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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  :تـقـدیـم
  

انطالقًا من مبدأ الحرص على استمرار العملیة التعلیمیة ومواكبتها للتغیرات 
لجامعة اإلسالمیة الحاجة الماسة لعقد السریعة والمتالحقة رأت كلیة التربیة في ا

  .التربیة في فلسطین ومتغیرات العصر: مؤتمرها التربوي األول 
وذلك بمشاركة عددٍ غیر قلیل من األساتذة والباحثین من مختلف الجامعات 

  .والمؤسسات التي تعد بمثابة منارات النور والمعرفة ومراكز اإلشعاع في المجتمع
تمر والشعب الفلسطیني یتعرض ألبشع ممارسات ویجئ انعقاد هذا المؤ 

أن تمس إرادة  - ولكنها هیهات هیهات . االحتالل التي لم تترك شیئًا إُال واستهدفته
وألجل ذلك فإن من الضروري عقد هذه اللقاءات  –هذا الشعب أو تنال من عزیمته 

كید على العلمیة للتأكید على قدرة الشعب الفلسطیني على تجاوز كل المحن والتأ
  .أصالته وقدرته على التواصل والعطاء

واألمل فاهللا كبیر في أن ینبثق عن هذا المؤتمر نتائج قیمه لتعم الفائدة ویستفید 
  .الجمیع

  
  راجین من اهللا سبحانه وتعالى التوفیق والسداد،،،

  
  رئیس اللجنة التحضیریة
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  المعلمین بمدارس وكالة الغوث الدولیة بغزةعوامل الرضا الوظیفي وتطویر فعالیة أداء  
   ∗د فؤاد العاجز.أ
   ∗∗جمیل نشوان. د

هدفت الدراسة إلي معرفة العالقة بین عوامل الرضـا الـوظیفي وتطـویر فعالیـة أداء المعلمـین   
بمـــدارس وكـــال الغـــوث الدولیـــة بغـــزة، وتمثلـــت أداة الدراســـة مـــن اســـتبانة مكونـــة مـــن خمـــس مجـــاالت 

  .معلما ومعلمة) ٣٠٢(لدراسة من وتكونت عینة ا
أكثـر عوامـل الرضـا الـوظیفي التـي تسـهم فـي تطـویر فعالیـة  -١: وتوصلت الدراسة إلي النتـائج التالیـة

ســالمة النظــام واالنضــباط المدرســي، مراعــاة احتیاجــات المعلمــین المهنیــة فــي : أداء المعلمــین كانــت 
لدیمقراطیــة للمعلمــین ،اســتخدام أســالیب متنوعــة الجــدول المدرســي ، تــوفیر األمــن واألمــان والحریــة وا

وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا بــین عوامــل الرضــا الــوظیفي وتطــویر  -٢. وحدیثــة فــي اإلشــراف التربــوي 
للمرحلـة التعلیمیـة لصـالح المرحلـة  طبقـا للجـنس لصـالح الـذكور، وطبقـاً  يفعالیة أداء المعلمین المدرسـ

فــروق دالــة إحصــائیا بالنســبة  دال توجــ -٣. الشــهادات العلیــا اإلعدادیــة، وطبقــا للمؤهــل لصــالح حملــة
  .لسنوات الخدمة 

  

Factors of Job Satisfaction and Effectiveness of Performance 
Development  Of school Teachers in UNERWA  Schools  

This study aimed to recognize of the relationship between the factor of 
satisfaction job and developing of the effectiveness of school teacher 
behavior in UNERWA  school. The instrument of study was a questioner 
which implemented on a sample about (302) teachers.  Study results showed 
that : 

1- satisfaction job factors for teachers in UNERWA schools were: safety 
and control of the school system, taking into account the 
professional needs of teachers while doing the school timetable, the 
provision of the safety, freedom, democracy for teachers, in addition 
to using a new different technique of education supervising  

2- There are significant differences in job satisfaction in relation 
to gender,  school stage, teacher qualification. 

3-  No significant differences were observed in relation to years of experience. 

                                                
  أستاذ أصول التربیة ورئیس قسم أصول التربیة بالجامعة اإلسالمیة ∗

 عة األقصىأستاذ أصول التربیة المساعد بجام ∗∗
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  خلیة الكمیة لنظام التعلیم األساسي في فلسطینواقع الكفاءة الدا
  ∗علي عبد ربه خلیفة. د

  

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع الكفــاءة الداخلیــة الكمیــة لنظــام التعلــیم األساســي فــي      
واسـتخدمت الدراسـة طریقـة إعـادة تركیـب الحیــاة . فلسـطین  ودرجـة اختالفهـا بـاختالف جـنس الطالــب 

  .اب المؤشرات الدالة على هذه الكفاءة ، و حساب الهدر التعلیمي في هذه المرحلة الدراسیة لحس
ــى الوصــول لتحقیــق        أظهــرت نتــائج الدراســة أن نظــام التعلــیم األساســي فــي فلســطین لــم یــرقَ إل

أهدافــه الكمیــة بالمســتوى المطلــوب ، األمــر الــذي أثــر علــى كفاءتــه الداخلیــة الكمیــة ، وأن نســبة الفقــد 
وقــدمت . كمـي النـاتج عـن الرسـوب والتسـرب لـدى الطلبــة الـذكور أعلـى منهـا لـدى الطالبـات اإلنـاث ال

  .الدراسة بعض المقترحات لرفع مستوى هذه الكفاءة وزیادة فعالیتها لتصل إلى المستوى المأمول 
  

Quantitative Internal Efficiency for The Palestinian  
Basic Education System  

  
 This study aimed at recognizing the reality of the quantitative 
internal efficiency for the system of the Palestinian Basic Education, the 
degree of difference according to the student s gender. The study used the 
style of school life restructuring to measure the indicators of the efficiency 
and educational wastage in this cycle. 
 The study outcomes show that the Basic Educational System in 
Palestine has not achieved its quantitative goals as required. This has an 
impact on the quantitative internal efficiency. It also indicates that the 
percentage of the educational quantitative wastage resulting from repetition 
and drop outs of the male students is higher than female students this leads 
to difference in level of quantitative internal efficiency in the Palestinian 
Basic Educational System for male and female students.  The study suggests 
some recommendation to raise the level of efficiency and increase its effect 
to the expected level. 

 

                                                
 .اإلدارة العامة للتخطیط التربوي ، وزارة التربیة والتعلیم العالي  ∗
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  األدوار المتوقعة لمدیري مدارس التعلیم الثانوي بمحافظة غزة
  ∗رندة عید شریر. د

استهدفت هذه الدراسة تعرف األدوار المتوقعة والواقعیة لمدیري مدارس التعلیم الثانوي بمحافظة غزة   
تالف بین األدوار كما یراه مدیرو المدارس ومعلمیهم والقیادات التربویة العلیا وكذلك تعرف مدى التشابه واالخ

وقـد تألفـت عینـة الدراسـة مـن . المتوقعة والواقعیة لمدیري مدارس التعلیم الثانوي من وجهة نظر عینة الدراسـة 
-٢٠٠٣من المدیرین والمعلمین والقیادات التربویة العلیا في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) ١٥٧(

فقـرة مقسـمة علـى عشـرة مجـاالت وقـد اسـتخدم فـي تحلیـل  ٨٠مـن وقد طبقت علـیهم اسـتبانة تـم بناؤهـا  ٢٠٠٤
  .النتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي 

فقـرة تمثـل األدوار  ٨٠الخروج باسـتبانة مكونـة مـن : واستطاعت الدراسة التوصل إلى النتائج التالیة  
واتضح مـن نتـائج الدراسـة أن أكثـر .  ى عشرة مجاالتالمتوقعة لمدیري المدارس الثانویة انقسمت االستبانة إل

وأوضـحت الدراسـة أن ). یشـرف المـدیر علـى سـیر المراسـالت الرسـمیة(األدوار الواقعیة لمـدیر المدرسـة كانـت 
المجـال األول والمتعلـق بــ الشـئون : التشابه بین الدور الواقعي والمتوقع لمدیر المدرسة كان على النحو التـالي

لمالیــة، حیــث كــان أكثــر األدوار تشـابهًا مـــع الــدور المتوقــع فاحتـــل بـذلك المرتبــة األولــى مـــن مراتــب اإلداریـة وا
  %).٩٢.٤٤(التشـابه بوزن نسبي 

 

The Expected and the Actual Roles of Secondary Schools' Headmasters 
 in Gaza Governorates 

 Aim of this study was to recognize the expected and actual roles for the 
headmasters of secondary teaching schools in Gaza Governorates as seen by the 
headmasters of the schools, teachers and the high educational leadership along with 
the extent of cognition and the differences between the expected roles and the 
actuality of the headmasters of the secondary schools. Study sample consisted from 
(157) of headmasters, teachers and the educational high leadership in the second 
study class in the year 2003-2004. Questionnaire has been applied on them 
composed of (80) clauses divided into ten domains. Arithmetic mean, standard 
deviation and comparative weight have been used in analyzing the results. 
 The study arrives to the following results:  A questionnaire composed of 80 
clauses representing the expecting roles concerning the headmasters of secondary 
schools whereas the questionnaire is divided into 10 domains. It becomes clear 
from the result of the study that the majority related to the actual roles of the 
headmasters was only (supervising the official correspondences).  Resemblance 
between the actual and the expected role for the headmaster which comes as 
follow: The first domain, concerning the financial and administrative affairs due to 
the fact that it was the closest role in resembling the expected role. Accordingly, it 
occupies the first category in between others by comparative weight  (92,44%). 

                                                
  .دكتوراة في أصول التربیة ∗
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  أولویات تطویر النظام التعلیمي بجامعة األقصى التي تمكن خریج الجامعة 
  من مواجهة متغیرات العصر

  ∗ناجي رجب سكر. د
ن تلك التغیرات الحادثة شكال ومضمونا تؤثر وتتأثر بفلسفة و فكر المجتمعـات المختلفـة و إ

نظم االجتماعیــة تــأثیرا وتــأثرا ظـروف تلــك المجتمعــات، وتعتبـر الــنظم التربویــة و التعلیمیـة مــن أكثــر الـ
بتلك المتغیـرات ، وعلـى رأس هـذه الـنظم نظـام التعلـیم الجـامعى الـذى یتحمـل قسـطا كبیـرا فـى  التـأثیر 

  .فى تلك المتغیرات وتوجیهها لصالح الفرد و المجتمع 
وفــى ضــوء المتغیــرات العصــریة العدیــدة و المترابطــة الفكریــة منهــا و التكنولوجیــة وماتحدثــه مــن 

ثار على كل من األفراد والمجتمعات، یرى الباحث أنه ال بد مـن تطـویر نظـم التعلـیم الجـامعى لزیـادة آ
قـدرتها و فعالیتهــا عنـد القیــام بــدورها فـى اعــداد الخــریجین القـادرین علــى فهــم تلـك المتغیــرات والتعامــل 

 .المتغیرات التغیرات الحادثة فى المجتمع بسبب تلك –ان لم یكن مواجهة  –معها و مسایرة 

ع علیهــا مســؤولیة  وحیـث أن جامعــة األقصــى بغــزة هــى جامعــة تربویــة فــى أغلــب تخصصــاتها فانــه یقــ
كبیـرة فــى صــقل شخصــیة خریجیهــا المتخصصــین فــى المجــاالت التربویــة و التعلیمیــة المختلفــة بحیــث 

  .یكونوا قادرین على التفاعل مع متغیرات وتغیرات العصر المتعددة 
  

Priorities of Al- Aqsa University in Developing its Educational System 
to Enhance Graduates Abilities in Facing the New Century Variables  

 
 Change in any society is affected by its philosophy and its 
circumstances.  Educational systems, especially higher education ones are 
the most social systems that are affected by change.    
 The researcher in his study believes that it is important to develop 
higher educational systems in order do its role in preparing graduates for 
this century.  He added that Al Aqsa University is an educational 
organization; therefore its responsibility is greater to have graduates who 
can cooperate effectively with the century variables. 
 

   

                                                
  جامعة األقصى -أستاذ أصول التربیة المساعد  ∗
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 .مشكالت اإلشراف التربوي لدى الطالب المعلمین في جامعة األقصى بغزة
  *محمد عبد الفتاح حمدان

ى تحدید مشكالت اإلشراف التربوي لدى الطالب المعلمین في جامعة األقصى بغزة من تسعى هذه الدراسة إل
وجهة نظرهم باختالف تخصصاتهم وبحث عالقة ذلك ببعض المتغیرات، كالمؤهل العلمي، والجنس، 

من ) ١٢٠(والتخصص، ومنطقة السكن، وقد تبنى الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، وبلغت عینة الدراسة 
من طلبة الدبلوم العام موزعین على عدة ) ٢٣(من طلبة البكالوریوس،  ٩٧المعلمین، شملت  /الطالب

: فقرة وموزعة على أربعة أبعاد هي) ٥١(واستخدم الباحث أداة الدراسة وهي استبانة تضمنت . تخصصات
حث المعالجات وقد استخدم البا. المعلم/الكلیة، والمشرف التربوي، ومدرسة التدریب باإلضافة إلى الطالب

عد مدرسة التدریب احتل المرتبة األولى، فالمشرف التربوي، . اإلحصائیة المناسبة وتوصلت الدراسة إلى بُ
المعلم، كما أوضحت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في وجهة نظر /فالكلیة ومن ثم الطالب

رات كل من المؤهل العلمي، والجنس، الطالب المعلمین في مشكالت اإلشراف التربوي تعزى لمتغی
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام . وتم رصد المشكالت وكذلك مقترحاتهم. والتخصص والمنطقة السكنیة

بالجانب العملي في إعداد المعلم، زیادة االهتمام بالتدریس المصغر، خفض عدد الطالب المعلمین الذین 
التوجیهات، والحرص على عالقات إنسانیة، حسن اختیار یشرف علیهم المشرف التربوي، تقبل النقد و 

  . التربویین، وتوفیر الوسائل وعقد اجتماعات ولقاءات وندوات حوار للطالب المعلمینالمشرفین 
Problems of Educational Supervision among Student Teachers  

At Al-Aqsa University In Gaza 
 This study aimed at identifying the problems of educational supervision 
among student teachers at Al-Aqsa University in Gaza in their view points of 
different Specializations. Also seeking this relation with some variables as: 
qualification, gender, specialization, and the area of residence.  
The researcher adopted the descriptive analytical method. The study sample 
consisted of (120) student teachers. It included (97) B.A. students as well as (23) 
of the general Diploma holders.  
They were distributed among varied specializations. The researcher used the tool 
of study which was a questionnaire of (51) items. These item were distributed 
among four domains: the college, the supervisor, training school, and the 
student/teacher. Suitable statistics were used.  
 Results of the study indicated that the training school domain occupied the 
first rank, then the supervisor, the college, then the student teacher. It also revealed 
that there were no statistically significant differences in the student/teachers' 
viewpoints in the problems of educational supervision due to the variables of: 
qualification, gender, specialization, and the area of residence. Their problems and 
suggestions were registered. The study recommended: the necessity of paying 
more attention to the practical aspect in teacher's preparation, stressing the 
importance of Micro-teaching, reducing the number of student teachers supervised 
by the educational supervisor, accepting criticism and instructions, as well as 
keeping good human relations, choosing the best supervisors, aids should be 
available and conducting meetings and seminars for students teachers.  

