليهد   التيم ي اع االزياع لميوهادج الّد اد  ((3.84اي يايتيهط  هد ايتيهاط  يّي

 (.3.82 هداي)

ييا.  اذه الف ارات ضايى الييرفاع  ((3.53أما الصعوبات المتعمقة بالطالـب فكانـت بدرجـة كبيـرة  -2

  ادلهاادى ياا. يعااي ام اا ( يالف اارة يمااع3.89يهااط  هااداي)ال ام ااع لاادع الطماااع ف يااد  تيماا  ادليوهاادج ايت

اشاااراك اليخططااا . لأل ااا  فاااي عيم اااع التطاااي ر  ( يالف ااارة يماااع3.88اليوهااادج الّد اااد ايتيهاااط  هاااداي )

 (.3.85ايتيهط  هداي )
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يياا.  ااذه   (3.39 الدرجــة الكميــة متوســطة بتقــدير)أمــا الصــعوبات المتعمقــة بالمنيــاج فكانــت  -3

(  م هاد ف ارة " 3.93عماى يتيهاط  هاداي )اموشطع في اليوهادج الّد اد ت تادج لالوتروات عماى س الف رات

(,  م هد ف رة " 3.79زخم اليوهدج ال  تودهب يج عدد ال صص خال  امهايع " ايتيهط  هداي يدره )

يودهاااع اليفااد  م  يمااع(, ي م هااد ف اارة " 3.71) هى اموشااطع " ايتيهااط  هااداي اي اادار ترك ااز الي تاايع عماا

يدة في اليوهدج الّد د لخصد ص ايض ال  . (3.70طماع " ايتيهط يدره )اليّي

 يمع يي.  ذه الف رات ( 3.22الدرجة الكمية متوسطة )فكانت أما الصعوبات المتعمقة بالمعمم  -4

يمع فرص إشراك  (  م هد ف رة3.98تيفر  يافز يدد ع سي ييوي ع لمييمم عمى سعمى يتيهط  هداي )

(,  م هد الف رة : " كةرة امعادس 3.86ه )الييمم في عيم ع إعداد اليوهدج الّد د ايتيهط  هداي يدر 

 (3.81)الدراه ع عمى كد   ييمم اليددة   د ي. يدرتهلل عمى يضج الخطط لييم ع التدر س" 

 

كةاارة امعيااد   ي صاامت الف اارة( 3.13الدرجــة الكميــة متوســطة )امــا الصــعوبات االداريــة فكانــت  -5

(  م هااد ف اارة: " واادرة 4.02مااى سعمااى يتيهااط  هااداي )الكتدا ااع ياإدار ااع س  دواادر التااي   اايم اهااد الييماام  ع

ااهلل" ايتيهااط  اايد    ااع يتخصصااع فااي اليدرهااع لت د ااد يتطمااادت توف ااذ اليوهاادج الّد ااد عمااى سكياا  ّي ّي

ع ااد وااديات تة  ف ااع لميّتيااج يالطماااع تخااص اليوهاادج الّد ااد يااا   يمااع(,  م هااد الف اارة: " 3.61هااداي ) 

يودهاع وصدب اليوهدج الّد اد يا. ال صاص" ايتيهاط  يمعة : " ( يالف ر 3.52توف ذه" ايتيهط  هداي )

 (3.50 هداي )

 النتائج المتعمقة بالفرضيات 

ااد فااري   ال -1  الييمياا . ت ااد ر ااا . يتيهااطدت  ( α≤ 0.05ذات داللااع إ صااد  ع عوااد يهااتيع )تّي

  لّوسا لصييادت توف ذ اليوهدج الفمهط وي لمير مع امهده ع  في ي دفظع ّو . تيزع ليتغ ر
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 الييمياا . ت ااد ر ااا . يتيهااطدت  ( α≤ 0.05ذات داللااع إ صااد  ع عوااد يهااتيع )  ودلااك فااري   -3

 اليمياي لصييادت توف ذ اليوهدج الفمهط وي لمير مع امهده ع  في ي دفظع ّو . تيازع ليتغ ار اليؤ ا 

 لصدلح  يمع اليدّهت ر .

ااد فااري   ال -3  الييمياا . ت ااد ر ااا . يتيهااطدت  ( α≤ 0.05ذات داللااع إ صااد  ع عوااد يهااتيع )تّي

 الخارة لصييادت توف ذ اليوهدج الفمهط وي لمير مع امهده ع  في ي دفظع ّو . تيزع ليتغ ر 

 

 الييمياا . ت ااد ر ااا . يتيهااطدت  ( α≤ 0.05ذات داللااع إ صااد  ع عوااد يهااتيع )  ودلااك فااري   -.

تخصاااص ع ّوااا . تيااازع ليتغ ااار لصاااييادت توف اااذ اليوهااادج الفمهاااط وي لمير ماااع امهدهااا ع  فاااي ي دفظااا

 الييمم لصدلح التخصص اليميي يالتخصص االداي .
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 : الخامسالفصل 

______________________________________________________ 

 :توصياتالمناقشة نتائج الدراسة و 

 . المقدمة1.5

تم في  ذا الفص  يوديشع  وتد ج الدراهع  هب سه مع يفرض دت الدراهع كيد تم عرض تيص دت 

 الا ث. 

 

 . مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول.2.5

مهط وي  لمير مع امهده ع ي. الصييادت التي تياّهلل توف ذ اليوهدج الف يهتيعد يوص عمى: " ي 

ه  وظر الييمي . يالييميدت  في يدارس ي دفظع ّو . ؟ دتّي

هسظهرت وتد ج الدراهع س. الصييادت التي تياّهلل توف ذ اليوهدج ال  دتفمهط وي لمير مع امهده ع ي. ّي

ع يتيهطع, ي دفظوظر الييمي . يالييميدت في يدارس  ييد  ص  يّد  صييادت ع ّو .  ّدس ادّر

تتيم  ادلا  ع عمى سعمى يتيهط  هداي, ي م هلل يّد  تتيم  ادلطدلب,  م هلل يّد  صييادت تتيم  

 ادليوهدج,  م هلل يّد  تتيم  ادلييمم, يسخر يّد   ي يّد  صييادت إدار ع.

تيفر  تدوي هداي  ييد إلى  مى سعمى يتيهطي رع الاد ث  صي  يّد  صييادت تتيم  ادلا  ع ع

يد و ص في   مع. اميير في الا  ع اليدره ع كالكة ر ي تيفر اليختارات إّراس اموشطع يتوف ذ د, يّي

اليياد ياليهد   التيم ي ع الالزيع لميوهدج الّد د, يس ضدر صيياع في تك  ى يضي ع ّميس الطماع 

يد يودخ وفهي داخ  الصى  هب يد تهتدع هلل سوشطع التيمم في اليوه دج الّد د, ادإضدفع إلى يمع ّي

 تيم يي يودهب لمطدلب لتوف ذ اليوهدج.
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ي يت د الاد ث س.  صي  يّد  الصييادت اإدار ع عمى سدوى يتيهط  هداي كي. ع وع الدراهع 

د سل عد   ي. ّدواهد.  تدرك س. اإدارة ت يم اياّاهد و ي ت ا  اليوهدج الّد د يال  ّي

ع عدل ع ي )4.5في الّدي  ) تش ر الوتد جي  ع 14( س. سرايع ف رات يد ّدست ادّر ( ف رة ّدست ادّر

يتيهطع, ي صمت الف رة:  كةرة امعيد  الكتدا ع ياإدار ع س  دودر التي   يم اهد الييمم عمى سعمى 

يد    ع يتخصصع في اليدرهع لت د د يتطمادت توف ذ اليوهدج  يتيهط  هداي   م هد ف رة: " ودرة ّي

ّد د ع د وديات تة  ف ع لميّتيج يالطماع تخص اليوهدج ال يمعهلل" ,  م هد الف رة: " الّد د عمى سكي  ّي

تشّ ج  يمعد د ي. ال صص" , ي صمت الف رة يودهاع وصدب اليوهدج الّ يمعيا  توف ذه" يالف رة : " 

 رة: " ضيى التياص  إدارة اليدرهع عمى تطا   اليوهدج الّد د عمى سي  يتيهط  هداي   م هد الف

 ا . الييمم ياإدارة اليدره ع" 

ي رع الاد ث س.  ودك سيير يتيم ع ادلصييادت اإدار ع  ّب اليييى عماهد اشك  ّدل ي. يا  

اإدارة ي ذا  تطمب إعداد يها  لخطع إدار ع تشي  ّي ج الويا ي اليتيم ع ادلييمي . ياليوهدج في آ. 

