
 ١٩٩٦العدد األول ديسمبر )                 سلسلة العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة األزهر بغزة 

  إلى أي مدى يمارس المعلم الفلسطيني
  ط التعليم المنظمعمليات تخطي 

  
  الدكتورة أفنان دروزة

  جامعة النجاح الوطنية –كلية التربية 

  
يعملون في المدارس االبتدائيـة واإلعداديـة التابعـة    ) ٥٧٧(معلما ومعلمة من أصل ) ٤٢٣(استجاب 

لوكالة الغوث الدولية في منطقة نابلس في فلسطين إلستبانة تقيس عمليات تخطيط التعليم المنظم فـي  
التحليل ، التنظيم ، التطبيق ، اإلدارة ، والتقييم وقـد عولجـت معلومـات الدراسـة     : سة مجاالت خم

  :باستخدام اإلحصاء الوصفي تارة واإلحصاء التحليلي تارة أخرىوكان ما توصلت له الدراسة ما يلي 
ظم يسـاوي  كان متوسط أداء المعلمين العام على االستبانة التي قاست عمليات تخطيط التعليم المـن  - ١

  .من حد أعلى بلغ الخمس نقاط)  ٤،  ١٢(
ان المعلمين يمارسون ممجـالي  ) ف(أظهر تحليل التباين األحادي للمقياس المعاد باستخدام اختبار  - ٢

من ممارستهم لمجـاالت  ) ٠.٠٠٠١= & (التنظيم والتحليل بنسبة أعلى وبفرق له داللة إحصائية 
 .ته على التواليتخطيط تقويم التعليم ، وتطبيقه ، وإدار

اختالفا في ممارسـات المعلمـين لعمليـات    ) ف(لم يظهر تحليل التباين األحادي باستخدام اختبار  - ٣
تخطيط التعليم المنظمباختالف مستوى الشهادة األكاديمية، أو بازدياد سنوات الخبرة التعليمية ، أو 

الخدمة ، في حين أهر فرقا إحصائيا بازدياد عدد الدورات التأهيلية التي يلتحق بها المعلم في أثناء 
مفـاده أن  )  ٠.٠٣=&( في هذه الممارسات باختالف الموضوع الذي يدرسه المعلم ومتخصـص  

معلمي التربية الفنية ومبادئ التربية الدينية كانوا أعلى المعلمين ممارسة لعمليات تخطيط التعلـيم  
 .نى المعلمين ممارسة لهذه العملياتالمنظم ، في حين كان معلموا الرياضيات واإلجتماعيات أد

أن المعلمات اإلناث يمارسن عمليات تخطيط التعليم المنظم بنسبة أعلى وبفرق له ) ت(أظهر اختبار  - ٤
من المعلمين الذكور ، وأن المعلمين من حملـة شـهادة الـدبلوم أو    ) ٠.٠١= &(داللة إحصائية 

الذين ال يحملـون مثـل هـذه الشـهادة      التأهيل التربوي يمارسون هذه العمليات بشكل أفضل من
في حين لم يظهر هذا االختبار فرقا في هذه الممارسات بين معلمين التخصص العلمي ) ٠.٠٨=&(

وقـد جـاءت هـذه    . واألدبي ، وال بين المعلمين الذين يدرسون في المرحلة اإلبتدائية واإلعدادية 
   .سات مستقبلية الحقةالنتائج في متن البحث ضمن مناقشات وتوصيات من أجل درا


