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 اللغة معلمي لدى بلوم تصنيف حسب السلوكية لألهداف التصنيفية المقدرة مستوى
 عمان في األساسية الخاصة المدارس في العربية

 دادـإعـــ
 حميد عيادة عالء

 إشراف
 سالمة الحافظ عبد الدكتور األستاذ

 الملخص

 حسب السلوكية لألهداف التصنيفية المقدرة مستوى قياس إلى الدراسة هذه هدفت

 األردنية العاصمة في األساسية الخاصة المدارس في العربية اللغة معلمي لدى بلوم تصنيف

 تم كما ومعلمة، معلما   (271) أفرادها عدد بلغ عينة اختيار تم الدراسة هدف ولتحقيق ،عمان

 المعرفي الثالث، مجاالتها حسب السلوكية لألهداف التصنيفية المقدرة مستوى يقيس اراختب إعداد

  وثباته. صدقه من التأكد تم والنفسحركي، والوجداني

  اآلتية: النتائج الدراسة أظهرت

 العربية اللغة معلمي لدى التدريسية لألهداف التصنيفية للمقدرة الحسابي المتوسط جاء 

 المتوسط بلغ اذ ،(متوسطة) بدرجة ككل تالللمجا الخاصة المدارس يف األساسية لمرحلةل

 للمجال( 9.25) و الوجداني، للمجال( 12.45) و المعرفي، للمجال (18.88) الحسابي

  النفسحركي.

 التصنيفية المقدرة مجاالت على العينة استجابات في إحصائية داللة ذات فروق وجود 

 العلمي. والمؤهل والخبرة، النوع أو نس،للج تعزى مجتمعة السلوكية لألهداف

 بلوم. تصنيف السلوكي، الهدف التصنيفية، المقدرة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

This study aimed to measure the estimated taxonomic level 

behavioral objectives according to Bloom's Taxonomy to the Arab 

language teachers in private basic schools in Amman, Jordan. To achieve 

the goal of the study suitable sample was chosen consisted of )271) male 

and female teachers. The researcher prepared a test to measure the 

classification ability of the behaviors objectives according to three 

domain: cognitive affective and psychomotor domain. The variability of 

the test were assured.  

The study showed the following results.  

1. The mean of the classification ability of the behavioral objectives to 

the tlrabic language teachers was moderate degree. Whereas the mean 

of classification ability according to cognitive domain was )18.88). 

The mean classification ability )12.45) according to the affective 

domain, and )9.25) according to the psychomotor domain.  

2. Ther is significany differenees in the samp;e responses in the ability 

areas of behavioral goals combined attributed to the differences of 

gender qualification, and the experience of Arabic language teachers 

in private basic schools.  

 

 

Keywords: Estimated taxonomic, behavioral goal, Bloom's Taxonomy.
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 األول الفصل

 هاوأهميت الدراسة خلفية

 مقدمة

 التدريس، في تستخدم جديدة وطرق أنماط وظهور المعاصرة التربوية االتجاهات ضوء في

 إعداده برامج في النظر إعادة وبالتالي المستقبلية، المعلم أدوار في تغييرا   إلى الحاجة يتضح

 تطلبي ذلك فإن فاعلة البرامج هذه تكون ولكي المعاصرة، والتحديات األدوار ضوء على وتدريبه

 أوجه تخطى التطوير هذا خالل من يتم لكي وأساليبها، وآلياته أهدافها في سواء لها تطوير إحداث

  مهنيا . وتنميته المعلم إعداد في المعاصرة االتجاهات مواكبة في ورغبة الحالية، القصور

 لمجا في المهمة التربوية العملية فعاليات إحدى تعتبر العملية فالتربية ذلك ضوء وفي

 العملية في الرئيس الدور يمثل المعلم أن وبما ،هافك التعليمية المراحل في وتدريهم المعلمين إعداد

 األساسي، هاكومحر  المهنة عصب لكونه والدراسة باالهتمام إعداده يحظى أن البد كان التعليمة،

 نجم،) هنميتوت المجتمع تطوير عوامل من وعامل التربية، أهداف تحقيق عن األول ؤولالمس فهو

 إذ م،يالتعل فاعلية تكون ه،توكفاء مقدرته وبمقدار التعليمية، المنظومة أساس فالمعلم ،(2010

 ذخيرة وهو ،(2010مطر،) الكفوء المعلم غياب في الدراسية، والمناهج المادية اإلمكانات ائلتتض

 ،المعلم ذلك به يتصف ما على ،كبيرا   اعتمادا   يعتمد إنما بأكمله، جيل ّونتك أن ذلك كبرى؛ قوية

 إحداث على للمقدرة يؤهله مما ،احـبنج هـمهمت أداء ىـعل ةـتعين ،ةـوتربوي شخصية سمات من
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 ،هـالفعال  هـدروس لوتجع ،الناجح المعلم نعـتص يـالت يـه درةـالمق وهذه ،طالبه سلوك في تغيير

 .(2116 ،العجمي) ودةـالمنش ائجـالنت قـوتحق ،حـواض رـأث ذات

 زالت وما كانت يـالت ألمورم اأه نـم ،هـل والتدريب المعلم إلعداد التطوير موضوع عدوي

 بإعداد التربوية مؤسساتال امـإهتم ءاـج اـهن نـوم ،وإصالح تطوير لعملية االهتمام محور

 .  (2111 ،مطر) واعدادهم وتدريبهم المعلمين

 ،النظري بـالجان: اـهم لينامـمتك انبينـج ىـعل، دريسـللت المهني اإلعداد عمليةركز وت

 بالتربية المتعلق يـالعمل بـوالجان، نفسـال مـوعل ةـالتربي علوم في النظريه بالدراسات المتعلق

 على ومهاراته قدراته وتضع، عـالواق عـم رهـمباش هـمواجه يـف ،المعلم الطالب لتجع التي ،العملية

 ،التعليمية العملية لمعايشه المعلمين هـللطلب هـحقيقي هـفرص ةـالعملي ةـفالتربي، ةـالتجرب محك

 .(2114 ،العطاب) أدائهم لتحسين يحتاجونها يـالت، يةـالتدريس اراتـالمه فـمختل ىـعل وتدريبهم

ف بدقه ما ـذ لتصـب للتالميـارات تُكتـا عبـى أنهـتعريف األهداف التدريسية عل يمكنو

ويساعد فهم ، ةـة معينديـدة تدريسـأو وح ةـدريس حصـن تـم ءاـبه بعد االنتهالقيام  نهمكيم

، نجاح الموقف التعليمي ىـيم علـيط للتعلـد التخطـا عنـتوياتها وأنماطهـنيف مسـوتص، خصائصها

وافر ـدم تـوع، ينـالمعلمكفائة  وعدم ، تـيق الوقكضـباب ـن األسـد مـة  العديـونتيج، الحظؤ ولس

ه ـدريس وتطبيقـيط التـإن تخطـف، التدريسيبئ العل ثقو، التعليمية الالزمةل ائـات والوسـاإلمكان

ى ـإلل وـدون الوص، قـم والتطبيـة والفهـلمعرفكادني ـي المتـا يتجاوز الجانب المعرفـادراً مـن

ى الجانب ـك إلـاوز ذلـدر أن يتجـين كما ،دودهـاالت محـوالتقويم إال في حكيب والترل التحلي
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الشخصية السويه  تشكيلي ـفل اـفع كلـاهم بشـذي يسـال، يـوالجانب المهاري األدائ، العاطفي

 .  (1984، سعاده) للتالميذ

ه أو نسق ـتخدام خطـأو اس ء،األدالوك أو ـه السـبدالل ددةـصوغ أهداف تعليمية مح يعدو

ين قائمة الكفايات ـن بـه مـداف أدائيـوأه، وأهداف انفعاليه، معين لتصنيفها إلى أهداف معرفيه

 .(1978، الخطيب)للمعلمين التعليمية 

 :  وأسئلتها الدراسة مشكلة

 تحقيق يـف حـواض عفـض ودـوج ظـالح ،التدريس ميدان في الباحث لعم لخال من

، (1999 ل،زاــن) ةـدراس ـلمث اتـالدراس ضـبع رتـأظه وقد ،األهداف لهذه العربية اللغة معلمي

 مما ،كيةالسلو ألهدافا تحقيق ىــعل ينــالمعلم درةــق يــف عفــض ودــوج، (2114يديــوالرش)

 المدارس معلمي لدى التصنيفية درةـالمق انـلبي يليةـتفص ةـدراس اءإجر الباحث من استدعى

 وقد. الحكومية المدارس على المطبقة ابقةـالس اتـالدراس عـم ائجـالنت ذهـه ومقارنة ،الخاصة

 :اآلتية األسئلة عن االجابة إلى الدراسة هدفت

 األساسية ةـحلللمر ةـالعربي ةـاللغ يـمعلم لدى السلوكية لألهداف التصنيفية المقدرة مستوى ما 

 ؟عمان في الخاصة المدارس في

 ائيةـإحص دالله ذات فروق توجد له (1.15=a) لألهداف نيفيةـالتص درةـالمق توىـمس يـف 

 المعلم نسلج تعزى انـعم يـف ةـالخاص دارسـالم في األساسية المرحلة معلمي لدى كيةالسلو

 ؟وخبرته العلمي لوالمؤه
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 :  الدراسة أهمية

 على تساعد سليم كلبش السلوكية لألهداف التصنيفية المقدرة أن من الدراسة أهمية تنبع

 معينة أهداف تحقيق نحو موجهاً يكون أن من بد ال الناجح لفالعم ،للرؤية العام الوضوح

 ضياع هذا وفي ،الخطأ من واضحة نسبة هوفي المحاولة من نوعاً لالعم يكونس وإال ،ومقبولة

 األهداف صياغة عند عنه لالبتعاد المطلوب هي األمر حقيقة في الفوضى وهذه ،والوقت للجهد

 والختيار ،المناسبة التعليمي النشاط أوجه الختيار ضرورياً األهداف تحديد نكو وذلك ؛كيةالسلو

 . السليم التقييم

 :الدراسة هذه من يسفيد أن لالمؤم ومن

 بلوم تصنيف حسب كيةالسلو لألهداف التصنيفية للمقدرة تحقيقهم لخال من لمعلمونا. 