يد اليي  دت اإدار ع 2005ت  ذه الوت ّع يج دراهع دراج )ييد اتف  يا د ي. يا  اليد ر. (, اّي

يد الوديات التة  ف ع لميّتيج  يمعدد ال صص التي  درههد الييمم ي %( يكد. س يهد كةرة ع55) ّي

(,   ث كشفت الدراهع س. 2009يلمطالب  ي  س ي ع اليوهدج الّد د, يدراهع فر  دت يعايشي )

هع وظار  %, 79الييميا .  اي اليتيم اع ادلويا ي الفو ع ياإدار ع اوهاع ي ي ع س م اليي  دت ي. ّي

التي كشفت س.  ودك خم  في الوظدم اإدارل الهد د في  jesen: 2008يدراهع دراهع ّ ه . 

 اليدارس.

ع عدل ع ي )4.5الوتد ج في الّدي  ) سشدرتي  ع 14( س. سرايع ف رات يد ّدست ادّر ( ف رة ّدست ادّر

صمت الف رة :  كةرة امعيد  الكتدا ع ياإدار ع س  دودر التي   يم اهد الييمم عمى سعمى يتيهطع, ي 

يد    ع يتخصصع في اليدرهع لت د د يتطمادت توف ذ اليوهدج  يتيهط  هداي   م هد ف رة: " ودرة ّي
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هلل" ,  م هد الف رة: "  الّد د عمى يوهدج الّد د ع د وديات تة  ف ع لميّتيج يالطماع تخص ال يمعسكي  ّي

تشّ ج إدارة  يمعد د ي. ال صص" , ي صمت الف رة يودهاع وصدب اليوهدج الّ يمعف ذه": " يا  تو

اليدرهع عمى تطا   اليوهدج الّد د عمى سي  يتيهط  هداي   م هد الف رة: " ضيى التياص  ا . 

 الييمم ياإدارة اليدره ع" 

في اليدرهع يوهد يد  خص الّدوب الشخصي ييوهد ي رع الاد ث سوى الييمم  يدوي ي. سيير عد دة 

يد  خص الّدوب الييمي  كيد ورع ي. إّدادت الييمي . سوهم ا دّع شد دة إلى اليز د ي. الديرات 

التدر ا ع التي تؤ مهم لتدر س اليوهدج الفمهط وي الّد د  يتتف   ذه الوتد ج يج دراهع ك  ي. دراهع 

د 56.2ك يي  دت يتيم ع ادلييمم اوهاع ), يالتي سفددت اأ.  ود2005دراج:  %( يكد. س يهد ال  ّي

تيفر سل  دفز يددل سي ييويل لمييمم يكار اليبس التدر هي ال  يمعإشراك لمييمم في إعداد اليوهدج ي 

( 2008 يطي لمييمم الييت الكدفي لمتخط ط لتدر س اليميم اشك  فدع , يس ضدر دراهع الوّدر يهم م )

ي  د صييادت تتيم  ادلييمم يطر  إعداده, في   . اختمفت يج دراهع شت يل يالتي سفددت اّي

 (   ث سظهرت الوتد ج س. وهاع اليي  دت اليتيم ع ادلييمم كدوت يوخفضع.2013)

ع عدل ع ي )4.6تش ر الوتد ج في الّدي  )ي  ع ( ف رة ّدس12( س. هايع ف رات يد ّدست ادّر ت ادّر

 يافز يدد ع سي ييوي ع لمييمم عمى سعمى يتيهط  هداي   م هد تيفر  يمعيتيهطع, ي صمت الف رة : 

يمع فرص إشراك الييمم في عيم ع إعداد اليوهدج الّد د ,  م هد الف رة : " كةرة امعادس الدراه ع  ف رة

عمى كد   ييمم اليددة   د ي. يدرتهلل عمى يضج الخطط لييم ع التدر س" ي صمت الف رة يمع ايتالك 

عمى اهتخدام اليهد   التيم ي ع الالزيع في اليوهدج الّد د عمى سي  يتيهط  هداي  الييمم ال درة 

  م هد الف رة: " شيير الييمم اليها  ايدم تيكوهلل ي. ي تيع اليوهدج الّد د " 

ي رع الاد ث اأ.  ودك دير لمطماع في وّدح الييم ع التيم ي ع كك  يفي ت ا  اليوهدج الفمهط وي 

ج الدراه ع ال د ةع تشي  سوشطع يتويعع فإ.  دد تييد عمى التم  . يايد س. اليولب يدالّد د, فدلط
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الطدلب ال  ت ا   ذه اموشطع, كيد س. الت و دت ال د ةع اليهتخديع في الييم ع التيم ي ع  ي ض ى 

يرة ّد د يد ُسدخ  إلى اليددة اليمي ع يالطدلب ا دّع إلى ييت كي  تييد عمى  ذه الت و دت ي ت وهد اص

( التي سظهرت س. اليي  دت التي تتيم  ادلطماع 2013هم يع.  يتتف   ذه الوتد ج يج دراهع شت يل )

ع عدل ع, يدراهع دراج )3.70كدوت وهاتهد ) ( يالتي سظهرت اأ. اليي  دت الخدصع 2005( يادّر

اكتراث  يمع   ادلهدى ي. تغ  ر اليوهدج ي يعي ام يمع%(, يكد. س يهد 70.8ب يام   )ادلطدل

ع الالزيع لايض ام   ايتدايع يدع الت دم في توف ذ اليوهدج يضيى الطماع في الييم دت الر دض 

 إشراك ام   في عيم ع التغ  ر. يمعسوشطع اليميم ي 

 

ع عدل ع ي )15( س. )4.7الوتد ج في الّدي  ) سشدرتيكذلك  ( ف رات ّدست 8( ف رة يد ّدست ادّر

ع يتيهطع, ي صمت الف رة : ضيى الييرفع ال ام ع لدع الطماع ف يد  تيم  ادليوهدج الّد د عمى  ادّر

إشراك  يمعيوهدج الّد د" ,  م هد ف رة " يعي ام   ادلهدى ي. ال يمعمى يتيهط  هداي   م هد ف رة " سع

إليدم الطماع اأ داى اليوهدج الّد د" ,  يمععيم ع التطي ر" ي م هد ف رة " اليخطط . لأل   في 

الف رة اعتيدد اليوهدج الّد د عمى تم  . اليددة اليمي ع لمطماع ييمع الا ث عمى سي  يتيهط ي صمت 

 هداي   م هد الف رة: " ال  ههم اليوهدج الّد د في توي ع ريح التيدي. ا . الطماع سي توي ع االتّد دت 

 اال ّدا ع و ي التيمم " 

