
 المجلة األكاديمية العالمية
 في العلوم التربوية

 والنفسية 
 
1(1)(0202) 152- 171 

 International Academic 

Journal  in Educational 

and Psychological  

Sciences 

1(1)(2020)150-171 

 

 ( 4-1تحميل منياج العموم الفمسطيني لممرحمة األساسية الدنيا من )

 في ضوء بعض القضايا المعاصرة

Analysis of the Palestinian science curriculum for the lower 

basic stage (1-4) In some contemporary issues 

 يوسؼ جابر جميؿ عالونة  

 المناىج والتدريسباحث دكتوراه الجامعة األردنية قسـ 

Yousef Jaber Jamil Alawneh 

PhD researcher, University of Jordan, Curriculum and Instruction Department 

 Yousef.alawwneh.86@Hotmail.com 

 الممخص

ني لممرحمة األساسية الدنيا "مف األوؿ الى الرابع" في ضوء بعض ىدفت الدراسة إلى تحميؿ منياج العمـو الفمسطي

القضايا المعاصرة، ومف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وتـ اختيار كؿ مف قضية 

ي عمييا كتب )الفروؽ الفردية والتكنولوجيا والمعرفة والتعمـ( كما و تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الوحد التي تحتو 

( وحده باستخداـ العينة 16( وحده دراسية تـ اختيار منيا )32( وىي )4-1المرحمة األساسية في منياج العمـو مف)

المنتظمة بحيث تـ اختيار األعداد الزوجية لموحدات وبعد ذلؾ تـ قرائو ىذه الوحدات بتمعف وتصنيؼ محتوياتيا الى أي 

سة بمجموعو مف النتائج أشارت الى أف أكثر القضايا توفرا كانت قضية الفروؽ القضايا الثالث انتماء وخرجت الدرا

( مرة، وتأتي في المرحمة الثانية قضية المعرفة والتعمـ 186الفردية حيث تكررت في منياج عمـو المرحمة االساسية )
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ضية التكنولوجيا حيث ظيرت ( مرة، بينما كانت أقؿ القضايا توفرا ق146وتكررت في منياج عمـو المرحمة االساسية )

( مرة. وبناء عمى نتائج الدراسة خرجت بعدة توصيات كاف أىميا ضرورة عمؿ مصممي المناىج بزيادة الجرعة 28)

الخاصة بالتكنولوجيا في منياج العمـو لممرحمة األساسية، والعمؿ عمى االىتماـ بكافة المدارس وتوفير الوسائؿ واألدوات 

 أجؿ تنفيذ المنياج عمى أكمؿ وجو. وخاصة التكنولوجية مف

، القضايا المعاصرة، المرحمة األساسية.الكممات المفتاحية  : تحميؿ المنياج، منياج العمـو

Abstract 

The study aimed to analyze the Palestinian science curriculum for the lower basic stage 

"from the first to the fourth" in the light of a set of contemporary issues. In order to 

achieve the goal of the study, the descriptive analytical approach was used, and each of 

the issue (individual differences, technology, knowledge and learning) was chosen as And 

the study population consisted of all the units that the basic stage books in the science 

curriculum contain from (1-4) which is (32) academic units, of which (16) were chosen 

using the regular sample so that the marital numbers of the units were chosen and after 

that the readers were read These units scrutinize and classify their contents into any three 

issues The study came out with a set of results that indicated that the most available 

issues were the issue of individual differences, as it was repeated in the curriculum of 

basic stage sciences (186) times, and comes in the second stage, the issue of knowledge 

and learning and repeated in the curriculum of basic stage science (146) times, while The 

least available issue was the technology issue, as it appeared (28) times. Based on the 

results of the study, she made several recommendations, the most important of which 

were: 
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 Curriculum designers should work to increase the dose of technology in the science 

curriculum for the basic stage. 

 Work on caring for all schools and providing means and tools, especially technology, in 

order to fully implement the curriculum. 

Key words: curriculum analysis, science curriculum, contemporary issues, the basic 

stage. 

 مقدمة

تعتمد العممية التعميمية عمى دعائـ كثيرة، ويعد المنياج المدرسي دعامة أساسية مف بػيف ىذه الدعائـ، حيث يوضع 

المنياج المدرسي ضمف خطة تسػتيدؼ تعمػيـ التالميػذ واالرتقػاء بخبراتيـ، بما يتناسب واألىداؼ الخاصة بالمنيج طبقًا 

يعّد المنياج مف أىـ وسائؿ تعميـ المواد الدراسية بصفة عامة، فيو أداة العممية و  .لمصؼ الدراسي والمرحمة التعميمية

التعميمية، وىو الوعاء الذي ينيؿ منو التمميذ ما يحتاج إليو في الدراسة، فإذا بني الكتػاب عمػى أسس تربوية سميمة، 

ومف ىنا فإف  .تحقيؽ أىداؼ المنيجواحتوى مادة مفيدة، وظير بإخراج جّذاب، وصيغ بأسموب سمس مقػروء، ساعد في 

المنياج المدرسي ليس مجرد وسيمة معينة عمى التدريس، بؿ ىػو محػور التدريس، نظرًا لموظائؼ العديدة التي يقـو بيا، 

ومنيا: إتاحة الفرصػة لػدى التمميػذ لتثبيػت المعمومات واألفكار، وتقديـ المعرفة العممية لدى التالميذ في صورة منظمة، 

مػا أنػو يوجػو التالميذ لمقياـ بأوجو النشاط التعميمي، و يتيح الفرص لمتعمـ الذاتي بما يناسب ظػروؼ التمميػذ وسرعتو في ك

 (.2009التعميـ)ىندي،

لذا كاف البد مف االىتماـ بجميع المناىج ومف ضمنيا مناىج العمـو والذي البد أف تكوف تطمعاتيا حديثة تواكب تغيرات 

دثاتو، فقضايا العالـ غير ثابتة وتتغير مف حيف آلخر ،فمف ىنا كاف البد مف تقويـ المنياج ، ألف البقاء العصر ومستح

وباإلشارة إلى منياج العمـو المقرر عمى  .عمى المنياج دوف تغيير حسب التغيرات يجعمو تقميديا جافا ال يواكب العصر

عميـ االساسية مرحمة متميزة مف مراحؿ نمو المتعمميف ، إذ تقع عمييا المرحمة االساسية كاف البػد مػف القػوؿ أف مرحمة الت

عدادىـ في الوقت ذاتو لموفاء باحتياجات المجتمػع ومتطمباتو  تبعػات أساسػية وذلؾ لموفاء بحاجاتيـ ورغباتيـ وتطمعاتيـ وا 

جتماعي متوازف ، إذ تعمؿ عمى تأسيس التنموية ، وىى بحكـ طبيعتيا وموقعيا في الػسمـ التعميمػي تقػـو بػدور تربػوي وا
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طالبيا كونيا تعد أولى المراحؿ في السمـ التعميمي بعد رياض االطفاؿ ، كما تييئيـ لالنخراط في الحياة العممية في 

 (.2009المرحمة األساسية العميا ومف ثـ الثانوية)المقطر،

ة ممحة جدًا في عػصرنا الحػالي ، وفي ظؿ ال شؾ أف تضميف القضايا العممية الجديدة في المنياج أصبحت ضرور 

