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 لاللتحاقتقييم أهمية األهذاف الرتبىية املختلفة 
بتخصص اهلنذسة الكهربائية يف اجلامعة 

اإلسالمية: دراسة مقارنة آلراء الطالب واملذرسني 
 واآلباء

 **ابتسام جارهللا الخسهدار *                                     ىالت جارهللا الخسهدار

 

 

اطظاث الخللُمُت بدوز مهم في بكداد الؼالب لخدمت مجخملهم وليي جخمىً مً بكدادهم بشيل طلُم البدَّ مً جلىم اإلا امللخص_

 بىاًء في مجخمله. والهدف مً هره الدزاطت هى اإلالازهت بين آزاء 
ً

ج لُيىن كىصسا جددًد ألاهداف اإلاسحى جدلُلها ليي ًخم بكداد الخٍس

ت اإلاسخلفت للظم ػالب طىت زاهُت هىدطت جسصص ههسباء وآز  ظُت فُما ًخللم بإهمُت ألاهداف التربٍى اء آلاباء وآزاء ؤكظاء الهُئت الخدَز

ػالب  41الهىدطت الىهسباثُت في الجاملت ؤلاطالمُت. وكد ًميز هره الدزاطت كً غيرها هى ألازر بسؤي آلاباء. خُث بلغ مجخمم الدازطت 

ظُت )42باثُت في الجاملت الاطالمُت بغصة وآبائهم )وػالبت مً ػالب طىت زاهُت مً كظم الهىدطت الىهس  (. وجم 17( وؤكظاء الهُئت الخدَز

ؤكظاء هُئت  5مً آلاباء و 34ػالباث و 10ػالب و 17الخىاصل مم حمُم ؤكظاء اإلاجخمم لصغس حجمت ولىً جم اطترداد اطدباهاث مً 

ظُت. وللد جم اطخسدام الىطاثل الاخصاثُت الخالُت: الخىسازاث  ت، اإلاخىطؽ الخظابي والاهدساف اإلالُازي والىشن جدَز واليظب اإلائٍى

ظُت  -مظخلل ازخباز ؤلفا هسوهبار، واطخسدام  ازخباز اليظبي، ملامل الازجباغ،  ث للملازهت بين اطخجاباث الؼالب وؤكظاء الهُئت الخدَز

ظُت وؤولُاء ألامىز. وجم اطخسدام  ملازهت بين اطخجاباث الؼالب وبين ؤولُاء ؤمىزهم. ث اإلاصدوج لل-ازخبازوبين ؤكظاء الهُئت الخدَز

ت للظم الهىدطت الىهسباثُت في ولُت  ؤشازث الدزاطاث بإهه ال جىحد فسوق ملمىطت بين آزاء اإلاجمىكاث اإلاسخلفت في ألاهداف التربٍى

 .الهىدطت في الجاملت الاطالمُت

ت، البرهامج ألاوادًمي، دز تاحيتفملكلماث اال  .اطت ملازهت: ألاهداف التربٍى

 

 .سالميتالجامعت لا  _ كليت الهندست _  أستاذ دكتور، الهندست الكهربائيت *

 .جامعت ألازىر_  كليت التربيت_  محاضر **
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 الهندست بتخصص لاللتحاق املختلفت التربويت ألاىداف أىميت جقييم

 واملدرسين الطالب آلراء مقارهت دراست: لاسالميت الجامعت في الكهربائيت

 باءولا 
 قدمةت. امل1

الخللُم الجامعي هى السهيزة ألاطاطُت للملُت الخؼىز اإلاجخمعي،      

طع بشيل طلُم جم حشىُل مجخمم وامل البيُان، وختى 
ُ
فةذا ما ؤ

ًدظجى ذلً ًجب ؤن جيىن البرامج ألاوادًمُت مىخلاة بدُث ًيىن لها 

يىن ذلً مً جددًد ؤهداف  ت دوز مهم في دفم عجلت الخلدم، ٍو جسبٍى

ت للبرهامج هي اإلاىحه  واضخه للبرهامج ألاوادًمي، فاألهداف التربٍى

ألاطاض لهرا اللمل ألاوادًمي الري ٌظعى لخغُير طلىن الؼالب هدى 

ألافظل وبىاء اإلاجخمم بصىزة فاكلت مً زالٌ جددًد مدخىي الخللُم 

م هخاثجه والخلسف كلى مشىالجه والظعي الداثم  وازخُاز وطاثله وجلٍى

 ].1خلها ]ل

ت        ت هي اإلاثل الللُا التي جىحه اللملُت التربٍى وألاهداف التربٍى

بمسخلف كىاصسها وحىاهبها وجلىدها للىصٌى الي ما جصبى بلُه مً 

 ].2غاًاث ]

وحلد ؤهداف البرهامج ألاوادًمي، كبازاث كامت، جصف ملاصد          

لت ألامد، التي ٌظعى اللا ثمىن كلُه مً ؤحل البرهامج ألاوادًمي ػٍى

س ملازف الؼلبت، ومهازاتهم، ومىاكفهم  جدلُلها، واإلاخمثلت في جؼٍى

واججاهاتهم.. الخ، بلد اطدُفائهم، إلاخؼلباث الخصٌى كلى الدزحت 

 ].3الللمُت ]

لرلً، حلخبر ؤهداف البرهامج ألاوادًمي، اطتراجُجُت بلُدة اإلادي          

 ًسغبىن 
ً
فسسوا به وغسض مددد ًمىذ الىاض شِئا في اللمل مً ؤحله ٍو

خددد مً زاللها، ؤلاػاز  كىد بهجاشه، لرلً جخميز بلمىمُت صُاغتها، ٍو

اللام، ؤو اإلاسحلُت، في جددًد مىاصفاث البرهامج ألاوادًمي وهي: 

مسسحاث الخللم اإلاخىكلت، الاججاهاث اللامت إلادخىي البرهامج 

ع م، وزغم ؤن  ألاوادًمي، واججاهاث كامت باطتراجُجُاث الخدَز والخلٍى

ت،  صُاغت ؤهداف البرهامج ألاوادًمي، جخميز باللمىمُت، بال ؤجها طسوٍز

مه، وحلد بمثابت  س البرهامج ألاوادًمي وجلٍى م جؼٍى لخىخُد زئي فٍس

اإلاسحلُت كىد الازخالف في ؤي ميىن مً ميىهاجه. ولرلً، جىفس ؤهداف 

ٌ ػبُلت البرهامج البرهامج ألاوادًمي، ألاطاض الجساذ اللسازاث، خى 

ت ألاوشؼت اإلاسخلفت، التي ًيبغي جىفُرها،  ألاوادًمي ومجاله، وؤولٍى

وجدفيز كملُت الخسؼُؽ إلايىهاجه اإلاسخلفت، بما ٌظاكد في جدلُم 

 ].3زطالخه ]

وجسصص الهىدطت الىهسباثُت )وهي ؤخد فسوق ولُت الهىدطت( هي          

ت اإلاىفلت اللُ مت وبىاطؼتها جخؼىز الازخصاص الري ٌلؼي للبشٍس

ؤهـمه الاجصاالث والساداز واهـمه الخدىم واللُاطاث والدواثس 

ؤلالىتروهُت والىهسومغىاػِظُت وجؼبُلاتها وجلىُاث هلل الؼاكت 

وجسحم ؤهمُت الهىدطت  والشبياث وؤلاطاءة وؤحهصة الخاطب.. الخ.