 المعلمين لوتأهي ،العلمية المناهج مخططو   . 

 :  الدراسة أهداف

 حسب كيةالسلو لألهداف التصنيفية المقدرة مستوى إلى التعرف الدراسة هذه هدفت

 بعضوء ض في ،عمان في األساسية ةالخاص المدارس في العربية اللغة معلمي لدى بلوم تصنيف

 .  التدريس( لمجا في والخبرة ،)الجنس المتغيرات

 :  الدراسة حدود

 2117 – 2113عام من لاألو الدراسي لالفص لخال الدراسة ءاءاجر تم :الزمانية الحدود. 
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 عمان العاصمة في الخاصة المدارس في تطبيقها تم :المكانية الحدود  . 

 المدارس في المعلمين اءآر على التعرف إلى الدراسة هذه رتاقتص :الموضوعية الحدود 

 السلوكية لألهداف لللمجا التصنيفية المقدرة تواقر درجة في عمان العاصمة في الخاصة

 .التدريس في والخبرة الجنس بمتغير تأثرها ودرجة، لديهم بلوم تصنيف حسب

 عمان العاصمة في ألساسيةا لخاصةا المدارس في العربية اللغة معلمو :البشرية الحدود. 

 :اإلجرائيه التعريفات

 التي الصياغةتلك " بأنها، (95، 1993)الدمرداش،  عرفها :()مفاهيمياا التصنيفية المقدرة 

 تعليميه بخبرة مروره لخال من يذـالتلم لدي إحداثه المرجوا التغير عن ووضوح بدقه تعبر

 في نحدثه أن نريد مقترحاً تغيراً تصف بعباره عنه يعبر مقصد بأنها سعاده فها)ويعر" معينة

 أنه كما ،تعليميه خبرة ينهي عندما المتعلم بنجاح عليه يكونس ما تصف عباره وهو ،التلميذ

 ،سعاده) إظهاره على قادراً المتعلم يكون أن ليؤم اءاألد أو السلوك من لنمط وصف

 .(1983،وخلفية

 الباحث أعده الذي االختبار في لمستجيبا عليها لسيحص التي الدرجة بأنها إجرائّيا وتعرف 

 .الدراسة لهذه قصديا

 التي التعليمية واألغراض المقاصد هي :()مفاهيمياا بلوم تصنيف حسب المعرفي لالمجا 

 األهداف هذه وتتحقق ،المتعلم عند التعلم لعملية العقلي المعرفي الجانب وتطور نمو لتتناو

 (.2117 ،العمر) التدريسية الوحده أو الدرس بنهاية غالباً
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 العقلية العمليات أو المقدرات على تركز التي األهداف ليشم بأنه (2115) الخليفة وأضاف 

 الخاصة واألساليب الطرق ومعرفة والتذكير الفهم وعمليات الحقائق بمعرفة لتتص التي

 .  والتعميمات والمبادئ المفاهيم ناءوب المعلومات بمعالجة

  فيه يكتسب الذي لالمجا ذلك بأنه (إجرائياً) بلوم تصنيف حسب المعرفي لالمجا ويعرف 

 التي المعرفة من وغيرها وحقائق ونظريات بمعلومات تتعلق وذهنيه عقليه معرفة الطالب

 وأن ل،يحل وأن ،الطالب يقرأ أن: لمثا الذاكره لوتشغي والتفكير لالعق لإعما منه تتطلب

 تندرج التي األهداف من الخ...  ،يكتشف وأن ،يصمم وأن ،يقارن وأن، يفسر وأن ،يفترض

 .اإلدراكي المعرفي النمط تحت

  القيم وتنمية وتطويره للمتعلم المشاعر بتنمية يهتم لالمجا وهذا :الوجداني لالمجا 

 .(2117 ،العمر) عنده واالهتمامات واالتجاهات لوالميو والمعتقدات

 على والقائمة ،والتقاليد العقائد من المستمدة بالقيم المرتبطه األهداف بأنه اجرائيا ويعرف 

 أو ،األشخاص: تجاه وجدانياً سلوكاً يسلك لكي ؛بوجدانه للمتعلم تقدم التي المعلومات ربط

 ،والمواقف التقدير وأوجه ل،والميو ء،باآلرا ،األهداف تلك وتتعلق. الموضوعات أو ءاألشيا

 .الحياة مع التكيف وأساليب ،والقيم االتجاهات أو
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  اليدوية بالمعالجة المرتبطة باألهداف يعنى :حركيالنفس لالمجا Manipulation والمهارات 

. (الخ.....حبك ،رسم ،قص( والرسم والكتابة كالكالم ،الحسي الحركي والتآزر ،الحركية

 .(1985،نشواتي)

 والجسم الدماغ لإعما أدائها يتطلب الذي النفسحركية المهارات هو بأنه اجرائيا ويعرف 

 .العصبي والجهاز
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 الثاني لالفص

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

 التصنيفية المقدرة تعريف على يحتوي الذي النظري اإلطار على الجانب هذا ليشم

 ،السابقة الدراسات كذلكو لالمجا هذا في والباحثون الدارسون به ءجا وما ،التتعليمية لألهداف

 .لذلك توضيح يلي وبما

 :النظري اإلطار: أولً

 المعرفية ومجاالتها السلوكية األهداف ومفهوم التصنيفية المقدرة مفهوم لالفص هذا لتناو

 وأسباب السلوكية األهداف أهمية ثم ل،مجا كل لداخ ومستوياتها والنفسحركية والوجدانية

 .لذلك لتفصي يلي وفيما ،صياغتها وشروط اشتقاقها ومصادر ووظائفها استخدامها

 :  التصنيفية المقدرة مفهوم

 اـمجاالته يةـالتدريس دافـاأله نيفـتص أنه على التصنيفية المقدرة مفهوم يعرف

 داف علىـن األهـة مـمجموع ةـالطلب ءاـإعط دـبع وذلك ،حده على لمجا كل لداخ ومستوياتها

 وتتمحور، لاـالمج كـذل ـلداخ توياتهاـمس بـحس األهداف هذه تصنيف ثم ومن ،الواحد لالمجا

 :  السلوكية هدافاأل تصنيف لحو المقدرة هذه
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 :السلوكية األهداف مفهوم

 المجرده اللفظيه الصياغات من مجموعة عن عباره بأنه: عام كلبش الهدف يعرف

 آخرون ويعرفه ،والسالسة والواقعية بالوضوح تمتاز أن ويجب ،ما شي لتحقيق واضعها يضعها

 وتأثرهم المواقف مع علهمتفا نتيجة الطلبة يكتسبها أن المتوقع االيجابية كياتالسلو إحدى بأنه

 ثالثة مجاالت إلى لتنفيذها الالزم والزمن والوظيفة المضمون بحسب األهداف وتقسم ،بعناصرها

 .  الدروس وتقويم تخطيط تنفيذ عند األهداف تحديد اهمية على التعرف بعد تفصيلها سيتم

 يالتعلم للناتج والمحدد ،والواضح ،الدقيق الوصف" بأنه كيالسلو الهدف ويعرف

 .  (2116 ،السمامعه)" والمالحظة للقياس لقاب سلوك هيئة على المتعلم من تحقيقه المرغوب

 الذي النشاط نتيجة المتعلم لدى يتحقق أن فيه المرغوب السلوك" بأنه لككذ ويعرف

 ،الدريج) والتقويم والقياس المالحظه موضع يكون ألن لالقاب السلوك وهو ،المدرس يزاوله

2111)  . 

 يمكنو ،السلوك توضح التي اللغوية الصياغة من ءجز" بأنه (2111) لقطاميا ويعرفه

 . التعليمي الموقف في داءاأل على القدرة له المتعلم يكون أن المتوقع من يكونو ،مالحظته قياسه

 تكياالسلو لبعض مجموعات: بأنها السلوكية األهداف (2111) المجالي فويعر

 ييرالتغ لأشكا لكافة دقيق موضوعي وصف وهي ،مالتعل عند تحقيقها المراد واإلنجازات

 .المطلوبة التعليمية بالخبرة مرورهم بعد الطلبة سلوك في إحداثها المطلوب
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 لألهداف لاألمث التصنيف على والتقويم والقياس المناهج ءخبرا بين إتفاق وهناك

، Cognitive ىـــرفــمعـــال: هي ،مجاالت ثالثة إلى تقسيمعا إلى عمدوا فقد ،السلوكية

      .Psychomotorالنفسحركيو ،Affectiveىــوالوجدان

 المعقدة المتعلمة الشخصية مع لالتعام صعوبة لخال من المستويات لهذه االهمية وتأتي

 هو التصنيف من الغاية أن بمعنى ،وفريده متكاملة الشخصية أن العلم مع ،إجمالية بصوره

 (2115،سميري) :كالتالي لمجاالتا هذه توضيح يمكنو ،المتعلمين على لالتسهي

 .(2111،مرزوق)، (2114،عوده)

 (The Cognitive Domain)المعرفي  لالمجا: أولً

 المعرفية والقدرات األهداف تكون إذ ،العقلية والمهارات ،بالمعرفة لالمجا هذا يتعلق

 اتويــمست ستة إلى (1985) عام بلوم ووصنفها ،اللفظي السلوك في التعديالت تقتضي التي

 استخدام تقتضي المستويات هذه أن ذلك في السبب ويعود"؛ المعرفية المستويات مــلــس" تسمى

 :المستويات لهذه توضيح يلي وفيما ،العقلية القدرات

 :(Recall Knowledge) المعرفة –ذكرالت مستوى  .0

 المستوى هذا لويشم ،للمعلومات والتكرار واالسترجاع ذكرالت على المتعلم قدرة وهي

 :  اآلتيه المعرفية الجوانب

 األحداث وبعض ،واألشخاص التواريخ لمث ،محددة حقائق على التعرف . 