التطور اليائؿ الذي توصؿ إليو اإلنساف في شتي المجاالت وخاصة المجػاؿ العممػي التكنولوجي، حيث اف أف ىناؾ 

حاجة ضرورية لمراعاة العديد مف القضايا بحيث تتناسب مع الطمبة فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ قضية ما تسمى بقضية 

فمف الواجب مراعاة تمؾ القضية في المنياج كوف ىناؾ مستويات مختمفة لمطمبة فمف الواجب عرض  الفروؽ الفردية

المنياج بطريقة يراعي الفروؽ الفردية وبمعنى اخر اف ىناؾ طمبة يفضموف كتابة النصوص في المنياج وىناؾ طمبة 

المذكورة تؤدي الى اكساب معارؼ يفضموف مشاىدة الصور وىناؾ فئة أخرى تفضؿ االستماع حيث اف كافة الطرؽ 

ومف ىذا المنطمؽ ال بد مف توفير ىذه الطرؽ لمطمبة في المنياج مف اجؿ مراعاة الفروؽ الفردية، وىناؾ أيضا قضية 

التكنولوجيا فنحف في القرف الواحد والعشريف وىناؾ ثورة معرفية وخاصة في مجاؿ التعمـ والتعميـ فال بد مف ادخاؿ ىذه 

المنياج أي ادخاؿ عنصر التكنولوجيا داخؿ المنياج كوف ىناؾ دراسات حديثة أشادت بالدور التي تقـو بو القضية عمى 

التكنولوجيا في زيادة التحصيؿ والكـ المعرفي لمطمبة، اما بالنسبة لقضية المعرفة والتعمـ فيذه القضة مف القضايا اليامة 

جب اف ال يحتوي عمى معارؼ ومعمومات وحشو ادمغة الطمبة والتي يجب اف تتضمف في المنياج بحيث اف المنياج ي

فقط فبحاجة الى تطبيؽ المعمومات التي تـ تعمميا الطمبة أي ىناؾ جزء عممي مع معرفي مف اجؿ تكويف بدغواجيا 

 مناسبة لمطمبة. 

لممادة العممية ويتـ  اما بالنسبة لعممية تحميؿ المناىج تعد عممية الوصؼ الموضوعي والمنظـ والكمي لممضموف الظاىر

استخدامو لمعرفة مدى تضميف المناىج جوانب التعمـ معينة يريد الباحث التعرؼ عمييا كما اف عممية تحميؿ المنياج 

عممية واسعو ومتعددة الجوانب كوف المنياج يتكوف مف عدة عناصر ومف أىميا المحتوى واالىداؼ والتقويـ، كـ اف 

ف شخص ذو اطالع واسع عمى المنياج ومتخصص في المادة المراد تحميميا كما اف تحميؿ الكتاب المدرسي يتطمب م

الباحث في ىذا التحميؿ قاـ بتحميؿ منياج العمـو الخاص بالمرحمة األساسية الدنيا مف األولى الى رابع في ضوء 

 مجموعو مف القضايا وىذه القضايا ىي الفروؽ الفردية والتكنولوجيا والمعرفة والتعمـ.

 كمة الدراسةمش
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تكمف مشكمة الدراسة في اف ىناؾ العديد مف المناىج تبنى بطريقة عشوائية غير مستندة الى قضايا ىامو مف اجؿ 

مراعاة العممية التعميمية وتحقيؽ اليدؼ التي جائت مف اجمو حيث اف بناء المناىج وفؽ أسس سميمة مدروسة مستندة 

يساعد في تحقيؽ اىداؼ المنياج وبناء جيؿ واٍع ذو مستقبؿ زاىر كما  الى مجموعو مف المبادئ واالحكاـ والقضايا

 وجاءت الدراسة الحالية مف اجؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس االتي:

ما مدى توفر كل من قضية " الفروق الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمم في منياج العموم لممرحمة األساسية الدنيا 

 الى الرابع"؟ ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية األتية: الفمسطيني "من األول

ما مدى توفر كؿ مف قضية " الفروؽ الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمـ" في كتاب العمـو مف المنياج الفمسطيني  .1

 في الصؼ األوؿ االساسي؟

والتعمـ" في كتاب العمـو مف المنياج الفمسطيني  ما مدى توفر كؿ مف قضية " الفروؽ الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة .2

 في الصؼ الثاني االساسي؟

ما مدى توفر كؿ مف قضية " الفروؽ الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمـ" في كتاب العمـو مف المنياج الفمسطيني  .3

 في الصؼ الثالث االساسي؟

والمعرفة والتعمـ" في كتاب العمـو مف المنياج الفمسطيني ما مدى توفر كؿ مف قضية " الفروؽ الفردية، والتكنولوجيا  .4

 في الصؼ الرابع االساسي؟

 اىداف الدراسة

 تيدف ىذه الدراسة الى تحقيق اليدف الرئيسي االتي

التعرف عمى درجة توفر كل من قضية " الفروق الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمم في منياج العموم لممرحمة 

 يا الفمسطيني "من األول الى الرابع"؟ ويتفرع من اليدف الرئيسي األىداف الفرعية األتية:األساسية الدن

التعرؼ عمى مدى توفر كؿ مف قضية " الفروؽ الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمـ" في كتاب العمـو مف المنياج  .1

 الفمسطيني في الصؼ األوؿ األساسي.

الفروؽ الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمـ" في كتاب العمـو مف المنياج التعرؼ عمى مدى توفر كؿ مف قضية "  .2

 الفمسطيني في الصؼ الثاني االساسي
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التعرؼ عمى مدى توفر كؿ مف قضية " الفروؽ الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمـ" في كتاب العمـو مف المنياج  .3

 الفمسطيني في الصؼ الثالث األساسي.

مدى توفر كؿ مف قضية " الفروؽ الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمـ" في كتاب العمـو مف المنياج  التعرؼ عمى .4

 الفمسطيني في الصؼ الرابع األساسي.

 أىمية الدراسة:

تحميؿ منياج العمـو الفمسطيني لممرحمة األساسية الدنيا "مف األوؿ تناوؿ  تكمف اىمية الدراسة مف اىمية موضوعيا والذي

وذلؾ لما ليذا الموضوع اىمية إلعطاء مؤشرات لمديرية المناىج الفمسطينية  الى الرابع" في ضوء مجموعو مف القضايا

حوؿ القضايا التي تـ تضمينيا في المنياج، كما توضح لمقارئ أىمية تضميف القضايا في المنياج، وانيا تعطي فكرة 

لقضايا المراد دراستيا، كما وتكمف اىمية ىذه الدراسة في انيا تفتح كاممة لمباحثيف في كيفية تحميؿ المنياج في ضوء ا

االفاؽ لدى الباحثيف في معرفة معمومات جديدة تقودىـ الى عمؿ دراسات معينة منبثقة القضايا المعاصرة في المناىج، 

مميف في دائرة المناىج كما و تكمف اىمية ىذه الدراسة في النتائج وتوصيات التي توصمت الييا حيث يستفيد منيا العا

ومعممي العمـو ووزارة التربية والتعميـ بشكؿ عاـ، كما تعد ىذه الدراسة األولى مف نوعيا والتي تناولت المنياج الفمسطيني 

حسب عمـ الباحث حيث انيا تعتبر اثراء لممكتبات حيث يستفيد منيا الباحثوف – 2019-2018المطور في عاـ 