اللصس الخالي ليىجها جخدازل في اللدًد مً كؼاكاث في  الىهسباثُت

 كصُب ــمدهُــت الـــت وألاوشؼــالصىاك
ً
با ت اإلاسخلفت، فهي جلٍس  ت واللظىٍس

 ].4] الخظازة اإلادهُت في وكخىا الخالي

وكد جىاٌو البدث ػالب الظىت الثاهُت ألجهم كد اجسروا كسازهم         

ظُت وهىرا ًمىً   كبل الشسوق في اإلاىاد الخدَز
ً
بازخُاز الخسصص خدًثا

ت للظم الهىدطت الىهسباثُت بدون ؤن ملسفت زؤحهم باأله داف التربٍى

ًيىهىا كد جإزسوا باإلاىاد الخسصصُت. وختى جىخمل الصىزة مً كدة 

ظُت وآلاباء والؼالب  حىاهبها فياهذ اإلالازهت بين آزاء الهُئت الخدَز

ت للظم الهىدطت الىهسباثُت فيل له  لخددًد ؤهمُت ألاهداف التربٍى

خه الخاصت وك د ًيىن طبب حصجُم آلاباء ألبىائهم الهخلاء زئٍخه مً شاٍو

 كً طبب ازخُاز ألابىاء لهرا الخسصص
ً
 .هرا الخسصص مسخلفا

ت           الهدف مً هرا البدث هى الخلسف كلى ؤهمُت ألاهداف التربٍى

للظم الهىدطت الزخُاز الؼالب الخسصص في الىهسباثُت مً وحهت هـس 

ظُت. ول مً ػالب الظىت الثاهُت هىدطت ههسب اثُت وآبائهم والهُئت الخدَز

ما ًميز هره الدزاطت كً غيرها هى ألازر بأزاء آلاباء في هره الدزاطت. 

وهره الدزاطت هي اطخجابت ػبُلُت إلاا جلىم به الجاملت مً جهظه في 

 ].5] طُما السغبت لخدلُم شسوغ ؤلابِذ حمُم مىاحي الخللُم، وال

ؼالب الرًً ًلخدلىن في الجاملت ومً اإلاالخف ؤهه مً حمُم ال         

بلغ كددهم  3052ػالب و 1759ػالب وػالبت ) 5811الاطالمُت ٍو

ػالبت( بيلُت  148ػالب و 326) ػالب وػالبه 473ػالبت( ًلخدم كدد 

ػالباث(  10ػالب و 31ػالب وػالبت ) 41الهىدطت ومً هرا اللدد 

 .ًخسصصىن في الهىدطت الىهسباثُت

 مشكلت الدراست. 2

ملسفت ؤهمُت بلى  جدبلىز مشيلت الدزاطت في اللظُت الخالُت: الخاحت     

ت للظم الهىدطت الىهسباثُت في ازخُاز الؼالب لهرا  ألاهداف التربٍى

الخسصص مً زالٌ ملازهت آزاء ػالب الظىت الثاهُت هىدطت ههسباثُت 

ظُت فُما ًخللم بإهمُت ألاهداف  مم آزاء آلاباء وآزاء الهُئت الخدَز

ت للخللُم الجامعي وهل للامل الجيع ؤزس ملخىؾ في جددًد التر  بٍى

 .ؤهمُت ألاهداف

 :ومً زم جداٌو الدزاطت الخالُت ؤلاحابت كً الظااٌ السثِع الخالي     

ظُت في آزائهم خٌى ؤهمُت " هل ًخفم الؼالب وآلاباء والهُئت الخدَز

ت الزخُاز الؼالب الخسصص في كظم الهىدطت  ألاهداف التربٍى

 "ىهسباثُت وما كالكت كامل الجيع في جددًد ؤهمُت هره ألاهداف؟ال

 :وجخؼلب ؤلاحابت كً هرا الظااٌ ؤلاحابت كً ألاطئلت الفسكُت الخالُت

ت ذاث ألاهمُت اللصىي ليل مجمىكت؟. 1  ما ألاهداف التربٍى

ت . 2 ظُت لدحهم هفع الترجِب وألاولٍى هل الؼالب والهُئت الخدَز

ت لخ  سصص الهىدطت الىهسباثُت؟لؤلهداف التربٍى

ت . 3 ت لؤلهداف التربٍى هل الؼالب وآلاباء لدحهم هفع الترجِب وألاولٍى

 لخسصص الهىدطت الىهسباثُت؟

ت لؤلهداف . 4 ظُت لدحهم هفع الترجِب وألاولٍى  هل آلاباء والهُئت الخدَز
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ت لخسصص الهىدطت الىهسباثُت؟  التربٍى

جددًد ؤهمُت ألاهداف  هل جىحد فسوق بين الروىز وؤلاهار في. 5

ت لخسصص الهىدطت الىهسباثُت ؟  التربٍى

 أىداف الدراستب. 

 :تهدف الدازطت الي    

ت لخسصص الهىدطت الىهسباثُت . 1 الخلسف كلى ؤهمُت ألاهداف التربٍى

ظُت وآلاباء  .مً وحهت هـس الؼالب والهُئت الخدَز

آزاء آلاباء وآزاء ملازهت آزاء ػالب الظىت الثاهُت هىدطت ههسباثُت مم . 2

ت لللظم ظُت فُما ًخللم بإهمُت ألاهداف التربٍى  .الهُئت الخدَز

س ألاهداف . 3 الازجلاء بالخللُم الجامعي مً زالٌ جلدًم جىصُاث لخؼٍى

ت لللظم  .التربٍى

ؤزس مخغير الجيع في جددًد ؤهمُت ؤهداف اللملُت بلى  الخلسف. 4

ت  .التربٍى

 أىميت الدراستج. 

ت للظم الهىدطت  اهخمذ هره. 1 الدزاطت بدزاطت ألاهداف التربٍى

ظُت  .الىهسباثُت مً وحهت هـس ول مً الؼالب وآلاباء والهُئت الخدَز

حظاكد هخاثج هره الدزاطت في جبصير الجاملاث الفلظؼُيُت وؤكظاء . 2

ع والؼلبت واإلاهخمين في اللملُت الخللُمُت باألهداف  هُئت الخدَز

ت ذاث ألاهمُت ال لصىي مً وحهت هـس الؼالب وآلاباء والهُئت التربٍى

ظُت وجفلُلها لالزجلاء بالىاكم الخللُمي في الجاملاث الفلظؼُيُت  .الخدَز

ؤزس اإلاخغيراث )الجيع، بلى  ًخىكم مً زالٌ هخاثج الدزاطت الخلسف. 3

ظُت  (.الؼالب، الهُئت الخدَز

د مً بلى  حظاكد هخاثج هره الدزاطت الباخثين. 4 الدزاطاث بحساء اإلاٍص

 .خٌى هرا اإلاىطىق باطخسدام مخغيراث ؤزسي وؤكظام دزاطُت ؤزسي 

 حدود الدراستد. 

ت للظم  الخد اإلاىطىعي: اكخصسث الدزاطت كلى دزاطت ألاهداف التربٍى

 .الهىدطت الىهسباثُت زم الخىصُاث واإلالترخاث لخفلُلها

 .الخد اإلااطظاحي: الجاملت ؤلاطالمُت

 .الثاهُت مً كظم الهىدطت الىهسباثُتالخد البشسي: ػالب الظىت 

 مصطلحاث الدراسته. 