 اللفظية وغير اللفظية والدالالت الرموز معرفة نحو ،المصطلحات على التعرفه. 
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 االصطالحات على التعرف. 

 يةوالعلم الثقافية واألخبار ،والغربية االسالمية اتجاهات لمث ،االتجاهات التسلسالت التعرف، 

 .وغيرها

 والفئات العامة وغير العامة التصنيفات على التعرف. 

 والجزئية الكاملة المعايير على التعرف. 

 البحثية الطرائق أو المنهجيات على التعرف. 

 بعضها مع وربطهما ،والحديثة القديمة النظريات لمث ،والمجردات على العموميات التعرف، 

 .بأنواعها والتراكيب

 طريق عن ءسوا وللمعارف ،للمعلومات ذكرالت في المستوى هذا ريفتع بداية لويتمث

 :لمث ،المستوى لهذا صياغتها يتم أفعاال وهناك. ضمنيا معرفتها أو ،الذاكره من لها ءاالستدعا

 يتذكر  ُيعرف  يحدد 

 يعدد  يسمي  يذكر 

 يتعرف  يرتب  

  يضع في قائمة  يحفظ  
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 :  Comprehensionالستيعاب  أو الفهم مستوى .7

 :  يلي ما لخال من وتكون ،للمتعلم الفاعلة القدرةل خال من وتظهر

 واالستفادة فهمها وتمكين معينة ماده تضمنها التي والمعارف المعلومات لاستقبا على القدرة 

 .  حتى منها

 ترجمة أخرى صيغة الى صيغة من والمعارف المعلومات لهذه لالتحوي على القدرة 

 .  وتفسيرها وماتـالمعل

 ما استرجاع طلبته من يطلب الحفظ حالة في المعلم أن حيث والحفظ الفهم بين قالتفري 

 ،المدرسي الكتاب في وردت التي ،األصلية الصورة بنفس ،تهاكرذ في معلومات من اختزن

 ،األصلية عن مختلفة عبارات في وتدويرها األفكار صياغة منه يطلب فإنه ،الفهم في أما

 :  هي ،عمليات ثالثة لخال من لفهما على القدرة على لاالستدال ويتم

 الترجمه  . 

 التفسير  . 

 الجر حروف على التعرف لمث ،معينة ظاهره إحداث في تسهم التي ل،العوام استناج 

 .  (2115 ،المال) المرادفات على التعرف وأيضا ،الحروف هذه تحويها التي والمعاني
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 :العربية اللغة مقرر لخال من ذلك على األمثلة ومن

 ،الفهم أمثلة من وغيرها ؟والنحو اللغة في والبصرين الكوفيين بين االختالف بأسبا ما

 إدراك على بالقدرة لتمث الفهم بأن نستنج سبق ما لخال ومن، المعلم عليها يتدرب أن يجب التي

 : لخال من ،الطلبة يتعلمها أن يمكن التي المادة معنى

 وتكوينها ،بمفردة األلفاظ صياغة على القدرة  . 

 الفكرة تنظيم وإعاده وشرح تلخيص على ةالقدر . 

 المستوى هذا في تستخدم التي لاألفعا ومن: 

 يفسر -  يميز -  يستنتج   

 يلخص -  ليحو -  يتنبأ 

 يصنف -  يحدد -  يعبر 

 :Application التطبيق مستوى  .5

 االستعامالت كافة في وللنظريات وللمعارف للمعلومات التوظيف على القدرة في لويتمث

   المستوى: هذا في تستخدم التي لاألفعا ومن. الجديده المواقف أو ،مةالتعلي

 ليمث -  أمثله يضرب -   يطبق 

 يعمم -   يربط -   ليستعم 
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 ينظم -                  يطور -               يختار 

 ليشغ -              يوظف              

 يمارس -              يبرهن. 

 .المستوى هذا في األسئله أنواع في اختالف وهناك

 :Analysis لالتحلي مستوى .4

 على والتعرف منها تتكون التي للمعلومات لالتحلي أو التجزئه على القدرة وهي

 .  ءاألجزا بين العالقات

 أو ،التعليمية للماده" ءوالتجزي لالتحلي" التفكيك على الطالب عند القدرة إلى واإلشارة

 في يساعد مما ،للعالقات واإلدراك ،لها الرئيسيه ءواألجزا اتكونالم إلى الواحدة الفكرة تقسيم

 .  (2111،القطامي): لمث أفعاالً األهداف هذه صياغة في وتستخدم. بنيتها فهم

 يفرق - يصنف -  يفكك               

 يدقق  - ليفص -  ليحل 

 يقارن - يختار -  يميز             

 يستخلص - يجزئ -  يقسم 

 تجيستن - يستخرج -  يختبر. 
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 :  Synthesisالتركيب  مستوى .3

 أنماط تكوين أو ل،متكام ل لتكوين ءاألجزا أو العناصر جمع على الطلبة قدرة وهو  

 الوحدات بين التأليف على الطلبة قدرة لخال من ذلك ويظهر، أصالً موجودة غير كيبوترا

 ،السابق العلم لخال من جديده اءأشي إلنتاج ،جديدة كلية بنية كلتشي يتم بحيث ،الجديده والعناصر

 :  المستوى هذا في تسخدم التي لاألفعا ومن. اإلبداعي لالعم وتنمية التفكير للطلبة يتيح إذ

   يرتب -                       ينتج -                     يؤلف -

   يضع -                       يصمم-                      يعيد -

   يركب -                     يبتكر -                     ينسق -

     ليعد -                      يخترع -                     يقترح -

  : Evaluation التقويم مستوى .6

 المعايير وفق األفكار أو لاألعما قيمة لحو أحكام إصدار على الطلبة قدرة يعني وهو

 :  األهداف هذه اغةصي في تستخدم التي لاألفعا ومن ،عليها المتعارف

   في ليجاد -  قراراً يتخذ -   ينقد -

    يدعم -  على يحكم  -   يقدر -

  يفّند  -  يصحح -  كماح يصدر -
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، (2119 ،سالم)، (1999ل،نزا) :(The Affective Daomain) الوجداني لالمجا ثانياً:

  .  (2111 ،رجب)

 االتجاهات في أكانت ءسوا راتالتغي تصف التى األهداف على يحتوي الذي لالمجا هو

 ويعود ،الصعبة المجاالت من لالمجا هذا ويعد ،القيم أو التقديرات أو لالميو أو االهتمامات أم

 بالموثوقية تتصف بحيث لالمجا هذا اتكونلم اإلجرائيه التعريفات وجود عدم إلى ذلك

 في يبطن ما غير علمالمت يظهر قد أنه حيث ،وخادعة موقفية التعلمية نواتجه أن كما ،والصدق

 .  داخله

 وتر على المؤكدة األهداف: "بأنها (1985) االنفعالية األهداف بأنها بلوم ويعرفها

 الرفض من درجة أو ،الفرد من الخارجة االنفعاالت بعض وتر على تضرب التي أو المشاعر

 المختارة الظواهر ببعض البسيطة المجردة االهتمامات بين العاطفيه األهداف وتتفاوت ل،التقب أو

 . داخلياً متناسقة تكون لكنها المعقدة والضمير للخلق الصفات وبين

 :هي مستويات خمسه إلي لالمجا ا هذ تقسيم وتم

 :Receiving )النتباه( لالستقبا .0

 بإثاره يختص التدريسية الناحية ومن ،بظاهرة أو ما بمثير للمتعلم االهتمام لخال من يكونو

 من الفئه هذة في التعلم نواتج وتتفاوت ،ما لقضية وتوجيهه ،نتباهها ولفت ،المتعلم وجذب اهتمام

 لاالستقبا لويمث. المتعلم جانب من االنتقائى االهتمام إلى ،معينة ءأشيا بوجود البسيط الوعى
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 أهداف صياغة في تستخدم التي لاألفعا أمثلة ومن. الوجداني لالمجا في التعلم مستويات أدنى

 :  المستوى هذا على الدرس

 ..يختار –  ..ليسأ -

 ..ليتقب -   ..يتابع -  ..يصف -

 :Responseالستجابة  .7

 مطلوبة المشاركة هذه كانت ءسوا الفاعلة المشاركة المستوى هذا في الطلبة يظهر

 .تطوعية أم ،منهم

 :لمث المستوى هذا أهداف صياغة في لأفعا استخدام ويتم

 عن يبتعد -   ..ـل يتحمس -  على ليقب -

 إلى ليمي - ـب إعجابه ييبد -

 :Valuing )التقييم( التثمين .5

 وعملية ،معينة بظاهره أو ،معين بسلوك أو ،ما ءشي المتعلم يعطيها التى القيمة وتعرف

 .ما ةقضّي نحو سلوكه توجه ،المتعلم وجدان في ما قيمة تكون إلى تشير القيمة ءإعطا

 .واالتساق بالثبات يتصف الذي بالسلوك تتعلق الفئه هذه التعلم ومخرجات
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 :Organizationالتنظيم  .4