 و تعد مف الدراسات السابقة التي تناولت تحميؿ منياج العمـو في ضوء القضايا المعاصرة.والمختصوف في ىذا المجاؿ 

 حدود الدراسة:

(، حيث أجريت ىذه 4-1اقتصرت ىذه الدراسة عمى منياج العمـو الفمسطيني لممرحمة األساسية مف ) الحدود االكاديمية:

والذي درس لمطالب  2019-2018النسخة المطورة  وعمى 2013الدراسة عمى منياج العمـو الفمسطيني المؤلؼ في 

 .2019-2018في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 

 .2020-2019تمت الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني الحدود الزمانية:

، وىي القضايا التي يتـ التحميؿ في ضوئيا وىي )قضية الفروؽ الفردية، العمـ والمعرفةالحدود الموضوعية:  

 التكنولوجيا(

 مصطمحات الدراسة
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العمؿ عمى  تجزئة  المنياج إلى عناصره التيٌ يتكوف منيا وتحميؿ الكؿ إلى االجزاء، والقدرة عمى رؤية  تحميل المنياج:

 (Mumba and othr,2006التفاصيؿ في نسؽ كؿ متكامؿ)

ددىا الباحث في ىذه الدراسة )قضية ىي مجموعو مف األمور الواجب تضمينيا في المنياج. وح القضايا المعاصرة:

 الفروؽ الفردية، العمـ والمعرفة، التكنولوجيا(

 الدراسات السابقة

قاـ الباحث باالطالع عمى العديد مف الدراسات التي تختص تحميؿ منياج العمـو في ضوء القضايا المعاصرة فكاف ىناؾ 

الباحث باستخداـ مجموعو مف الدراسات التي تطرؽ  نقص كبير في مثؿ ىذه الدراسات بؿ كانت معدومة وىذا ما دفع

 لجانب التحميؿ بشكؿ عاـ وكانت عمى النحو االتي:

 (9112دراسة اىل )

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تضمف محتوى كتب العمـو والحياة لممرحمة األساسية في فمسطيف لمعايير 

وتـ  استخداـ بطاقة تحميؿ المحتوى، حيث  .منيج الوصفي التحميمي، واستخدمت الباحثة ال.NGSS العمـو لمجيؿ القادـ

،وتحكيـ ترجمتيا، ووضعيا في أداة تحميؿ، لمتعرؼ عمى مدى  NGSS قامت الباحثة بترجمة معايير العمـو لمجيؿ القادـ

راسة مف كتب العمـو وتكونت عينة الد .توافر ىذه المعايير في محتوى كتب العمـو والحياة لممرحمة األساسية في فمسطيف

ـ في 2019-2018والحياة لممرحمة األساسية لمصؼ السادس والسابع والثامف األساسي، والتي طبقت في العاـ الدراسي 

توافر معيار الممارسات العممية ىناؾ  نتائج الدراسة: كاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة .فمسطيف بواقع ستة كتب

، %ومعيار األفكار 22،%و معيار المفاىيـ المشتركة بنسبة 68لسادس بنسبة واليندسية في كتاب العمـو لمصؼ ا

 62توافر معيار الممارسات العممية واليندسية في كتاب العمـو لمصؼ السابع بنسبة - 2 %.10الرئيسية بنسبة 

لممارسات العممية توافر معيار ا- 3 %.13،%ومعيار األفكار الرئيسية بنسبة  25،%ومعيار المفاىيـ المشتركة بنسبة 

،%ومعيار األفكار  26، ومعيار المفاىيـ المشتركة بنسبة 60واليندسية في كتاب العمـو لمصؼ الثامف بنسبة %

، وكاف مف أبرز توصيات ىذه الدراسة العمؿ عمى إثراء منياج العمـو والحياة بمعايير العمـو لمجيؿ  %14الرئيسية نسبة 

عادة النظر في مواطف الضعؼ في كتب العمـو والحياة.القادـ والعمؿ عمى تعزيز نقاط ا  لقوة وا 

 ( 9112دراسة خطاطبة)
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( الواجب توفرىا في محتوى كتاب العمـو األردني لمصؼ TIMSS-2015ىدفت الدراسة الحالية الى تحديد متطمبات )

ات )االحياء، ( في بعد موضوعTIMSS-2015الرابع األساسي بجزأيو، والتعرؼ عمى مدى تضمينو لمتطمبات )

الفيزياء، عمـو األرض والبيئة( مف خالؿ تحميؿ المحتوى ، بعد العمميات المعرفية )المعرفة، التطبيؽ، االستدالؿ( مف 

وجية نظر المعمميف، وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي لمناسبتو ألىداؼ ىذه الدراسة. واشتمؿ مجتمع الدراسة 

األساسي، وكذلؾ عمى معممي العمـو لطمبة الصؼ الرابع األساسي في مديرية التربية  عمى كتاب العمـو لمصؼ الرابع

والتعميـ األولى في محافظة اربد. وقد استخدـ في الدراسة اداتاف األولى قائمة بمتطمبات دراسة التوجييات الدولية 

( مميات المعرفية والتي اشتممت عمى ( والثانية استبانو لقياس وجية نطر معممي العمـو لبعد العTIMSS-2015لمعمـو

المعرفة والتطبيؽ واالستدالؿ وتـ التأكد مف صدؽ وثباتة أدوات الدراسة وقد أظيرت نتائج تحميؿ محتوى كتاب العمـو 

لبعد المحتوى المعرفي لموضوعات االحياء والفيزياء عمـو األرض والبيئة انيا جاءت بدرجة متوسطة، كما وظيرت 

ة متوسطة لتضميف محتوى كتاب العمـو األردني المطور لمصؼ الرابع األساسي لبعد المعرفة )المعرفة النتائج وجود درج

(  مف وجية نظر المعمميف وفي ضوء النتائج اوصت TIMSS-2015والتطبيؽ االستدالؿ( في ضوء متطمبات )

الدراسية بحيث يتضمف جميع  الدراسة مراجعو لكتاب العمـو المطور لمصؼ الرابع مف قبؿ القائميف عمى المناىج

 ( .TIMSS-2015المجاالت بشكؿ يتناسب مع متطمبات دراسة التوجيات الدولية لدراسة العمـو )

 (9112دراسة شاىين)

ؿ تحديد أوجو  (TIMSS) ىدفت الدراسة إلى تحميؿ محتوى كتاب العمـو لمصؼ الرابع األساسي في ضوء متطمبات

الدراسية   جالي المحتوى والعمميات العقمية. تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع الموضوعاتالتوافؽ واالختالؼ فيما بينيا لم

الواردة في وحدات كتاب العمـو العامة لمصؼ الرابع األساسي المكّوف مف الجزء األوؿ، والجزء والثاني، المعتمد في 

( موضوعا. وقاـ الباحث ببناء بطاقة 34( وحدات دراسية تضمنت)9المدارس الفمسطينية، حيث يشتمؿ الجزآءاف عمى ) 

، وأجرى عممية التحميؿ عمى 2011لعاـ  (TIMSS) تحميؿ المحتوى في ضوء قائمتي متطمبات مشروع الدراسة الدولية

( وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج، منيا: أف محتوى 0.95مرحمتيف لمتحقؽ مف ثبات عممية التحميؿ التي بمغت )