: هى الغاًت البلُدة التي جىحه اليشاغ وجدفم الظلىن ملجى الهدف
ً
 .لغت

: الهدف التربىي هى الخغير اإلاسغىب الري حظعى اللملُت 
ً
اصؼالخا

جدلُله في طلىن الؼالب، وهى وصف للىخاج الخللُمي بلى  الخللُمُت

اإلاخللم )وصف إلاا طُيىن كلُه اإلاخللم بلد مسوزه الخادر في طلىن 

بسبرة حللُمُت(، ووصف لىمؽ مً ؤهماغ الظلىن ًيخـس خدوزه في 

 .شخصُت اإلاخللم هدُجت مسوزه بسبرة حللُمُت ؤو مىكف حللُمي

والهدف التربىي هى كبازة كً وصف واضح للظلىن الري طُصدز كً 

خصُلت كملُت الخللم والخللُم  ىفي جهاًت اإلاسخلت الخللُمُت، فه اإلاخللم

 ].6جترحم بلي طلىن ًمىً مالخـخه وكُاطه ]

 لاطار النظري  .3

 :حىاهب الللمُت الخللُمُت

ىن ؤن ألاوشؼت والىطاثل الخللُمُت مً لىاشم       ًسي بلع التربٍى

، شيل )
ً
 مظخلال

ً
ع ومخؼلباتها، فال ًىفسد كىصسا ( ًىضح 1ػسق الخدَز

 ].7ىاصسه ]اللالكت بين اإلاىهج وك

 
 1شكل 

 ًوضح العالقت بين املنهج وعناصرو

وججدز ؤلاشازة ؤن ألاهداف هي هلؼت البداًت في ول اإلاىاهج الدزاطُت     

وهي الغاًت التي مً ؤحلها ًخم جددًد اإلالسزاث، وكلى طىئها جددد ػسق 

م اإلاسخلفت، وبذا جدللذ وان  ع وجبجي الازخبازاث وؤطالُب الخلٍى الخدَز

 ].8دلُل كلى هجاح اللملُت الخللُمُت بإهملها ]ذلً 

 :لُت الخللُمُتمفىاثد ألاهداف في الل

مىً جددًد فىاثد ألاهداف في الىلاغ الخالُت ]      ]:6ٍو

 .جددًدها ًفُد في ازخُاز الخبراث اإلاىاطبت •

 .جددًدها ًفُد في ازخُاز حىاهب اليشاغ الخللُمي اإلاىاطب •

م جددًدها ًفُد في كملُت •  .الخلٍى

اث ألاهداف في الللمُت الخللمُت ]  ]:2مظخٍى

اث ألاهداف، ٌشاز كادة     هىكين زثِظين بلى  كىد الخدًث كً مظخٍى

 :منها هما

1-  
ً
ت اللامت حدا ، وهي جلً ألاهداف (بلُدة اإلادي) ألاهداف التربٍى

ظت في الىـام التربىي، والتي كدد مً الظىين بلى  جدخاج الىاطلت اللٍس

لها، وحشخم هره الىىكُت مً ألاهداف مً فلظفت التربُت لخدلُ

 .وؤهدافها اللامت

ت اللامت،  -2 ألاهداف الخللُمُت، التي حشخم كادة مً ألاهداف التربٍى

لصد بها ألاهداف التي جدٌ كلى ألاداء  ولهرا فهي ؤكل كمىمُت، ٍو

الىىعي الري ًىدظبه اإلاخللم مً زالٌ ػسق الخللم اإلاسخلفت، ؤو ما 

 ؤو مجمىكت مً ً
ً
صدز كىه بلد ما ًجخاش وخدة دزاطُت ؤو ملسزا

 .اإلالسزاث

 التقويم

 األهداف

طرق التدريس  المحتوي المعرفي

 المعرفي
 المنهج الدراسي
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 الدراساث السابقت .4

اػللذ الباخثخان كلى بلع الدزاطاث الظابلت ذاث اللالكت     

 :بمىطىق الدزاطت ووان ؤهمها

ملسفت دزحت ممازطت بلى  [9] تهدفذ دزاطت بجي زالد وخماده     

زاث صُاغت ألاهداف الظلىهُت، مً زالٌ مللمي اإلاسخلت ألاطاطُت إلاها

ً، في طىء مخغيري الجيع  ين واإلادًٍس اطخؼالق آزاء اإلاشسفين التربٍى

، منهم 250ووؿُفت اإلالُم، وكد بلغذ كُىت الدزاطت )
ً
 ومدًسا

ً
( مشسفا

، و)75)
ً
ا  جسبٍى

ً
، جم ازخُازهم بإطلىب اللُىت 150( مشسفا

ً
( مدًسا

الدزاطت ؤن مجاٌ شسوغ صُاغت  اللشىاثُت الؼبلُت، وؤؿهسث هخاثج

ألاهداف الظلىهُت اخخل اإلاسجبت ألاولى خظب مخىطؼاث جلدًساث 

ين، فُما اخخل مجاٌ ألاطع اللامت لؤلهداف  اإلاشسفين التربٍى

ً، هما  الظلىهُت اإلاسجبت ألاولى خظب مخىطؼاث جلدًساث اإلادًٍس

 ؤؿهسث الىخاثج كدم وحىد فسوق ذاث داللت بخصاثُت بين مخىطؼاث

ً في ول  ين وجلدًساث حيع اإلادًٍس جلدًساث حيع اإلاشسفين التربٍى

مجاٌ مً مجاالث ؤداة الدزاطت الظخت واإلاجاالث مجخملت، بال في مجاٌ 

ين الروىز   .صُاغت ألاهداف الظلىهُت ووان لصالح اإلاشسفين التربٍى

ؤن ؤهداف الخللُم جسجبؽ بلى  [10وؤشازث دزاطت اللصُبي ]      

 وزُ
ً
 بثلافت ؤلاوظان في مجخمم ملين، فالخللُم هى ألاداة التي ازجباػا

ً
لا

م هللها مً حُل بلى  ًدفف بها ؤلاوظان زلافخه ؤلاوظاهُت وذلً كً ػٍس

حُل آزس، خلُلت ؤن هىان كدة وطاثل لخفف وهلل الثلافت، ففي 

ت مً اإلاصادز الخالُت:  اإلاملىت اللسبُت الظلىدًت جددد ألاهداف التربٍى

طالمُت وؤلاوظاهُت، وألاوطاق الاحخماكُت والاكخصادًت الللُدة ؤلا 

والثلافُت ومؼالب الخىمُت في اإلاملىت اللسبُت الظلىدًت، واججاهاث 

اللصس وملخظُاجه وزصاثصه، وخاحاث اإلاىاػً الظلىدي ومؼالب 

 .همىه

ذ دزاطت ؤبى كدٌع ]        [ إلالسفت مظخىي السطا للدفلت 11هما وؤحٍس

الرًً الخدلىا بالجاملت الهاشمُت في ؤٌو طىت ألاولى مً الؼلبت 

لخإطِظها كً الخبراث التي اهدظبىها والخدماث التي كدمتها الجاملت 

في مجاالث كامت )الخبراث اللامت، الخبراث في مجاٌ الخسصص، 

الخبراث الجاملُت زازج ألاكماٌ الصفُت( ومىاطُم ؤزسي مخلللت 

ػالب وػالبت مً  477للُىت بمظخلبلهم ودزاطتهم الجاملُت، وشملذ ا

ػالب الدفلت ألاولي والرًً ؤمظىا طخت فصٌى دزاطُت واملت ؤو ؤهثر 

كظم، جم خظاب  17ػالب وػالبت مً  244ووان كدد اإلاظخجُبين 

ت والخىسازاث  ت واليظب اإلائٍى اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدسافاث اإلالُاٍز