 ،القيمة مفهوم ابـــباكتس يكون إذ ،قيميا يبدأ نظاما لنفسه الفرد تكوين لخال من يكونو

 يمكن لب ،ثابت غير للمتعلم القيمي البناء وهذا ،بينها العالقات وتحديد بعضها مع القيم مقارنة ثم

 .  جديده لقيم إكسابه مع لتعدي فيه يحدث أن

 :المستوى هذا أهداف صياغة في تستخدم التي لاألفعا ومن

 في يعتقد -

 ــب يؤمن -

 .لسبي في يضحي -

 :(7100،رجب) Chaaracterizationبالقيمة الوسم أو الذات كلتش .3

 في األخير المستوى وهو ،المتعلم سلوك للقيمة لالتَكام لخال من الذات تشكيل يكون

 لللمجا" لكراثيو" أعده الذي التصنيف وفق ،عالياالنف أو الوجداني أو القيمي المستوى

 المواقف بعض في يكررها ،به خاصه صفات له المستوى هذا في المتعلم فسلوك ،الوجداني

 :المستوى ذلك على األمثلة ومن ،حدوثه لقب وتوقعه به التنبؤ على يساعده مما ،المتعددة

 .من يتحقق -

 .يواظب -
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 :(The Psychomotor Domain) النفسحركي لالمجا ثالثاً:

 به ونقصد ،الحركات بين والتنسييق الحركية الجسمية الجوانب بتنمية لاتص ما هو

 .  (النفسحركي ل)المجا

 كماوهي ،مستويات سبعة إلى لالمجا هذا (Simpson, 1966) ونسمبس صنف وقد

 :  (2111 ،سعادة) هاذكر

 :Peraceptionالحسي الدراك مستوى .0

  يكونو ،الحركي النشاط في تساعد التي الحسية األعضاء اماستخد لخال من يكونو

 تناسب التي واألدوار الواجبات واختيار ،واعي حسي إدراك لخال من المستوى هذا

 .لالعم

 :Setالستعداد  أو لالمي مستوى .7

 أم جسميا لالعم ذلك أكان ءسوا ل،العم من معين بنوع للقيام المعلم استعداد في تكمن

 لهذه يكونو ل،العم في الرغبة وفق كله بهذا وتقوم ،واالنفعاالت العواطف قوف ذهنيا أم عقليا

 .واتقان حيوية في الوظائف ءأدا في بعضها على تأثير الثالث األنواع

 :Guided Responseالموجهه الستجابه مستوى  .5

 مرحلة لتشم التي المرحلة تلك ،الصعبة المهارات لتعليم األولى بالمرحلة االهتمام

  أمامه. المدرس فعلها لمهارة الطالب إعادة نحو ،لتقليدوا المحاكاة



21 

 

   : Mechanismالتعويد أو اآلليه مستوى .4

 .(اعتيادية) المطلوب وفق تعليمها تم التي االستجابات تكون عندما الجهد لبتفعي االهتمام

 :Complex or Overt Reponseالمعقدة الظاهرية الستجابه مستوى .3

 المختلفة والحركات األنماط من مجموعة لخال من ،اتللحرك المحترف ءباألدا االهتمام

 الطاقة لبذ من الممكنه الدرجات لوبأق ،األداء في ودقة ومهارة وبسرعة هنا ءهالكفا وتقاس

 .  والجهد

 :Adaptation لالتعدي أو التكيف مستوى .6

 لكي الحركية أنماطه ليعد أن الشخص يستطيع إذ ،جداً كبيرة بدرجة بالمهارات االهتمام

 . بها الخاصة المتطلبات مع تتماشى أو ،المشكالت من معينة مشكله وضع اسبتن

 :  Originationاإلبداع أو األصالة مستوى .2

 أوضاعا أو خاصه مشكله تناسب التي الحركات من الجديده األنماط إيجاد على تركيزال

 كبيرة بدرجة المطورة المهارات على المبني اإلبداع على التعليمية النتاجات هذه تؤكدو. معيناً

 .  (1991،سعاده)

 :السلوكية المدرسة

 هذه وجاءت الستينات نهاية حتى واستمر الخمسينات بداية في يظهر سلوكيال االتجاه بدأ

 على تركز أنها نجد لذا ،اإلنسانية والمدرسة الكالسيكية المدرسة في الثغرات لتسد المدرسة



21 

 

 الوقت نفس وفي مرتفعاً اإلنتاج يكون أن ىعل لتعم فهي (اإلنسانية والعالقات اإلنتاج) الجانبين

 ويركز.  (2112 ،الشلعوط) ورغباتهم وميولهم األفراد لحاجات وإشباع تفهم هناك يكون

 والجماعات الفردية والمبادرات الجماعة وديناميكية والحوافز الدوافع على تفكيرهم السلوكيون

 األخرى التنظيمية والجوانب والتنظيم دالفر بين التبادلية بالعالقة االهتمام بجانب ،الرسمية غير

 .  (2111 ،تقي ،هوانه) ذلك وغير المحيطة الخارجية والبيئة التكنولوجيا لمث

 على الفعالة القيادة أنماط تحديد في اإلنساني السلوك على السلوكية المدرسة وتعتمد

 يمتلك لالفعا دالقائ أن وتفترض ،القائد سمات في موجود غير الفعالة القيادة مؤشر أن أساس

 من درجة بأعلى المتوخاة األهداف تحقيق لأج من اآلخرين لقيادة محدداً لقيادة محدداً قيادياً نمطاً

 (Hanson, 1979) المعنوية والروح اإلنتاجية

 : السلوكية األهداف هميةأ

 وطرق وأساليب والتقويم ،األهداف) المنهج عناصر أهم من السلوكية األهداف تعتبر

 لتحقيق وذلك ،الطلبة إلى وتنقله ،المطلوب للمستوى التحقيق تبين التي فهي (توىالتدريس المح

 وقد. (213ص، 2115،عطيه) النمو يحقق بما والبيئة األفرد بين التوازنات من الممكن القدر

 ،التعليمية العملية في تحديد األهداف اهمية على السلوكية األهداف لمجا في التربوي األدب أكد

 عملية أي ألن وذلك الدراسة حجره لداخ وتنفيذه ،للتدريس بالتخطيط بارز ردو تحقيق وعلى

 للعوائد واضح تفهم ضوء في ونفذت خططت هي إذا والفاعلية الداللة من المزيد تكتسب تعليميه

 . (18ص، 2111، نشوان) يحققوها أن التالميذ من يتوقع التي التعليمية النتاجات أو
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 مختصين لقب من الحاضر وقتنا في البالغ هتمامباال السلوكية األهداف حظيت وقد

 وجرونلند Magerوميجر Taylorتايلور) التدريس وطرق بالمناهج عالقة لهم ومحكمين

Gronand أن علينا كان بقوله إذا السلوكية األهداف اهمية إلى (تايلور) يشير حيث (وغيرهم 

 يكون أن للغاية الضروري من إنهف. باستمرار لتحسينه جهوداً لنبذ وأن تربوياً برنامجاً نخطط

 المعايير بمثابة تصبح األهداف بحيث ،إليها لنص أن نريد التي لألهداف اإلدراك بعض لدينا

، واالختبارات، التدريب أساليب وتعد ،محتوياتها وتنظم المواد تختار ضوئها في التي

 .  (16ص، 1982،تايلور) التقويم أساليب من وغيرها، واالمتحانات

 :  السلوكية األهداف لعمااست أسباب

 المناهج اءوبن ،السلوكية األهداف صياغة في الباحثين من كثر اهتم الخمسينات نهاية في

 .(2111،وصفي)، (2115 ،سميري) أهمها ةعّد ألسباب وذلك ،وتنميتها

 .سلوكيال النفس علم في الدراسات من النتائج تأثير .1

 .   (التقليدي) القديم المنهج في التفكير لتحقيق العليا بالعمليات االهتمام عدم .2

 .   للماده الطلبة حفظ مستوى من لالتقلي إلى الحاجة .6

 .   المنهج في للطلبة والمهاري الوجداني الجانبين من كلب االهتمام قلة .4

 إلى بحاجة يجعله بما تخطيطه و المنهج إعداد عملية في المدرس إشراك اهمية على التأكيد .5

 بعد الطالب لدى تتبلور أن يجب التي السلوك أنواع تبين بطريقة تحقيقها يروم األهداف بيان

 .   تعلمه
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 نحو توجهت أنها حيث للمدرس فائدة أكثر لتكون المعلم لدلي في السلوكية األهداف تضمين .3

 .   التدريس في التقويم وأساليب األنشطة

 .  المادة في المهمة البؤر تحديد إلى الحاجة .7

 :السلوكية األهداف وظائف

 تحدد المستويات وهذه ،المختلفة المستويات على تصاغ ما كثير التربوية النتائج إن

 عند االجتماعية المسؤولية تنمية أو ،الثقافة لونق المجتمع بناء إعاده لمث للتعليم العريضة الغايات