، وأف ىناؾ (TIMSS) ابع األساسي ال يتفؽ مف حيث المحتوى والعمميات العقمية مع متطمباتكتاب العمـو لمصؼ الر 

 .(TIMSS) في محتوى الكتاب المقرر ال تنتمي لمتطمبات  موضوعات متعددة
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 (Chippata & Fillman,2010دراسة شيباتا وفيممان )

ية المستخدمة في الواليات المتحدة األمريكية في ىدفت ىذه الدراسة الى تحميؿ خمسة مف كتب األحياء لممدارس الثانو 

تـ فحص خمسة كتب لألحياء لممدارس الثانوية لتحديد تضمينيا المجاالت األربعة لطبيعة  ضوء طبيعة العمـ، حيث 

ع" وقد تـ العمـ "العمـ كجسـ منظـ لممعرفة، الطبيعة االستقصائية لمعمـ، العمـ كطريقة في التفكيػر، العمػـ والتقنية والمجتم

،التطور، الٌبيئة، واظيرت النتائج اف  DNAتحميؿ ستة فصوؿ في جميع الكتب، وىي: طػرؽ العمػـ، الخاليا، الوراثة، اؿ

كتب االحياء الخمسة التي نشرت مؤخرًا في الواليات المتحدة تحقؽ توازنا أفضؿ في عرض مادة االحياء فيما يتعمؽ 

عامًا وخاصة ٌفيماٌ يتعمؽ بتخصص النص  15لبحث مػف تمؾ التي حممت قبؿ بالمجاالت األربعة المحددة في ىذا ا

 .إلشراؾ الطالب في التوصؿ إلى اإلجابات، وجمع المعمومات، وتعٌمميـ كيؼ يتوجو العمماء في عمميـ

 (9112دراسة شحادة)

ػوء متطمبات التنور الصحي ، ىدفت الدراسة إلى تقويـ محتوي منياج العمـو العامة لممرحمة األساسػية بفمػسطيف فػي ض

وحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس، ما مدى تضمف محتوى منياج العمـو العامة لممرحمة األساسية 

الدنيا بفمسطيف وما مد ى اكتساب طمبة الصؼ الرابع ليا ، تـ تحميؿ محتوي منياج العمـو العامة لممرحمة األساسية 

ؼ األوؿ والثػاني والثالث والرابع بناء عمى أداة تحميؿ لممحتوي وفؽ قائمة متطمبات التنور الصحي ، الدنيا ممثمة بالصفو 

( 8وعميو تـ بنػاء اختبار التنور الصحي لطمبة الصؼ الرابع األساسي عمى عينة مف مدارس وزارة التربية والتعمػيـ )

 : ( طالبة ، وخرجت الدراسة بالنتائج اآلتية200( طالب و )200( طالب وطالبة مقسـ )400مدارس عمى عينة )

( متطمبًا صحيًا مف جممػة المتطمبػات الصحية بقائمة 19محتوى منياج العمـو لمصؼ األوؿ األساسي قد تضمف )

( متطمبًا صحيًا مف جممة 18( متطمب ، ومحتوي منياج العمـو العامة لمصؼ الثاني األساسػي قػد تضمف )61التحميؿ )

( متطمبا صحيا ، ومحتوي منياج العمـو 2الصحية ، ومحتوى منياج العمـو العامػة لمػصؼ الثالث قد تضمف )المتطمبات 

( متطمبػًا صحيًا ، وخرجت كذلؾ بعدـ وصوؿ مستوى طمبة الصؼ الرابع األساسي فػي التنػور 23لمصؼ الرابع تػضمف )

إحصائية فييا يعز ى لمتغير الجػنس وكانت  % ( وخرجت بوجود فروؽ ذات داللة 75الػصحي لمستوي اإلتقاف )

 لصالح اإلناث
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 ( (Mintrop,2003دراسة منتروب 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد محتوى مادة التربية الوطنية ، مف وجية نظر المختصيف والمعمميف والطالب، وأثر المادة 

مف المعمميف في معظـ األقطار الثمانية % 90%إلػى  80عمى سموؾ الطالب، ووجد الباحث أف الغالبية العظمػى مػف 

والعشريف المشاركة في الدراسػة يػروف أف ىػذه المادة مجدية لمطالب والدولة. ولـ تكف نظرة المعمميف متطابقة حوؿ أىمية 

طاعة القانوف، واالنخراط فػي األحػزاب الػسي اسية الموضوعات التقميديػة في التربية الوطنية، مثؿ التاريخ الوطني، وا 

واالتحادات العالمية، والخدمة العسكرية، وكذلؾ الموضوعات األكثر حداثة مثؿ حقػوؽ اإلنػساف والبيئة، والموضوعات 

( سنة ال يميموف إلى األمور السياسية، في حيف أف) 14ذات الصفة العالمية، كما أظيرت الدراسة أف الطالب في سف )

ػدما يحيف الوقت لذلؾ، ويروف أف التصويت يمثؿ مػشاركتيـ الػسياسية. %( مف ىذه الفئة ترغب فػي التػصويت عن 80

وفيمػا يتعمػؽ باألنػشطة االجتماعية، فإف أكثر مف نصؼ ىؤالء الطالب يحبذوف جمع الماؿ؛ ألسباب اجتماعية تعود 

 .بالنفع عمى المجتمع

 منيجية الدراسة:

صفي التحميمي ىو أحد أىـ مناىج البحث العممي والتي مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الو 

 تستخدـ في الغالب بيدؼ وصؼ وشرح وتوضيح تكرار ظاىرة معينة.

 مجتمع الدراسة وعينتيا

  2013( حسػػب المنيػػاج الفمسػػطيني المؤلػػؼ فػػي 4-1تكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف منيػػاج العمػػـو لممرحمػػة األساسػػية مػػف )

، وقاـ الباحث بالحصوؿ عمى كافػة الكتػب المكونػة لمنيػاج العمػـو مػف  2019-2018عميـ والمطور مف وزارة التربية والت

صؼ اوؿ الى رابع وتـ اختيار العينة بطريقػة المنتظمػة عػف طريػؽ اختيػار الوحػدات الزوجيػة مثػؿ )الوحػدة الثانيػة الرابعػة 

 السادسة وىكذا..( لكافة الكتب المكونة لممنياج في الصفوؼ االربعة.

 ت الدراسة :إجراءا

 تـ إجراء الدراسة وفؽ الخطوات اآلتية:

 ( التي يتكوف منيا منياج العمـو لعاـ 4-1الحصوؿ عمى كتب العمـو مف )2019-2018. 
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  العمؿ عمى تحديد القضايا التي يتـ التحميؿ وفقيا وىي )قضية الفروؽ الفردية، قضية التكنولوجيا، قضية التعمـ

 والمعرفة(.

 اختيار الوحدات ال(  (.4-1زوجية مف كؿ كتاب مف كتب العمـو

  العمؿ عمى تحميؿ القضايا المتوفرة في كؿ وحده بطريقة التكرار مع اإلشارة الى مثاؿ بصورة توضيحيو لكؿ قضية

 في كؿ وحده 

 الحصوؿ عمى النتائج وتحميميا ومناقشتيا، ولـ يتـ ربطيا بالدراسات السابقة كونو لـ يتوفر أي دراسات سابقة عنيت 

 بالتحميؿ وفؽ القضايا المعاصرة الخاصة بالمناىج، واقتراح التوصيات المناسبة.