ت لبُان دزحت زطا الؼلبت كً الخبراث والخج ازب التي الظسوٍز

اهدظبىها، ؤؿهسث الىخاثج دزحت زطا الؼلبت كً الخبراث اإلادددة في 

اإلالُاض وجبين وحىد فسوق ذاث داللت بخصاثُت كىد مظخىي الداللت 

( حلصي إلاخغيراث الجيع ؤو اليلُت والخفاكل بُنهما كلى جلدًس ؤفساد 0.05)

اللُىت لدزحت زطاهم كً بلع الخبراث اإلادددة، وكىد ملازهت 

ظخىي زطا ػلبت الجاملت الهاشمُت مم دزحت زطا ػلبت الجاملاث م

ىُت كً اإلامازطاث التي جمثل زبراث اهدظبىها زازج ألاكماٌ  ألامٍس

 .الصفُت جبين ؤجها ؤدوي مظخىي في غالبُت بىىدها

[ بلي الخلسف كلى آزاء 12وهدفذ دزاطت فظل وؤبى كدىص ]      

ً خٌى دزحت ؤهمُت ؤهداف التربُت الللمُت  مللمي الللىم بدولت البدٍس

جددًد اللالكت بين دزحت بلى  اإلاسجبؼت بمفهىم الثلافت الللمُت، بطافت

ؤهمُت ألاهداف، ومدي مظاهمت مدخىي هخب الللىم في جدلُلها مً 

وحهت هـس اإلاللمين وازجباغ ذلً ببلع اإلاخغيراث الدًمىحسافُت مثل: 

افتراض ؤطاس ي بلى  الدزاطتالجيع. وحظدىد  -الخبرة -اإلاسخلت الدزاطُت

اتها مً وحهت  بإن بدزان اإلاللم ألهمُت ؤهداف التربُت الللمُت وؤولٍى

ظُت في فصٌى الللىم، وجم  هـسه ًمىً ؤن ًازس في ممازطاجه الخدَز

مللم مً مللمي اإلاسخلخين  306جؼبُم الاطخمازة كلى كُىت مً 

ً، وؤطفسث  ت في مدازض دولت البدٍس الىخاثج كً ؤلاكدادًت والثاهٍى

بدزان مللمي الللىم ألاهداف التربُت الللمُت اإلاسجبؼت بالثلافت الللمُت 

وجإهُد ؤهمُت مظاهمت مدخىي هخب الللىم في جدلُلها خُث بلغ 

، ولىً مً 89.6مخىطؽ ؤهمُت جلً الاهداف مً وحهت هـس اإلاللمين 

حاهب آزس ؤهد اإلاللمىن افخلاز هخب الللىم الخالُت وطلف مظاًسة 

إلادخىي لؤلهداف اإلالترخت، خُث بلغ مخىطؽ جسحمت جلً ألاهداف ا

، وجاهد الىخاثج 69.8وجىاحدها في هخب الللىم مً وحهت هـس اإلاللمين 

 في آزاء جخللم بالخبرة. وؤوصذ الدزاطت 
ً
كدم وحىد فسوق دالت بخصاثُا

بظسوزة ججظُد ؤهداف التربُت الللمُت اإلاسجبؼت بالثلافت الللمُت 

 .هخب الللىم طمً مدخىي 

ؤن الؼالب ًلخدلىن بلى   et. al Wilson [13]ؤشازث دزاطت     

بماطظاث حللُمُت بىاًء كلى ؤهداف مسخلفت، وهرلً اليلُاث في 

ت  اإلااطظاث الخللُمُت اإلاسخلفت في الخللُم اللالي جصمم ؤهدافها التربٍى

لؼالبها بإشياٌ مسخلفت ختى جخإهد مً حرب الؼالب لها، كلى وحه 

لخصىص في اليلُت الجاملُت في والُفىزهُا صىف الؼالب ؤن الهدف ا

ف الصخصُت، وؤن  ألاٌو لاللخداق باليلُت هى اإلالسفت الراجُت وحلٍس

ؤهداف ؤهثر كمىمُت صىفذ كلى ؤجها الهدف ألامثل كلى مظخىي الىالًت 

 كلى مظخىي الجاملاث
ً
اث ؤهثر كمىما  .ومظخٍى

 :التعقيب على الدراساث السابقت

ت ألهمُتها ً         الخف ؤن الدزاطاث الظابلت كد جىاولذ ألاهداف التربٍى

بلى  [ ومنهم مً ؤشاز 9] فبلظها جىاٌو مهازة اإلاللم في صُاغت ألاهداف

[ ؤو ازجباػها 10ازجباغ ألاهداف بثلافت ؤلاوظان في مجخمم ملين ]

[، وبلظهم جىاٌو مدي زطا الؼلبت كً 12بمفهىم الثلافت الللمُت ]

[، 11لخبراث والخجازب التي اهدظبىها زالٌ دزاطتهم الجاملُت ]ا

والبلع ؤهد ؤن الؼالب ًلخدلىن بماطظاث حللُمُت مسخلفت خظب 

  ].13] ما جلدمه اإلااطظت مً ؤهداف

 :ومما طبم هسي ؤن الدزاطاث الظابلت ؤهدث كلى     

ت. ؤ   .ؤهمُت دوز اإلاللم في جددًد ألاهداف التربٍى

ت في ازخُاز الخسصصؤهمُت ألا  ب.   .هداف التربٍى

دوز آلاباء في جددًد بلى  ولىً لم حشس ؤي مً الدزاطاث الظابلت

ت  .ألاهداف التربٍى

 الطريقت ولاجراءاث. 5

 منهج الدارستأ.  

اطخسدمذ الباخثخان في هره الدزاطت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي      

مهىت الخللُم الري ًداٌو مً زالله وصف الـاهسة مىطىق الدزاطت )

سها للىصٌى بلي ؤفظل الىخاثج مً زالٌ دزاطت ملازهت بين آزاء  وجؼٍى

ػالب الظىت الثاهُت في كظم الهىدطت الىهسباثُت وآزاء آبائهم وآزاء 
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ظُت في كظم الهىدطت الىهسباثُت في ؤهداف اللظم مً  الهُئت الخدَز

وآلازاء التي  خُث ألاهمُت( وجدلُل بُاهاتها وبُان اللالكت بين ميىهاتها

 .جؼسح خىلها واللملُاث التي جخظمنها وآلازاز التي جددثها

 مجتمع الدراستب. 

 وػالبت مً ػالب الظىت الثاهُت  41جيىن مجخمم الدازطت مً      
ً
ػالبا

( 42مً كظم الهىدطت الىهسباثُت في الجاملت ؤلاطالمُت بغصة وآبائهم )

ظُت ) ٌ والدسجُل في الجاملت ( بدظب اللبى 17وؤكظاء الهُئت الخدَز

 .الاطالمُت

 عينت الدراستج. 