 يمعتيع عمى اموشطع, ي ليوهدج  كترك ز الي ي رع الاد ث س.   ودك ّيمع ي. الصييادت اليتيم ع اد

يدة في اليوهدج الّد سخذ اليوهدج الّد د  يمع د لخصد ص ايض الطماع, يس ضدر يودهاع اليفد  م اليّي

 دلع التفديت في الفري  الفرد ع ا . الطماع, ادإضدفع إلى صيياع تطا   اموشطع في اليوهدج 

تيافر  يمع د تخم  التادس لدع الطماع,   م في اليوهدج الّدالّد د, يتشداهلل يكةرة اليصم دت ياليفد

دل   لمييمم  رشده في عيم ع توف ذ اليوهدج الّد د. يتتف   ذه الوت ّع يج الدراهدت الهدا ع لك  ي. 
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( التي سشدرت إلى ييد سشدرت الوتد ج إال س. س م ييييدت تطا   اليوهدج 2002دراهع  درلي يسخري. )

هع وظر ييم يي الير مع االاتدا  ع تكي. فاي توظا م اليوهدج, يكار  ّيهلل, يافت دره اميةمع ي. ّي

%( يكد. 66.2( يالتي سشدرت إلى اليي  دت الخدصع ادليوهدج )2005يالوشدطدت, يدراهع دراج )

س يهد عدم تيفر دل   لمييمم  رشده في عيم ع التوف ذ ياليوهدج يميس ادليفد  م الصياع ياليفد  م كة رة 

يد 2008يال تتودهب يج ال صص الي ررة, يدراهع الغديدل ) ( يكدوت سارز وتد ج الدراهع ّي

صييادت تياّهلل يوهج الترا ع الفو ع في الير مع اليتيهطع تتضح اشك  ادرز في ام داى يالي تيع 

يد صييادت في ت ي م يوهج ا لترا ع يالخارات التيم ي ع ياهترات ّ دت التدر س ياليهد   التيم ي ع, ّي

الفو ع في الير مع اليتيهطع تتضح اشك  ادرز في يمع اال تيدم في كشى ويا ي ال صير في ي تيع 

يد ييد  ر ي ده ع ي ووع لت ي م وتد ج اليوهج يت ه وهلل ي  اليوهج ايهتي دت التالي ذ يس ي تهلل لهم يعدم ّي

 ييم ع التيم ي ع يعالّهد.الت ي م غ ر تيديوي ي يمع اال تيدم في كشى ويا ي ال صير في يرا   ال

 

ع عدل ع ي )11( س. )4.8الوتد ج في الّدي  ) سشدرتي  ع 13( ف رة يد ّدست ادّر ( ف رة ّدست ادّر

يتيهطع,  ي صمت الف رة : اموشطع في اليوهدج الّد د ت تدج لالوتروت عمى سعمى يتيهط  هداي  

هايع " ,  م هد ف رة " ترك ز الي تيع  م هد ف رة " زخم اليوهدج ال  تودهب يج عدد ال صص خال  ام

يدة في اليوهدج الّد د لخصد ص ايض  يمعمى اموشطع " , ي م هد ف رة " ع يودهاع اليفد  م اليّي

الطماع " , ي صمت الف رة اليوهدج الّد د يتي ير  ي  الييمم في الييم ع التيم ي ع عمى سي  يتيهط 

 ".ارتادطهد ادلا  ع الي م ع لمطماع يمعي  ع في اليوهدج الّد د هداي   م هد الف رة: " تدوي يهتيع اموشط

ي رع الاد ث س.  ودك يعي يم يظ ي. يا  سفراد الي وع  ي  ييرفع س م الصييادت اليتيم ع ادلا  ع 

يد و ص في اليياد ياليهد   التيم ي ع الالزيع لميوهدج الّد د, يصيياع في تك  ى يضي ع  ية  ّي

صى  هب يد تهتدع هلل سوشطع التيمم في اليوهدج الّد د, يس ضدر تدوي يهتيع ّميس الطماع داخ  ال
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يالسيع اليراف  اليدره ع لألوشطع اليتضيوع لميوهدج الّد د, ادإضدفع إلى كةرة اإزعدج الضيضدس 

التي تهااهد ايض اموشطع, يعدم تيافر الت و دت اإلكتريو ع لتوف ذ اليوهدج. يتتف   ذه الوت ّع يج 

ع 3.1( يالتي سظهرت اأ. يي  دت ظريى الا  ع التيم ي ع كد. )2013هع شت يل )درا ( يادّر

  ث تا . س.  Kahera Juliah Ziganyu:2010 يتيهطع, يدراهع دراهع كد  را ّيل د ز ّدوي

 ييظم اليدارس تيدوي ي. عدم كفد ع اليراف  يالاو ع الت ت ع.

 نيالنتائج المتعمقة بالسؤال الثا. مناقشة 3.5

نظـر  اتلممرحمـة األساسـية األولـى مـن وجيـ ىل تختمف صـعوبات تنفيـذ المنيـاج الفمسـطيني الجديـد

 ؟الخبرة  والتخصصالمعممين في محافظة جنين باختالف الجنس، والمؤىل ، و 
ااع  سظهاارت الدراهااع يهاا تم يوديشااع الوتااد ج  هااب كاا  فرضاا ع اايد فااري  دالااع إ صااد  د فااي الدّر عاادم ّي

لت د ر لمذكير ياإودث ي ج اليّدالت ياهذا و ا  الفرض ع . يعود ي دروع يتيهطدت االكم ع يكذلك في ّ

لصااادلح الاااذكير فاااي اليّااادل . الصاااييادت اإدار اااع يالصاااييادت اليتيم اااع  اااادلييمم , سياااد ااااديي  وّاااد د 

اليّاااد  فكدوااات لصااادلح اإوااادث    اااث س. يتيهاااط اإوااادث سعماااى فاااي اليّااادالت  الصاااييادت اليتيم اااع 

ياليوهاادج يالا  ااع, ا ويااد تهااديت يتيهااطدت الت ااد ر لمااذكير ياإواادث فااي اليتيهااط الياادم  لكاا   ادلطدلااب

(   ااث لاام تظهااار الوتااد ج فريياادر دالااع 2008اليّاادالت,  ياتف اات  ااذه الوتااد ج يااج دراهااع الوّاادر يهاام م )

التااي ( 2009عماى سل يا. الي اادير امراياع تيازع ليتغ اار الّاوس. يدراهاع دراهااع فر ّادت يعايشاي: )

ايد فااري  تايادر ليتغ اار الّوس.يلكوهااد اختمفات يااج دراهاع دراج ) (   ااث سظهاارت 2005سظهارت عاادم ّي

اااايد فااااري  ذات داللااااع إ صااااد  ع عوااااد يهااااتيع الداللااااع ) ( ااااا . يتيهااااطدت ت ااااد ر a=0.05الدراهااااع ّي

ع تيفر اليي   تيزع لمّوس يلصدلح الذكير.  الييمي . لدّر
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ّههاااد الييميااا . يالييميااادت فاااي توف اااذ اليوهااادج الّد اااد لمير ماااع ي ااارع الاد اااث س.  الصاااييادت التاااي  يا

. اختمااى اليكااد. فااي تطا اا   ااذه الا  ااع ااا .  امهدهاا ع يت دراااع ويعاادر يااد م. الا  ااع التيم ي ااع يا اادة, ياك

 اليدارس.
ااع  الكم ااع لت ااد رات سفااراد الي وااع  لصااييادت توف ااذ  تااا . س.  واادك فااري   ذات داللااع إ صااد  ع فااي الدّر