                                                
   .جامعة األقصى/ أستاذ المناهج وطرق التدریس المساعد *
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  مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي
  ∗فوزي أبو عودة. أ
  ∗∗محمد أبو ملوح. د

هدفت الدراسة إلى تعرف مؤشرات الجودة في التعلـیم الجـامعي بمحافظـات غـزة فـي ضـوء متغیـرات 
،والصفة )كلیات العلوم اإلنسانیة،وكلیات العلوم الطبیعیة(،والكلیة)واألزهر،واألقصىاإلسالمیة،(الجامعة:كل من

،والجنس،والكثافـــة الصـــفیة،ومن ثـــم تقـــدیم مقترحـــات تســـهم فـــي رفـــع تلـــك )طالـــب جـــامعي/محاضـــر(الجامعیـــة
ا للجـودة علـى ) ٤٨(المؤشرات،واتُّبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي،وتم تطبیق اسـتبانة مـن  ً عینـة مـن مؤشـر

،وأهم نتــائج الدراســة مــا یلــي) ١٣١( د فــروق دالــة إحصــائیًا فــي ضــوء كــل مــن :*محاضــرًا وطالبــًا جامعیــًا توجــ
الجامعـــــــة اإلســـــــالمیة،وكلیات العلـــــــوم :الجامعة،والكلیة،والكثافـــــــة الصـــــــفیة،وذلك لصـــــــالح كـــــــل مـــــــن:متغیـــــــرات

د فــروق دالــ.*طالبــاً ) ٥٠(الطبیعیــة،وذوي الكثافــة الصــفیة أقــل مــن  ة إحصــائیًا فــي ضــوء متغیــرات كــل لــم توجــ
وفــي نهایــة الدراســة یوصــى الباحثــان بضــرورة ).أنثــى/ذـكـر(،والجــنس ) طالــب/محاضــر(الصــفة الجامعیــة :مــن

تدریب المحاضرین الجامعیین على تطبیق الجـودة فـي التعلـیم الجامعي،وتفعیـل اسـتخدام التقنیـات الحدیثـة فـي 
د سیاســة قبــول فاعلــة ل امعیین بمــا یتناســب مــع أعــداد التعلــیم والتعلم،وتحدیــ لطلبــة،وزیادة عــدد المحاضــرین الجــ

  .الطلبة في الجامعة،وتفعیل العالقة مع المجتمع المحلي
Quality Indicators In Higher Education Institutions 

  ◌       This study aimed at revealing the quality indicators in higher education institutions in 
Gaza governorates; in the light of university, faculty, university characteristic, gender and 
class capacity variables, and to introduce suggestions upgrading those indicators. in this 
study a descriptive method is followed, a questionnaire of (48) quality indicators was 
applied on (131) lecturers and students.  
 Results were:-There are statistical significant differences due to both of variables: 
university; faculty, class capacity; in favor of the Islamic university, scientific physics 
faculties, class of little number of students.-There are no significant differences among 
visions of lecturers and students, Male and Female. At the end of the study the researchers 
recommend the following: 
-The necessity of training the lecturers on applying Total Quality on their university  
teaching. 
-The urgent need to interacting the modern teaching Techniques. 
-Identifying students acceptance policy according to the need of reducing their number on 
class. 
- Enhancing the universities and society ties. 

                                                
  .لتربويباحث العلوم االجتماعیة، مركز القطان للبحث والتطویر ا ∗

  .مدیر مركز القطان للبحث والتطویر التربوي ∗∗
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  "تربیة مستقبلیة مقترحة " متطلبات إعداد الطالب الجامعي في عالم سریع التغیر 
  ∗یوسف صافى. د

هدفت الدراسة إلى إلقـاء الضـوء علـى التحـدیات التربویـة التـي تحـتم إعـداد الطالـب الجـامعي فـي عـالم 
اسـتخدم . لب سریع التغیر ، ومواصفات الطالب الجامعي المستقبلي ، ومتطلبات إعداد مثل هذا الطا

ولتحقیـق أهـداف الدراسـة . الباحث في دراسته المنهج الوصفي ألهمیته لمثل هـذا النـوع مـن الدراسـات 
كتـب ، وأوراق عمـل ، ودراسـات : ، اعتمد الباحث على األدب التربوي ذي العالقة بموضوع الدراسـة 

  .، وأبحاث 
ذه هـذا وقــد أكــدت الدراســة علــى أهـم التحــدیات التــي تحــتم إعــداد ا الم ســریع التغیــر وهــ لطالــب الجـامعي فــي عــ

ثــورة التقــدم العلمــي والتقنــي ، والعولمــة ببعــدیها الثقــافي واالقتصــادي ، وبــروز مجتمــع المعلومـــات ، : تشــمل 
كما أشارت الدراسة إلى مواصفات . ومجتمع المعرفة ، وتحدیات الجودة والنوعیة ، وتحدیات مستقبل مجهول 

بعد االقتدار المعرفـي والتقنـي ، وبعـد : والتي تشمل ) شخصیة خماسیة األبعاد ( ي الطالب الجامعي المستقبل
واقترحــت الدراســة . االتجاهـات والقــیم ، وبعــد المهــارات ، وبعــد التوجهــات المسـتقبلیة ، وبعــد الحصــانة الثقافیــة

  .االرتكاز على تربیة مستقبلیة إلعداد الطالب الجامعي المستقبلي 
Requirements of Preparation of University Student in Rapid 

Changeable World " Proposed Future Education " 
 The study aimed at highlighting the educational challenges that 
justify our need for the preparation of university student in a very quick 
changeable world , and the characteristics of the future university student , 
and the requirements of the preparation of such  university student . The 
researcher used the descriptive method because of its importance for this 
kind of study . To achieve the aims of the study , the researcher depended on 
the literature relating to the subject : books , studies , researches, and papers.  
The study reached to the conclusion that there are educational challenges 
that justify the preparation of future university student and these include : 
revolution of science and technology , globalization ( cultural and 
economical dimensions ) , information society , knowledge society , total 
quality , and unpredictable future . As for the characteristics of future 
university student , the study asserted five–dimensions personality : 
knowledge and technological abilities , values and attitudes , skills , future 
perspectives , and cultural immunity . In the end , the study asserted our 
need for future education . 

                                                
  غزة –وزارة التربیة والتعلیم العالي  -مدیر التعلیم الخاص ∗
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  ضوء مفهوم الصحة المنظمیةأولویات إصالح النظام المدرسي الفلسطیني في 
   ∗رائد حسین الحجار.د

هـدفت الدراســة إلــى تحدیــد أولویــات إصــالح النظــام المدرســي فــي ضــوء مفهــوم الصــحة المنظمیــة فــي 
ــة الغــوث بقطــاع غــزة، ومــن أجــل تحقیــق هــذه األهــداف تبنــت الدراســة المــنهج  المــدارس التابعــة لوكال

التماسـك المؤسسـي، (المنظمیـة ذات األبعـاد الخمسـة الوصـفي التحلیلـي معتمـدة علـى اسـتبانة الصـحة 
، والتـي )والقیادة المتكاملة، وتوفیر الموارد المساندة، وانتساب المعلم، والتأكید على النواحي األكادیمیـة

ومـن ثـم تـم تطبیقهـا علـى . والبیئة الفلسطینیة) األساسیة(تم تطویرها بما یتناسب مع المرحلة الدراسیة 
  . معلماً ) ٥٢٠(مدیرًا و) ٣٠(مدرسة، تضمنت ) ٣٠(عینة قدرها 

فــي تصــورات المعلمــین والمــدیرین للصــحة المنظمیــة فــي %) ٧٠(عــام ایجــابي وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود اتجــاه 
مدارســهم، ووجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین تصــورات المــدیرین والمعلمــین للصــحة المنظمیــة ولصــالح 

دیرین، فــي حــین لــم تكــن هنــاك  دیرین والمعلمــین للصــحة المنظمیــة تعــزى لمتغیــر المــ فروقــًا بــین تصــورات المــ
مــن الصـیغ تمثــل أولویــات إلصـالح النظــام المدرســي اقترحــت الدراسـة مجموعــة وفــي ضــوء هـذه النتــائج . الخبـرة
یــة رســم السیاســات واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســین اإلنجــاز األكــادیمي للطلبــة، وتــوفیر البیئــة التعلیم: منهــا

  المحفزة للطلبة والمعلمین، وتحسین الحوافز المقدمة للمعلمین، وغرس المفاهیم الجدیدة في القیادة المتكاملة
Priorities of Reforming the Palestinian School System in the light 

of Organizational Health Concept 
 The study aimed at exploring the level of organizational health  for 
UNRWA schools in Gaza Strip. Methodology of the study is based on 
questionnaire consisted of five dimensions (institutional integrity, integrated 
leadership, resources influence, teacher affiliation and academic emphasis),  which 
was distributed to a sample estimated (30) schools from south Gaza Governorates 
witch contained (30) principals and (520) teachers.  
 The researcher concluded that the level of organizational health was 
positive and results showed that there were significant differences at the level of 
(α=0.05) among the principals' and teachers' perceptions  of organizational health 
and in favor of the principals ,where there were no differences of statistical 
significant between the principals' and teachers' perceptions towards organizational 
health due to the variable of experience . In the light of these findings ,the study 
suggested a group of priorities for reforming the school system as : drawing 
policies and taking procedures which are needed for improving the academic 
achievement of the students ,providing the motivated educational environment for 
the students and teachers ,improving motives presented to the teachers and 
developing new concepts in the integrated leadership.  

                                                
  جامعة األقصى - كلیة التربیة -قسم أصول التربیةرئیس  ∗
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 عوامل هدر الوقت المدرسي بمدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة
    ١زیاد الجرجاوي.د
   ∗∗جمیل نشوان.د

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــي معرفـــة عوامـــل هـــدر الوقـــت المدرســـي بمـــدارس وكالـــة الغـــوث الدولیـــة بغـــزة 
علمـــة ، معلمـــا وم) ١٠٩٨(معلمـــا ومعلمـــة مـــن مجتمـــع الدراســـة البـــالغ ) ١٨١(،وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

واستخدم الباحثان استبانة تحتوي علي مجالین، األول یتعلق بالهدر التربوي من قبل اإلدارة المدرسیة، والمجال 
  :الثاني یتعلق بالهدر التربوي من قبل المعلمین  وتوصلت الدراسة إلي العدید من النتائج أهمها 

ي المشـاركة باتخـاذ القـرارات المدرسـیة ، وتـأخر إهمال دور المعلمین التعلیمي فـ: مجال اإلدارة المدرسیة  -١
عملیة التدریس في بدایة العام نتیجة ، وعدم وجود جدول مدرسي منتظم بالمدارس، و عـدم وجـود معلـم بـدیل 
فوري للمعلم الذي یتغیب عن المدرسة بصورة مفاجئة وطویلة ،والظروف الطارئة بسـبب االحـتالل اإلسـرائیلي 

 -٢. قــات الحــواجز العســكریة، و تفــویض بعــض المعلمــین بــأكثر مــن مهمــة إداریــةمثــل منــع التجــول ، واغال
نقـــص الوســـائل التعلیمیـــة المرتبطـــة بالمنهـــاج ،وتخصـــیص المعلـــم جـــزءا مـــن وقـــت حصـــته : مجـــال المعلمـــین

لتصــحیح إجابــات الطــالب، وعــدم إدارة الوقــت داخــل الحصــة مــن قبــل المعلــم بالشــكل المناســب ،وعــدم التــزام 
 -٣. بالخطة المدرسیة المقررة لكل منهاج ،وصعوبة المنهاج المدرسـي بالنسـبة للمعلمـین والطـالب  المعلمین

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین اســـتجابات عینـــة البحـــث وذلـــك لصـــالح المعلمـــین الـــذكور، والمرحلـــة 
  .طولالتعلیمیة اإلعدادیة،والمعلمین الذین یحملون الدراسات العلیا، و لصالح الخبرة األ

 

The factors of wasting scholastic time in Gaza UNERWA schools 
 This research aimed to recognize the common factors scholastic time at 
UNERWA-Gaza schools , the study sample was formed "181" teachers and the two 
researchers used questionnaire included two fields:  The first one related to 
educational waste time by scholastic administrations, the second one related to 
educational waste time by teachers. Results showed the following: 1- Their is an 
educational waste time by the scholastic administration. The ignorance of the 
educational role of teacher in making decisions , the training delay of teacher at the 
beginning of scholastic year ,the delay of scholastic schedule, nonexistence of 
alternative teachers ,and the case of the state of emergency as siege, curfew and 
closure. 2- There is an educational waste time by teachers related to the lack of 
educational aims, declinations some times of corrections the answers of pupils 
papers and finally the difficulty of the curriculum. 3- There are some significant 
differences between the research samples responses in the interest of male teachers, 
prep schools and for high degrees and more experience. 