جم الخىاصل مم حمُم ؤكظاء مجخمم الدزاطت لصغس حجمت       

 17وبالخالي جدظاوي اللُىت مم اإلاجخمم، ولىً جم اطترداد اطدباهاث مً 

 و
ً
ظُت 5مً آلاباء و 34ػالباث و 10ػالبا  .ؤكظاء مً الهُئت الخدَز

 أداة الدراستد. 

الق كلى الدزاطاث الظابلت اإلاخلللت بمشيلت الدزاطت بلد الاػ

واطخؼالق زؤي كُىت مً الؼالب واإلاسخصين في مجاٌ الهىدطت 

م اإلالابالث الصخصُت ذاث الؼابم غير السطمي  الىهسباثُت كً ػٍس

 :كامذ الباخثخان ببىاء الاطدباهت وفم الخؼىاث آلاجُت

 .جددًد الاطدباهت •

 .في الاطدباهت صُاغت الفلساث التي جلم •

فلسة وجيىهذ مً اإلاجاالث  32بكداد الاطدباهت في صىزتها النهاثُت مً  •

السثِظت الخالُت: الللىم والخىىىلىحُا، الاحخماكُت، اللدزاث اللللُت 

يخمي ليل مً  ومهازاث الاجصاٌ، الخؼىز الصخص ي، والخؼىز اإلانهي، ٍو

 .(1هره اإلاجاالث كدد مً البىىد هما في حدٌو زكم )

 1جدول 

 عدد البنود لكل مجال

 عدد البنود لكل مجال املجاالث الرئيست

 6 ؤهداف زاصت بالللىم والخىىىلىحُا

 3 ؤهداف احخماكُت

 4 ؤهداف ذاث كالكت باللدزاث اللللُت ومهازاث الاجصاٌ

 4 ؤهداف مخلللت بالخؼىز الصخص ي

 5 ؤهداف ذاث كالكت بالخؼىز اإلانهي

 للهُئت والثالث لآلباء والثاوي للؼالب واخد هماذج زتزال بكداد جم      

ظُت  فلساث مً فلسة ليل زماس ي مدزج وشن اطخسدام جم وكد. الخدَز

، مهمت غير دزحت( 1) الدزحت واهذ خُث الاطدباهت
ً
( 2) والدزحت حدا

 والدزحت مخىطؼت، بدزحت مهمت دزحت( 3) والدزحت مهمت، غير دزحت

  مهمت دزحت( 5) والدزحت مهمت، دزحت( 4)
ً
ص جم وكد. حدا  الخإهد حلٍص

 :ًلي هما وزباتها صدكها مً

 :الدازلي الاحظاق صدق

 بخؼبُم لالطدباهت الدازلي الاحظاق صدق مً الخدلم حسي هما      

 خظاب وجم مفسدة،( 25) مً ميىهت اطخؼالكُت كُىت كلى الاطدباهت

 دباهتالاط فلساث مً فلسة ول دزحاث بين بيرطىن  ازجباغ ملامل

ٌ ( SPSS) ؤلاخصاجي البرهامج باطخسدام وذلً اليلُت والدزحت  والجدو

 : ذلً ًىضح الخالي

 2 جدول 

 الاستباهت في املوجودة ألاىداف من لكل ارجباط معامل

 مستوى الداللت قيمت معامل الارجباط العدد الهدف

 0.000 0.855 6 ؤهداف زاصت بالللىم والخىىىلىحُا

 0.000 0.741 3 ؤهداف بحخماكُت

 0.000 0.713 4 ؤهداف ذاث كالكت باللدازاث اللللُت ومهازاث الاجصاٌ

 0.000 0.900 4 ؤهداف مخلللت بالخؼىز الصخص ي

 0.000 0.685 5 ؤهداف ذاث كالكت بالخؼىز اإلانهي

ٌ  مً ًخطح       الهىدطت كظم ؤهداف فلساث ؤن الظابم الجدو

ظُت والهُئت وآلاباء الؼالب مً ول هـس وحهت مً الىهسباثُت  مً الخدَز

  دالت ألاهمُت خُث
ً
 وهرا( 0.05 ،0.01) داللت مظخىي  كىد بخصاثُا

 .الدازلي الاحظاق مً حُدة بدزحت جخمخم الاطدباهت ؤن ًاهد

 :الاطدباهت زباث

 وذلً الاطخؼالكُت اللُىت ؤفساد كلى الاطدباهت زباث جلدًس جم     

لتي باطخسدام  .الىصفُت والخجصثت ارهسوهب ؤلفا ملامل ػٍس

لت -1  :الىصفُت الخجصثت ػٍس

 الاطدباهت زباث لخظاب الاطخؼالكُت اللُىت دزحاث اطخسدام جم     

لت ٌ  الىصف دزحت اخدظبذ خُث الىصفُت الخجصثت بؼٍس  ألاو

 بدظاب وذلً الدزحاث مً الثاوي الىصف دزحت وهرلً لالطدباهت

ٌ  حلدًل حسي  زم الىصفين بين الازجباغ ملامل  ملادلت باطخسدام الؼى

لت الثباث ملامالث فياهذ بساون  طبيرمان  كبل الىصفُت الخجصثت بؼٍس

 الثباث ملامل وؤن( 0.507، 0.721، 0.614، 0.524، 0.565) الخلدًل

 الترجِب كلى( 0.673، 0.838، 0.761، 0.688، 0.722) الخلدًل بلد

 جؼمئن اثالثب مً كالُت بدزحت جخمخم الاطدباهت ؤن كلى ًدٌ وهرا

 .الدزاطت كُىت كلى جؼبُلهمابلى  الباخثخان

لت -2  :هسوهبار ؤلفا ػٍس

لتخان الباخث ذاطخسدم        وذلً الثباث، خظاب ػسق  مً ؤزسي  ػٍس

 الثباث ملامل كُمت كلى اخخصل خُث الاطدباهت، زباث ملامل إلًجاد

 الاطدباهت ؤن كلى ًدٌ وهرا( 0.664، 0.749، 0.626، 0.759، 0.668)

  كلى جؼبُلهمابلى  الباخثخان جؼمئن اثـــالثب ًـــم دةـــحُ تــــدزحــب مــــجخمخ



 

173 

 .الدزاطت كُىت

 نتائج. ال5

 والهُئت وآلاباء الؼالب ًخفم هل" كلى السثِع الظااٌ ًىص     

ظُت ٌ  آزائهم في الخدَز  الىهسباثُت الهىدطت كظم ؤهداف ؤهمُت خى

 ههر ؤهمُت جددًد في الجيع كامل كالكت وما الخسصص الزخُاز

 باطخسدام الباخثخان كامذ الظااٌ هرا كلى لئلحابتو  "ألاهداف؟

 لهرا والترجِب اليظبي والىشن اإلالُازي  والاهدساف الخظابي اإلاخىطؽ

ٌ  الظااٌ،  :ذلً ًىضح الخالي والجدو

 3 جدول 

 النسبي والوزن املعياريت والاهحرافاث املتوسطاث

%الوزن النسبي  الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي الهدف  الترجيب 