 نتائج الدراسة

ويتضمف ىذا الجزء نتائج أسئمة الدراسة التي توصؿ الييا الباحث فػي ىػذه الدراسػة والعمػؿ عمػى تفسػيرىا، وقػد تػـ ترتيبيػا 

ـ الباحث  باستخراج التكرارات لكؿ قضية مف منياج العموـ و مف اجؿ تحميؿ أسئمة الدراسة قاوفقا لتسمسؿ أسئمة الدراسة 

 الخاص بالمرحمة األساسية الدنيا وكانت كما يمي:

 النتائج التي تتعمق بسؤال الدراسة الرئيس والذي نصو:  

ة ما درجة توفر كل من قضية " الفروق الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمم في منياج العموم لممرحمة األساسي

 الدنيا الفمسطيني "من األول الى الرابع"؟ 

 ولإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي تـ اإلجابة عف األسئمة الفرعية في البداية فكانت عمى النحو االتي:

 النتائج التي تتعمق بسؤال الدراسة الفرعي االول والذي نصو:  

والتعمم" في كتاب العموم من المنياج الفمسطيني  ما درجة توفر كل من قضية " الفروق الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة

 في الصف األول االساسي؟

( 1ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج التكرارات لكؿ قضية في كتاب العمـو لصؼ األوؿ االساسي، ويبيف الجدوؿ )

 ىذه النتائج: 

 ( تكرارات القضايا في كتاب العموم لمصف األول 1الجدول )

 المعرفة والتعمم التكنولوجيا رديوفروق ف الوحدة 
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 9 3 11 الوحدة الثانية: األدوات التي نستخدميا 

 9 0 13 الوحدة الرابعة: نباتات اعرافيا

 3 0 9 الوحدة السادسة: األرض التي أعيش عمييا

 2 0 5 الوحدة الثامنة: ماذا أرى في السماء

 92 2 22 المجموع

لقضايا المدروسة توفرًا في كتاب الصؼ األوؿ كانت قضية الفروؽ الفردية ومف ثـ نالحظ مف الجدوؿ السابؽ اف أكثر ا

المعرفة والتعمـ ومف ثـ التكنولوجيا، حيث اف قضية الفروؽ الفردية ظيرت في العديد مف المواقع كانت بشكؿ عاـ مف 

ختيار المينة المناسبة لو كما خالؿ عرضيا عمى مجموعو مف الميف وىذه تبيف الى اف لكؿ فرد اتجاىاتو وميولو في ا

وظيرت في الوحدة الرابعة في العديد مف المواقع مف بينيا وجود صورة وطمب مف الطمبة تسمية األشجار الموجودة بيا، 

حيث اف ىنا تنوع في عممية التعمـ وتعتبر مف التعمـ البصري في حيف كاف ىناؾ تعمـ كتابي وسمعي أيضا، والمثاؿ 

عمى قضية الفروؽ الفردية مف الوحدة السادسة: وظيرت مف خالؿ  االطالع عمى أنواع معينة مف الصخور وكؿ مف 

الطمبة ما ذا يرى في تمؾ الصخور حيث اف في ىذه الصورة راعى التعميـ البصري وكاف موجود اكثر مف نوع حجر مف 

مف الوحدة الثامنة: كاف عنواف الوحدة الثامنة ماذا أرى في اجؿ سيولة معرفة الطمبة لحجر واحد عمى األقؿ، اما المثاؿ 

السماء حيث جاء في ىذه الوحدة مجموعو مف الصور والتي تتعمؽ بالموجودات بالسماء مثؿ الشمس والقمر والنجـو 

حيث اف ىناؾ مجموعو مف الطمبة بحبوف القمر وىناؾ مجموعو يحبوف الشمس ومجموعو تحب النجـو والكواكب حيث 

 اء عرضيـ براعي التعميـ البصري .ج

اما بخصوص قضية التكنولوجيا ظيرة في الوحدة الثانية ومف األمثمة عمييا  ظيرت مف خالؿ نشاط يدعو الى استخداـ 

فيديو مف اجؿ التعرؼ عمى العادات الحسنة والسيئة في تناوؿ الطعاـ، لـ تظير التكنولوجيا في الوحدة الرابعة والسادسة 

 اال اف ىناؾ مجاؿ كبير لممعمـ في استخداميا. والثامنة 

وفيما يتعمؽ بقضية المعرفة والتعمـ كاف المثاؿ عمييا في الوحدة الثانية: ظيرت مف خالؿ قياـ الطمبة بمساعدة المعمـ 

ف بإحضار مائدة طعاـ توضع عمييا أدوات طعاـ بالستيكية، وفي الوحدة الرابعة كاف المثاؿ عمييا مف خالؿ الطمب م

التالميذ والمعمـ لمذىاب الى منطقة حرجية قريبة مف المدرسة والتعرؼ عمى األشجار المثمرة والغير المثمرة عمى ارض 
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الواقع ، اما المثاؿ في الوحدة السادسة: ظير مف خالؿ الممارسة العممية لجمع عينات مف الصخور القريبة مف البيئة 

ـ ال، والمثاؿ في الوحدة الثامنة ظير مف خالؿ الطمب مف الطمبة المدرسية وفحص تمؾ الصخور ىؿ ىي متشابو ا

 تحديد الجيات األربعة بالنسبة لموقع المدرسة

 النتائج التي تتعمق بسؤال الدراسة الفرعي الثاني والذي نصو:  

منياج الفمسطيني ما درجة توفر كل من قضية " الفروق الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمم" في كتاب العموم من ال

 في الصف الثاني االساسي؟

( 2ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج التكرارات لكؿ قضية في كتاب العمـو لصؼ األوؿ االساسي، ويبيف الجدوؿ )

 ىذه النتائج: 

  ( تكرارات القضايا في كتاب العموم لمصف الثاني 9الجدول )

 والتعممالمعرفة  التكنولوجيا الفروق الفردية الوحدة

 11 1 13 الوحدة الثانية: الحيوانات تنمو وتتكاثر

 10 1 12 الوحدة الرابعة: الماء

 11 1 10 الوحدة السادسة: أجيزة نستخدميا

 9 1 11 الوحدة الثامنة: نظافة البيئة وجماليا

 41 4 44 المجموع

ؼ الثاني كانت قضية الفروؽ الفردية ومف ثـ نالحظ مف الجدوؿ السابؽ اف أكثر القضايا المدروسة توفرًا في كتاب الص

المعرفة والتعمـ ومف ثـ التكنولوجيا، حيث كاف المثاؿ في الوحدة الثانيو في عرض صورة تتوفر بيا مجموعو مف 

الحيوانات وطمب مف الطمبة تسمية ما يشاىدوف، حيث ظيرت قضية الفروؽ الفردية مف خالؿ إيجاد مجموعو مف 

ف الصعب اف ىناؾ طالب ال يعرؼ حيواف مف ىذه الحيوانات كما وانو تـ استخداـ األسموب الحيوانات حيث اف م

البصري في التعميـ، والمثاؿ في الوحدة الرابعة  كاف مف خالؿ استخدامات الماء حيث اف ىناؾ استخدامات لمماء 

ة تحتوي عمى عدة فيستخدميا األشخاص حسب الحاجة الييا حيث ظيرت ايضا في الكتاب مف خالؿ عرض صور 

استخدامات لممياه فمنيا لمشرب ومنيا لمتبريد حيث تـ التعمـ مف خالؿ العرض البصري، اما المثاؿ في الوحدة السادسة 
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ظير مف خالؿ طمب مف الطمبة تسمية أجيزة يستخدمونيا بالبيت حيث اف لكؿ منا اجيزه خاصة يستخدميا حسب 

اـ األجيزة بيف الطمبة، اما المثاؿ في الوحدة الثامنة ظيرت مف خالؿ نشاط حاجتو فبتالي ىناؾ فروؽ فرديو في استخد

يدعو الى كتابة خطوات العناية بالحديقة المنزلية حيث اف ىذا النشاط يراعي الفروؽ الفردية كما اف كؿ فرد لو خطوات 

 تختمؼ عف االخر في تطبيؽ العناية بالحديثة.