                                                
  جامعة القدس المفتوحة –أستاذ مساعد  ١

  جامعة األقصى- أستاذ مساعد  ∗∗
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  دور المكتبة في تطویر الواقـع التربـوي الفلسطینـي
  

  ∗طـالل محمد خلف. د
     

هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن دور المكتبــة فــي تطــویر الواقــع التربــوي الفلســطیني مــن خــالل 
ظهـار دورهـا فـي تنمیـة المیـول  ٕ إبراز دورها في التربیة الحدیثة، ومصادر التعلیم والمهارات المكتبیـة، وا

لبحثیـــة، ذلـــك ألن المكتبـــات تعتبـــر مـــن الـــدعائم األساســـیة التـــي تشـــاد علیهـــا صـــروح العلـــم القرائیـــة وا
والثقافة والحضارة والمعرفة، ال سیما في عصـر العلـم والتقـدم التكنولـوجي الهائـل، واالنفجـار المعرفـي، 

  .حیث تتضاعف المعارف في العالم الیوم، والمطبوعات والبحوث والمجالت العلمیة
ئج البحـــث أهمیـــة الـــدور التربــــوي للمكتبـــة وأهمیتهـــا فـــي تنمیـــة المیـــول القرائیــــة وأظهـــرت نتـــا

والبحثیة، وتدعیم األنشطة التربویة المتنوعـة، والمنـاهج المدرسـیة، ودور مصـادر التعلـیم المتنوعـة فـي 
  .تنویع الخبرات التعلیمیة، وبالتالي تطویر العملیة التعلیمیة برمتها

  
  

Role of the library in developing the Palestinian educational 
context 

 
 The study aimed at highlighting the role of the library in developing 
the Palestinian Educational context.  This was done by pinpointing the role 
of the library in modern education, educational resources and developing 
library, reading and research skills.  
 This research shows that libraries have an important role in 
developing reading & research skills. Moreover, libraries are important to 
enhance educational activities and school curricula   Educational resources 
play an important role in developing different educational experiences, 
which will lead automatically to improving the educational process.    

  
  

                                                
 ارة األوقاف والشئون الدینیةمدیر دائرة المكتبات بوز   ∗
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  البحوث اإلجرائیة مدخًال لتحسین العملیة التربویة في ضوء المتغیرات الحدیثة
  ∗رحمة محمد عودة. د

  ∗∗عیـد شریررندة . د  

كیـف یمكـن توظیـف البحـوث : هدفت الدراسة الحالیة إلى اإلجابة عن السـؤال البحثـي التـالي
اإلجرائیـــة كمـــدخل لتحســـین العملیـــة التربویـــة فـــي ضـــوء المتغیـــرات الحدیثـــة؟ ولتحقیـــق هـــذا الهـــدف 

مكانیـة استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي مـن أجـل التعـرف علـى مزایـا البحـوث اإلجرائیـة  ٕ وا
اســتخدامها لتحســین العملیــة التربویــة فــي فلســطین، وذلــك بعــرض أهــم أدبیــات هــذا الموضــوع والتــي 

تفهــم تضـمت المتغیـرات العالمیــة المعاصـرة التــي تسـتوجب االهتمـام بالبحــث اإلجرائـي باإلضــافة إلـى 
ا إل، وذلـك تمهحاجتهـا للبحـث اإلجرائـي ىخصوصیة الوضع الحالي للمدرسة الفلسطینیة ومد دراك یـدً

وفــي نهایـة الدراســة تــم   .فلســطین يالتربویــة فـأهمیـة البحــث اإلجرائـي كأحــد مــداخل تحسـین العملیــة 
وضــع تصــور مقتــرح قــد یســهم فــي توظیــف البحــوث اإلجرائیــة لتحســین العملیــة التربویــة فــي فلســطین 

  :وقد تم بناء التصور المقترح في أربعة محاور رئیسة هي
  .ي یستند إلیها البحث اإلجرائي التربويالمنطلقات الفكریة الت .١
  .ضوابط استخدام البحث اإلجرائي التربوي في فلسطین .٢
 .موضوعات مقترحة لبحوث إجرائیة في المدرسة الفلسطینیة .٣
 .مسئولیات ومهام المدیر والمشرف لتفعیل دور البحوث اإلجرائیة في العملیة التربویة في فلسطین .٤

Use of action research to improve the Educational Process  
within the Light of the New Century Variables 

The study aimed at answering the following research question:How can we use 
action research to improve the educational process in the light of the new variables? 
To carry out this process, analytical descriptive techniques were used.   At 
the end of the study, a proposed model was recommended. The suggested 
model consists from the following: 

1. The intellectual concept of which the procedural research depends upon.   
2. Criterions of using the action research in Palestine. 
3. Suggested action research topics in the Palestinian school. 
4. Responsibilities of headmasters and supervisors to activate the role 

of action research in the educational process in Palestine.  
  

                                                
  دكتوراه في المناهج وطرق التدریس ∗

  دكتوراه في أصول التربیة ∗∗
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  واقع المسلمین المعاصر كما بینتها السنة النبویة مظاهر التغیر السلبي في 
  وسبل مواجهتها في ضوء التوجیه التربوي اإلسالمي

  ∗محمود خلیل أبو دف. د
هدفت الدراسة إلى إبراز مظاهر التغیر السلبي في واقع المسلمین المعاصر، كما بینتهـا السـنة النبویـة 

ك التقـدم بصـیغة مالئمـة لمواجهتهـا فـي ضـوء المطهرة والكشـف عـن األسـباب التـي تقـف وراءهـا وكـذل
أصـحابه عـن حـدوث تغیـرات  rالتوجیه التربوي اإلسالمي، أظهرت الدراسة أن ما أخبر عنه الرسول 

سلبیة في واقع المسلمین من بعدهم قد حدث بالفعل في واقعنا المعاصـر وفـي جمیـع مجـاالت الحیـاة، 
ـــى عوامـــل وظـــروف داخلیـــة، روحیـــة كمـــا بینـــت أن هـــذه التغیـــرات الســـلبیة ترجـــع بالدر  ـــى إل جـــة األول

ــا عوامــل الغـــزو الثقــافي الخارجیـــة فهــي تــأتي بالدرجـــة الثانیــة وتوصـــل  ّ وعقائدیــة وفكریــة ونفســـیة، وأم
صیغة عالجیة لمواجهة هذه التغیرات، تحـددت محتویاتهـا فـي ضـوء تشـخیص الحالـة وفهـم سـنن الباحث إلى 

  .التغییر في اإلسالم
  

Negative Changes In The Contemporary Lives Of Moslems Today 
As Indicated By Al Sunnah Al Nabawia.   

How To Encounter It In The Light Of Islamic Educational 
Guidance 

 The study aimed at highlighting the negative changes in Moslem 
lives today as indicated by Suna. It aimed also to explore the reasons that 
stood behind them, and how to progress within the Islamic framework. 
 The study showed that many of the negative changes of our time 
were indicated by Prophet Mohammed. There negative changes were caused 
mainly by internal of factors including spiritual, intellectual, psychological 
factors and some were in the belief itself, External factors are to come next. 
The researcher concluded with therapeutic solutions to confront the changes. 
These solutions are based upon case diagnosis and understanding the 
changing rules in Islam. 
 

                                                
  الجامعة اإلسالمیة –كلیة التربیة  - أستاذ أصول التربیة المشارك ∗
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  "دراسة تحلیلیة"القیم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة 
  ∗علیان عبد اهللا الحولي. د

) ٤٠(هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى القـیم المتضـمنة فـي أفـالم الرسـوم المتحركـة مـن خـالل تحلیـل محتـوى 
ي التحلیلــي أم مــن محافظـة غــزة، مســتخدما المــنهج الوصــف) ١٠٠(فلمـًا واســتطالع رأى عینــة عشــوائیة شــملت 

من تكرارات ونسب مئویة، وكانت أهم النتائج  ةومنهج تحلیل المحتوى، واستخدم الباحث اإلحصاءات الوصفی
بنســـبة " التعـــاون والصـــدق واألمانـــة"أهـــم ایجابیـــات الرســـوم المتحركـــة وجـــود قـــیم مثـــل :بالنســـبة لـــرأى األمهـــات

" القـــدرة العقلیــــة"، و%)١٢.٦(بنســـبة " اســـعالخیـــال الو "، و%)١٢.٦(بنســـبة " الطالقـــة اللفظیـــة"، و%)١٣.٣(
بنســــبة " العنــــف والجریمــــة"وكانــــت أهــــم الســــلبیات %).  ١٠(بنســــبة " مســــاعدة اآلخــــرین"،  و%) ١٠(بنســــبة 

وبالنسبة لتحلیل األفالم فقد بینت %). ١٠(بنسبة " العدوان"، و%)١٧.٥(بنسبة " إضاعة الوقت"، %)١٨.٨(
المفــردات "،%)١١,٧(، ثــم الصــبر واالحتمــال %)١٤.٧(التعــاون بنســبة النتــائج أن أهــم القــیم االیجابیــة هــي 

العنــف "وكانــت أهــم القــیم الســلبیة %).  ٩,٣(بنســبة " أنمــاط ســلوكیة ایجابیــة"یلیهــا %) ٩,٨(بنســبة " اللغویــة
" القــــــیم الســـــــلبیة"یلیهـــــــا %)  ١٢.٧(بنســــــبة " األنمــــــاط الســـــــلوكیة الســــــلبیة"ثـــــــم %) ١٦.٦(بنســــــبة " والعــــــدوان

رأى األمهات (ولوحظ اتفاق كبیر بین كال النتائج %). ٨.٨(بنسبة " ، یلیها الطقوس المختلفة%)١١.٧(بنسبة
متخصصــة فــي بـــرامج وأوصــت الدراســة علـــى ضــرورة إنشــاء قنــاة فضــائیة عربیـــة إســالمیة ). وتحلیــل األفــالم

االستخدام السلیم  األطفال عموما والرسوم المتحركة على وجهه الخصوص،  مع وجوب قیام األسرة بدورها في
  . للتلفزیون، وتضمین القیم اإلسالمیة في برامج األطفال وخاصة أفالم الرسوم المتحركة
Values In Children Cartoons: Analytical Study 

The study aimed at identifying values that exist in children cartoons 
through doing content analysis for (40) films, and taking the opinion of a random 
sample of (100) mother from Gaza Governate.  Analytical descriptive analysis & 
content analysis were used in this study.  Descriptive statistics techniques were 
used.   Results showed that the most important values that were identified were as 
follows:  cooperation (13.3%), linguistic ability (12.6%), imagination (12.6%), 
mental ability (10%), helping others (10%).  Identified negative values were as 
follows: violence and crime (18.8%), wasting time (17.5%) and aggression (10%). 
Content analysis' results showed that cooperation was one of the positive values 
that were identified (14.7%), in addition to patience and bravery (.11,7%), 
language terms (9,8%), positive behavior patterns (9,3%).  The negative values that 
were identified included:  aggression and violence (16.6%), negative behavioral 
patterns (12.7%), negative values (11.7%), different traditions (8.8%).  Results 
showed that there is congruence between mother's opinions and content analysis 
results. The study recommended the establishment of an Islamic Arabic channel 
specialized in doing children programs in general, and children cartoons in 
specific.Family role is important in relation to use of TV channels and cartoons. 
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 "هیمنة والسیطرة الجغرافیةمفاهیم وأبعاد لل"العولمة والعالمیة 

 ∗یوسف كامل إبراهیم. د
  

یتناول البحث المكونات األساسیة للعولمة والتي واشتملت على عولمة اقتصادیة ،و سیاسـیة ،   
عالمیــة، و أمنیــة وعســكریة ، وقــد تنــاول  ٕ و تكنولوجیــة ، االتصــاالت ، وقانونیــة، و تربویــة ، و ثقافیــة وا

العـالم اإلسـالمي  ،الشرق األوسط ، الشرق األقصى ،الشرق األدنى ، تعریف لمصطلح: المحور الثاني 
نظریـات الهیمنـة الجغرافیـة ، وقـد تنـاول : المحـور الثالـث، والهدف من وراء هذه التقسیمات، فیما تنـاول 

كــالنفط والفحـــم والتقاســـم الغیــر عــادل للمـــوارد الطبیعیــة ،  صــراع الهیمنـــة علــى المــوارد: المحــور الرابــع
  ه والصراع على حوض بحر قزوین  والمیا

  
 

Internationality and Globalization 
Concepts and Geographic Dominance 

 The research deals with the fundamental components of 
globalization relative to, economic, political, technological 
communication, legal, education, cultural, military and security 
globalization. The second axis handles definitions such as near east, 
far east , middle east, the Islamic word-as well as the objectives 
beyond divisions. The third axis discusses the theories of geographic 
dominance. The fourth axis explains the conflict of dominance on 
resources and unjust division of natural resources such as oil, coal 
Water and the Conflict on Kazwin sea basin. 
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  التأصیل العملي ألسالیب التعلیم في السنة النبویة
  ∗سالم أحمد سالمة. د

 وقاموا ، y لصحابته السنة أداء في r النبي انتهجها التي األسالیب من علیه وقف ما بتحدید الباحث قام قد
  . التابعین إلى بدورهم وأدائها بحملها
 إلــى الســنة توصــیل فــي e النبــي انتهجهــا التــي األســالیب مــن كثیــر إـلـى الباحــث وصــل البحــث خــالل ومــن

 كانت بل ، األداء في واحد أسلوب على یقتصر لم  r أنه ووجد أجمعین، علیهم اهللا رضوان الكرام صحابته
 صـحابته إلـى السـنة لتوصـیل األمثـل األسـلوب یتخیـر  r أنـه ثبـت بـل.  إلیهم السنة لتوصیل أسالیب عدة له
 ومـنهم ، العبـارة فـي التلطـف إلـى یحتاج من فمنهم ، الصحابة الختالف  ً نظر  األسلوب یختلف وربما ، الكرام

 كمـا ، والتبیـین الشـرح إلى یحتاج من ومنهم ، والتوضیح الرسم إلى یحتاج من ومنهم اإلشارة، إلى یحتاج من
 اإیاهـ وتفهـیمهم الصـحابة إلـى السنة توصیل على تساعده التي والطرق الوسائل جمیع استخدم r الرسول أن