 .(2119،سالم) االبتكار أو الذاتي األكتفاء أو للفرد النمو أقصى توفير أو ،األفراد

 التعليمية البرامج على الغالب االتجاه تحديد هي األهداف لتحديد اسيةاألس والوظيفة

 فلسفه بأنه يوصف أن يمكن ما تحدد المستوى هذا في واألهداف. عليه تؤكد التي والنواحي

 برنامج في وقيمه األفراد وحاجات ،وقيمه المجتمع حاجات ترجمة نحو خطوة وهذه. تربوية

 . تعليمي

 مادة كل فإن ،عاماً تعليمياً هدفاً الناقد الهادف التفكير تنمية عّدي أن يمكن ،هذا علىء فبنا

 لصياغة به لتستد ما إلى حاجة في فهي وبذلك ،مختلفة بطريقة تنميته في اسهمت قد دراسيه

 تحديد على لالعم ويعد ،واألدب الحياة بين العالقة معرفة لمث ،بها خاصه صياغة األهداف

 في وتسهم الدوافع تحقق التي هي األهداف الن منهج أي للعم الخطوات لأو من األهداف

 ،للمنهج واالنجاز النجاح تحقيق في المدى لبيان المناسبة التعليمية لللوسائ واألختيار التحديد

 .(2111، رجب) الحركيةو والجسمية والنفسية العقلية المتعلم لشخصية مميزات وتوفير
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 : السلوكية األهداف خصائص

 ،المال):أهمها ،الخصائص من مجموعة السلوكية لألهداف أن الباحثون اتفاق تم

 .(2115 ،سميري)، (2115

 .  تقويمه ليسه كي ،سلوكيال الهدف مالحظة .1

 .  أدائه في يرغب والذي تحقيقه المتوقع النتاج إلى إشاراته .2

 .  محددة وظروف محددة زمنية فترة في تحقيقه بامكانية الهدف اتصاف .6

 .معينة وظروف أداء ومحتوى تسلوكيا   من تشكيله تمي بأنه سلوكيال الهدف اتصاف .4

 .  األهداف هذه وفق الطلبة واختيارات حاجات مراعاة  .5

 مصادر من السلوكية األهداف تشتق :الصفي للتعلم السلوكية التعليمية األهداف اشتقاق مصادر

 .  (2111،وصفي)، (1999 ل،نزا): التربويون إليها أشار متعددة

 .  التربوي النظام عليها يقوم تيال التربوية الفلسفة .1

 .  للتربية العامة األهداف .2

 .  بها علمي التي التعليمية للمرحلة العامة األهداف .6

 . بتعليمه المعلم يقوم الذي (الموضوع) للمادة العامة األهداف .4

 .  المحدد الدراسي بالموضوع االخاصة األهداف .5
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 .  للطالب النمائية الخصائص .3

   .المنهجية المعرفة طبيعة .7

 أشارت :الجيد( سلوكيال الهدف )صفات التدريسية السلوكية األهداف صياغة شروط

 :ومنها الشروط هذه إلى (2115،سميري)

 .  واضحا الهدف يكون أن .1

 .  محددا هدف يكون ان .2

 .  وتقويمه مالحظته و قياسه يمكن سلوك له الهدف يكون أن .6

 . المتعددة النواتج ينب االختالط يتم ال حتى ،واحد تعليمي ناتج للهدف يكون أن .4

 .  الطلبة وإمكانات وقدرات الهدف بين تناسب هناك يكون أن .5

 .مفهوم إجرائي توضيحي بسلوك السلوكية األهداف صياغة يتم .3

 :األخرى المنهاج بعناصر األهداف عالقة

 أساسية ،كونها التربوية األهداف من تعتبر التربوي المنهاج عناصر مختلف أن يتبين

 تحديد أن وذلك ،متطلباتها لتنفيذ والبرامج الخطط وضع لأج من التعليمية للعملية وضرورية

 لالوسائ واختيار والطريقة المحتوى وتحديد الطريق رسم على تساعد التربوية األهداف

 لوأعما مناهجنا تقويم على تساعدنا أنها كما األهداف تحقيق على تساعد التي المناسبة واألدوات

 .(1997 ،محمد) طالبنا
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 يسير خطة وله مضمون له النشاط كون التعليمية لوالوسائ األنشطة تأتي ذللك بعدو   

 إذا تعليمياً يكونو المعلم به قام إذا تعليياً النشاط يكون قد وبذلك... لتقيقه يسعى هدف وله عليها

 .(1995 ،أحمد) المتعلم به قام

 من كلو المربين إليها جأيل التي والطريقة الوسيلة هكون التربوي التقويم عملية واخيراً

 العاملة االستراتيجية يعتبر إذ ،وجدواها فاعليتها مدى على للحكم التعليمية بالعملية عالقة له

 إلى تحتاج بالتغيير قرارات اتخاذ بصدد وهي التعليمية القيادة ألن وذلك ،التربوي للتغيير

 يتمكن حتى المتاحة لظروفوا ،التعليمية للمؤسسات الحالي األداء مستوى عن تقويمية معلومات

 .(1981 ،عزت محمد) وتطويرها التعليمية العملية تحسين لأج من لأفض قرار اتخاذ من

 :       التربوية األهداف

 المتعلم شخصية في حدوثه متوقع سلوكي لتغير وصف أنه على بويرالت الهدف يعرف 

 .   ما تعليمية بخبرة مروره بعد

 إلى التغير ويوجه التغير بمقدار التعلم مقدار يحدد حيث ،مبالتعل الهدف التعريف ويرتبط

 وإال ما بخبرة المتعلم يمر أن بد ال الهدف ولتحقيق ويقيم ويقاس يالحطظ األخير وهذا السلوك

 ،توفيق) بنفسه المتعلم بها يمر أي ،تعليمية خبرة تكون أن يجب والخبرة ،يتحقق فلن

 .(2114ومحمد

 تعين فهي معنوياتهم ويرفع يزيد التعليمية بالعملية ئمينالقا لدى االهداف وضوح أن كما

 كما ،ومهنياً تربوياً وتوجيههم مشكالتهم ونوعية تالميذه مستوى معرفة على التربوي المشرف
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 واألنشطة البرامج اتجاه سير تحديد على يساعد كما ،عمله نتائج لتقييم للمعلم معياراً تعتبر

 .والمجتمع الفرد من كل وقيم اتواتجاه حاجات تترجم التي التعليمية

          السابقة الدراسات

 :  الدراسات ذهـه نـوم، ةـبالدراس هـوالمتعلق ابقةـالس اتـالدراس ةـمجموع ىـعل ثـالباح إطّلع

 استخدام قضية بمناقشه( McDonald-Ross, 1973) روس ونالدكدما دراسه وهدفت

: األولى المسأله ،مسألتين على مناقشته قتصرتا حيث ،وعامه نظريه مناقشه السلوكية األهداف

 فيها ناقش فقد: الثانيه المسأله أما ،سلوكيال الهدف بها يكتب أن يجب التي الصياغة أو كلالش

 اعتمادا استخدامها تم التي بالسلبيات أخرى وقائمة ،السلوكية لألهداف االستخدام بإيجابيات قائمة

 في توافرها يجب خصائص أربع حدد فقد األولى بالمسألة يتعلق وفيما. ومنطقية عقلية ادلة على

 واإلشارة ،العامه التربوية باألهداف عالقة على الهدف يكون أن: وهي سلوكيال الهدف صياغة

 إلى الهدف يشير وأن ،ظلها في األداء يتم أن يجب التي الشروط وتحديد ،عليه الطالب قدرة إلى

 .ءاألدا لهذا مؤكدة معايير

 لمقاب التدريسية األهداف فاعلية إلثبات (Mielton, 1978) ونملت دراسه وهدفت

 من مجموعة يوجد أنه إلى الدراسة وتوصلت ،األهداف لهذه الفاعلية عدم بينت اخرى دراسات

 إعاقة أو السلوكية األهداف إلستخدام اإليجابي األثر إيجاد على تساعد أن يمكن المتغيرات

 في أصحابها تفاوت إلى يعود التجريبيه األبحاث لهذه للنتائج التناقض في السبب وأن ،استخدامها

 وصعوبة ،األهداف ووضوح ،الطالب وخبرة ،الطالب وعي: وهي ،المتغيرات لهذه ضبطهم

 .الطالب وخصائص ،األهداف وعدد ،األهداف
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 إلى (Jeenkins & Deeno, 1979)سة درا ودينو جنكز من كل دراسه هدفت كما

 ،للطلبة لالتحصي عملية في بها ومعلميهم الطلبة تزويد في األثر وبيان ،األهداف عموميه معرفة

 باألهداف فيها المعلم تزويد تم األولي المجموعة: مجموعات ثالثة إلى الطلبة الباحثان قسم إذ

 ،المعلم بها يزود ولم باألهداف الطالب بها زود الثانيه والمجموعة ،بها طلبته بها تزويد يتم ولم

 بين المقارنه نتائج أظهرت. باألهداف وطلبتهم المعلمين من كل ودز فقد الثالثه المجموعة أما

 الطالب ومعرفة (عامه ،سلوكية) لألهداف عمومية لمتغيري أثر وجود عدم ثالث المجموعات

 .  للطلبه لالتحصي قياس في بها المعلم أو

 لالمشاغ ةـفاعلي ارـاختب ىـإل ةـالدراس ذهـه دفتـه، (1983)فة وخلي ،سعاده دراسه

 كل لداخ مستوياتها حسب ةـالجامع ةـطلب نـع يةـالتدريس لألهداف التصنيفية القدرة على تربويةال

 ،العاطفي لوالمجا ،المعرفي لاـالمج يـوه ،ةـالثالث  ةـالتربوي األهداف مجاالت من لمجا