هاادج  لاااذلك واارفض الفرضااا ع الصاافر ع  يو اااا  الفرضاا ع الاد ماااع , يلييرفااع يصااادر  ااذه الفاااري  تااام اليو

( لمي دروااادت الايد اااع, ا. يصااادر الفااار  اااا . يهاااتيع اليتغ ااار  يماااع اليدّهااات ر LSDإّاااراس اختاااادر )

ماع يالداميم  يا .  يمع اليدّهت ر يالاكدلير يس لصادلح   يماع اليدّهات ر , ي يكا. تفها ر ذلاك س.  ي

اليدّهاات ر لااد هم يعااي اكااار لمصااييادت التااي تياّااهلل توف ااذ اليوهاادج  يخصيصااد فااي يّااد  الصااييادت 

(   اث سواهلل لام تكا. 2005اإدار ع يصييادت تتيم  ادلييمم.  ييد اتف ت  ذه الدراهع يج دراهاع دراج )

( 2013ت يل) واادك فااري  تايااُد ليتغ اار اليؤ اا  اليميااي, ييااد اختمفاات وتااد ج   ااذه الدراهااع يااج دراهااع شاا

   ث كد.  ودك فري  تايدر ليتغ ر اليؤ   اليميي لصدلح  يمع الداميم.
ي اااارع الاد ااااث  س. تطا اااا  اليوهاااادج الّد ااااد ييااااد   تي ااااهلل ياااا. صااااييادت عد اااادة ال  ختمااااى ااااادختالى 

اليااؤ الت اليمي ااع ييااد ّياا  الوت ّااع تؤكااد س. الصااييادت ال تتااأةر ادليؤ اا  اليميااي لمييماام ا اادر تأةر ااد 

 ياليياد الدراه ع يالطماع ياإدارة اشك  عدم. الا  ع
اع ت اد ر الصاييادت التاي تياّاهلل توف اذ اليوهادج الدراهع  فأظهرت يد فري  دالع إ صد  د فاي دّر عدم ّي

الفمهط وي لمير مع امهده ع  في ي دفظع ّو . عمى ّي ج اليّادالت تايادر ليتغ ار الخاارة. يتتفا   اذه 

اايد فااري  دالااع إ صااد  در تاياادر ليتغ اار 2008ر )الدراهااع يااج دراهااع اهاام م يالوّااد ( التااي سظهاارت عاادم ّي

ايد فاري  دالاع إ صاد  در تاياادر 2009الخاارة, يدراهاع دراهاع فر ّادت يعايشاي: ) ( التاي سظهاارت عادم ّي

 ليتغ ر الخارة.
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 اد ي رع الاد ث س. هويات خارة الييمم في التيم م لم  ك. اهد فري  ودتج ع. إعداد الييمام اإعاداد الّ

الهت اد  سل تغ ر عمى اليوهدج ياا  دخيلاهلل لميهواع يسةوادس خديتاهلل فاي التيما م   اث  شاك  إعاداد الييمام 

 يتأ  مهلل عمي در يييرف در يتراي در عوصرار سهده در في إوّدح الخطع التيم ي ع كك .
يد فري  ذات داللع إ صد  ع عواد يهاتيع ) ( فاي ت اد ر  α≤ 0.05تا . ي. خال  ف ص الفرض ع ّي

الصااييادت التااي تياّااهلل توف ااذ اليوهاادج الفمهااط وي لمير مااع امهدهاا ع  فااي ي دفظااع ّواا . تياازع ليتغ اار 

تخصااص الييماام   ااث كدواات يصاادر الفاار  فااي يّااد  صااييادت تتيماا  ااادلييمم   ااي ااا .  تخصااص 

اليميااي يتخصااص )ييماام صااى, غ اار ذلااك(  كااذلك ااا . تخصااص امداااي يتخصااص غ اار ذلااك , كيااد 

( ا. ت ااد ر ييميااي تخصااص اليميااي فااي يّااد  الصااييادت اليتيم ااع 4.18ياام )يوال ااظ ياا. الّاادي  ر 

ااادلييمم  سعمااى ياا. ت ااد ر التخصصاادت ) ييماام صااى, غ اار ذلااك (, يكااذلك  ت ااد ر ييميااي تخصااص 

االداااي فااي وفااس اليّااد   سعمااى ياا. ت ااد ر التخصااص) غ اار ذلااك( ,سيااد  فااي يّااد  صااييادت تتيماا  

صاااييادت تتيمااا  اااادلييمم   اااي اااا .  تخصاااص اليمياااي  ادلطدلاااب وال اااظ ا. يصااادر الفااار  فاااي يّاااد 

يتخصص )ييمم صى, غ ر ذلك(  كذلك ا . تخصص االداي يتخصص )ييمم صاى, غ ار ذلاك( ,  

كياااد ا. ت اااد ر ييمياااي تخصاااص اليمياااي فاااي يّاااد  الصاااييادت اليتيم اااع ادلطدلاااب  سعماااى يااا. ت اااد ر 

ااااي فاااي وفاااس اليّاااد   التخصصااادت )ييمااام صاااى, غ ااار ذلاااك (, يكاااذلك  ت اااد ر ييمياااي تخصاااص امد

سعمااى ياا. ت ااد ر التخصااص)ييمم صااى, غ اار ذلااك( ,. يلاام تتفاا   ااذه الوتااد ج يااج سل ياا. الدراهااادت 

 الهدا ع اليذكيرة في  ذه الدراهع.
ي رع الاد ث س. ييميي الير مع امهده ع يال دصم . عمى تأ  ا  تراايل  يةا  ييمام صاى يغ ار ذلاك  

, لكفد دت  الالزيع لتدر س اليوهدجموهم  يتمكي. اليهدرات ياال  ري. س.  ودك صييادت تتيم  ادلييمم 

ا ويد الييمي . ي. تخصص امداي ياليميي  يد تم تي  وهم اودس عمى  دّع اليدارس لتخصص اليميي 

سي امداي  دي. الوظر إلى  ايتالكهم  لميهدرات يالكفد دت الخدصع  اتيم م   ذه الير مع يادلتدلي فأوهم 
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 ذه الصييادت يادلتدلي ّدست ت د راتهم لمصييادت في  ذا اليّد  عدل ع, كياد س. لادع  ياّهي. ية  

ييميي الير مع امهده ع يال دصم . عمى تأ    ترايل  ية  ييمم صى يتخصاص ير ماع سهدها ع  , 

ال  ري. س.  ودك صييادت تتيم  ادلييمم الوهم  يتمكاي. الييرفاع الكدف اع اخصاد ص الطمااع لهاذه الف اع 

يير ع ياليهدرات يالكفد دت  الالزيع لتدر س اليوهدج , يادلتدلي فاد. تخصاص اليمياي ياالدااي  يازي.  ال

اايد صااييادت يتيم ااع ادلطدلااب لياادم يياارفتهم الالزيااع اهاام , يكااذلك ا ت اادّهم لمييرفااع فااي سهاادل ب  ّي

 التيمم الوشط ياهترات ّ دت التدر س اليودهاع لهذه الف ع اليير ع. 
 الوتد ج يج سل ي. الدراهدت الهدا ع اليذكيرة في  ذه الدراهع.يلم تتف   ذه 

 

 توصيات الدراسة 4.5

فاي اإدارة اليديع  اليه يل .اودسر عمى الوتد ج التي تيصمت إل هد الدراهع ال دل ع فإ. الاد ث  يصي 

 لميود ج في يزارة الترا ع يالتيم م الفمهط وي ايد  مي:

  ذ اليوهدجتدر ب الييمي . اشك  ّ د لتوف -1

اليوهدج ل   الصييادت التي  يك. س. تياّههم في  إ ّدد طر  لمتياص  ا . الييمي . يياضيي -2

 التوف ذ

 تيع ع اليد ر . ياإ ضدح اهيدت اليود ج الّد دة -3

خم  ويع ي. الشراكع يالتيدي. ا . الييمي . في اليوط ع اليا دة لمتيدي. يالتشدير في     -4

 في توف ذ اليوهدجاليشكالت التي يد تياّههم 

 تير ى الييمي . ادم داى اليديع ليوهدج الير مع امهده ع الّد د يفمهفتهلل. -5
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إ ّدد التياز. يد ا .  ّم ي تيع يودج الير مع امهده ع يال صص اليخصصع لتدر ههلل, يذلك  -6

هلل, يت     ام اداى التراي اع اليوشا يدة  تى  تهوى لمييمي . إوهدس الي رر الدراهي عمى سكي  ّي

 ضي. الفترة الزيو ع الي ددة.