 لتأثیر لما ، المسلمین غیر من التربیة علماء یعرفها لم أخرى أسالیب إلى باإلضافة.  علیها والقیام بها للعمل
ان اة فــي اإلنســاني الســلوك عـلـى اإلیمــ  بخیــرى وـفـازوا ، منهاجــه عـلـى r النبــي ربــاهم مــن فــنجح.  الــدنیا الحیــ

دنیا د أن أردنــا وإذا.  واآلخــرة الــ د نعیــ د المجــ د فــال ، ألمــةا لهــذه التلیــ  والمالئــم ، r منهاجــه عـلـى الســیر مــن بــ
  .علیها الناس فطر التي اهللا لفطرة

Practical Foundation of Instruction styles In Al-Sunnah 
Annabawiyyah 

 The researcher has identified the methods used by Prophet Mohammed 
(PBUH) while conveying his traditions (Sunnah) to his companions, who, in their 
turn, transferred these traditions to the followers. 
Through this current study, the researcher could specify many methods and 
techniques used by Prophet Mohammed (PBUH) to convey traditions to his 
companions. The researcher found that the Prophet (PBUH) did not confine 
himself to one style, but he used different methods and techniques to convey his 
traditions to them. Throughout this research it became evident  that the Prophet 
(PBUH) chose the method that best suited conveying his traditions to his 
companions. These methods may differ due to the differences among his 
companions, some of whom needed mild language, some need just a gesture, some 
needed illustrations and demonstrations, while others needed explanations and 
clarifications. Moreover, the Prophet (PBUH) used all the methods and techniques 
that helped him to convey his traditions to his companions and make them 
understand these traditions so that they could practice and perform these traditions. 
In addition, the Prophet (PBUH) used other methods and techniques unknown to 
non-Moslem educators because those methods were the result of the effect of faith 
(Iman) on human behaviour in life. If we want our Moslem nation to restore its past 
glory, it should follow the footsteps of our Prophet Mohammed (PBUH), because 
his methods of conveying traditions are the closest to the innate nature of human 
beings. 
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  التربیة األخالقیة في ضوء سورة الحجرات

 

عبد السالم حمدان اللوح. د ∗ 
 

هذه الدراسة قائمة على منهج التفسیر الموضوعي لسورة قرآنیة ، والسورة المختارة هي سـورة   
الحجرات ، لنرى مكانة هذه السورة واسمها ، وزمن نزولها وأسبابه ، ومناسبتها لمـا قبلهـا ومـا بعـدها ، 

  ".التربیة األخالقیة لألمة اإلسالمیة"رها الرئیس وموضوعها األساس ، وهو ولنرى محو 
نرى ذلك من خالل مقاطع السورة بعناوینها وآیاتها ، ومن خالل المعنى العام لكـل مقطـع ،   

وعالقة كل مقطع بمحور السورة ، وربط اآلیات في كل مقطع بالواقع الذي تعیشه األمـة اإلسـالمیة ، 
ى األمــة التربیــة األخالقیــة مــن خــالل آیــات ســورة الحجــرات ، تــأتمر بأمرهــا ، وتنتهــي لنــرى كیــف تتربــ

  . بنهیها ، وفي الختام أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل هذه الدراسة
 
 

Ethical Education in Sura Al-Hojerat  
 

 

  One of the Suras that can be interpreted in accordance with thematic 
interpretation of the Holy Qur’an is Sura Al-Hojerat. This study discusses 
the name of this Sura  as well as the  causes, time and context of revelation. 
The verses of this Sura deal with the theme of Ethical education to the 
Muslim nation. This theme is discussed in relation to the reality the Muslim 
nation is living. The results are presented at the end of the study. 
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ة النبویة   مالمح التربیة السیاسیة في ضوء السّن
  ∗رمضان إسحاق الزیان. د

ة  یتنــاول البحــث موضـــوع التربیــة السیاســیة فـــي اإلســالم مــن خـــالل اســتقراء نصــوص الســـنّ
ویهــدف إلــى تًأصــیل مفهــوم التربیــة السیاســیة، وبیــان أن . النبویــة التــي تعتبــر الجانــب العملــي للــدین

علـى كافـة مجـاالت التربیـة اإلسـالمیة بمـا فیهـا التربیـة السیاسـیة للمسـلم فـي  السنة النبویـة قـد اشـتملت
، ودورهــا فــي التربیــة السیاســیة لغیرهــا ــه العمریــة، مــع بیــان تنشــئة المــرأة سیاســیًا وكــذلك . جمیــع مراحل
مـــن أجـــل .التعــرف علـــى أهــم المؤسســـات التربویـــة التــي قامـــت بالتربیـــة السیاســیة فـــي العصـــر النبــوي

  .في تصحیح المفاهیم التربویة، والقیام بعملیة التربیة اإلسالمیة الصحیحةالمساهمة 
وقــد توصــل البحــث إلــى عــدة نتــائج كــان أهمهــا بیــان أن اإلســالم قــد اهــتم بالتربیــة السیاســیة 
لكافـــة أفـــراد المجتمـــع وفـــي شـــتى المراحـــل العمریـــة، علـــى اعتبـــار أن كـــل مـــا یتعلـــق بالموضـــوعات 

  .التعبدیة التي تم تطبیقها بشكل عملي في حیاة الصحابة ومن تبعهمالسیاسیة تعد من األمور 
ــى إیجــاد التنشــئة السیاســیة الصــحیحة للطفــل المســلم، وتطــویر  ویوصــي الباحــث بالعمــل عل
، واالهتمــام بـدور الشـباب المسـلم فـي ممارسـة األدوار السیاســیة  تربیـة األسـرة المسـلمة ألبنائهـا سیاسـیًا

  .ة دور المسجد في التربیة السیاسیة اإلسالمیة الصحیحةالسلیمة، والعمل على عود
Political Education Hints In Sunnah 

 This research handles the subject “ political education in Islam” , 
through reading texts of Sunnah which is the practical side in religion . 
 It goals to enroot political education concept and clarify that Sunnah 
is full of all fields in education as well as political to Muslim in all his age 
stage, besides , make women well educated   in policy. Also  research helps 
to recognize the most important educational societies in prophet Mohammed 
era , to contribute in correction educational concepts . Research approaches 
to many results , one of the most important things that Islam is interested in 
political education in all men and all ages , considerably all tings which 
concern in political subjects are worships practically applied in companions 
life . Researcher recommended to find correct political treatment to Muslim 
child, develop political concepts , and concerning in Muslim young clubs to 
practice a good political roles , and to reactivate mosque role in true Islamic 
education . 
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  تصور تربوي مقترح لمواجهة أخطار استخدام شبكة اإلنترنت لدى فئة الشباب
  ∗حمدان عبد اهللا الصوفي. د

هـــدفت الدراســـة إلـــى بیـــان أخطـــار اســـتخدام الشـــباب لشـــبكة اإلنترنـــت، وتقـــدیم تصـــور تربـــوي 
وأوضــحت الدراســة أن . واســتخدمت الدراســة مــنهج البحــث الوصــفي التحلیلــي. لمواجهــة تلــك األخطــار

ستخدام الشباب لإلنترنت ینطوي على أخطار تؤثر على عقیدة الشـباب وسـلوكهم، وثقـافتهم، ولغـتهم، ا
وصـحتهم البدنیـة والنفسـیة، كمــا تـؤثر علـى تفــاعلهم االجتمـاعي، وقـد تـؤدي إلــى إدمـان ارتیـاد المواقــع 

ــى تصــور تربــوي مقتــرح یســاهم فــي حمایــة الشــباب مــن أخطــار . اإلباحیــة شــبكة وتوصــلت الدراســة إل
اإلنترنــت، وتحصــینهم مــن جمیــع الجوانــب العقدیــة والثقافیــة واللغویــة واالجتماعیــة عــن طریــق الرقابــة 

. الذاتیـــة، وضـــبط اســـتخدام الشـــباب لإلنترنـــت، والتربیـــة الجنســـیة المنضـــبطة، وتیســـیر ســـبل الـــزواج
م بمـا یشـبع ویتطلب ذلـك تكامـل جهـود المؤسسـات التربویـة فـي رعایـة الشـباب، وتطـویر بـرامج اإلعـال

  .حاجات الشباب ویشغلهم بقضایاهم الجادة وهموم أمتهم الكبرى
A Recommended educational notion to face the dangers of using 

 the internet for the youth. 
 This study aimed at demonstrating the dangers of using the internet for the 
youth. It also presents an educational notion to face those dangers. To fulfill 
the aim of the study, the researcher followed the descriptive analytical 
research. The study clarifies that: using the internet includes a lot of dangers 
which affect the youth،s doctrine, behavior, culture, language, physical, and 
psychological case. On the other hand, it affects their social interaction and 
also leads to pornographic addiction.  

The study attained a recommended educational concept that will 
contribute in protecting the youth from the internet dangers and 
strengthening their doctrine, culture, language, and social field through self 
observation and by keeping the internet under control, and also by having 
controlled sexual education and easing the marriage means. 

This requires integrated efforts from the educational organizations; by 
taking care of the young adults and developing the mass media programs in 
order to satisfy the youth needs and to engage them with their nation affairs 
and issues.      

                                                
  أستاذ أصول التربیة المساعد بالجامعة اإلسالمیة ∗
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  لـمـةبـیـن عـالـمیـة اإلسـالم والعـو  
 ∗صالح الرقب .د

تعریـــف العولمـــة لغـــة واصـــطالحا وأهـــدافها الثقافیـــة واالقتصـــادیة واالجتماعبـــة :هـــذا البحـــث یتضـــمن
. والدینیة، ومعنى العالمیة لغة واصطالحا، بیان أنّ اإلسالم رسالة عالمیـة، والسـمات الرئیسـة للعولمـة

اإلنســانیة، وبیــان رحمــة اإلســالم  وتوضــیح أخطــار آثــار وســلبیات العولمــة فــي مختلــف جوانــب الحیــاة
للعـــالمین فـــي مختلــــف جوانـــب الحیـــاة اإلنســــانیة، وأوجـــه الخـــالف بــــین خصـــائص وســـمات العولمــــة 

حیــث یوجــد فــرق كبیــر بــین مفهــوم العالمیــة ومضــمونها الــذي جــاء بــه اإلســالم، ومفهــوم . والعالمیــة
ّ للعولمـــة تصـــورات . صـــةالعولمـــة ومضـــمونها التـــي یـــدعو إلیهـــا الیـــوم الغـــرب عامـــة، وأمریكـــا خا ثـــم

ومظاهر وتجلیات وآلیـات عالمیـة، ولإلسـالم رؤى وتصـورات عالمیـة تتعلـق باإلنسـان والكـون والحیـاة، 
وال یمكــن أن تتطــابق المنطلقــات والتوجهــات فــي الحــالتین، وأیضــا یوجــد خــالف بــین مجموعــة القــیم 

یـــة لعالمیـــة الجـــنس البشـــري والقـــیم فبینمـــا تقـــوم عالمیـــة اإلســـالم علـــى ردّ العالم. المحركـــة لكـــل منهـــا
علــى عملیــة نفــي أو :المطلقــة، وتحتــرم خصوصــیته وتفــرد الشــعوب والثقافــات المحلیــة، ترتكــز العولمــة

ثقافة واحـدة وتصـورات واحـدة لدولـة تمتلـك القـوة المادیـة، استبعاد لثقافات األمم والشعوب، ومحاولة فرض 
  .وتهدف إلى تحقیق مكاسب خاصة ال منافع للبشر

Between The Internationalization Of Islam And 
Globalization 

 This research involves defining globalization and stating its 
economic, social, cultural, and religious aims and its characteristic features. 
The research also defines universality and stating that Islam is a universal 
religion sent to all humanity. The research aims to point out to the negative 
effects of globalization in all aspects of human life and equally showing that 
Islam came to spread mercy and compassion to all human beings in all life 
facets. It also highlights characteristic differences between globalization and 
universality in that there is a big difference between the meaning and 
conception of universality which Islam holds and the meaning and 
conception of globalization. There is a major difference in the universality 
of Islam and that of globalization as the latter has perceptions, 
manifestations and international mechanisms, whereas Islam has visions, 
global perceptions related to man, the universe and life. 
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دراسة میدانیة على عینة من طالب مدارس وكالة " العنف المدرسي لدى األطفال الفلسطینیین 
  "الغوث الدولیة لالجئین الفلسطینیین

  ∗نظمي أبو مصطفى. د.أ
  ∗∗عطاف أبو غالي. د

تهدف الدراسة إلى التعرف على األهمیة النسبیة لشیوع مجاالت استبانة موضوع الدراسة، والتعرف على 
في مجاالت استبانة موضوع الدراسة، والفروق الجوهریة ) الجنسین(الجوهریة بین النوع االجتماعي  الفروق

بین كل من متوسطات درجات طالب المرحلة االبتدائیة واإلعدادیة وطالبها في مجاالت استبانة موضوع 
یة واإلعدادیة ومعلماتها في معلمًا ومعلمة من معلمي المرحلة االبتدائ)١٦٥(وتكونت عینة الدراسة من. الدراسة

.  معلماً ) ٨٥(، منهم ٢٠٠٣/٢٠٠٤للفصل الدراسي األول  مدارس وكالة الغوث الدولیة لالجئین الفلسطینیین
: واستخدام استبانة العنف المدرسي لدى طالب مدارس وكالة الغوث الدولیة لالجئین الفلسطینیین، إعداد 

العنف : وجد فروق دالة جوهریًا بین الجنسین في مجاالت كل من أظهرت نتائج الدراسة أنه ال ت. الباحثین
بین الطالب مع بعضهم البعض، ومن المعلمین إلى الطالب، ومن الطالب إلى المعلمین، والدرجة الكلیة 
لالستبانة، في حین أنه توجد فروق جوهریة بین الجنسین في مجال العنف ضد الممتلكات المدرسیة، لصالح 

 .الذكور
School Violence among Palestinian Children:  Field Study on a Sample 

Of UNRWA School Students 
The study aims at identifying the relative importance for the 

publicity of the domains of the questionnaire under study. Knowing the 
intrinsic differences between the social gender (the two sexes) in the 
questionnaire domains under study. As well as, the intrinsic differences 
between the averages of students, marks of the elementary and preparatory 
stages and their students in the questionnaire domains under study.  