 ٌ  4 71.88 1.346 3.594 الهدف الاو

 4 71.88 1.349 3.594 الهدف الثاوي

 3 73.20 1.260 3.660 الهدف الثالث

 1 73.83 1.276 3.691 الهدف السابم

 2 73.38 1.337 3.669 الهدف الخامع

  72.83 1.314 3.642 اإلاخىطؽ اللام

 :نمً زالٌ الجدٌو الظابم ًخطح ؤ

الهدف الاٌو "ؤهداف زاصت بالللىم والخىىىلىحُا" اخخل اإلاسجبت  •

 %71.88السابلت بىشن وظبي 

الهدف الثاوي "ؤهداف احخماكُت" اخخلذ اإلاسجبت السابلت مىسز بىشن  •

 %71.88وظبي 

الهدف الثالث "ؤهداف ذاث كالكت باللدزاث اللللُت ومهازاث  •

 %73.20وظبي  الاجصاٌ" اخخل اإلاسجبت الثالثت بىشن

الهدف السابم "ؤهداف مخلللت بالخؼىز الصخص ي" اخخل اإلاسجبت ألاولى  •

 73.83بىشن وظبي 

الهدف الخامع "ؤهداف ذاث كالكت بالخؼىز اإلانهي" اخخل اإلاسجبت  •

 %73.38الثاهُت بىشن وظبي 

ظُت للىصٌى       الىشن اليظبي آلزاء الؼالب وآلاباء والهُئت الخدَز

 %72.83ج في ؤهداف اللظم مً خُث ألاهمُت هي ألفظل الىخاث

 ٌ  :جدلُل الظااٌ ألاو

ت لخسصص       ًىص الظااٌ ألاٌو كلى ؤهه "ما هي ألاهداف التربٍى

       "الهىدطت الىهسباثُت ذاث ألاهمُت اللصىي ليل مجمىكت؟

لئلحابت كلى هرا الظااٌ كامذ الباخثخان باطخسدام الىشن اليظبي و 

 :( ًىضح ذل4ًظااٌ، والجدٌو زكم )والترجِب لهرا ال

 4 جدول 

 الوزن النسبي والترجيب لكل فقرة

 الطالباث الطالب آباء الطالباث آباء الطالب الهيئت التدريسيت ألاىداف الرقم

الوزن 

 النسبي

الوزن  الترجيب

 النسبي

الوزن  الترجيب

 النسبي

الوزن  الترجيب

 النسبي

الوزن  الترجيب

 النسبي

 الترجيب

ُاؤه  داف زاصت بالللىم والخىىىلىح

ُت 1 لت الللىم والؼسق الللم  4 76.67 4 55.38 6 68.15 3 74.29 4 80 فهم ػُب

ىجس 2 ُت الطخسدام الىمُب ٌ كلى ملسفت واف  2 80.00 6 46.15 5 71.11 1 82.86 1 88 الخصى

ُت لللم  3 سٍت ؤطاط ٌ كلى ملسفت ـه الخصى

ُت  الهىدطت الىهسباث

84 2 71.43 4 76.30 2 47.69 5 68.33 6 

ُت 4 ً فهم الشبياث الىهسباث ً م  2 80.00 2 60.00 1 80.00 6 60.00 4 80 الخمى

ت 5  4 76.67 1 69.23 2 76.30 5 65.71 2 84 اللدزة كلى بىاء دواثس ههسباُث

لت جىاهب  6 ُت دُك ٌ كلى مللىماث كلم الخصى

 الخؼىز الللمي

76 6 82.86 1 72.59 4 60.00 2 91.67 1 

  78.89  56.41  74.07  72.86  82 مخىطؽ الهدف 

 ؤهداف احخماكُت

ُت 7 م ؤلاطالم  1 85.00 2 50.77 1 82.22 2 80.00 1 76 فهم اإلابادت والُل

 2 81.67 3 44.62 2 76.30 1 85.71 3 60 فهم الؼالب لخلىكه وواحباجه هدى وػىت 8

ق اللدزة كلى زدمت اإلاجخمم اإلادلي وال طُما اللؼا 9

 الصىاعي

64 2 77.14 3 72.59 3 55.38 1 75.00 3 

  80.56  50.26  77.04  80.95  66.67 مخىطؽ الهدف 

ُت ومهازاث الاجصٌا  ؤهداف ذاث كالكت باللدزاث الللل

 4 65.00 1 75.38 3 74.81 4 65.71 1 68 حللم هخابت جلاٍزس بىفاءة وبىطىح 10

ُلي 11  3 78.33 2 66.15 4 73.33 1 82.86 3 60 حللم الخفىير اإلاىؼلي والخدل
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ت 12 ُت بلي مشاَزم كمُل  1 86.67 3 60.00 2 77.04 2 80.00 3 60 حللم جدٍىل ألافياز الللم

 2 85.00 4 53.85 1 81.48 3 68.57 1 68 حللم اللدزة كلى الابخياز وؤلابداق 13

  78.75  63.85  76.67  74.29  64 مخىطؽ الهدف 

 الخؼىز الصخص يؤهداف مخلللت ب

 3 83.33 2 58.46 1 87.41 2 80.00 3 68 اهدظاب الثلت بالىفع 14

ُت وملالجت الامىز  15  1 85.00 1 60.00 4 69.63 4 62.86 3 68 اهدظاب اللدزة كلى الاطخلالل