لمثاؿ عمييا في الوحدة الثاني مف خالؿ نشاط يدعو الى عرض فيديو عف وفيما يتعمؽ بقضية التكنولوجيا كاف ا

الحيوانات والطيور في فمسطيف، والمثاؿ في الوحدة الرابعة مف خالؿ قياـ المعمـ بعرض فيديو عف الماء واىميتو واىـ 

صبح يتـ إنجازىا عف مصادرة في فمسطيف، والمثاؿ في الوحدة السادسة ظير مف خالؿ توضيح لمطمبة اف ىناؾ اعماؿ أ

طريؽ الحاسوب، اما المثاؿ في الوحدة الثامنة فقد ظير مف خالؿ صورة طبيب يقـو بعرض مجموعو مف الكائنات 

 LCDالحية المموثة لمبيئة بواسطو جياز 

الحيوانات  وفيما يتعمؽ بقضية المعرفة والتعمـ كاف المثاؿ عمييا في الوحدة الثاني: مف خالؿ نشاط يدعو الى زيارة حديثة

في قمقيمية والتعرؼ عمى الحيوانات التي تتكاثر بالوالدة والتي تتكاثر بالبيص والتي تتغذى عمى نباتات والتي تتغذى عمى 

اما المثاؿ عمييا  في الوحدة الرابعو مف خالؿ خالؿ تجربة عمؿ البوظو المذيذه، حيث طمب احضار كاس الحيوانات، 

ممعقة صغيره في وسطو وتركة في مبرد الثالجة لميـو الثاني مف اجال مالحظة بالستيؾ ووضع بو عصير ثـ وضع 

المثاؿ في الوحدة السادسة ظيرت مف خالؿ القياـ بجمع صورا لعض األجيزة المتوفرة والقياـ بكتابة اسمائيا التجمد، و 

عمى تنظيؼ ساحة المدرسة  ولصقيا مف اجؿ التعرؼ عمييا ، والمثاؿ في الوحدة الثامنة تبيف مف خالؿ عمؿ الطالب

 ومعرفة ما ىي النفايات التي يجب رمييا.

 النتائج التي تتعمق بسؤال الدراسة الفرعي الثالث والذي نصو:  

ما درجة توفر كل من قضية " الفروق الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمم" في كتاب العموم من المنياج الفمسطيني 

 في الصف الثالث االساسي؟

( 3لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج التكرارات لكؿ قضية في كتاب العمـو لصؼ األوؿ االساسي، ويبيف الجدوؿ )و 

 ىذه النتائج: 
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  ( تكرارات القضايا في كتاب العموم لمصف الثاني 2الجدول )

 المعرفة والتعمم التكنولوجيا فروق فرديو الوحدة

 13 3 21 الوحدة الثانية: األرض وترواتيا

 22 12 19 الوحدة الرابعة: المادة والحرارة

 21 11 41 المجموع

نالحظ مف الجدوؿ السابؽ اف أكثر القضايا المدروسة توفرًا في كتاب الصؼ الثالث كانت قضية الفروؽ الفردية ومف ثـ 

ئمة التقويـ حيث كانت المعرفة والتعمـ ومف ثـ التكنولوجيا ، حيث كاف المثاؿ في الوحدة الثانية مف خالؿ طرح أس

األسئمة متنوعو وتراعي الفروؽ الفردية حيث كاف منيا ما يعتمد عمى صورة ومنيا اختيار مف متعدد، والمثاؿ مف الوحدة 

الرابعة ظيرت قضية الفروؽ الفردية مف حيث  التنوع بأسئمة التقويـ حيث كانت أسئمة التقويـ تراعي الفروؽ الفردية 

 مف متعدد ومنيا ما كاف ما تعتمد عمى الصورة في اإلجابة ومنيا ما كاف سرد كالـ وكتابو وعيرىا. فمنيا ما كاف اختيار

اما بالنسبة لقضية التكنولوجيا ظيرت في الوحدة الثانية كمثاؿ مف خالؿ نشاط يدعو الى استخداـ محرؾ البحث 

ة او في المناطؽ القريبة، والمثاؿ في الوحدة االلكتروني مف اجؿ البحث عف أسماء ينابيع وعيوف ما ء في منطقة الطمب

الرابعة ظيرة مف خالؿ نشاط دعوة الطمبة الى حضور مقاطع فيديو مف خالؿ قرض مرفؽ مع الكتاب وىذا المقطع 

 يتحدث عف تاثير الحرارة عمى السوائؿ 

ؿ قياـ الطمب مف الطمبة بتصميـ اما بالنسبة لقضية المعرفة والتعمـ مف االمثمة غي الوحدة الثانية: انيا ظيرت مف خال

طبقات األرض مف خالؿ قطعو معجوف، والمثاؿ في الوحدة الرابعة تبيف مف خالؿ الطمب مف التالميذ احضار دلويف 

 واألوؿ ممموء بالتراب واألخر فاضي ويقوموف بتعميؽ الدلويف باستخداـ زنبرؾ او شريط مطاطي والحظ الفرؽ 

 لدراسة الفرعي الرابع والذي نصو:  النتائج التي تتعمق بسؤال ا

ما درجة توفر كل من قضية " الفروق الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمم" في كتاب العموم من المنياج الفمسطيني 

 في الصف الرابع االساسي؟
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( 4يبيف الجدوؿ )ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج التكرارات لكؿ قضية في كتاب العمـو لصؼ األوؿ االساسي، و 

 ىذه النتائج: 

 ( تكرارات القضايا في كتاب العموم لمصف الرابع4الجدول )

 المعرفة والتعمم التكنولوجيا الفروق الفردية الوحدة

 10 0 14 الوحدة الثانية: الكيرباء والمغناطيسية

 11 4 13 الوحدة الرابعة: الحالة الجوية

 14 0 12 الوحدة السادسة: الضوء

 12 2 16 دة الثامنة: األرض والمجموعة الشمسيةالوح

 44 4 11 المجموع

نالحظ مف الجدوؿ السابؽ اف أكثر القضايا المدروسة توفرًا في كتاب الصؼ األوؿ كانت قضية الفروؽ الفردية ومف ثـ 

مومات حيث تـ المعرفة والتعمـ ومف ثـ التكنولوجيا، والمثاؿ في الوحدة الثانيو كاف  في عرض طريقة عرض المع