The sample of study consisted of (165) male and female teachers 
from the elementary and preparatory stages. And their teachers in the 
Palestinian UNRWA schools for the first term 2003- 2004 . among them 
were 85 male teachers. The questionnaire of school violence of the students 
in the UNRWA schools which was prepared by the two researchers. 

The study as well revealed that there were no differences of statistical 
value between the two sexes in the following domains: violence among students, 
from teachers to students, from students to teachers and total degree of the 
questionnaire.  Whereas, there were intrinsic differences between the two sexes in 
the domain of violence against school properties in favored males. 

                                                
  غزة             –جامعة األقصى ، عمید كلیة التربیة النوعیة سابقاً  ∗
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  اهیم وفعالیات انتفاضة األقصىاتجاهات أساتذة الجامعات الفلسطینیة حول أسلمة مف
  ∗ناهض صبحي فورة. د

  ∗∗جمیل حسن الطهراوي. أ
تتناول هذه الدراسة ظاهرة أسـلمة مفـاهیم وفعالیـات انتفاضـة األقصـى ومـدى انحیـاز المجتمـع الفلسـطیني لهـذه 

اســـتبانة األســلمة واختـــار الباحثـــان فئــة األســـاتذة الجـــامعیین لیكونـــوا بمثابــة شـــهود علـــى العصــر، وتـــم تصـــمیم 
  .محكمة توافر فیها الصدق والثبات لقیاس هذه الظاهرة باإلضافة إلى معرفة األسباب الكامنة وراءها

وقد أظهرت النتائج انحیـاز المجتمـع نحـو أسـلمة المفـاهیم والمصـطلحات المسـتخدمة وأیضـًا 
ــم توجــد فــروق تــذكر فــي هــذه النظــرة ، فــي الممارســات الیومیــة فــي فعالیــات االنتفاضــة بــین أســاتذة ول

وأظهـرت ) أهلیـة، حكومیـة(الجامعات حسب متغیرات السن والمؤهل ونوع التخصص وتبعیة الجامعـة 
النتــائج أن فشــل األفكــار األخــرى فــي تغییــر واقعنــا والعــداء األمریكــي الصــهیوني الســافر لإلســالم كانــا 

  .من أهم دوافع زیادة التدین في المجتمع الفلسطیني
  

University Faculty Attitudes Towards The Islamization Of 
Intifada Al-Aqsa Concepts And Activities. 

This study tackles the Islamization phenomenon of Al-Aqsa 
Uprising concepts and activities and to what extend the Palestinian society 
siding with Islamization.  The researchers selected university lecturers as 
samples for their study in order to let them be witnesses of the age. A 
refereed questionnaire characterized with truth and validity was prepared to 
measure the phenomenon in order to recognize the reasons behind it. 

The results showed society alignment towards the Islamization at 
concepts and terms used in the daily practices of uprising activities. 
Moreover, there is no change among university lecturers related to the age, 
academic degree, field of specialization and university category (National or 
Government University).  The results also showed the inability of other 
concepts in modifying our circumstances  Besides that the American and the 
Israeli hostility towards Islam were the most important factors behind the 
increasing number of religious people in the Palestinian society. 

                                                
  غزة –جامعة األقصى  - أستاذ المناهج وطرق التدریس المساعد  ∗

  غزة –رئیس قسم الخدمة اإلجتماعیة بالجامعة اإلسالمیة  ∗∗
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  االتجاهات نحو التحدیث وعالقتها بمنظومة القیم لدى الشاب الجامعي المعاصر النتفاضة األقصى

  ∗محمد محمد علیان .د
  ∗∗عزت یحیى عسلیة. د

نتفاضة األقصى، هدفت الدراسة إلى التعرف على منظومة القیم لدى الشاب الجامعي المعاصر ال
وعلى العالقة بین منظومة القیم واالتجاهات نحو التحدیث ، وعلى الفروق في القیم واالتجاهات نحو 

طالب وطالبة نصفهم من جامعة "  ٤٠٤" التحدیث لدى أفراد العینة ، وتألفت عینة الدراسة من 
س القیم وهو من إعداد األزهر والنصف اآلخر من الجامعة اإلسالمیة ، واستخدمت الدراسة مقیا

  .الباحثین ، ومقیاس االتجاهات نحو التحدیث من إعداد محمود عبد القادر محمد 
وأظهرت نتائج الدراسة أن القیمة الدینیة تصدرت نظام القیم لدى عینة الدراسة ، كما تبین عدم وجود 

ییس التحدیث، وعدم عالقة دالة إحصائیًا بین درجات الطلبة على مقیاس القیم ودرجاتهم على مقا
وجود فروق بین الطالب والطالبات على القیم االقتصادیة والسیاسیة والجمالیة ، ووجدت فروق في 
القیم الدینیة واالجتماعیة والنظریة ، وعدم وجود فروق بین الذكور واإلناث على مقاییس االتجاهات 

  .نحو التحدیث
Attitudes Towards Modernism At Its Relationship to the Value System 

of University Student During Al-Aqsa Intifada 
 This study is aimed to investigate the relationship between values 
system and attitudes towards modernism at students of Al Azher and Islamic 
university Gaza.  It aimed also to delineate if there are differences between 
male and female on values and attitudes Scale towards modernism The 
values scale which is designed by the two researchers whereas scales of 
attitudes towards modernism which is designed by Mahmmud Abd Elkader. 
The results: -The religious value was the first one for whole sample. 
-There was no significant statistical relationship between students scores according 
to value modernism scale. 
-There was no significant statistical differences between male and female on 
economic politic and aesthetic values. 
-There are significant statistical differences between male and female on religious, 
social and theoretical values. 
-There are no significant statistical differences between male and female on scales 
of attitudes towards modernism. 

                                                
  بجامعة األزهر –رئیس قسم علم النفس  ∗

  .وزارة التربیة والتعلیم العالي  ∗∗
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أثر بعض المتغیرات الدراسیة واالجتماعیة والبیئیة على مفهوم الذات لدى طلبة اإلنتفاضة من 
  أبناء جامعة األقصى بغزة

  ∗فایز األسود. د
أثر بعض المتغیرات الدراسیة واالجتماعیة والبیئیة على مفهوم الذات لدى طلبة " تهدف الدراسة للتعرف على 
وكذلك التعرف على نسـبة الدرجـة الكلیـة لمفهـوم الـذات لـدى طلبـة " األقصى بغزة االنتفاضة من أبناء جامعة 

المتغیـرات الدراســیة واالجتماعیــة والبیئیــة علــى : جامعـة األقصــى بغــزة، وعلــى الفـروق الجوهریــة ألثــر كــل مــن 
ذات ،واتبـع الباحــث المـنهج الوصــفي التحلیلــي وتكونـت عینــة الدراسـة مــن  البــة مــن طالبـًا وط) ١٥٢(مفهـوم الــ

  .جامعة األقصى بغزة، كما استخدم الباحث مقیاس مفهوم الذات للراشدین 
دى طلبــة جامعــة األقصــى بغــزة بــوزن نســبي  وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى وجــود درجــة عالیــة لمفهــوم الــذات لــ

تغیر كم" المواطنة": ، في حین أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائیًا ألثر كل من %)٦٥.٠٧(
، كمــا أوضــحت نتــائج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا ألثــر المعــدل "كمتغیــر بیئــي" ، والســكن"اجتمــاعي 
على مفهوم الذات في البعد األكادیمي والدرجة الكلیة للمقیاس ، كما أظهرت نتائج " كمتغیر دراسي "التراكمي 

علـى مفهـوم الـذات إال فـي بعـد " یـر اجتمـاعيكمتغ"الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائیًا تعزي ألثر الجنس 
  .، ثم نوقشت النتائج ووضعت التوصیاتالثقة بالنفس والفروق لصالح الذكور

The Impact Of Some School,  Social And Environmental Variables On 
Self - Concept Of Al-Aqsa University Students 

The study aims to recognize the “The impact of some school, social  and 
environmental variables on self - concept concerning the students of Intifada 
(uprising) on Al-Aqsa University in Gaza” and to know the ratio total grade for self 
concept in regard to the students of the same University in addition to the essential 
differences and its affect on: Changeable studies socially and environmentally on 
the self-concept. The researcher used the analytical descriptive method where the 
sample of study composed of 152 from both genders males and females students 
from Al-Aqsa University in Gaza, in addition to the measurement of self-concept 
for adults. The result of the study shows availability of a high degree for the self 
concept regarding the students of Al-Aqsa University with a ratio weigh 65.07% 
where as the result of the study affirms unavailability of differences in statistical 
indication for: “citizenship” as “social changeable” and “dwelling” as 
“environmental changeable”. The result of the study also clarifies availability in 
statistical indication regarding the accumulative average as “changeable study” on 
self-concept in academic dimension and the total degree for criterion. Also result of 
the study shows unavailability of differences in statistical indication attributed to 
the gender “as social changeable” on self - concept except self-confidence and the 
differences are for the sake of males. Finally, results are discussed and 
recommendations have been registered.  
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  أسالیب مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة وعالقتها بالصحة النفسیة لدى عینة من 
  طالب وطالبات جامعة األقصى

  •آمال عبد القادر جودة. د
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بین أسالیب مواجهة الضغوط النفسیة   

ب مواجهة الضغوط والصحة النفسیة لدى طالب جامعة األقصى، ومعرفة مدى تأثر أسالی
 ١٠٠ -طالب١٠٠(النفسیة بكلٍ من الجنس والتخصص ومكان السكن، وبلغت عینة الدراسة 

أحدهما لقیاس أسالیب مواجهة الضغوط، : ، وقد استخدمت الباحثة في الدراسة مقیاسین)طالبة
  .واآلخر لقیاس الصحة النفسیة

ن أسالیب متعددة في وأسفرت نتائج الدراسة عن أن طالب جامعة األقصى یستخدمو   
مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة، كما أسفرت عن وجود عالقة ارتباط موجبة دالة بین أسالیب 

كذلك أسفرت عن عدم وجود فروق دالة في متوسطات . المواجهة الفعالة والصحة النفسیة
نس، درجات أفراد العینة في أبعاد أسالیب مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة تعزى لمتغیر الج

ووجود فروق دالة في بعض أبعاد أسالیب مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة تعزى لكلٍ من متغیر 
  .التخصص ومكان السكن

  

Coping Style Of Stressful Life Events And Mental 
Health Among Al- Aqsa University Students 

This study aimed at knowing the relationship between coping style 
of stressful life events and mental health among Al- Aqsa University 
students, , and the effects of some variables on coping style of stressful life 
events. 

The sample of the study consisted of (100) male and (100) female. 
The researcher used coping styles of stressful life events scale, and mental 
health scale.  The results revealed that, the students uses several coping 
styles to face stressful life events, there were relationship between positive 
coping styles of stressful life events and  mental health. 

Also the results revealed that, there were no significant differences in 
coping styles due to gender, and there were significant differences in some 
coping styles due to study major, and place of living. 
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  المحور الرابع
   والمناهج الفلسطینیة الجدیدة تربیةال
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  أسس بناء المنهاج الفلسطیني األول
  ∗محمد عبد الفتاح عسقول. د.أ

  

هــدفت الدراســة إلــى توصــیف وتحلیــل أســس بنــاء المنهــاج الفلســطیني األول وســعى الباحــث   
. إلـــى تحلیـــل مضـــمون أســـس بنـــاء المنهـــاج الفلســـطیني الـــواردة فـــي خطـــة المنهـــاج الفلســـطیني األول

). ة والمعرفیـة والنفسـیةاألسس الفكریة والوطنیة واألسـس االجتماعیـ: (وعرض الباحث األسس األربعة
وعــرض الباحــث العدیــد مــن المالحظــات تتعلــق بإعــادة صــیاغة العبــارات، وتفعیــل موقــع اإلســالم فــي 
األســس، ودمــج العبــارات وحــذف بعضــها وتعــدیل الــبعض األخــر، تــم إضــافة بعــض الجوانــب التــي لــم 

  .تتعرض لها األسس المختلفة
  

 

Principles Of Developing The First Palestinian Curriculum 
 

 The study aimed at describing and analyzing the principles of 
developing the First Palestinian Curriculum.  The researcher conducted 
content analysis of the principles that were in the first Palestinian 
Curriculum Plan.  The researcher introduced the four principles:   the 
ideological, the national, the social, the cognitive & the psychological.  The 
researcher highlighted some changes to be considered such as the 
paraphrasing of some sentences, islamization of concepts, in addition to 
deleting, modifying some sentences.  New areas were presented to be 
included in the principles. 
 

                                                
 .أستاذ المناهج وطرق التدریس وعمید كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة ∗
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  تحلیل كتب اللغة العربیة الفلسطینیة في المرحلة األساسیة من منظور مأثوراتي
  ∗محمود حسن االستاذ. د

  ∗∗خلیل عبد الفتاح حماد. د
  

الفلســـطینیة فـــي المرحلـــة األساســـیة مـــن منظـــور  هـــدفت الدراســـة تحلیـــل كتـــب اللغـــة العربیـــة  
، ولتحقیــق ذلــك حلــل الباحثــان ســتة وعشــرین كتابــًا )الشــعبیة –األدبیــة  –المــأثورات الدینیــة (مــأثوراتي 

مدرسـیًا مقـررًا فــي المرحلـة األساسـیة مــن الصـف األول األساســي وحتـى الصـف التاســع، وقـد أظهــرت 
لجدیــــدة حافلــــة بالمــــأثورات األدبیــــة والدینیــــة، أمــــا المــــأثورات نتــــائج التحلیــــل أن المنــــاهج الفلســــطینیة ا

فهي قلیلة إلى حد ما، لذلك أوصت الدراسة بضرورة االستمرار فـي االسـتفادة مـن ) الشعبیة(الفلكلوریة 
هــذه المــأثورات فــي المقــررات الدراســیة الالحقــة مـــع التــوازن فــي عــرض المــأثورات األدبیــة بمــا یتفـــق 

  .لدراسیةوالمرحلة أو السنة ا
  

Analysis of Elementary Stage Palestinian Arabic Books from a  
Traditional Viewpoint 

 
 

 This study aimed at analyzing elementary stage Palestinian Arabic 
books from a traditional viewpoint (religious, literary, and folklore 
traditions). In their attempt to achieve such pursuit, the researchers analyzed 
(26) textbooks set for the elementary school (from grade one to grade nine).  
The analysis results revealed that the new Palestinian syllabuses are rich in 
literary and religious traditions, while the folklore traditions are relatively 
small in number.  Therefore, the study recommended the necessity of 
pursuing making use of these traditions in the prospective school syllabuses, 
while taking the issue of balance among the inclusion of these traditions and 
school stage and year. 