لمصفيى اليختمفع ليهادعدتهم فاي تطا ا  اليوهدج, ادل   لي ررات اليود ج الّد دة  تزي د الييمي . -7

 إذ س. عدد ي.  ذه امدلع يد زالت غ ر يتيفرة ا . س دل الييمي . لغد ع اآل..

ت التراي اع اليتيم اع ادليوهدج س. تيي  اليزارة عمى تزي د اليشرف . يالييمي . اآخر اليهاتّدا -8

ال د ث يعودصره كدفع يتدر اهم عم هد,  تى  تهوى لهم تطاي ر طارا  هم يسهادل اهم التيم ي ع 

, يي. سّ  تير فهم ادلتّد د يالتغ  ر الذل طرس عمى سةودس التيدي  يج اليوهدج الّد دياإشراف ع 

 اليود ج.

ي ياليير  -9 في في اودس اليود ج يالييازوع ا . عدد الي دات ضريرة يراعدة التهمه  اله كيلّي

 الدراه ع في الي ررات يعدد ال صص لك  ي رر.

س.  تم التيدي  يج التيم م كيهوع كاديي اليه. ال  دت ع الضرير ع, ي ذا  هتمزم ال صي  عمى   -10

 رخصع يزايلع اليهوع يف  ييد  ر يسهس يهو ع يي وع.

يل االختصدص, ال.  ذا  ضي. ّدواد يهيد ي. ّياوب س.  هود تدر س الي ررات الدراه ع لذ -11

 توف ذ اليوهدج.

 تخف ى عدد الي ررات لمير مع امهده ع الدو د. -12

 تيي   يفهيم الشراكع ا . اليدرهع يام   في تدر س اماودس ييتدايتهم. -13

 إّراس دراهدت سخرع في صييادت توف ذ اليوهدج الّد د في يرا   سخرع. -14
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 المصادر والمراجع

  مراجع العربيةال

المنــــــاىج التربويــــــة المعاصــــــرة مفاىيميــــــا عناصــــــرىا أسســــــيا (, 2006ي  ااااااي ج, يااااااريا., )سااااااا

 .دار الة دفع :عيد.,عممياتيا

المنيــــاج الفمســـطيني األول لمتعمــــيم العـــام الخطــــة الشــــاممة، (, 2006سااااي لغاااد, إااااارا  م يزيال اااهلل, )

 .يركز تطي ر اليود ج الفمهط و ع: فمسطين

يزارة الترا اااع يالتيمااا م  :فمهاااط ., خطـــة المنيـــاج الفمســـطيني األول(, 1998ع لميواااد ج, )االدارة اليديااا
 .اليدلي

تحديــد صــعوبات حــل المشــكالت الرياضــية المفظيــة لــدى تمميــذات الصــف ، (م2111)فيز ااع,  الةا تااي,

 غ ار رهادلع يدّهات ر,الرابع االبتدائي من وجيـة نظـر معممـات ومشـرفات الرياضـيات بمدينـة الطـائف

 .ّدييع سم ال رع, يوشيرة

الّديياااع رهااادلع يدّهااات ر, , إشاااراى د. عاااادس عااااد امي ااار, تنفيـــذ المـــنيج(, 2014ّاااياد, شاااهد, )

 .عاليهتوصر 

, إدارة دليل الباحث في تنظـيم وتوضـيا البحـث العممـي فـي العمـوم السـموكية (,م2006) مس, دايد, 

 .يوط ع الر دض التيم ي ع, فمهط . التيم م

عياد.: دار  -امرد., تنفيذ المنيج كتاب لممختصـين واإلداريـين التربـويين(, 1985د, ) يدا., ي يا

 .الترا ع ال د ةع

معيقات تنفيذ منياج تكنولوجيا المعمومات لممرحمة الثانوية من وجية (, 2008الخط ب, ود ى, )
 .ّدييع ال دس :فمهط ., نظر معممي المحافظات الشمالية في فمسطين
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(. يوظييع ال  م اليتضيوع في يود ج الترا ع اليطو ع ياليدو ع في الير مع 2012خضر, فخرل. )
 (94-75, ص): يصر1, ع 20يج ,مجمة العموم التربويةامهده ع اليم د في امرد.. 

 
دار الفااالح  ,عيااد., المــنيج المدرســي األســس والتصــميم والتطــوير والتقيــيم, 2011الخايلي, ي يااد, 

 .لموشر يالتيز ج

معيقات تنفيذ منياج العموم في المرحمة األساسية من وجية نظـر المعممـين (, 2005ر يد., )دراج, 

 , ّدييع ال دس, فمهط .., رهدلع يدّهت ر غ ر يوشيرةوالمعممات في محافظة رام اهلل والبيرة

عيااد.: دار , اســتراتيجيات تطــوير المنــاىج وأســاليب التــدريس الحديثــة(, 2011دعياس, يصااطفى, )

 .موشر يالتيز جغ داس ل

المنيــــاج (, 1999) يهاااااليع, عاااااد الاااار  م ي اليو اااازل , يهااااى ي صااااالح ,هااااي ر.الرشاااا دل, هاااايد 

 . الكي ت: يكتاع الفالح لموشر يالتيز ج, الدراسية

 التـي تواجـو معممـي المشـكالتدرجة إسيام المشرف التربوي فـي معالجـة (, 2014الز راوي, خدلاد, )

ع يدّهت ر رهدل،(بالتخطيط،والتنفيذ، والتقويم)لمناىج المطورة والمتعمقة في تنفيذ ا االبتدائيةالمرحمة 

 غ ر يوشيرة, ّدييع سم ال رع.

الطاياع عياد.: , تخطيط وتطـوير المـنيج لطفـل مـا قبـل سـن المدرسـة(, 2002هاليع,عاد ال ادفظ, )

 . ال دزيرل اليمي ع لموشر يالتيز جاليرا ع, دار 

ــات (, 2013شاات يل, سوااس, ) ـــاالمعمومات لمصــف األول المعوق التــي تواجــو معممــي منيـــاج تكنولوجي

, رهادلع يدّهات ر الثانوي لدى تدريسـيم لممنيـاج المقـرر فـي المــدارس الحكوميــة فــيمحافظة نـابمس

 ع الوّدح اليطو ع., ّدييغ ر  يوشيرة

عيااد., نمــاذج(،المنــاىج بناؤىــا. تنفيــذىا. تقويميــا. تطويرىا)باســتخدام ال(, 2000الشااماي, إااارا  م, )

 .2دار امي  لموشر يالتيز ج, ط
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 , يطايع الييدرى, اغدادالنماذج متقويم المناىج باستخدا(, 1984الشماي, إارا  م, )

بنـاء وتطبيـق قائمـة مسـتويات معياريـة لتقـويم تعمـم التالميـذ فـي مبحـث (, 2008اليةديوع, هف د., )