اهدظاب اللدزة كلى الخؼىز ومىاهبت الخلدم  16

 الللمي

72 1 85.71 1 76.30 3 52.31 4 85.00 1 

ظاب اللدزة كلى الخلامل مم وافت كؼاكاث اهد 17

 اإلاجخمم

64 2 80.00 2 80.74 2 58.46 2 73.33 4 

  81.67  57.31  78.52  77.14  68 مخىطؽ الهدف 

 ؤهداف ذاث كالكت بالخؼىز اإلانهي

اهدظاب مللىماث ومهازاث جيهئ الؼالب لظىق  18

 اللمل

60 4 62.86 5 74.07 3 70.77 2 73.33 3 

ً اهدظ 19 ً الؼالب م ُت جمى اب مللىماث واف

ُا  الالخداق بالدزاطاث اللل

76 2 82.86 1 77.04 2 56.92 4 83.33 1 

م في ؤي  20 ُت للخؼُب اهدظاب مللىماث ومهازاث واف

 مهىت

80 1 71.43 2 73.33 4 55.38 5 68.33 5 

لت ذاث كالكت بمهىت  21 اهدظاب مللىماث دُك

 مدددة

64 3 71.43 2 68.89 5 64.62 3 76.67 2 

ٌ كلى كمل حُد بلد الخسسج 22  3 73.33 1 95.38 1 90.37 4 65.71 5 56 الخصى

  75.00  68.62  76.74  70.86  67.2 مخىطؽ الهدف 

 1 78.97 5 59.29 2 76.61 3 75.22 4 69.57 اإلاخىطؽ اللام 

ٌ  زالٌ مً        في ازخلفذ مجمىكت ول ؤن ًخطح الظابم الجدو

ت ألاهداف ؤي خُث مً الىـس وحهاث  الهىدطت لخسصص التربٍى

مىً اللصىي  ألاهمُت ذاث الىهسباثُت  وؤكلها ؤهمُت ألاهثر جلخُص ٍو

 :ًلي هما مجمىكت ليل ؤهمُت

ظُت للهُئت باليظبت        الخاصت لؤلهداف اليظبي الىشن فةن الخدَز

 بِىما ،%82 هى وظبي وشن ؤكلى كلى خصلذ والخىىىلىحُا بالللىم

 كلى خصلذ الاجصاٌ ومهازاث اللللُت باللدزاث اللالكت ذاث افألاهد

 خصدث فلد الؼلبت آلباء باليظبت ؤما ،%64 وهى وظبي وشن ؤكل

 وظبى وشن ؤكل ووان% 80.95 وظبي وشن ؤكلى كلى الاحخماكُت ألاهداف

 توحه مً وان بِىما ،%70.86 وهى اإلانهي بالخؼىز  كالكت ذاث لؤلهداف

 ذاث لها الصخص ي بالخؼىز  اإلاخلللت ألاهداف ؤن الؼالباث آباء هـس

 الخاصت لؤلهداف وان وظبي وشن وؤكل ،%78.52 وهى وظبي وشن ؤكلى

 وان فلد الؼالب هـس وحهت مً ؤما ،%74.07 والخىىىلىحُت بالللىم

 الىشن بِىما% 50.26 للؼالب الاحخماكُت لؤلهداف ألاكل اليظبي الىشن

 ،%68.62 للؼالب اإلانهي بالخؼىز  كتاللال ذاث لؤلهداف ألاكلى اليظبي

 اإلاخلللت لؤلهداف ألاكلى اليظبي الىشن فةن الؼالباث هـس وحهت ومً

 ذاث لؤلهداف ألاكل اليظبي الىشن بِىما% 81.67 الصخص ي بالخؼىز 

 .%75 للؼالباث اإلانهي بالخؼىز  اللالكت

 :الثاوي الظااٌ جدلُل

ظُت والهُئت الؼالب هل" ؤهه كلى الثاوي الظااٌ ًىص       لدحهم الخدَز

ت الترجِب هفع ت لؤلهداف وألاولٍى  الهىدطت لخسصص التربٍى

 "الىهسباثُت؟

 ث"" ازخباز الباخثخان اطخسدمذ الظااٌ كلى لئلحابتو      

Independent sample test بين الفسوق إلالسفت ً  .اإلاخغيًر

 5 جدول 

 الداللت ومستوى " ث" اختبار متوقي املعياري  والاهحراف الحسابي واملتوسط العدد ًوضح 

 مستوى الداللت قيمت اختبار "ث" الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الهدف

 ٌ  //0.055 2.001- 4.696 20.160 25 ػالب وػالباث الهدف ألاو

ظُت  3.362 24.600 5 الهُئت الخدَز

 //0.773 0.293- 3.577 9.720 25 ػالب وػالباث الهدف الثاوي

ظُت  1.414 10.000 5 الهُئت الخدَز

 //0.443 0.779 3.227 14.200 25 ػالب وػالباث الهدف الثالث

ظُت  5.630 12.800 5 الهُئت الخدَز

 //0.913 0.110 3.916 13.800 25 ػالب وػالباث الهدف السابم

ظُت  2.074 13.600 5 الهُئت الخدَز
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 //0.510 0.667 3.475 17.920 25 ػالب وػالباث الهدف الخامع

ظُت  3.114 16.800 5 الهُئت الخدَز

 //0.782 0.280 14.869 75.800 25 ػالب وػالباث ؤلاحمالي

ظُت  12.696 77.800 5 الهُئت الخدَز
 

ٌ  زالٌ مً         لجمُم اإلادظىبت" ث" كُمت ؤن ًخطح الظابم الجدو

 ًىحد ال ؤهه ٌلجي وهرا الجدولُت" ث" كُمت مً ؤكل وؤلاحمالي ألاهداف

 ألاهداف حمُم في 0.05 داللت مظخىي  كىد بخصاثُت داللت ذاث فسوق

ظُت والهُئت الؼالب إلاخغير حلصي  الهىدطت لخسصص الخللُمُت  .الخدَز

 

 :الثالث الظااٌ جدلُل

 هفع لدحهم وآلاباء الؼالب هل" :ؤهه كلى الثالث الظااٌ ًىص     

ت الترجِب ت هدافلؤل  وألاولٍى  "الىهسباثُت؟ الهىدطت لخسصص التربٍى

 "ث" ازخباز الباخثخان اطخسدمذ الظااٌ كلى لئلحابتو      

Independent sample test بين الفسوق إلالسفت ً  .اإلاخغيًر

 6 جدول 

 الداللت ومستوى " ث" اختبار وقيمت املعياري  والاهحراف الحسابي واملتوسط العدد ًوضح

 مستوى الداللت قيمت اختبار "ث" الاهحراف املعياري  الحسابي املتوسط العدد  الهدف

 ٌ  //0.161 1.419- 4.696 20.160 25 ػالب وػالباث الهدف ألاو

 5.721 22.147 34 آلاباء

 *0.025 2.323- 3.577 9.720 25 ػالب وػالباث الهدف الثاوي

 2.590 11.676 34 آلاباء

 //0.217 1.249- 3.227 14.200 25 ػالب وػالباث الهدف الثالث

 3.085 15.235 34 آلاباء

 //0.053 1.973- 3.916 13.800 25 ػالب وػالباث الهدف السابم

 3.265 15.647 34 آلاباء

 //0.371 0.902- 3.475 17.920 25 ػالب وػالباث الهدف الخامع

 4.423 18.882 34 آلاباء

 //0.059 1.926- 14.869 75.800 25 ػالب وػالباث ؤلاحمالي

 15.688 83.588 34 آلاباء

ت دزحت كىد الجدولُت( ث) كُمت*  =  0.05 داللت ومظخىي  23 خٍس

 0.05 كىد دالت غير 2.069

ٌ  زالٌ مً       لجمُم اإلادظىبت" ث" كُمت ؤن ًخطح الظابم الجدو

 ًىحد ال ؤهه ٌلجي وهرا الجدولُت" ث" كُمت مً ؤكل وؤلاحمالي ألاهداف

 ألاهداف حمُم في 0.05 داللت مظخىي  كىد بخصاثُت داللت ذاث فسوق

ت  والهُئت آلاباء إلاخغير حلصي  الىهسباثُت الهىدطت لخسصص التربٍى

ظُت  .الخدَز

  :السابم الظااٌ جدلُل

ظُت والهُئت آلاباء هل" ؤهه كلى السابم الظااٌ ًىص        لدحهم الخدَز

ت الترجِب هفع تالتر  لؤلهداف وألاولٍى  الهىدطت لخسصص بٍى

 "الىهسباثُت؟

"  ث" ازخباز الباخثخان اطخسدمذ الظااٌ كلى لئلحابتو      

Independent sample test بين الفسوق إلالسفت ً  .اإلاخغيًر

 العدد واملتوسط الحسابي والاهحراف املعياري وقيمت اختبار "ث" ومستوى الداللت. 7جدول 

 مظخىي الداللت كُمت ازخباز "ث" الاهدساف اإلالُازي  بياإلاخىطؽ الخظا اللدد  الهدف

ٌ الهدف ألا   و
 5.721 22.147 34 آلاباء

-0.929 0.359// 
ظُت  3.362 24.600 5 الهُئت الخدَز

 الهدف الثاوي
 2.590 11.676 34 آلاباء

1.406 0.168// 
ظُت  1.414 10.000 5 الهُئت الخدَز

 الهدف الثالث
 3.085 15.235 34 آلاباء

1.473 0.149// 
ظُت  5.630 12.800 5 الهُئت الخدَز

 الهدف السابم
 3.265 15.647 34 آلاباء

1.353 0.184// 
ظُت  2.074 13.600 5 الهُئت الخدَز

 الهدف الخامع
 4.423 18.882 34 آلاباء

1.011 0.319// 
ظُت  3.114 16.800 5 الهُئت الخدَز

 حماليؤلا 
 15.688 83.588 34 آلاباء

0.785 0.437// 
ظُت  12.696 77.800 5 الهُئت الخدَز
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ت دزحت كىد الجدولُت( ث) كُمت* =  0.05 داللت ومظخىي  23 خٍس