 عشوائية بطريقة قسمت ،طالبا (85) من ةـالدراس ةـعين ارـاختي مـوت ،يـالحرك اريـالمه لوالمجا

 ءاـوبن تصنيف على للتدريب التربوي لالمشغ تخدمتـاس تربوية ةـمجموع: وعتينـمجم إلى

 اختبار تطوير وتم ،التربوي لالمشغ تستخدم لم ابطةـض  ةـومجموع، يةـالتدريس دافـاأله

 شملت سلوكيا   هدفا (24)من مؤلف ،الدراسة هذه راضـألغ يةـالتدريس  دافـلاله  نيفـتص

، (1.85) اتـالثب ـلمعام غـبل وقد ،بلوم تصنيف حسب  ةـالتربوي دافـلأله الثالثه االتـالمج

 .ةـالدراس ياتـفرض ارـوالختب

 ائجـنت تـدل دـوق، (1.15) دالله توىـمس عند مستقلتين لعينتين )ت(االحصائي استخدم

 :  يلي ما على الدراسة
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 ىـعل ريبدـللت ويـالترب لغـالمش استخدمت التي التجريبيه المجموعة بين فرق وجود .1

 في ويـالترب لغـالمش تخدمـتس مـل التي الضابطة والمجموعة ،التدريسية ألهداف تصنيف

 بهذه االحتفاظ يـوف ،دـالواح لاـالمج يـف توياتهاـمس حسب السلوكية لألهداف التصنيفية القدرة

 .التربوي لالمشغ ةـمجموع الحـولص، ةـالتجرب ءاـانته نـم دـواح بوعـأس بعد القدرة

 تستخدم مـل يـالت ابطةـالض ةـالمجموع في التربية دبلوم وطالبات طالب بين فرق وجود عدم .2

 التي التجريبيه ةـالمجموع يـف ةـالتربي ومـدبل اتـوطالب البـط ينـوب، ويـالترب لالمشغ

 في مستوياتها حسب يةـالتدريس دافـلأله نيفيةـالتص درةـالق في التربوي لالمشغ استخدمت

 .  التجربة انتهاء من دـواح بوعـأس دـبع درةـالق ذهـبه اظـاالحتف وفي ،الواحد لالمجا

 ومعلماته التاريخ معلمي التزام درجة على التعرف إلى (1999) لنزا دراسه وهدفت

 ولجمع. ييرهاومعا السلوكية لألهداف بالخصائص التعليمية دبي بمنطقة االعدادية للمرحلة

 واحتوت ،ومعايير صــخصائ (11) على ملتــاشت قويمت استماره بتطوير الباحث قام البيانات

 لما  مع (32) عددهم بلغ الذين االعدادية للمرحلة ومعلماته التاريخ معلمي جميع الدراسة عينة

 .بخصائص االلتزام درجة في احصائية داله فروقّا الدراسة نتائج أظهرت. ومعلمة

 واألثر ،التدريسية برةوالخ ،الجنس لمتغيرى تعزى السلوكية ومعاييرها ،األهداف

 ظهور على عملت التي والمعايير الخصائص من فقط ثالث عن النتائج وبينت ،بينهما المشترك

 .  والمعلمات المعلمين لدى بها االلتزام في قوة

 أن ماليزيا في أجراها التي (Subramaniam, 2005)م سوبرامانيا دراسه وبينت

 تدريبي برنامج لتفعي وتم ،التدريس فاعلية من تعزز كونها في أهمية لها التدريس مهارات
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 ،المعلمين لتقويم الصوتي لالتسجي استخدم تم ،أسابيع عشرة في المهارات هذه استخدام لتقصي

: كاآلتي وكانت ،احصائية تحليالت ضمن وجدولتها استخراجها تم التي البيانات لتحلي وتم

-up الالحقة األسئلة وفئة ،السابرة لهاألسئ فئة (؛sytem Categry) فئة كل في األسئله لتحلي

Follow وهدفت.  األسئلة هذه من لسؤا كلل االنتظار لزمن لالتسجي تم كما ،التفكير تثير التي 

 طلبه على التحليلية الدراسة اجراء الى (Baveiskar & Loard, 2117) وبافيسكار لورد دراسه

 قاس استبانه بتصميم لعم إذ ،مريكيهاأل نيويوك مدينة في العلوم كلية في العليا الدراسات قسم

 الدراسة وطبقت ،السلوكية األهداف علىءبنا لومــالع لماده ولتطبيقهم لفهمهم العامة الدرجة بها

 الفهم أن مفاهدها بنتيجة الدراسة وخرجت ،وطالبه طالب (121) من تكونت عينة على

 له مخطط كان مما  لاق جامعيهال المرحلة في وهم العلوم مواد في الطلبة تعلمه لما والتطبيق

 على تعتمد بطريقة يدرس الجامعات في العلوم منهاج أن بنتيجة الدراسة وخلصت ،مسبقا

 .والحقائق لالتفاصي

 الخطط يــف واردةــال السلوكية دافــلأله ــلتحلي (2117)" دينــعاب" هــدراس دفتــوه

 مدينة في المعلمين دادـإلع" ميـالقاس أكاديميه" يـف  يـالتعليم الكادر يضعها التي اليومية الدراسيه

 التصنيفية للمستويات"، ومـبل" نيفـبتص تعانهـباالس كـوذل  طينـفلس دولة في" الغربية باقة"

 المعلمون ءهؤال يعدها التي يهـالدراس طـالخط نـم وائيةـعش ةـعين اختيار تم حيث ،لالهداف

  اجـمنه يدرسون معلما (وأربعون تسعة) عهاـوض ،يهـدراس هـخط (ونـوأربع بعـوس ةـمائ) وصلت

 ةـالطفول  و ،وبـوالحاس ،ياتـوالرياض ،اإلنجليزية  ةـواللغ ،الميةـاإلس  ةـوالتربي، ةـالعربي ةـاللغ

 تءاـج دافـاأله من (%74) أن ووجد. (2115) سنة لاألو يـالدراس ـلللفص كـوذل،  رةـالمبك

 طـفق (%3.7) أن ينـح يـف ،دانيـالوج لاـالمج يـف جاءت (%4.18) وأن ،ىـالمعرف لاـالمج يـف
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 قـتتعل تـكان ةـالمعرفي دافـاأله نـم (%3.82) أن دـوج كما. النفسحركي لبالمجا تـتعلق

 ل،والتحلي التفكيرـك اـالعلي توياتـبالمس قـتتعل (%4.17) ـلمقاب ،ذكرـوالت كالتفكير بالمستويات

   والتراكيب. والتقويم

 للصفوف ةـالعربي ةـاللغ كتاب ئلةـأس ـلتحلي ىـإل (2119)" افرهـجع" دراسه وهدفت

 للصف العربية اللغة بـكت يـف واردةـال ئلةـاألس تـحلل إذ". األردن في والسابع والسادس الخامس

 ،المعرفية لألهداف" بلوم" تصنيف تخدمهـمس ،األردن يـف دائيـاالبت ابعـوالس ،ادسـوالس ،امسـالخ

 نـم الكبرى النسبة أن الدراسة نتائج أهم انـوك ،ؤاالـس (1419) عـبواق ئلهـاألس ذهـه أتت وقد

 توياتـالمس تلك بقياس تتعلق النسبة هذه أعلى وأن ،يـالمعرف لاـالمج يـف تءاـج ئلةـاألس

 اـالعلي المستويات وليس ذكروالت الحفظ عملية على تركز يـوالت رـالتفكي ةـعملي نـم ةـالمنخفض

 .  والتطبيق والتقويم ،التركيب   ىـعل زـترك يـالت

 وزمن  نيفيةـالتص درةـالق توىـمس  ةـمعرف  ىـإل (2111) وظـمحف أبو دراسة وهدفت

 التربية في اتهنـطالب ليـبتحص اـوعالقتهم يـاألساس ادسـالس الصف معلمات لدى االنتظار

 على لوالعم متنوعة ئلةـألس نيفيةـالتص درةـالق ارـاختب  دادـبإع ةـالباحث عملت وقد ،االجتماعية

 التاريخ لمبحث تحصيلي ارـاختب اءـوبن ،يـالمعرف لاـللمج"  ومـبل" تصنيف حسب تطويرها

 هـتوجي في المستغرق االنتظار زمن اسـقي اداة كذلكو ،اـوتطويره ةـوطني  ةـالتربي و اـوالجغرافي

 ،صوتي لتسجي شريط ككذلو ،وأجزاءها هـالثاني يقيس  ربـبعق اعهـس تخدامـباس ئلةـاألس

 نـم طالبة (759)و ،الدراسة مجتمع معلمات من معلمه (65) ىـعل  ةـالدراس ةـعين واقتصرت
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 ،ةـمرتبط دهـواح  ةـلعين( ت) ائيـاإلحص استخدام لخال ومن ،اسـاألس ادسـالس فـالص اتـطالب

 :  اآلتيه النتائج الدراسة أظهرت ،عـتربي ايـك ارـواختب

 تربويا لوـالمقب توىـوالمس نيفيةـالتص درةـالق متوسط بين احصائية دالله ذات فروق وجود 

 .  تربوياً لالمقبو المستوى لصالح

 فرضياً لوـالمقب توىـوالمس ارـاالنتظ نـزم طـمتوس بين احصائية دالله ذات فروق وجود 

 . فرضياً لالمقبو المستوى لصالح

 لدى ئلهـاألس واعـألن نيفيةـالتص ةدرـالق ينـب احصائية داله ايجابية ارتباطية عالقة وجود 