, رهادلع يدّهات ر , ّديياع االز ار, مـة األساسـيةالمغة العربية في الصفوف الثالثـة األولـى مـن المرح

 فمهط ..–غزة 

 . عيد.: دار اليود ج لموشر يالتيز ج,المناىج الحديثة وطرائق التدريس(, 2009عط ع, ي ه., )

ــة، جامعــة (, 2014عك شااي, وااير الهاادع, ) ــة التربوي ــم ودورىــا فــي العممي ــة لممعم ــة االجتماعي المكان

 ياإوهدو ع, الّزا ر. كم ع اليميم التراي ع الوادي،

عياد.: دار , 2ط, اتجاىات وتطبيقات حديثة فـي المنـاىج وطـرق التـدريسم(, 2011عمي, ي يد, )

 .2اليه رة لموشر يالتيز ج يالطادعع, ط

ال ااد رة, دار , تطــوير المنــاىج الدراســية مــن منظــور ىندســة المــنيج(, 2003عمااي, ي يااد الهاا د, )

 .الفكر اليراي

الصــعوبات التــي تواجــو مــنيج التربيــة الفنيــة بالمرحمــة المتوســطة (, 2008ل , )الغدياادل, عاااد الخااد

, رهاادلع يدّهااات ر غ ااار المشـــرفين التربـــويين والمعممـــين بمنطقــة الباحـــة التعميميـــة مـــن وجيـــة نظـــر

 .يوشيرة, ّدييع سم ال رع

المعوقـــات التـــي تواجـــو تطبيـــق منيـــاج بحـــث بعنـــوان (, 2009فر  ااادت, را اااد يعايشاااي, يصااايب, )

ـــــا ــــدراء التكنولوجي ــــين والم ــــة نظــــر المعمم ــــن وجي ــــة م ــــدارس الحكومي ــــي الم ــــبع   ف ــــا ب وعالقتي

 رام اح, كم ع فمهط . الت و ع. (4)19يّمع اليميم التراي ع,,المتغيرات

اااع, هاااف د., ) ـــدى معممـــي الطـــور (, 2017يّر ـــة والرياضـــية ل ـــة البدني ـــذ منيـــاج التربي معيقـــات تنفي

 .وشيرة, ّدييع ي يد ايض دىغ ر يرهدلع يدّهت ر ،االبتدائي
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ااادس, ) المعوقــات التـــي تواجــو منيـــاج التكنولوجيــا فـــي المـــدارس (, 2011الكركااي, كاارم يعهاا مي, ّر

, ي دياع لمياؤتير التراايل الةادوي الحكومية لممرحمة األساسية في محافظة الخميل من منظور المعممين

ـــاء ايوااايا.  شـــكالياتالمنيـــاج المدرســـي الفمســـطيني مفـــاىيم البن -18, اليوي اااد اتااادر خ التطبيـــق وا 

19/5/2011. 

ال ااد رة, دار عاادلم الكتااب لمطادعااع يالوشاار , المنــاىج بــين النظــري والتطبيــق(, 2013الم اادوي, س يااد, )

 .4يالتيز ج, ط

ييمم الير مع االاتدا  اع يت اد دت تيديماهلل ياج التالي اذ ذيل (, 2017لشهب, سهيدس يارا  م, ارا  يي, )
 (240 -225, ص)ّزا رال, 30اليدد , العموم االنسانية واالجتماعيةمجمة صييادت التيمم,

, المعجــم الوســيط(, 2010, )يالز اادت, س يااد, يعاااد ال ااددر,  ديااد, يالوّاادر, ي يااد إااارا  ميصااطفى, 

 يّيج المغع اليرا ع, ال د رة, دار الدعية.

هاادت وظاار ييميااي ال م ااع اميلااى ياا. ير مااع التيماا م 2014يم اام, يالس, ) امهدهااي  ااي  ايااض (, ّي

(, ّدييااع الايااث,  يااص, 209)(, الياادد 2, يّمااد)مجمــة األســتاذصااييادت توف ااذ اليوااد ج الّد اادة, 

 ( 468-449هير د, ص)

 ال د رة.اليّييعع اليرا ع لمتدر ب يالوشر ,تطوير المناىج رؤية معاصرة(,  2009ي ييد, شييي,)

مجمة الممارسات المغوية . يت د دت اليهت ا  اليود ج التيم ي ع ا . التطيرات(. 2013ي يد, اري. )
 (185 -151ص)(.31عدد ),رل ت زل يزيّدييع ييليد ييي -مخبر الممارسات المغوية  -

دار الكميع  :يصر, التطبيقات -العناصر –عمم مناىج التربية األسس (, 2007ييهى, فؤاد, )
 .لموشر يالتيز ج

هع وظرييييدت (, 2008الوّدر,  ه. ياهم م, ي يد, ) الييمي اا.  تطا   يوهدج )التكويلّي د( ي. ّي

(, اليااااادد امي , الّديياااااع 16, اليّماااااد )مجمـــــة الجامعـــــة اإلســـــالمية, فااااااي ضاااااايس اياااااض اليتغ ااااارات

 (539-506فمهط ., ص) –اإهالي ع, غزة 
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, 2ط, أســـــس بنـــــاء المنـــــاىج وتنظيميـــــا(, 2013اليك ااااا ,  مياااااي س ياااااد ياليفتاااااي, ي ياااااد سيااااا ., )

 .اليه رة لموشر يالتيز ج يالطادععدار امرد., ,عيد.

ّيهير ااع يصار اليرا ااع, همهاامع الكتاادب ,المــدخل لممنــاىج وطــرق التــدريس(, 2009 يهاى, يااد ر, )

 .الّدييي اليراي

ــي ضــوء (. 2011ال اادزيرل, ي يااد. ) ــة ف ــة الثانوي ــويم محتــوى منيــاج القضــايا المعاصــرة لممرحم تق

الّديياااع  رهااادلع يدّهااات ر غ ااار يوشااايرة.. الطمبـــة ليـــاالتوجيـــات المعرفيـــة الحديثـــة ومـــدى اكتســـاب 

 اإهالي ع. غزة.
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 المالحق 

 أسماء المحكمين(: 1ممحق رقم )

 الدراسة في الرسالة أداةمن قاموا بتحكيم  أسماء

 التخصص اليؤههع االهم

 عميم سهدل ب تدر س ال دس س.د عف ى ز دا.

 يود ج يسهدل ب عميم يد ر ع الترا ع يالتيم م الخم   د. يرفت ييهى الشر ى

 عمم وفس ال دس  يديلد. عير الر 

 يود ج يسهدل ب تدر س الوّدح د. ي ييد الشيدلي

 يود ج يسهدل ب تدر س الوّدح د. هه   صدل ع

 يود ج يسهدل ب تدر س ّدييع ال دس د. ز دد يادّع

 يدّهت ر سهدل ب اليميم يد ر ع الّويب س. عيدد ااي شرار

 ميمع يدّهت ر سهدل ب تدر س يدرهع خدصع س. ر دم اويرة

 يدّهت ر سهدل ب تدر س يد ر ع الّويب س. ااتهدم خالى

يدّهت ر سهدل ب تدر س  يد ر ع الخم   س. شدد. اليريط.
 اليميم
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 : كتاب التحكيم(2ممحق رقم )



 

 

 المحترم..................................................حضرة المحكم 

 

 -وبعد:تحية طيبة 

 

ساسية الدنيا من األصعوبات تنفيذ المنياج الفمسطيني الجديد لممرحمة عنوانيا" بدراسةالباحث يقوم 
ر الماجستي درجةعمى  لمتطمبات الحصول استكماالً " وذلك وجية نظر المعممين في محافظة جنين