 0.05 كىد دالت غير//  2.069

ٌ  زالٌ مً        لجمُم اإلادظىبت" ث" كُمت ؤن ًخطح الظابم الجدو

 ًىحد ال ؤهه ٌلجي وهرا الجدولُت" ث" كُمت مً ؤكل وؤلاحمالي ألاهداف

 ألاهداف حمُم في 0.05 داللت مظخىي  كىد بخصاثُت داللت ذاث فسوق

 والهُئت آلاباء إلاخغير صي ـــحل تــــاثُــسبــالىه تـــدطــــالهى صـــلخسص تـــالخللُمُ

ظُت  .الخدَز

 :الخامع الظااٌ جدلُل

 الروىز  بين فسوق جىحد هل" :ؤهه كلى الخامع الظااٌ ًىص     

ت ألاهداف ؤهمُت جددًد في وؤلاهار  الهىدطت صلخسص التربٍى

 "ث" ازخباز الباخثخان اطخسدمذ الظااٌ كلى لئلحابتو  "الىهسباثُت؟

Independent sample test بين الفسوق إلالسفت ً  .اإلاخغيًر

 8 جدول 

 الداللت ومستوى " ث" اختبار وقيمت املعياري  والاهحراف الحسابي واملتوسط العدد ًوضح

 مستوى الداللت قيمت اختبار "ث" اف املعياري الاهحر  املتوسط الحسابي العدد هوع الجنس 

 ٌ  //0.267 1.119- 5.473 21.047 43 ذهس الهدف ألاو

 4.842 22.619 21 ؤهثى

 *0.025 2.291- 3.073 10.186 43 ذهس الهدف الثاوي

 2.757 12.000 21 ؤهثى

 //0.558 0.589- 3.390 14.465 43 ذهس الهدف الثالث

 3.450 15.000 21 ؤهثى

 //0.300 1.045- 3.627 14.442 43 ذهس الهدف السابم

 3.370 15.429 21 ؤهثى

 //0.803 0.251- 4.018 18.256 43 ذهس الهدف الخامع

 4.008 18.524 21 ؤهثى

 //0.210 1.267- 14.965 78.395 43 ذهس الاحمالي

 16.111 83.571 21 ؤهثى

ت دزحت كىد الجدولُت( ث) كُمت* =  0.05 داللت ومظخىي  23 خٍس

 0.05 كىد دالت غير// 2.069

ٌ  زالٌ مً        لجمُم اإلادظىبت" ث" كُمت ؤن ًخطح الظابم الجدو

 ؤهه ٌلجي وهرا الجدولُت" ث" كُمت مً ؤكل الثاوي الهدف كدا ألاهداف

 حمُم في 0.05 داللت مظخىي  كىد بخصاثُت داللت ذاث فسوق ًىحد ال

" ث" كُمت وؤن الجيع، إلاخغير حلصي  الثاوي الهدف كدا ألاهداف

 ؤهه ٌلجي وهرا الجدولُت" ث" كُمت مً ؤهبر الثاوي للهدف اإلادظىبت

 إلاخغير حلصي  0.05 داللت مظخىي  كىد اخصاثُت داللت ذاث فسوق ًىحد

 .ؤلاهار لصالح الجيع

 النتائج مناقشت. 6

 ي اللصى  ألاهمُت ذاث ألاهداف بإن ؤلاحابت ًمىً طبم مما      

 الخاصت ألاهداف بإن الىخاثج ؤشازث خُث مجمىكه ليل ازخلفذ

ظُت للهُئت ألاهم واهذ والخىىىلىحُا بالللىم  بِىما ،%82 بىشن الخدَز

% 80.95 بىشن الؼلبت آلباء ؤهمُت ألاهثر هي الاحخماكُت ألاهداف واهذ

 ذو ؤهه كلى اإلاهىدضبلى  ًىـس  الري مجخملىا ػبُلتبلى  ًسحم وهرا

  لُتكا مياهت
ً
 لدزاطت الروىز  ؤبىاءهم آلاباء ًدث لرلً احخماكُا

 بالخؼىز  اإلاخلللت ألاهداف فةن الؼالباث آلباء باليظبت ؤما الهىدطت،

 بإن الؼالباث ملهم واجفلذ% 78.52 بىشن ؤهمُت ألاهثر هي الصخص ي

% 81.67 بىشن ؤهمُت ألاهثر هي الصخص ي بالخؼىز  اإلاخلللت ألاهداف

سحم  بصخصُتها لترقى مجخملىا في الهىدطت دزضاة جفخال ؤنبلى  ذلً ٍو

  وهرا مىاطب، كمس بسفُم جدـى ختى
ً
 بِىما آلاباء، كىد مدكم ؤًظا

 هي اإلانهي بالخؼىز  اللالكت ذاث ألاهداف ؤن كلى الؼالب آزاء بُيذ

 % 68.62 بىشن ؤهمُت ألاهثر
ً
 ؤن الشاب كلى ًيبغي مجخملىا في ألهه هـسا

سبلى  ٌظعى ىفه لرلً البِذ بإمىز  ًلىم   هفظه جؼٍى
ً
  ًدـى ىـخخ مهىُا

 .اإلاجخمم في دوزه ؤداء مً ًخمىً وبالخالي مىاطبت بىؿُفت

 ملمىطت ازخالفاث ؤًت جخطح لم اإلاجمىكاث آزاء بين اإلالازهت وكىد     

ت ألاهداف ؤهمُت في  الهىدطت ولُت في الىهسباثُت الهىدطت للظم التربٍى

 دكُم، بشيل بكدادها جم ألاهداف ؤنبلى  ٌشير  مما ؤلاطالمُت بالجاملت

 في الؼالب وهرلً واليادز الخبرة ذوي  اإلاهىدطين اطدشازة جم خُث

 . جددًدها
ً
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ABSTRACT_ Educational institutions play an important role in preparing students to serve their 

society and in order to be able to prepare them properly, it is necessary to identify the desired 

goals in order to prepare the graduate to be a constructive element in his society. The aim of this 

study is to compare the opinions of second-year students with the engineering of electricity 

specialization, parents' opinions and the views of the faculty members regarding the importance of 

the various educational objectives of the electrical engineering department at the Islamic 

University. This study may be different from the others. Where the study society was 41 students 

from second year students from the electrical engineering department at the Islamic University in 

Gaza and their parents (42) and faculty members (17). All members of the community were 

contacted for a small number, but the questionnaire was retrieved from 17 students, 10 female 

students, 34 parents and 5 teaching staff members. The following statistical methods were used: 

frequency and percentage, arithmetic mean, standard deviation, relative weight, correlation 

coefficient, Alpha Cronbach test, and use of independent testing to compare student and faculty 

responses with faculty members and parents. The dual-use test was used to compare student 

responses with their parents. Studies indicate that there are no significant differences between the 

views of different groups in the educational objectives of the Department of Electrical Engineering 

at the Faculty of Engineering at the Islamic University. 

KEYWORDS: Educational Objectives, Academic Program, Comparative Study. 

 

 

 

 