استخداـ مجموعو مف األساليب في عرض معمومات الوحدة فمنيا ما كاف عف طريؽ الصور ومنيا ما كاف عف طريؽ 

الكتابة ومنيا ما كاف عف طريؽ العصؼ الذىني بإدراج أسئمة تثير التفكير، اما المثاؿ في الوحدة الرابعة كاف مف خالؿ 

ىناؾ تنوع ممحوظ في مراعاة الفروؽ الفردية في طريقة عرض األسئمة حيث طرح األسئمة في نياية الوحدة حيث كاف 

كاف ىناؾ أسئمة تعتمد عمى االختيار مف متعدد وأخرى تعتمد عمى الصور في اإلجابة ومنيا ما تحتاج الى كتابة كممة 

ؿ التنوع في عرض وحدة واحدة او رقـ ومنيا ما تحتاج الى كتابة وشرح، اما المثاؿ في الوحدة السادسة  كاف مف خال

الضوء فمنيا ما كاف يعتمد عمى الصور ومنيا ما كاف يعتمد عمى الكتابة وغيرىا اما المثاؿ في الوحدة الثامنة: ظيرت 

قضية الفروؽ الفردية مف خالؿ  أسئمة التقويـ في الوحدة حيث اف ىذه األسئمة اشتممت عمى عدة أنماط مف األسئمة 

تيار مف متعدد ومنيا ما ىو عمى شكؿ اكمؿ فراغ بكتابة كممو واحدة  ومنيا ما ىو كتابة فمنيا ما يعتمد عمى االخ

 اسطر.

وفيما يتعمؽ بقضية التكنولوجيا حيث لـ يظير ىناؾ أي مف األساليب التي تحث عمى استخداـ التكنولوجيا مف اجؿ 

تي تعمؿ بواسطة الكيرباء، كما اف ىناؾ مجاؿ التعمـ ولكف الوحدة كاممو كانت تتحدث عف الكيرباء واألجيزة الحديثة ال
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لممعمـ باف يستخدميا اثناء التدريس، والمثاؿ في الوحدة الرابعة ظيرمف خالؿ قياـ المعمـ بعرض فيديو عف ترشيد 

استيالؾ المياه والمحافظة عمييا مف التموث وفي الوحدة السادسة لـ تظير ىناؾ التكنولوجيا كما اف ىناؾ مجاؿ كبير 

عمـ باستخداميا اثناء التدريس، اما المثاؿ في الوحدة الثامنة  ظير مف خالؿ طمب بالبحث عف صورة ألعالـ عف لمم

 طريؽ االنترنت.

اما بالنسبة لقضية المعرفة والتعمـ، كاف المثاؿ عمييا في الوحدة الثاني مف خالؿ نشاط يدعو الى احضار قصاصات 

يرباء الساكنة عمى راض الواقع مع اإلشارة الى اف الكيرباء الساكنة ال ورؽ ومسطرة بالستيؾ مف اجؿ مشاىدة الك

اما اما المثاؿ في الوحدة الرابعو ظير مف خالؿ تعريؼ الطمبة بعمؿ ميزاف الحرارة، تسطيع تشغيؿ أي مف األدوات، 

ط مف اجؿ مشاىدة المثاؿ في الوحدة السادسة ظير مف خالؿ مشاىدة نفاذية الضوء  حيث طمب مف الطمبة بعمؿ نشا

ذلؾ، اما المثاؿ في الوحدة الثامنة ظير مف خالؿ احضار مجسـ لكرة أرضية ومصباح ومف ثـ تعتيـ الغرفة وتسميط 

 .المصباح عمى موقع دولة فمسطيف ومف ثـ العمؿ عمى تحريؾ الكره األرضية ومالحظة كيؼ يتكوف الميؿ والنيار

 والذي نصو:   النتائج التي تتعمق بسؤال الدراسة الرئيس

ما درجة توفر كل من قضية " الفروق الفردية، والتكنولوجيا والمعرفة والتعمم في منياج العموم لممرحمة األساسية 

 الدنيا الفمسطيني "من األول الى الرابع"؟ 

( 5الجدوؿ )ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج التكرارات لكؿ قضية في منياج العمـو مف األوؿ الى الرابع، ويبيف 

 ىذه النتائج: 

  ( 4-1( تكرارات القضايا في منياج العموم من صف )1الجدول )

 المعرفة والتعمم التكنولوجيا فروق فرديو الوحدة 

  23   3   38  الصؼ األوؿ

  41   4   46  الصؼ الثاني

  35   15   47  الصؼ الثالث

  47   6   55  الصؼ الرابع

 144 92 124 المجموع
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( اف اكثر القضايا توفرا كانت قضية الفروؽ الفردية  حيث اكثر تضمينا كانت في كتاب 5نالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

الصؼ الثالث ومف ثـ الصؼ الثاني ومف ثـ الصؼ الرابع واقميا كانت في الصؼ األوؿ،  في المرحمة الثانيو قضية 

الرابع  ويأتي في المرحمة الثانية كتاب الصؼ الثاني ومف ثـ  المعرفة والتعمـ حيث كاف اكثرىا تضمنا في كتاب الصؼ

الصؼ الثالث ومف ثـ األوؿ، واقؿ القضايا توفرا كانت قضية التكنولوجيا حيث كاف اكثرىا توفرا في كتاب الصؼ الثالث 

 ومف ثـ الصؼ الرابع ومف ثـ الثاني واقميا توفرا في الصؼ األوؿ.

 تفسير النتائج

اعاة لمفروؽ الفردية في كتاب الصؼ األوؿ والثاني والثالث والرابع كما نالحظ اف اقؿ مراعاة لمفروؽ يتضح اف ىناؾ مر 

الفردية في الصؼ األوؿ وأكثرىا في الصؼ الرابع أي اننا نالحظ انو كمما تقدـ مرحمة صفية تزداد الفروؽ الفردية ويعزو 

وؼ تبدأ تتبمور لدييـ أفكار واتجاىات وبالتالي يزداد وعييـ في الباحث ىذه النتيجة الى انو كمما تقدـ الطمبة في الصف

اختيار الطريؽ المناسب لكؿ منيـ فميس مف المعقوؿ التركيز عمى موضوع معيف وترؾ باقي الموضوعات او التركيز 

الي يكوف عف نمط عرض المادة وترؾ باقي األنماط فيجب التنوع في كافة األنماط مف اجؿ استيعاب الطمبة ليا وبالت

 المنياج يخدـ تطمعاتيـ وميوليـ

اما بالنسبة لقضية المعرفة والتعمـ انيا بتزايد مستمر اال انو نسبتيا كانت اقؿ في الصؼ الثالث ومف ثـ زادت في 

( وحدات فقط اما بقية 4الصؼ الرابع ويعزو الباحث ىذه النتيجة الى اف طبيعو كتاب الصؼ الثالث يتكوف مف)

( وحدات فبتالي فانو بسبب قمة الوحدات كاف ظيرت نسبة المعرفة والتعمـ اقؿ في الصؼ 8مف ) الصفوؼ فتتكوف

الثالث حيث انو كمما زاد مرحمة الدراسة زادت المعمومات فبتالي يجب اف نراعي قضية المعرفة والتعمـ وليس االقتصار 