 في أساليب التدريس

 

 .المرفقةالتكرم بتحكيم االستبانة يرجى  اقتدار في ىذا المجالعرف عنكم من خبرة و  المًا ونظر 

 

 فائق االحترام والتقدير. مع

 

 

 الباحث: محمد توفيق ستيتي                                                                
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 النيائية  ا( االستبانة بصورتي3ممحق رقم )

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العليا

 برنامج أساليب التدريس

 :خي المعمم / اختي المعممةأ
السالمعليكمورحمةهللاوبركاته:

ساســية األمســطيني الجديــد لممرحمــة صــعوبات تنفيــذ المنيــاج الف": التياارى إلااىتهاادى  ااذه االهااتادوع 
يذلاك اهاتكيدال ليتطماادت رهادلع اليدّهات ر فاي  " الدنيا من وجية نظـر المعممـين فـي محافظـة جنـين

 سهدل ب التدر س 

االهتادوع ي. يهي . ال هم امي   تضي. ييمييدت تتيم  ادليهتّ ب, سيد ال هم الةدوي ف تألى يتتكي. 
 ي. ف رات االهتادوع, ييزعع عمى اليّدالت.

دس اإّداع عم هد اّزس هد يايفردك يج تيخي الديع يالييضيع ع فاي اّداتاك ايضايك عالياع ) ( √×الّر
عميادر ااأ. الييمييادت ريرة اإّدااع عا. ّي اج الف ارات, في الخدوع اليودهاع التي تياار عا. رس اك ياج ضا

 التي هت ديهد هتيدي  اهر ع تديع يل. تهتخدم إال مغراض الا ث اليميي ف ط.
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 معمومات شخصية:القسم األول: 

، لـذا والتخصـصيتعمق ىذا القسم بمعمومات شخصية حول الجنس والمؤىل العممي، وسنوات الخبـرة 
 ما ينطبق عميك منيا: أرجو التكرم باختيار

 ( أمام العبارة المناسبة:√×يرجى التكرم بوضع )

 اوةىذكر  :  . الّوس1
 

 يدّهت ر فأعمى اكدلير يس      داميم. اليؤ   اليميي: 2
 

 هويات 11سكةر ي. هويات 11-5ي.  هويات  5سي  ي. :. هويات الخارة3
 

 رع  دد..........سخ ييمم صى  سداي  عميي : تخصص الييمم. 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 ( في المكان المناسب لدرجة تقديرك√×اإلستبانة. الرجاء وضع إشارة ) القسم الثاني: فقرات

 المجال األول: الصعوبات اإلدارية.

 الفقـــــــــــرات الرقم
موافق 
 معار  محايد موافق بشدة

معار  
 بشدة

يودهااااع وصااادب اليوهااادج الّد اااد يااا.  يماااع 1
 ال صص

     

يااااااد ر اليدرهااااااع ايتطمااااااادت  ييرفااااااع يمااااااع 2
 اليوهدج الّد د

     

اااااااا . الييمااااااام ياإدارة  ضااااااايى التياصااااااا  3
 اليدره ع

     

ي. يا   اليهدعدة اإدار ع لمييمم  يمع 4
 اليشرف .

     

ال صير في ت د م اإدارة اليدره ع  5
لميهدعدة الييرف ع في إعداد خطط توف ذ 

 اليوهدج

     

ياااع التوف اااذ يااا. ياااا  يشااارفي ضااايى يتدا 6
 التدر س

     

ي اليوهدج لييمي الهماي و د اليد ر 7
 الّد د

     

يمااع ا تياادم اإدارة اليدرهاا ع فااي التاادر ب  8
 اليودهب يالكدفي لمييمي . لتوف ذ اليوهدج

     

ي دم اإدارة ارصد و دط ال ية  ودرة 9
 و ا   توف ذ  يالضيى لدع الييمم

 اليوهدج الّد د
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يمع تياص  الييمي . يج الّهدت  10
 اليختصع  ي  اليوهدج الّد د

     

ايد    اع يتخصصاع فاي اليدرهاع  11 ودرة ّي
لت د ااااد يتطمااااادت توف ااااذ اليوهاااادج الّد ااااد 

هلل  عمى سكي  ّي

     

 الطماااعوااديات تة  ف ااع لميّتيااج ي  ع ااد يمااع 12
 يا  توف ذه تخص اليوهدج الّد د

     

اليصااااااااااددر رة اتاااااااااايف ر ي اااااااااادم اإدا واااااااااادرة 13
 لتوف ااااااااذ اليوهاااااااادج الّد ااااااااد ياليهااااااااتمزيدت
 اطر  ع يودهاع

     

كةاااارة امعيااااد  الكتدا ااااع ياإدار ااااع س  دواااادر  14
 التي   يم اهد الييمم

     

تقديماإلدارةالتعزيزالمناسبندرة 15
ووضعهفيللمعلمأليجهديقومبه

حالةمناإلحباط

     

يودهااااااب لتوف ااااااذ تأ  اااااا  الييمياااااا . غ اااااار  16
 اليوهدج الّد د

     

عيم ادت تادر ب الييميا .  عمى اليشرفي. 17
غ اااااار يااااااؤ م . عمااااااى  اليوهاااااادج الّد ااااااد 

 لييم ع التدر ب

     

تشااااّ ج إدارة اليدرهااااع عمااااى تطا اااا   يمااااع 18
 اليوهدج الّد د
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 المجال الثاني: صعوبات خاصة بالمعمم

 

 الرقم

 

 الفقـــــــــــرات

موافق 
 دةبش

 معار  محايد موافق
معار  
 بشدة

إشااااراك الييماااام فااااي عيم ااااع إعااااداد اليوهااااادج  يمااااع فاااارص 1
 الّد د

     

اليوهاادج  ي تاايعشاايير الييماام اليهااا  اياادم تيكوااهلل ياا.  2
 الّد د .

     

ايتالك الييمم ال درة عمى اهتخدام اليهد   التيم ي ع  يمع 3
 الالزيع في اليوهدج الّد د

     

      دة التي  درههد غ ر يتخصص في تدر ههد ييمم اليد 4

يد ّهدت يتخصصع ودرة 5 في ت د م  ي. اليزارة ّي
 هدفي  د  طمامييمم اليهدعدة ل

     

 لتادر س اليوهادج الّد اد اليا اثال صير في خارة ييمم  6
 س  دودً 

     

      الييمم غ ر يؤ   اطر  تدر س  د ةع لتوف ذ اليوهدج 7

  ااد ياا. س الدراهاا ع عمااى كد اا  ييماام اليااددة كةاارة امعاااد 8
 يدرتهلل عمى يضج الخطط لييم ع التدر س

     

  د ي. يدرتهلل عمى اليضج الوفهي ياالّتيدعي لمييمم  9
 امداس افدعم ع وها در 

     

      تدوي يهتيع التيدي. ا . الييمم ي زيال هلل في اليدرهع اليا دة 10
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       ي  اليوهدج الّد ديمع اليراّج اليتيفرة لمييمم  11

      ليوهدّدلّد دسوشطعتتيم  ادخارة الييمم في توف ذ  ضيى 12

اايد تغذ ااع راّيااع يمااع 13 ياا. عيم ااع التوف ااذ  لمييماام سةواادس ّي
 يا  اليشرف .

