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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 