                                                
 .جامعة األقصى –كلیة التربیة  -أستاذ المناهج وطرق التدریس المشارك ∗

 .أستاذ جامعي غیر متفرغمشرف تربوي بوزارة التربیة والتعلیم العالى، و   ∗∗
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  تقویم أسئلة كتب المنهاج الفلسطیني األول للصف السابع األساسي 
  ∗سناء إبراهیم أبو دقة. د

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى طبیعــة ونوعیــة األســئلة الموجــودة فــي الكتــب المدرســیة التــي یــتم   
وقامـت الدراسـة باإلجابـة .  معـاییر محـددةتدریسها في الصف السابع األساسـي فـي فلسـطین، وتحلیلهـا حسـب 

العلـوم، الریاضـیات، (ما مجاالت األسئلة المتوافرة في كتب الصف السـابع األساسـي ) ١: (عن األسئلة اآلتیة
المعرفیــــة : ؟ ومــــا نســــبة كــــل مجــــال مــــن المجــــاالت التالیــــة) ، اللغــــة العربیــــة، التربیــــة اإلســــالمیةنالتكنولوجیــــا

مانسبة كل مستوى من المستویات المعرفیة في كتب الصـف السـابع ) ٢(  ؟)المهاریة(والوجدانیة والنفسحركیة 
والموضوعیة؟  وقد ما مدى التنوع في أسئلة كتب الصف السابع من حیث األسئلة المقالیـه ) ٣(  األساسي؟

فـــي ) ٤٩(ســـؤاال فـــي الریاضـــیات، و) ٣٣٢(ســـؤاال فـــي العلـــوم، و) ٤٢١(تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 
وقـد تمثلـت أداة الدراسـة فـي .  في التربیة اإلسالمیة) ٢٠٦(في اللغة العربیة، و) ٧٣٥(وجیا، والتكنول

وأظهــرت النتـائج أن أســئلة الكتــب التــي تــم تحلیلهـا غلــب علیهــا المســتویات المعرفیــة . قائمــة تحلیــل المحتــوى
. علـى المسـتویات العقلیـة الـدنیاوان التركیـز فـي األسـئلة المعرفیـة كـان .  مقارنة بالمجالین المهـاري والوجـداني

وقد طرحت بعض التوصیات العملیة .  أن غلبة األسئلة المقالیة على األسئلة الموضوعیة جوكذلك بینت النتائ
  .للتحسین في هذا المجال في ضوء أدبیات الدراسة

Evaluation Of Questions In  the Seventh Grade Textbooks Of  
The Palestinian First Curricula  

The study aimed at identifying nature of the seventh grade questions  
in the Palestinian textbooks.  Research questions included the following:  1) 
what are the questions' domains in the seventh grade books (science, 
technology, math, Arabic language, Islamic education)?  What is the percent 
of the cognitive domain, psychomotor domain and affective domain?  2) 
what is the percentage of each level of  the cognitive domain?  2)  to what 
extent there is a variety in the type of questions?  

The sample consisted from (421) questions in the science book, (332) 
question in math, (49) questions in technology, (725) questions in Arabic language, 
(206) in Islamic education.  The content analysis research instrument was used 
after checking its validity and reliability.  Results showed that there are different 
names for evaluative questions in the studied  textbooks.  The textbook activities in 
science, technology and Islamic education textbooks are many.    Results showed 
the prevalence of questions that cover the cognitive domain compared to the two 
other domains.  Emphasis on the cognitive domain is on the lower levels.  More 
essay questions are observed in the studied textbooks.  Several practical 
recommendations were suggested within the research framework. 
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  واقع األهداف الوجدانیة المتضمنة في كتب الریاضیات بالمرحلة العلیا من 
  التعلیم األساسي في فلسطین

  ∗إبراهیم المشهراوي. د
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األهداف الوجدانیة المتضمنة فـي كتـب الریاضـیات المقـررة علـى 

  .ة تناول هذه الكتب لتلك األهدافالمرحلة العلیا من التعلیم األساسي في فلسطین وكیفی
مـا األهـداف الوجدانیـة المتضـمنة  -١: وقد حدد الباحث مشكلة الدراسة في السؤالین الرئیسین التـالیین

كیـف تناولـت -٢في كتب الریاضیات المقـررة علـى المرحلـة العلیـا مـن التعلـیم األساسـي فـي فلسـطین؟ 
 كتب الریاضیات هذه األهداف؟

مـــنهج تحلیـــل المضـــمون حیـــث وضـــع أداة التحلیـــل التـــي اســـتخدمها فـــي تحلیـــل  لقـــد اســـتخدم الباحـــث
تحتوي كتـب الریاضـیات المقـررة علـى  -١:محتوى كتب الریاضیات المقررة وتوصل إلى النتائج التالیة

المرحلـة األساسـیة العلیـا مـا یمكـن أن یحقـق أهـدافا وجدانیـة توصـل الباحـث إلـى حصـر سـبعة أهـداف 
تناولت كتـب الریاضـیات هـذه األهـداف بشـكل سـطحي  -٢). ٦٢٨(وبتكرار بلغ  تتضمنها تلك الكتب

ومبهم وجاءت من أجل توضیح قضایا معرفیة ولم تتناولها بشـكل مقصـود ومعمـق وقـد اقتصـرت هـذه 
وبنـاء علـى هـذه النتـائج اقتـرح الباحـث ضـرورة . األهداف علـى المسـتوى األدنـى مـن المجـال الوجـداني

انیة بشكل واضـح ومعمـق فـي كتـب الریاضـیات بحیـث تعـالج مسـتویات علیـا مـن إبراز األهداف الوجد
  .المجال الوجداني

  
Affective Objectives In Math Textbooks In The Upper Basic Education 

 Stage In Palestine 
 This study aimed to answer these two questions:  1- What are the 
affective objectives to upper basic education stage in Palestine?  2-How the 
textbooks identify those objectives? 
The researcher used content analysis method to estimate and determine the 
affective objectives in these books.  Results showed that:1- Seven affective 
objectives were included in math text books.2- Frequencies of these 
objectives were(628).3- Affective objectives were not clear and in down 
level of affective domain. 

 

                                                
 .أستاذ مساعد بجامعة القدس المفتوحة ∗
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 التقدیرات التقویمیة لمقرر العلوم للصف السادس في فلسطین من وجهة نظر المعلمین 

راتوعالقتها ببعض المتغی  

جابر حسن محمود األشقر .د ∗  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى التقدیرات التقویمیة لمقرر العلوم للصـف السـادس فـي فلسـطین   

مـــن وجهــــة نظــــر المعلمــــین وعالقتهــــا بــــبعض المتغیــــرات، حیــــث یتصــــدر المشــــروع الــــوطني إلعــــداد المنهــــاج 
طاعاته وعلى وجه الخصوص القطاع التربوي، ومـا الفلسطیني األول، اهتمامات المجتمع الفلسطیني بجمیع ق

ل السلوك العادي إلى ردود فعل عشوائیة  ّ من أحد ینكر أهمیة المنهج ألي عمل أو سلوك إنساني، فبدونه یتحو
فالتربیـة بغیـر المـنهج سـتحرم مـن هویتهـا العلمیـة ومـن وظیفتهـا االجتماعیـة كمسـؤولیة موجهـة لتطـویر .. تائهـة

بمعنى ال تكون هناك تربیة بدون منهج، وال یحدث رعایة لطموحات .. تمرار المجتمع وتقدمهالناشئة ورعایة اس
دمها وكیــف تحقــق التربیــة أهمیــة بالغــة للفــرد  ؟فــرد أو مجتمــع، ولكــن كیــف یقــرر المــنهج وجــود التربیــة مــن عــ

  ". ٤٨المائدة، ) "لكلٍ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ( ؟والمجتمع
أن المجـــال الثالـــث والمتعلـــق باألنشـــطة التعلیمیـــة قـــد احتـــل   :تـــائج التالیـــةأســـفرت الدراســـة عـــن النو   

تلـى ذلـك المجـال الثـاني المتعلـق بـالمحتوى حیـث احتـل المرتبــة %) ٧٥.٨١(المرتبـة األولـى بـوزن نسـبي قـدره 
، وجــــاء المجــــال األول األهــــداف فــــي المرتبــــة الثالثــــة بــــوزن نســــبي قــــدره %٦٦.٤٣الثانیــــة بــــوزن نســــبي قــــدره 

  %).٥٨.٢٢(واحتل المرتبة الرابعة واألخیرة بـوزن نسـبي قـدره ) التقویم(، وأخیرًا جاء المجال الرابع %٦٤.٩٣
المنهــــاج (عـــدم وجــــود فــــروق ذات داللـــة إحصــــائیة فــــي التقـــدیرات التقویمیــــة لمقــــرر العلـــوم للصــــف الســــادس 

 ).وكالة حكومة،(تعزى لمتغیر الجنس وكذلك لمتغیر جهة اإلشراف ) الفلسطیني الجدید
The Estimated Evaluations For The Science Syllabus Of The Sixth Grade In 

Palestine From The Teachers Point Of View And Its Relation To Some 
Changes. 

The study aims to recognize the estimate evaluations for the science syllabus for 
the six th. Grade in Palestine from the teachers point of view and its relation to 
some changes.   The study sample is (72) teachers of science; (36) teachers at 
governmental schools, and (36) teachers at UNRWA schools, which forms 18% of 
the society of the study. 
The researcher developed a questionnaire to measure the estimated evaluation for 
the teachers which included four aspects: Aims, content, educational activities and 
evaluation. He applies these on the sample of the study and arranged the in 
formation and got there results:-1- The third field related the Educational activities 
occupied the first position with relative weight of (75.81%) followed by the second 
domain related to content which occupied the second ranle with relative weight of 
(64.93%) Finally, The for the field is (Evaluation) which occupied the fourth ranle 
with relative weight of (58.22%). 2- There are no statistical differences in the 
Estimation and evaluation of six th Grad science New Palestinian Curriculum as a 
result of six variation and supervision (UNRWA and Government).  
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 ٣٨

واالتجاه نحو تعلمها  (Timss)مستوى الجودة في تحصیل الریاضیات باستخدام اختبار تیمس 
  .لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

  ∗عزو إسماعیل عفانة. د. أ
  ∗∗سعد سعید نبهان. د 

اختبـار تـیمس هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الجودة في تحصـیل الریاضـیات فـي ضـوء 
(Timss)  واالتجاه نحو تعلمها لـدى طلبـة الصـف الثـامن األساسـي بغـزة ولتحقیـق هـدف هـذه الدراسـة

قـام الباحثـان بتقنــین أداتـین علــى البیئـة الفلســطینیة بعـد تطبیقهمــا علـى عینــة مـن طلبــة الصـف الثــامن 
قـــدرات الطفـــل  بمـــا یتفـــق مـــع (Timss)األساســـي بغـــزة حیـــث تـــم تعـــدیل بعـــض الفقـــرات فـــي اختبـــار 

الفلســطیني وحــذفت بعــض الفقــرات فــي مقیــاس اتجــاه الطلبــة نحــو تعلــم الریاضــیات وتــم تطبیــق هــاتین 
حیـث بلـغ ) النصـیرات(األداتین على عینة من المجتمع اإلحصـائي فـي المنطقـة الوسـطى بقطـاع غـزة 

الســتخراج النتــائج  طالبــًا وطالبــة كمــا تـم اســتخدام عــدة أســالیب إحصــائیة) ٨٦(عـدد أفــراد هــذه العینــة 
 -١: وتوصل الباحثان إلـى النتـائج التالیـة. لعینتین مستقلتین) ت(من أهمها المتوسط النسبي واختبار 

 -٢%. ٣٨وصل مستوى الجودة في تحصـیل الریاضـیات فـي ضـوء اختبـار تـیمس إلـى مسـتوى نسـبي مقـداره 
ریاضــیات فــي ضــوء اختبــار ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین مســتوى الجــودة فــي تحصــیل ال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین الطـالب  -٣. تیمس ألفراد العینة واتجاههم نحو تعلم الریاضیات
  . والطالبات في مستوى جودة تحصیل الریاضیات

 Quality level  of Math achievement in the light of TIMSS test in the 8th 
basic level in Gaza and the attitude towards learning it   

This study aimed at knowing the quality in Math achievement at the light of Timss 
test, and the attitude towards learning it in the 8th basic class in Gaza. To achieve 
this goal, the two researcher applied two tools to a sample of  the 8th basic class 
after modifying some items to cope with the Palestinian children capacity, and 
deleting some paragraphs in measuring students attitude towards learning Math.  
This sample was applied to a statistical society in mid-camp area, numbered (86)Ss 
result have been obtained by a lot of statistical tools. eg. percent average and T. 
test.  The two researcher reached to: 1- The level of goodness at the light of 
Timss test, in achieving Math reached a relative level estimated 38%. 2-There is no 
statistical relation  in the goodness level among the sample individual and their 
attitude. 3- There are no difference between male and female students.  