     

      تيفر  يافز يدد ع سي ييوي ع لمييمم يمع 14

      ي. الي تيع الهميك ع ص دغع ام داى صيياع 15

      شيير الييمم ادليراياع اليهتيرة لهلل ي. يا  اليشرى 16

اااايد صاااايياع فااااي تيصاااا   ايااااض الييميياااادت لمطماااااع  17 ّي
 موهد تفي  يهتيا م س  دود

     

      يمع التيدي. ا . ييميي الياد ث سي اليا ث اليا د 18

      تيافر االوتروت لمييمم يمع 19

 

 لطالب واألىل:المجال الثالث: الصعوبات الخاصة با

 

 الرقم

 

 الفقـــــــــــرات

موافق 
 بشدة

 معار  محايد موافق
معار  
 بشدة

ي اااادرة الطماااااع عمااااى يياصاااامع الترك ااااز فااااي  يمااااع 1
 اهاب كةرة االوشطع ال صع الدراه ع

     

      صيياع اهت يدب الطماع لميددة الدراه ع الّد دة 2

      يالتيا ر ضيى الطماع في ال راسة يالكتداع 3
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      لصيياع اليوهدج شيير الطماع الزا د ادلتيتر 4

      تصير الطدلب اليها   ي  صيياع اليوهدج 5

      إ يد  اتّد دت الطماع و ي اليوهدج الّد د 6

عدم إشراك اليخطط . لأل   في عيم ع  7
 التطي ر

     

تشاااااااك   ام ااااااا  ليّماااااااس داعااااااام لاااااااإلدارة  يماااااااع 8
 وهدج الّد دلتوف ذ الياليدره ع 

     

إ يااد  ام اا  ليراياااع ياادع الت اادم الااذل   صاا   9
 ماود هم

     

      يعي ام   ادلهدى ي. اليوهدج الّد د يمع 10

ضاايى الييرفااع ال ام ااع لاادع الطماااع ف يااد  تيماا   11
 ادليوهدج الّد د

     

ال  ههم اليوهدج الّد د فاي توي اع ريح التيادي.  12
ع االتّد ادت اال ّدا ااع و ااي سي توي اا اا . الطماااع

 التيمم

     

      تفك ر غدلا ع الطماع راليوهدج الّد د ال  هتة  13

تدوي يادرة اليوهادج الّد اد عماى توي اع شخصا ع  14
 يص مهدالطماع 

     

اعتياااااادد اليوهاااااادج الّد ااااااد عمااااااى تم اااااا . اليااااااددة  15
 ييمع الا ث اليمي ع لمطماع

     

      ب خصد ص الطماع يطا يتهماليوهدج الّد د ال  وده 16
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ضاايى الطماااع فااي الت صااي ياا. سّاا  ال صااي   17
 عمى الخارة التيم ي ع

     

ام ااا  عماااى تااادر س ساواااد هم لميوهااادج  يااادرة يماااع 18
 الّد د

     

      إليدم الطماع اأ داى اليوهدج الّد د يمع 19

ايتوادع الطمااع اّاديع اموشاطع فاي اليوهادج  يمع 20
 الّد د

     

الت و اااادت تيظ ااااى ضاااايى يعااااي الطماااااع ا  يااااع  21
 التيم ي ع اليتيفرة في اليوهدج الّد د

     

سّااد صاايياع فااي الااتيمم ياا. خااال  اليّييعاادت  22
 التيديو ع

     

إشااااراك اليخططاااا . لأل اااا  فااااي الفيدل اااادت  يمااااع 23
 ياموشطع التراي ع
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 المجال الرابع: صعوبات خاصة بالمنياج

 

 الرقم

 

 فقـــــــــــراتال

موافق 
 بشدة

 معار  محايد موافق
معار  
 بشدة

1 

 

اليوهااااااااادج ال  تودهاااااااااب ياااااااااج عااااااااادد  زخااااااااام
 ال صص خال  امهايع

     

ااااااااايد يماااااااااع 2  فاااااااااي ةيودهااااااااااع اليفاااااااااد  م اليّي
 خصد ص ايض الطماعلاليوهدّدلّد د 

     

ترك ز اليوهدج الّد د عمى الّدوب  3
 الييرفي

     

يج الي تيع  يودهاع ام داى يمع 4
 ياموشطع في اليوهدج 

     

الييضاااااااايعدت اليطري ااااااااع فااااااااي اليوهاااااااادج  5
 ييدراتهم الّد د ال تودهب يهتيع الطماع

     

امه مع ياموشطع في اليوهدج الّد د في  يهتيع  6
 الطماع

     

يعادم فاي اليوهادج الّد اد  اموشاطعيهاتيع  تدوي 7
 ادلا  عالي م علمطماعارتادطهد 

     

تيافر دل   لمييمم  رشده في عيم ع  يمع 8
 توف ذ اليوهدج الّد د

     

تشاااداهلل يكةااارة اليصااام دت ياليفاااد  م فاااي اليوهااادج  9
 الّد د تخم  التادس لدع الطماع
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      اليوهدج يميس ادليفد  م الصياع 10

 فااااي اليوهاااادج الّد ااااديضااااي دم داى  يمااااع 11
 ي. الود  ع الييرف ع

     

      الييرفعا ع اليوهدج الّد د ل دّدت تم ودرة 12

      تما ع اليوهدج الّد د ل دّدت الطماع ودرة 13

تما ااااااااع اليوهاااااااادج الّد ااااااااد ل دّاااااااادت واااااااادرة  14
 اليّتيج

     

      اموشطعترك ز الي تيع عمى  15

      صيياع تطا   اموشطع في اليوهدج الّد د 16

 ديت فاايسخااذ اليوهاادج الّد اد  دلااع التفاا يماع 17
 الفري  الفرد ع ا . الطماع

     

      اموشطع في اليوهدج الّد د ت تدج لالوتروت  18

      تغ  ر شكمي لم د ماليوهدج الّد د  ي  19

      كةرة اموشطع االلكتريو ع 20

      اليوهدج الّد د يكتظ ادلياّادت اليوزل ع 21

      وي فت ر اليوهدج لمت ي م الشخصي يالتكي  22

اليوهاادج الّد ااد يتي ااير  ااي  الييماام فااي  23
 الييم ع التيم ي ع

     

غ دب الييرفاع ياليمخاص لي تايع اليوهادج  24
 الّد د
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 المجال الخامس: صعوبات بيئية

 

 الرقم

 

 الفقـــــــــــرات

موافق 
 بشدة

 معار  محايد موافق
معار  
 بشدة

اايد يواادخ يمااع 1 طدلااب يودهااب لم تيم يااي وفهااي ّي
 لتوف ذ اليوهدج

     

تاااااااادوي يهااااااااتيع يالسياااااااااع اليرافاااااااا  اليدرهااااااااا ع  2
 لألوشطع اليتضيوع لميوهدج الّد د.

     

يودهااااااع الا  اااااع اليدرهااااا ع لتوف اااااذ اليوهااااادج  يماااااع 3
 الّد د

     

      تيافر الت و دت اإلكتريو ع لتوف ذ اليوهدج يمع 4

التي تهااهد ايض  الضيضدساإزعدج كةرة  5
 شطعامو

     

ازد دم الصى اليدرهي ايدد الطماع  ي    6
 توف ذ ايض اموشطع

     

      يتوف ذ د تيفر اليختارات إّراس اموشطع يمع 7

صااااايياع فاااااي تك  اااااى يضاااااي ع ّمااااايس الطمااااااع  8
داخ  الصاى  هاب ياد تهاتدع هلل سوشاطع الاتيمم 

 في اليوهدج الّد د

     

ااااايد و اااااص فاااااي الياااااياد ياليهاااااد   التيم 9  ي اااااع ّي
 ميوهدج الّد د.الالزيع ل

     

 اوتهت االهتادوع 
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 ( كتب تسييل الميمة:4)حق رقم مم

 (4) 
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