 اجؿ فيـ الموضوع عمى اكمؿ وجو.عمى سرد المعمومات بغزارة فيجب العمؿ عمى ادخاؿ ممارسات عممية مف 

اما بالنسبة لقضية التكنولوجيا حيث انيا كانت متذبذبة في السنوات وكانت مرتفعة في الصؼ الثالث وبما اف الكتاب 

( وحدات فانو تـ تصميـ لو عبارة عف قرص مضغوط مف اجؿ شرح العديد مف المعمومات بواسطتو اال 4كاف مكوف مف)

ات التي لـ تراعي الفروؽ الفردية وكوف بعض المدارس في فمسطيف لـ تتوفر بيا أجيزة حاسوب اف ىذا كاف مف السمبي

 مف اجؿ شرح المادة وفتح  القرص المضغوط.
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( تبيف اف أكثر القضايا المدروسة توفرًا في منياج 4-1اما بالنسبة لمدرجة الكمية لمنياج المرحمة األساسية الدنيا )

حسب المنياج الفمسطيني كانت لمراعاة الفروؽ الفردية حيث بمغ تكرار القضية المتعمقة بالفروؽ المرحمة األساسية الدنيا 

( مرة ، وتأتي في 146( مرة، وتأتي في المرحمة الثانية مراعاة قضية المعرفة والتعمـ حيث بمغ تكرارىا )186الفردية )

( حسب التحميؿ الذي قدمو الباحث، ويفسر 28كرارىا )المرحمة األخيرة واالقؿ تكرار ىي قضية التكنولوجيا حيث بمغت ت

( الى اف ىناؾ أىمية كبيرة لمراعة الفروؽ الفردية ) تكرار قضية الفروق الفردية اعمى من غيرىا الباحث ىذه النتيجة

يرة ويعيشوف في في كافة الممارسات وكافة األمور المتعمقة بالعممية التعميمة والتعممية واف الطمبة لدييـ فروقات فرديو كث

بيئات مختمفة فمنيـ مف يعيش في المدينة ومنيـ مف يعيش في القرى ومنيـ مف يعيش في الباديو ومنيـ مف يمتمؾ 

قدرات عقمية عالية ومنيـ مف يمتمؾ قدرات متوسطة ومنيـ مف يمتمؾ قدرات متدنية فمف الواجب التنوع في أساليب 

المنياج وكوف الطمبة لدييـ فروقات فرديو فال بد مف توفير تمؾ القضية عرض المحتوى والتقويـ وغيرىا مف مكونات 

بصورة كبيرة، فيناؾ طمبة يفضموف التعمـ المرئي وىناؾ طمبة يفضموف التعمـ المكتوب وىناؾ طمبة يستمتعوف بالصور 

ياج ، وبالنسبة ويستطيعوف التعبير عنيا وكذلؾ ىناؾ طمبة يفضموف اف يكوف مزيج مف الصور والكتابات في المن

لألسئمة في المنياج حيث اف ىناؾ طمبة يفضموف االختيار مف متعدد وطمبة اخروف يفضموف الكتابة واف ىناؾ نسبة 

أخرى تفضؿ مشاىدة الصور واالستنتاج وىناؾ فئة تفضؿ تكممة الفراغ فبالتالي كاف منياج المرحمة األساسية الدنيا 

 فردية، مناسب مف ناحية توفر قضية الفروؽ ال

جائت نسبيتيا عالية لكنيا اقؿ مف قضية الفروؽ الفردية يفسر الباحث تمؾ النتيجة  )المعرفة والتعمم(اما بالنسبة لقضية 

الى اف ىناؾ أىمية بالغة في التعمـ عف طريؽ الممارسة العممية والتطبيؽ العممي حيث اف جائت نسبتيا أيضا عالية في 

سية الدنيا أي انو يجب مراعاة قضية المعرفة والتعمـ مف خالؿ عرض المنياج وكوف المنياج الخاص بالمرحمة األسا

المرحمة األساسية الدنيا مف المراحؿ األساسية فيجب اف يكوف بيا جرعو كافية مف ىذه القضية كوف ىذه القضية يجب 

وؽ الفردية اكثر مف المعرفة اف تنصؼ مف ناحية سرد المعمومات الكتابية وتوظيؼ االعماؿ كما اف وجود قضية الفر 

والتعمـ يكوف مف المناسب وكوف قضية المعرفة والتعمـ يجب مف خالليا مراعة الفروؽ الفردية مف خالؿ الممارسات 

 العممية التي تتـ في توفير قضية المعرفة والتعمـ، 



 169 علوم التربوية والنفسيةفي الاألكاديمية العالمية    المجلة

 

ف تدنييا يعد مراعاة لمفروؽ الفردية في المنياج يفسر الباحث ىذه النتيجة الى ا )قضية التكنولوجيا(اما بالنسبة لتدني 

فيناؾ مدارس في فمسطيف ال تتوفر بيا إمكانات تكنولوجية فيجب مراعاة الفروؽ الفردية بيف المدارس عند توظيؼ 

التكنولوجيا و مراعاة اف ىناؾ مدارس ال تتوفر بيا ادنى مقومات التكنولوجيا فبتالي كاف توظيؼ التكنولوجيا بيا بصورة 

بنفس الوقت عدـ حرماف المدارس القادرة عمى توفير وسائؿ التكنولوجيا مف ممارستيا داخؿ المنياج واف ىناؾ متدنية و 

مجاؿ واسع لمممارسة التكنولوجيا مف خالؿ أسموب التدريس الخاص لممعمـ حيث اف ىذا المنياج ترؾ لممعمـ الحرية في 

 ريس.اختيار أساليب تكنولوجية المناسبة مف خالؿ عممية التد

 التوصيات

 وفي ضوء نتائج الدراسة خرجت الدراسة بعدة توصيات كان اىما:

 .ضرورة عمؿ مصممي المناىج بزيادة الجرعة الخاصة بالتكنولوجيا في منياج العمـو لممرحمة األساسية 

 اج عمى اكمؿ العمؿ عمى االىتماـ بكافة المدارس وتوفير الوسائؿ واألدوات وخاصة التكنولوجية مف اجؿ تنفيذ المني

 وجو.

 عمى مطورو المناىج االطالع عمى القضايا المعاصرة الحديثة وتضمينيا بالمنياج حسب الحاجة 

 عمى مطورو المناىج االستمرار في تضميف قضية الفروؽ الفردية في المنياج 

 عمى مطورو المناىج االستمرار في تضميف التعمـ والمعرفة في المنياج 

 ب البيدغوجي عند تطوير المنياج مف اجؿ اكسابو لمطمبة. ضرورة التركيز عمى الجان 

 .ضرورة عقد دورات تدريبية لممعمميف مف اجؿ توظيؼ التكنولوجيا خالؿ العممية التعميمية 

  اجراء العديد مف اإلجراءات والتي تساعد منفذي المنياج عمى استخداـ التكنولوجيا بصورة أكبر 

 ا نفس العنواف وتتناوؿ قضايا أخرى لـ تتطرؽ ليا الدراسة الحالية.ضرورة اجراء العديد مف الدراسات لي 

  ضرورة اجراء دراسات مقارنو بيف المنياج الفمسطيني ومناىج دوؿ اجنبية متقدمة كسنغافورة تختص بتوظيؼ

 مجموعو مف القضايا في المنياج.
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