                                                
  غزة –الجامعة اإلسالمیة  -أستاذ المناهج وطرق تدریس الریاضیات   ∗

 غزة –وكالة الغوث الدولیة  -أستاذ المناهج وطرق تدریس الریاضیات المساعد  ∗∗
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  جودة كتب الریاضیات المقررة في المنهاج الفلسطیني
  ∗سهیل رزق دیاب. د

ًا من عناصر العملیة التعلیمیـة وهـو الكتـاب المدرسـي المقـرر بهـدف الوصـول تتناول هذه الدراسة عنصرًا مهم
إلى قائمة معاییر یمكـن اسـتخدامها فـي الحكـم علـى جـودة كتـب المنهـاج الفلسـطیني المقـررة علـى طلبـة قطـاع 

  .غزة
داد أداة قیــاس وتقـویم تتضــمن معــاییر الجـودة للكتــب  ذه الدراسـة مــن أنهــا محاولـة إلعــ الدراســیة وتنبـع أهمیــة هــ

دیر جــودة عینــة مــن كتــب المنهــاج الفلســطیني المعاصــر  المقــررة، بحیــث یمكــن االســتفادة منهــا فــي قیــاس وتقــ
  . والمطبق في القطاع

دقها  د مــن صــ ذه األداة بعــد التأكــ وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي دراســته، حیــث وظــف هــ
لبــة المرحلــة االبتدائیــة العلیــا حیــث اســتخدم عینــة عشــوائیة وثباتهــا فــي تقــویم كتــب الریاضــیات المقــررة علــى ط

معلمـًا ومعلمـة مـن معلمـي الریاضـیات فــي مـدارس قطـاع غـزة والتابعـة للوكالـة، وذلـك فــي )  ٦٠( مكونـة مـن 
ذه الدراسـة أن هنــاك عـددًا مــن الفقـرات دون المســتوى المقبــول .٢٠٠٣/٢٠٠٤العـام الدراســي  وقـد دلــت نتـائج هــ
، كمـا أ ظهــرت أنـه لــیس هنـاك فــروق ذات داللـة إحصـائیة بــین التقـدیرات التقویمیــة للمعلمـین والمعلمــات تربویـًا

ضـــرورة تطــویر بطاقــة تقــدیر جـــودة : وخلـــص الباحــث إلــى توصــیات أهمهــا . لكتــب الریاضــیات قیــد الدراســة
  .لفلسطینيالكتاب المدرسي المقرر التي نتجت عن هذه الدراسة وتطبیقها للحكم على جودة كتب المنهاج ا

Quality of Math Palestinian Textbooks 
 This study concentrates on the prescribed text book as one of the important 
elements of the teaching / learning process.  It aims at preparing and producing an 
evaluation checklist to be used in measuring and evaluating the quality of the 
mathematics textbooks of the Palestinian curriculum in Gaza Strip. 
This evaluation process would be essential for curricula research centers, 
mathematics teachers and supervisors and curricula planners and designers. 
The descriptive and analytical approach was utilized.  Sixty maths.  
Teachers (males & females) were involved as a sample for the study, the 
sample was randomly selected from UNRWA schools. 
The assessment tool covered four aspects :  author's competencies, selection of the 
content, Production of the textbook and Particularities of mathematics.  Teaching. 
The finding of the study reveales the following  results :- 1-The evaluation data was 
less than the acceptable educational level in several items. 2-There was no significant 
difference in the evaluation estimation of the male and female teachers. 

In the light of these results, the researcher emphasizes the necessity of 
developing the evaluation tool prepared in this study and to be conducted on other 
prescribed textbooks of the Palestinian curriculum. 

                                                
  جامعة القدس المفتوحة - منسق برنامج التربیة لقطاع غزة   ∗
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  تقویم محتوى مناهج العلوم الفلسطینیة للمرحلة العلیا من التعلیم األساسي في ضوء 
  المستحدثات العلمیة المعاصرة

  ∗فتحیة صبحي اللولو. د
التعلیم تهدف الدراسة لتحدید التقدیرات التقویمیة لمحتوى مناهج العلوم الفلسطینیة للمرحلة العلیا من 

في ضوء المستحدثات العلمیة المعاصرة ، ولتحقیق ) السابع - الثامن –التاسع (األساسي وتشمل الصفوف 
ذلك تم تحدید المستحدثات العلمیة المعاصرة الواجب تضمنها في محتوى مناهج العلوم لهذه الصفوف وهي 

اثیة والعلوم الزراعیة والعلوم الطبیة مستحدثات البیئة والطاقة واالتصاالت وارتیاد الفضاء والهندسة الور 
ومستحدثات التربیة العلمیة، ثم تحویـل هـذه المستحدثات لقائمة معاییر تجیب علیها عینة الدراسة التي تكونت 

، ) ٢٤(من  معلمة للعلوم في المرحلة األساسیة العلیا ، وبعد التحلیل اإلحصائي وحساب النسب ) ٣٦(معلمًا
لى أسئلة الدراسة لتحدید مدى توافر هذه المعاییر لكل صف على حدة، ثم تحدید مدى المئویة تم اإلجابة ع

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستحدثات البیئة والطاقة والهندسة الوراثیة والعلوم . توافرها في المرحلة ككل
ة توافرت بدرجة الزراعیة لم تأخذ درجة االهتمام المناسبة في محتوى المناهج أما مستحدثات العلوم الطبی

وبذلك توصي الدراسة . متوسطة ومستحدثات االتصاالت وارتیاد الفضاء والتربیة العلمیة توافرت بدرجة جیدة
باالهتمام بالمستحدثات البیئیة ومستحدثات الطاقة والهندسة الوراثیة والعلوم الزراعیة واألرضیة بما یناسب 

  .فلسفة المجتمع الفلسطیني
Content Evaluation Of The Palestinian Science Curricula In The Upper Grades Of 

Basic School Within The Framework Of Current Scientific Discoveries 
The study aimed at identifying the evaluative rates of the content of the Palestinian 
science curricula in the seventh, eighth, and ninth grades within the framework of 
current scientific discoveries.  The researcher identified the current scientific 
discoveries in the science curricula for the specified grades.  They include the 
following:  discoveries in environment, energy, communication, space, genetic 
engineering, agricultural sciences, medical sciences, and scientific education. The 
specified discoveries were transformed to a criteria list.  This was distributed to 
(24) male science teachers, (36) female science teachers in the specified grades.   
The statistical analysis showed that the discoveries of in environment, energy, 
genetic engineering and agricultural sciences were not presented as supposed in the 
science curricula, whereas medical sciences were presented moderately.  The 
communication, space, and scientific education sciences discoveries were 
presented well.  The study concluded with general recommendations to take into 
account the discoveries in environment, energy, genetic engineering, agricultural 
sciences while developing the Palestinian curricula taking into account the 
Palestinian  context. 
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  تحلیل محتوى مساق الثقافة اإلسالمیة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة 
  في ضوء قضایا معاصرة     

  ∗شریف علي حماد. د
لمجتمــع الفلســطیني هـدف البحــث الحــالي إلـى التعــرف علــى القضـایا المعاصــرة التــي تواجـه ا  

المســلم، وتحلیــل محتـــوى مســاق الثقافــة اإلســـالمیة فــي الجامعــات الفلســـطینیة، بمحافظــات غــزة، فـــي 
طالـب جـامعي ) ٢٠٠(ضوء القضایا المعاصرة، ولتحقیق ذلك قام الباحث بتقدیم استبانة لعینة قوامهـا 

تـوى مسـاق الثقافـة اإلسـالمیة للتعرف على أهم القضایا المعاصرة بالنسبة للمجتمع، ومن ثم تحلیل مح
  .في ضوء القضایا التي توصل إلیها الباحث

وقـــد بینـــت النتـــائج أن قضـــیة اإلرهـــاب، ومقـــاهي االنترنـــت، وغـــزو الفضـــائیات، والعولمـــة،   
وشرق أوسط جدید، وتغییر المناهج، احتلت مراتب ذات أهمیـة، كمـا أظهـرت نتیجـة تحلیـل المحتـوى، 

للجامعة اإلسالمیة، حصل على أعلى النسـب فـي ) اصر والغزو الفكريواقعنا المع(أن محتوى مساق 
تحقیق القضایا المعاصرة، باإلضافة إلى محتـوى الثقافـة اإلسـالمیة لجامعـة القـدس المفتوحـة، ومـن ثـم 
محتوى الثقافة اإلسالمیة لجامعة األقصى، وقد أوصى الباحث بتبني اعتمـاد مسـاق الثقافـة اإلسـالمیة 

  .ت كمتطلب تأسیسي، مع تحدیث هذا المساق وفق القضایا المعاصرةفي جمیع الكلیا
Content Analysis For Islamic Culture Course In The Palestinian 

Universities In Gaza Governate Within The Framework Of 
Contemporary Issues. 

 

The study aimed at identifying contemporary issues that encounter 
Palestinian society.  It aimed also at analyzing the content of the Islamic 
Culture course in the Palestinian universities within the framework of 
contemporary issues.  The researcher used a survey, which was a distributed 
to (200) student.  Content analysis was conducted to the course syllabus in 
the universities.   
Results showed that the following issues were of high importance:  terrorism, 
internet café, new TV channels, globalization, new Middle East, curricula change.  
Content analysis results showed that the Islamic university course of Islamic 
culture got higher ratings in relation to its covering contemporary issues.  Then the 
Open University and Al-Aqsa university courses follow.  The researcher 
recommended the inclusion of the Islamic culture course in all universities to be a 
compulsory course.  Modernizing it always is a must. 
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واقع اإلشراف التربوي ومتطلبات التغییر في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة من وجهة نظر 
  المشرفین التربویین والمعلمین بمحافظة غزة

  ∗ماجد حمد الدیب. د
ة إلــى اإلجابــة عــن تســاؤالت تســعة صــیغت فــي ضــوء تســاؤل رئیســي للبحــث ســعت الدراســة الحالیــ  

یهدف إلى بیان واقع اإلشراف التربوي ومتطلبات التغییر في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة من وجهة نظر 
وفي ضوء اإلجابة عن تساؤالت البحـث تباعـًا فقـد تمثلـت حـدود .المشرفین التربویین والمعلمین بمحافظة غزة  

الدراسة الحالیة بالمنهاج الفلسطیني الجدید في جمیع التخصصات ولجمیع المراحل التعلیمیة وقد تمثلت األداة 
  . باستبانه واحدة لكل من المعلمین والمشرفین التربویین بمحافظتي غزة وشمالها 

ات اإلنسانیة وقد أفضت النتائج بشكل عام أن استجابة المشرفین التربویین في النمو المهني والعالق  
ومكونات المنهج أعلى قلیًال مقارنًة باستجابة المعلمین وكذلك وجود فـروق بـین المعلمـین والمشـرفین التربـویین 
، و ال توجد فروق بین المعلمین ألهمیة مهام اإلشراف التربوي وفقًا لكل من للمؤهـل التربـوي ولسـنوات الخبـرة 

التربــویین ألهمیـة مهـام اإلشـراف التربـوي وفقـًا للمؤهـل التربــوي ، فـي التـدریس ، وال توجـد فـروق بـین المشـرفین 
  .ووجود فروق وفقًا لسنوات الخبرة في اإلشراف لصالح الخبرة المتوسطة

School Supervision And Demands For Change In The Light Of The 
New Palestinian Curricula :  Supervisors And Teachers In Gaza 

Governorate Points of Views  
 This study aims at answering nine questions formed by one main 
question which aims at identifying the Supervision rate and its demands for 
changing it to match the application of the new Palestinian curriculums from 
the point of views of supervisors and teacher in Gaza Governorate.  Through 
answering the need of this research the limitation of this study is the new 
Palestinian curriculum in all subject matters of all stages using one 
questionaire or in Gaza and North Gaza Governorates. 
 This study concluded that the general response of the supervisors in the 
field of the technical promotion, human relation and the formation of the 
curriculum is bit higher than the response of the teachers.  There is no difference 
among teachers for the importance of the supervision according to the years of 
their experience in teaching and their educational certificates.   There is no 
difference among supervisors for the importance of the supervision mission 
according to the educational certificates.  There is differences according to the 
years of the experiences in supervision for those of the middling experience. 

                                                

    شمال غزة /محافظة ني لمدیریة التربیة والتعلیمالنائب الف ∗
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  المرحلة اإلعدادیة  في الفلسطینيمقررات التكنولوجیا من المنهاج  فيالمتضمنة  الهندسيمفاهیم الرسم 
                                                   ∗محمد عبد الهادي. أ

  ∗∗قصیعةاعبد الرحمن  .أ
هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على أهم مفاهیم الرسم الهندسي  المتضمنة في مقررات 

لي التعرف على األوزان النسبیة لمفاهیم الرسم . تكنولوجیا المرحلة اإلعدادیة  من المنهاج الفلسطیني  ٕ وا
كنولوجیا المرحلة اإلعدادیة على أساس تكرارها  وتغطیتها  لصفحات ت مقرراتالهندسي المتضمنة في 

واستخدم الباحثان المنهج التحلیلي الوصفي ومنهج  ٢٠٠٤أغسطس –وأجریت الدراسة مابین یونیو . المقررات
تحلیل المحتوي ، وتم التأكد من صدق التحلیل وثبات التحلیل على درس من دروس الصف الثامن كتحلیل 

وقد كانت % ٩٠.٨، وتم حساب الثبات عن طریق إیجاد معامل الثبات بین المحللیین والذي بلغ  استطالعي
   -: الدراسةأهم نتائج 

السابع  : كالتالي  اإلعدادیةبلغ عدد مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في كتب تكنولوجیا المرحلة  -
، التاسع  ١٣٨مفهومًا ، الثامن  ٩١ بلغ مجموع تكرارات مفاهیم الرسم  كما. مفهومًا  ٥٧مفهومًا

  .مفهوماً  ٢١٦، التاسع ٤٤٤مفهوم ، الثامن  ٢٢٤السابع :  المقرراتالهندسي في هذه 
ففي السابع  اإلعدادیةتغطیة صفحات مفاهیم الرسم الهندسي المقرر متقاربة في كتب تكنولوجیا المرحلة   -

من صفحات الكتاب ، وفي مقرر الثامن %١٨.٦تغطي مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة الصفحات بنسبة 
، وفي مقرر التاسع كانت نسبة الصفحات %  ١٦.٨تغطي مفاهیم الرسم الهندسي الصفحات بنسبة 

  .من الكتاب المقرر% ١٧.٥
Geometrical Concepts In Technology Textbooks In The Upper Level Of 

Basic Schools In The Palestinian Curriculum 
 The study aimed at identifying the main Geometrical concepts that exist in 
technology textbooks in the upper level of basic schools in the Palestinian 
curriculum.  The study aimed also at identifying the proportional weights with 
regard to its frequency and coverage.  The study was conducted during the period 
from June to August 2004.  The researchers used the analytical descriptive method 
in addition to content analysis.  Validity and reliability evidences were gathered     
 Results showed that geometrical concepts numbers were as follows:  in the 
seventh grade (91) concepts, in the eight grade (138) concepts, in the ninth grade 
(57) concepts.  Frequencies of concepts were as follows: in the seventh grade (224) 
concepts, in the eight grade (444) concepts, in the ninth grade (216) concepts.   
Geometrical concepts coverage in textbooks was similar in the different grades.  
The percentages were (18.6%) in the seventh grade, (16.8%) in the eight grade, and 
(17.5%) in the ninth grade. 
 

                                                
 غزة/مسئول مصادر التعلم ومشرف التكنولوجیا بوكالة الغوث  ∗

 غزة/بوكالة الغوث  مسئول مصادر التعلممساعد  ∗∗
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  المحور الخامس

   والبحث العلمي التربیة
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  ي ومشكالته وآفاق تطویره في كلیات اآلداب بالجامعاتواقع البحث العلم

  الفلسطینیة في محافظات غزة 
ماد حسن أبو شاویش .د   ∗حَ

لقـاء نظـرة علـى واقـع كلیـات اآلداب    ٕ تهدف هذه الدراسة إلى توضیح أهمیـة البحـث العلمـي وا
ت التـي تواجـه بجامعات غزة وعلى أهدافها، والوقوف علـى واقـع البحـث العلمـي فیهـا، وحصـر المعوقـا

البحــث العلمـــي وتحــول دون تطـــویره وازدهــاره ســـواء مـــا ارتــبط منهـــا بــاالحتالل وممارســـاته، وسیاســـة 
الدولة ومؤسسات المجتمع، وأنظمة الجامعات والبیئـة الجامعیـة، أو مـا ارتـبط بالبـاحثین أنفسـهم، ومـن 

المسـاهمة فـي تحـدیث فلسـفة ثم تقدیم التوصیات والمقترحات المالئمة لتجاوز تلك المعوقات مـن أجـل 
 .لتطور البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة عامة وفي كلیات اآلداب خاصة

 
Current Practices, Obstacles and Perspectives of Scientific 

Research in the Colleges of Arts in Gaza Universities 
 The present study aims at explaining the importance of scientific 
research. It also aims to shed light upon the actuality of Faculties of Arts in 
Gaza Strip Universities, their purposes and aims to highlight scientific 
research in these universities.  
 This study attempts to limit obstacles facing scientific research and 
hindering its progress and development. Such obstacles are either due to the 
Israeli occupation, the state policy, community institutions, university 
systems or the researchers themselves.  
 This study presents convenient recommendations and suggestions 
for overcoming such obstacles in order to contribute in innovating a 
philosophy concerned with developing scientific research and high studies 
in the Palestinian universities in general and in the faculties of Arts in 
particular.  

  
 

                                                
  جامعة األقصى ـ قسم اللغة العربیة - أستاذ األدب والنقد المشارك ∗
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  دور مكتبـات الكلیات التقنیة في خدمـة البـحث العلمي

  ∗عبد الرحیم حمدان حمدان. د
مـع بیـان الـدور  ،هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع البحث العلمي في الكلیات التقنیة

مـــنهج الــذي تلعبـــه المكتبـــات التقنیــة فـــي خدمـــة البحـــث العلمــي؛ ولتحقیـــق هـــذا الهــدف تـــم اســـتخدام ال
ـــى  طالبـــًا وطالبـــة مـــن طـــالب الســـنة )  ١٢٠(الوصـــفي التحلیلـــي، حیـــث اشـــتملت عینـــة الدراســـة عل

  .كلیات تقنیة، وكانت االستبانة أداةً لجمع البیانات)  ٤(النهائیة، اختیــروا بطریقة عشوائیة من 
جـة ماسـة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن البحث العلمي في الكلیـات التقنیـة ـ ال یـزال ـ بحا

إلـى مزیـد مــن العنایـة واالهتمـام، إلــى جانـب عـدم تــوافر شـبكة معلومـات تقنیــة حدیثـة بالمكتبـة، وعــدم 
تــوافر الكتــب والــدوریات التقنیــة المتخصصــة بصـــورة كافیــة، فضــًال عــن ضــعف الــوعي بأهمیـــة دور 

  .لتقنیةالمدربین في الكلیات ا/ المكتبة في العملیتین التعلیمیة والبحثیة لدى المدرسین 
  

The Role of Libraries in Technical Colleges in Serving 
Scientific Research 

 
     This study aimed to identify the status quo of scientific research in 
technical colleges and to explain the role of libraries in serving scientific 
research. 

To carry out this study, The researcher used the analytical 
descriptive method. The study sample was randomly selected and it 
included (120) students from (4) technical colleges.  The study instrument 
was a questionnaire that was used to collect data. 
The study concluded with the following findings: 
- The scientific research in technical colleges needs more consideration and 
concern.  
- The lack of a modern technical information network in libraries.  
- The shortage of books and resources.  
- The lack of teacher awareness of the role of libraries in the teaching – 
learning process and in research in technical colleges. 

                                                
 ر البلحكلیة فلسطین التقنیة ـ دیأستاذ مساعد ب ∗
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  البحث العلميدور المكتبات الجامعیة الفلسطینیة في 
  الواقع ، والرؤیة المستقبلیة

  :الملخص
  

البحث العلمي الواقع، في دور المكتبات الجامعیة الفلسطینیة "یتناول هذا البحث الموسوم بـ 
وقد  ). البحث العلميدور المكتبات الجامعیة في الضفة والقطاع في (بالدراسة " والرؤیة المستقبلیة 

 الجامعات: المبحث األول -:في مبحثین هما وتقع الدراسة.  يسار البحث وفق المنهج الوصف
بحث العلمي لغة یف مصطلح ال، ومكتباتها، وتعر الفلسطینیة في الضفة الفلسطینیة وقطاع غزة

الواقع ، والرؤیة (بحث العلمي دور مكتبة جامعة األقصى في ال: المبحث الثاني.  واصطالحاً 
  .ومصادر البحث ومراجعه ،ومقدمة، وخاتم ).  المستقبلیة

ولعل أبرز نتائج البحث تشیر إلى أن المكتبات الجامعیـة فـي فلسـطین تهـتم بالبحـث العلمـي   
حكمة ، ر المصادر و المراجع للباحثین من خالل توفی ُ   .وكذلك إحضار المجالت العلمیة الم

 
The role of Libraries of Palestinian Universities in The scientific 

research Current and Future Prospects 
 

The research deals with the role of the Palestinian universities 
libraries.  It  analyzes the role of the libraries in the universities in the West 
bank and Gaza Strip in relation to  research (current and Future prospects).  
The research is descriptive, and has two parts: 
The First: The Palestinian universities, libraries and research 
The Second:  The library role of Al Aqsa University in the scientific 
research (Current and Future Prospects). 
Introduction- Conclusion- Bibliography. 
Results indicated that Palestinian university libraries pay attention to 
scientific research.  They work on providing resources and references for 
researchers.  In addition to that they collect scientific journals.   
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  المحتویات
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  ١  لجان المؤتمر

  ٣  تقدیم
  ٥  التربیة ومتغیرات العصر: المحور األول

  الدولیة بغزةعوامل الرضا الوظیفي وتطویر فعالیة أداء المعلمین بمدارس وكالة الغوث  -
  ٦  جمیل نشـوان. د+ فؤاد العاجز . د. أ

  .واقع الكفاءة الداخلیة الكمیة للتعلیم األساسي في فلسطین -
  علي خلیفة. د

٧  

  .األدوار المتوقعة والواقعیة لمدیري مدارس التعلیم الثانوي بمحافظة غزة -
  ٨  رندة شریر. د

ى التي تمكن خریج الجامعة من مواجهة أولویات تطویر النظام التعلیمي بجامعة األقص -
  .متغیرات العصر

  ناجي سكر. د
٩  

  .مشكالت اإلشراف التربوي لدى الطالب المعلمین في جامعة األقصى بغزة -
  محمد حمدان. د

١٠  

  .مشكالت اإلشراف التربوي لدى الطالب المعلمین في جامعة األقصى بغزة -
  محمد أبو ملوح. د+ فوزي أبو عودة . أ

١١  

  ".تربیة مستقبلیة مقترحة"متطلبات إعداد الطالب الجامعي في عالم سریع التغیر  -
  ١٢  یوسف صافي. د

  .أولویات إصالح النظام المدرسي الفلسطیني في ضوء مفهوم الصحة المنظمیة -
  ١٣  رائد الحجار. د

  .عوامل هدر الوقت المدرسي بمدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة -
  ١٤  جمیل نشوان. د+ وي زیاد الجرجا. د

  .دور المكتبة في تطویر الواقع التربوي الفلسطیني -
  طالل خلف. د

١٥  

  .البحوث اإلجرائیة مدخًال لتحسین العلمیة التربویة في ضوء المتغیرات الحدیثة -
  رندة شریر. د+ د رحمة عودة 

١٦  
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  ١٧  التربیة والتاصیل اإلسالمي لبعض المفاهیم: المحور الثاني -
مظاهر التغیر السلبي في واقع المسلمین المعاصر كما بینتها السنة النبویة وسبل مواجهتها في ضوء  -

  .التوجیه التربوي اإلسالمي
  محمود أبو دف. د

١٨  

  ".دراسة تحلیلیة"القیم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة  -
  علیان الحولي. د

١٩  

  .منة والسیطرة الجغرافیةالعولمة والعالمیة مفاهیم وأبعاد للهی -
  یوسف إبراهیم. د

٢٠  

  .التأصیل العملي ألسالیب التعلیم في السنة النبویة -
  ٢١  سالم سالمة. د

  .التربیة األخالقیة في ضوء سورة الحجرات -
  ٢٢  عبد السالم اللوح. د

  .مالمح التربیة السیاسیة في ضوء السنة النبویة -
  رمضان الزیان. د

٢٣  

  .ي مقترح لمواجهة أخطار استخدام شبكة اإلنترنت لدى فئة الشبابتصور تربو  -
  حمدان الصوفي. د

٢٤  

  .عالمیة اإلسالم والعولمة -
  ٢٥  صالح الرقب. د

  ٢٦  التربیة واالنتفاضة: المحور الثالث
دراسة میدانیة على عینة من طالب مدارس وكالة الغوث "العنف المدرسي لدى األطفال الفلسطینیین  -
  .ولیة لالجئنین الفلسطینیینالد

  عطاف أبو غـالـي. د+ نظمي أبو مصطفى . د. أ
٢٧  

  .اتجاهات أساتذة الجامعات الفلسطینیة حول أسلمة مفاهیم وفعالیات إنتفاضة األقصى -
  ٢٨  جمیل الطهراوي. أ+ ناهض فورة . د

  .معاصر إلنتفاضة األقصىاالتجاهات نحو التحدیث وعالقتها بمنظومة القیم لدى الشباب الجامعي ال -
  محمد عسلیة. د+ محمد علیان . د

٢٩  

أثر بعض المتغیرات الدراسیة واالجتماعیة والبیئیة على مفهوم الذات لدى طلبة اإلنتفاضة من  -
  .أبناء جامعة األقصى

٣٠  
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  فایز األسود. د
طلبة جامعة  أسالیب مواجهة أحداث الحیاة الضاغطة وعالقتها بالصحة النفسیة لدى عینة من -

  .األقصى
  آمال جودة. د

٣١  

  ٣٢  التربیة والمناهج الفلسطینیة الجدیدة: المحور الرابع
  ".دراسة تحلیلیة"أسس بناء المنهاج الفلسطیني األول  -

  ٣٣  محمد عسقول. د.أ

  .تحلیل كتب اللغة العربیة الفلسطینیة في المرحلة األساسیة من منظور مأثوراتي -
  ٣٤  محمود األستاذ. د+ خلیل حماد . د

  .تقویم أسئلة كتب المنهاج الفلسطیني األول للصف السابع األساسي -
  ٣٥  سناء أبو دقة. د

واقع األهداف الوجدانیة المتضمنة في كتب الریاضیات بالمرحلة العلیا من التعلیم األساسي  -
  .في فلسطین

  إبراهیم المشهراوي. د
٣٦  

لوم للصف السادس في فلسطین من وجهة نظر المعلمین التقدیرات التقویمیة لمقرر الع -
  .وعالقتها ببعض المتغیرات

  جابر األشقر. د
٣٧  

واالتجاه نحو  (Timss)مستوى الجودة في تحصیل الریاضیات باستخدام اختبار تیمس  -
  .تعلمها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

  سعد نبهان. د+ عزو عفانة . د.أ
٣٨  

  .ریاضیات المقررة في المنهاج الفلسطینيجودة كتب ال -
  سهیل دیاب. د

٣٩  

تقویم محتوى منهاج العلوم الفلسطینیة للمرحلة العلیا من التعلیم األساسي في ضوء  -
  .المستحدثات العلمیة المعاصرة

  فتحیة اللولو. د
٤٠  

ضوء قضایا تحلیل محتوى مساق الثقافة اإلسالمیة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة في  -
  ٤١  .معاصرة
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  شریف حماد. د
واقع اإلشراف التربوي ومتطلبات التغییر في ضوء المناهج الفلسطینیة الجدیدة من وجهة نظر  -

  .المشرفین التربویین والمعلمین بمحافظة غزة
  ماجد الدیب. د

٤٢  

في المرحلة مفاهیم الرسم الهندسي المتضمنة في مقررات التكنولوجیا من المنهاج الفلسطیني  -
  .اإلعدادیة

  عبد الرحمن اقصیعه. أ+ محمد عبد الهادي . أ
٤٣  

  ٤٤  التربیة والبحث العلمي: المحور الخامس
واقع البحث العلمي ومشكالته وآفاق تطویره في كلیات اآلداب بالجامعات الفلسطینیة  -

  .بمحافظات غزة
  حماد أبو شاویش. د

٤٥  

  .خدمة البحث العلميدور مكتبات الكلیات التقنیة في  -
  عبد الرحیم حمدان. د

٤٦  

  .دور المكتبات الجامعیة الفلسطینیة في البحث العلمي الواقع والرؤیة المستقبلیة -
  بسام أبو بشیر. د

٤٧  

  ٤٨  المحتویات
  
 
 