 .  نفسها للمادة ةـالطلب ليـتحص ينـوب يـاالساس ادسـالس للصف االجتماعية التربية معلمات

 البنين مدارس في السلوكية األهداف استخدام تقويم إلى (2116) الرشيدي دراسه هدفت

 عينة على وتطبيقها نهاستبا ءببنا الباحث قام الغرض هذا ولتحقيق. ءالجهرا لمنطقة االعدادية

 بأنه الدراسة خرجت. وثباتها صدقها تم أن وبعد ،ومعلمه معلم مئة من تكونت التي الدراسة

 الهدف اتصاف لحو والثانويه ،االعدادية لالمراح معلمين آراء بين إحصائيا داله فروق يوجد

 لمث حددةم عناصر على تحتوي الهدف عباره كون ءباستثنا والتحديد ،بالتوضيح سلوكيال

 ءآرا بين إحصائيا داله فروق وجود عدم النتائج بينت كما ،الهدف لتحديد والظروف المعيار

 وأثار ،العلميه المادة لتجزئه السلوكية األهداف الستخدام األثر لحو االعدادية المرحلة معلمي

 .  السلوكية األهداف صياغة وصعوبات ،التعليمي الموقف في المسبق التخطيط
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 لتناو نـم اـومنه ،دافـلأله نيفيةـالتص درةـالق تناولت التي السابقة ساتالدرا تنوعت

 األسئلة لتناو نـم اـومنه ،ومـبل نيفـبتص تعانةـباالس ومعاييرها السلوكية لألهداف الخصائص

 الصفية األسئلة تناولت رىـوأخ ،ارـاالنتظ نـوزم ئلةـاألس لاوـتن من ومنها ل،والتحصي الصفية

 .   معاً ظاراالنت وزمنل والتحصي

 كذلكو، معياراً المعرفي لاــللمج ومــبل نيفــتص ىــعل ابقةــالس اتــالدراس ضــبع دتــاعتم

 .الحالية الدراسة

 التعقيب على الدراسات السابقة 

بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة وجد قسما منها متشابها  مع الدراسة الحالية من 

-McDonald السلوكية وهذه الدراسات متمثلة بدراسة كل منحيث تناول مصطلح األهداف 

Ross، (1973)  ودراسةMeilton (1978) ودراسة ،Jeenkinson & Deno (1979) ،

(، ودراسة أبو 2117(، ودراسة )عابدين، 1999)(، ودراسة نزال 1983ودراسة، )سعادة وخليفة، 

الدراسة الحالية مع دراسة سعادة  (، وكذلك تتفق هذه2116) (، ودراسة الرشيدي2111)محفوظ 

 .اة( من حيث تناول األهداف واألد2111)(، ودراسة أبو محفوظ 1983) وخليفة
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هذه الدراسة والمجتمع  أما بالنسبة إلى وجه االختالف بينهما فيكمن في طريقة إجراءات

من  Subramaniam (2005)والعينة وأداة الدراسة وكذلك تختلف الدراسة الحالية عن دراسة 

الجعافرة مهارات التدريس ودراسة  Subramaniam, (2005)حيث الموضوع فتناولت دراسة 

(، تحليل أسئلة كتاب اللغة العربية وهذان الموضوعان مختلفان عن الدراسة الحالية 2119)

التصنيفية لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم لدى  فالدراسة الحالية تناولت مستوى المقدرة

الدراسة عن الدراسات المدارس الخاصة األساسية في عمان وتتميز هذه اللغة العربية في معلمي 

لألهداف  إلى تقصي مستوى المقدرة التصنيفية السابقة أنها الدراسة الوحيدة في األردن التي هدفت

 بصورة عامة ومعلمي اللغة العربية بشكل خاص. وكية حسب تصنيف بلوم لدى المعلمينالسل
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 الثالث لالفص

 اءاتواإلجر الطريقة

 أهداف تحقيق في الباحث اتبعها التي ءاتواإلجرا للطريقه وصفاً لالفص هذا ليتناو

 ،وثباتها صدقها من للتحقق الدراسة واداة ،وعينتها الدراسة لمجتمع وصفاً تضمن حيث ،الدراسة

 .  الدراسة اتفرضي من التحقق في استخدمت التي االحصائية والمعالجات ،الدراسة ومتغيرات

 :  الدراسة منهج

 التصنيفية المقدرة مستوى على التعرف بهدف التحليلي المسحي المنهج استخدام تم

 األساسية الخاصة المدارس في العربية اللغة معلمي لدى بلوم تصنيف حسب السلوكية لألهداف

 .  الدراسة هذه وطبيعة يتناسب الذي عمان في

 :  الدراسة مجتمع

 ،عمان في األساسية الخاصة المدارس في العربية اللغة معلمي من لدراسةا مجتمع تكون

 .  العبداهلل رانيا الملكة مركز إحصائيات حسب ومعلمه معلما (117351) عددهم والبالغ

 ،منها (274) إسترداد وتم اختبار (684) بتوزيع الباحث وقام ،الدراسة عينة اختيار تم

 إستقرت وبذلك ،اإلجابة مكتملة غير اختبارات (6) اكهن أن الحظ ،عليها الباحث إطالع وعند

 (%2.1) نسبته ما ويشكلون ل،للتحلي اختباراتهم خضعت التي ومعلمة معلماً (271) على العينة

 :  الدراسة عينة لخصائص وصف يلي وفيما ،الدراسة مجتمع من
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   الدراسة عينة خصائص وصف

  : الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع: أولً

 .    (1)لالجدو في مبين هو كما الجنس متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع كان

 : (0) ولجدلا

 سلجنا رمتغي بحس سةرادلا عينة ادرفأ يعزوت

 العدد المستويات
 44 ذكر
 772 انثى

 720 المجموع
 اإلناث تكرارات كانت بينما، (44) بلغت الذكور تكرارات أن (1) لالجدو يبين

(227) 

 :  العلمي لالمؤه متغير حسب الدراسة عينة توزيع: انياًث

     .  (2)لالجدو في مبين هو كما العلمي لالمؤه متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع كان

 : (7) لالجدو
 العلمي لالمؤه متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 النسبة المئوية  العدد المستويات
 %41.17 119 دبلوم متوسط

 %56.38 143 بكالوريوس
 %5.88 13 درسات عليا

 %011.11 720 المجموع
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 بنسبة (119) بلغت متوسط( )دبلوم العلمي لالمؤه تكرارات أن (2) لالجدو يبين  

 مئويه بنسبة (143) بلغت )بكالوريوس( العلمي لالمؤه وتكرارات، (%41.17) مئويه

 مئويه بنسبة (13) كانت عليا( ات)دراس العلمي لالمؤه تكرارات بينما، (56.38%)

(5.88%)  . 

 :  الخبرة متغير حسب الدراسة عينة توزيع: رابعاً

 .(6)لالجدو في مبين هو كما الخبرة متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع نكا

 :(5) لالجدو

 الخبرة متغير حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 %المئويهالنسبة  النسبه العدد المستويات
 %45.93 125 سنوات 3من لقأ

 %17.35 48 سنوات 01-3من 
 %12.16 66 سنوات 03- 01من 

 %26.91 35 سنة فأكثر 03
 %011.11 720 المجموع

 بنسبة (125) بلغت (سنوات 5 من لأق) الخبرة ذوي تكرارات أن (6) لالجدو يبين

 مئويه بنسبة (48) بلغت (سنوات 5- 11من) الخبرة ذوي وتكرارات، (%45.93) مئويه

 مئويه بنسبة (66) بلغت (سنه 11 – 15 من) الخبرة ذوي تكرارات، (17.35%)
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 مئويه بنسبة (35) كانت (فأكثر سنه 15) الخبرة ذوي تكرارات بينما، (12.16%)

(26.91%). 

 :  الدراسة اداة

 التصنيفية المقدرة يقيس ختبارإلى إعداد وتطوير ا الباحث لجأ الدراسة أهداف لتحقيق

 األساسية االخاصة المدارس في العربية اللغة معلمي لدى بلوم تصنيف حسب السلوكية لألهداف

، (2117،عابدين) السلوكية األهداف لحو السابقة الدراسات إليه أشارت بما مستعينا، عمان في

 .  (2116 ،الرشيدي)، (2111 ،محفوظ أبو)

 لالمجا)و (الوجداني للمجاا)و (المعرفي لالمجا) وهي ،الدراسة مجاالت تحديد تم إذ

 مستويات لتمث التي السلوكية واألهداف التربوية لألهداف بلوم تصنيف وفق، (النفسحركي

 .   سابقاً المذكورة األهداف مجاالت من لمجا كل في السلوكية األهداف

 :   كاآلتي مجاالتها على توزيعها تم السلوكية األهداف راختيا وبعد

 .  ًسلوكيا   هدفاً (61) من ويتكون المعرفي لالمجا .1

 .  ًسلوكيا   هدفاً (22) من ويتكون، الوجداني لالمجا .2

 .  ًسلوكيا   هدفاً (17) من ويتكون، النفسحركي لالمجا .6

 السلوكية األهداف اختيار وتم ،ًسلوكيا   هدفاً (71) االختبار فقرات عدد بلغ وبذلك

 .  السابقة والدراسات المراجع على باالطالع



69 

 

 .الدراسة لهذه أعد الذي االختبار لخال من الممكنة درجاتال (4) لالجدو ويبين

 (4الجدول )

 لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم يةجدول المواصفات لختبار التصنيف

 النسبة الفقرات عدد المجال
 %44 61 المعرفي
 %62 22 الوجداني

 %24 17 النفسحركي
 %011 21 المجموع

 لالحصو يمكن التي للعالقة الصغرى والنهاية ىالكبر النهاية أعاله لالجدو من يالحظ

 تصنيف حسب السلوكية لألهداف العربية اللغة لمعلمي التصنيفية المقدرة اختبار لخال من عليها

 .األساسية الخاصة المدارس في بلوم

 :  وثباتها الدراسة اداة صدق

   الدراسة أداة صدق: أولً

 المحكمين من مجموعة على ابعرضه الباحث قام ،الدراسة اداة صدق من للتحقق

 (1) ملحق ،صالحيتها مدى على للحكم والخبرة االختصاص ذوي من ًكمامح (18) ددهمـوع

 لللمجا لالسؤا مالئمة مدى ،االختبار فقرات محتوى جوده على الحكم المحكمين من طلب وقد

 .   اإلضافه أم بالحذف أكان ءسوا مناسباً يرونه ما لوعم ،وسالمتها اللغوية والصياغة ،تمليه الذي
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 لوتعدي حذف من يلزم ما اءإجر تم حيث ،المحكمين ومقترحات بتوجيهات اآلخذ تم وقد

 بالملحق موضح هو كما النهائية صورتها في االختبار ظهر وبذلك المقدمه المقترحات ءضو في

(2)  . 

 :  الدراسة اداة ثبات: ثانياً

: بطريقتين ،لهما الثبات امالتمع بحساب الباحث قام ،الدراسة اداة ثبات من للتحقق

 عينة خارج من استطالعيه عينة على بتطبيقها قام حيث ،التطبيق وإعاده التطبيق طريقه األولى

 لاألو التطبيق بين زمني لوبفاص مرتين بتطبيقها وذلك ،ومعلمه معلما (21) وعددهم الدراسة

 ،التطبيقين نتائج بين بيرسون ارتباط معامالت حساب وتم. أسبوعان وقدرة الثاني والتطبيق

 االرتباط لمعام قيمة وبلغت، (1.88 – 1.86) بين للمجاالت الثبات معامالت تراوحت حيث

 االتساق على للتعرف لفاكرونباخ أ طريقه فيها استخدم فقد ،الثانيه الطريقه أما. (1.83) الكلي

، (1.89–1.85) بين للمجاالت الداخلي االتساق معامالت قيم فتراوحت ،للفقرات الداخلي

 معامالت قيم يوضح (5) لوالجدو. الدراسة هذه لمث ءإلجرا مقبولة قيم وهي ،كلك للمجاالت

 .  الداخلي لالتساق ألفا كرونباخ وبطريقة ،اإلعاده بطريقة للمجاالت الثبات
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 (3) لجدو

 الختبار مجالت من لمجا كلل الداخلي والتساق اإلعاده ثبات معامالت قيم

 الفقرات عدد المجالت
 الثبات مالتمعا قيم

 كرونباخألفا  بيرسون
 1.89 1.87 61 المعرفي
 1.89 1.88 22 الوجداني

 1.85 1.86 17 النفسحركي
 21 1..6 1..0 

 

 :الدراسة متغيرات

 :اآلتيه المتغيرات على الدراسة اشتملت

( النفسحركي لالمجا)و، (الوجداني لالمجا)و، (المعرفي لالمجا): وهي مجاالت ثالثه وله

 .(وإناث ،ذكور) فئتان وله: الجنس

 .(عليا ودراسات ،وبكالوريوس، متوسط دبلوم) مستويات ثالث وله: العلمي لالمؤه .1

 من أكثر ،سنوات 5- 11ومن ،سنوات 5 من لأق) مستويات أربع ولها :الخبرة سنوات .2

 .(سنه 15من أكثر ،سنه 11 – 15

 . بلوم تصنيف وحسب الثالثة بمجاالتها السلوكية لألهداف التصنيفية المقدرة .6
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 :  الدراسة تطبيق ءاتإجرا

 :   التاليه باإلجراءات الباحث قام الدراسة تنفيذ لغرض

 مر كما مصادر عده إلى بالرجوع وذلك النهائية بصورتها وإعدادها الدراسة اداة تطوير تم .1

 .   سابقا

 جامعة يف التربية كلية عميد كتاب على بناء التربية وزاره من الرسميه الموافقه أخذ تم .2

 .  الدراسة عينة على الدراسة اداة لتطبيق األوسط الشرق

 لاألو الدراسي لالفص بدايه في يدوياً المعلمين على بالدراسة الخاص االختبار توزيع تم .6

(2117 -2113)  . 

 .   العينة أفراد من أيضا يدوياً االختبارات جمع تم .4

 معالجتها لأج من بالبيانات اسوبالح وتغذيه خاصة حاسوبية نماذج على البيانات تفريغ تم .5

 .   التوصيات وتقديم ،النتائج واستخراج إحصائيا

 .التوصيات واقتراح النتائج مناقشة .3

 :   الحصائية التحليالت

 :  اآلتيه االحصائية التحليالت باستخدام الباحث قام

 المقدرة مجاالت على المعينة لالستجابات المعياريه واالنحرافات الحسابيه المتوسطات .1

 .التدريسية لألهداف لتصنيفيةا
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 . الدراسة أداة ثبات لمعام لحساب ،بيرسون ارتباط لمعام .2

 . .الدراسة ألداة الداخلي اإلتساق لمعام حساب ألفا ونباخكر لمعام .6

 شافيه واختبار الثاني لالسؤا عن لإلجابة (MANOVA) المتعدد التباين لتحلي اختبار .4

 .العلمي لالمؤه حسب الوجداني لالمجا في دالة فروق ظهرت حيث البعدية للمقارنات

 الدراسة عينة أفراد استجابات في الفروق الختبار (ANOVA) 6-الثالثي التباين لتحلي .5

 . ككل التصنيفية المقدرة مجاالت على

 .األهداف مجاالت على التصنيفية المقدرة على للحكم اإلحصائي المعيار ما .3
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 الرابع لالفص

  النتائج عرض

 الباحث قام أن بعد ،ومناقشتها إليها لالتوص تم التي للنتائج ٌضعر لالفص هذا يتضمن

 السلوكية لألهداف التصنيفية المقدرة مستوى اختبار" الدراسة اختبار بواسطة البيانات بجمع

 وقام"، عمان في األساسية االخاصة المدارس في العربية اللغة معلمي لدى بلوم تصنيف حسب

 .  لدراسةا السئله وفقاً ومناقشتها بعرضها

 لدى التدريسية لألهداف التصنيفية المقدرة مستوى ما: لاألو لبالسؤا المتعلقه النتائج

 ؟  عمان في االخاصة المدارس في األساسية المرحلة معلمي

 األهداف مجاالت نـم لاـمج كلل هـالمعياري اتـواالنحراف ابيهـالحس طاتـالمتوس ابـحس تم

 في سؤاال (71) من ةكونوم ،االتـمج (6) ددهاـع الغـوالب ،ةـالدراس اداة يـف الواردة السلوكية

 المرحلة معلمي لدى التدريسية لألهداف نيفيةـالتص درةـالمق توىـمس يسـوتق، ةـالنهائي صورتها

 يـه كما كانت حيث ،الدراسة عينة أفراد قدرها كما، انـعم يـف ةـالخاص دارسـالم في األساسية

 .  (5) جدولال يـف حهـموض
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 (6) لجدو

 المقدرة مجالت على العينة أفراد لتقديرات المعياريه والنحرافات الحسابيه المتوسطات

 عمان في االخاصة المدارس في األساسية المرحلة معلمي لدى التدريسية لألهداف التصنيفية

 الحسابي المتوسط المجال الرقم
 النحراف
 المعياري

 النسبة
 المستوى المئوية

 متوسط 61.01 .4.7 ....0 المعرفي 1
 متوسط 36.30 4.11 07.43 الوجداني 2
 متوسط 34.40 0..5 0.73 النفسحركي 6
 متوسط .32.0 2.55 41.30 ككلالمقدر التصنيفية  مجال

 اللغة معلمي لدى التدريسية لألهداف التصنيفية المقدرة متوسطات أن (3) جدولال يبين

، (41.59) بلغت الكلية الدرجة في عمان في االخاصة المدارس في األساسية المرحلة العربية

 بالمرتبة ءوجا  ،متوسط وبمستوى، (%57.98 ) مئوية وبنسة، (7.66 ) معياري بانحراف

 مئوية وبنسة، (4.28) معياري بانحراف، (18.88) حسابي بمتوسط المعرفي لالمجا االولى

 حسابي توسطبم الوجداني لالمجا الثانية بالمرتبة ءوجا ،متوسط وبمستوى، (31.91%)

 ءوجا ،متوسط وبمستوى، (%53.59) مئوية وبنسة، (4.11) معياري بانحراف، (12.45)

، (6.89) معياري بانحراف، (9.25) حسابي بمتوسط النفسحركي لالمجا األخيرة بالمرتبة

 .متوسط وبمستوى، (%54.41) مئوية وبنسة
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في  (a=0.05)اللة إحصائية توجد فروق ذات دالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد 

مستوى المقدرة التصنيفية لألهداف التريسية لدى معلمي المرحلة األساسية في المدارس الخاصة في 

 عمات تعزى لجنس المعلم والمؤهل العلمي والخبرة؟

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو التالي:

 متغير الجنس: (أ

المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المقدرة التصنيفية لألهداف التدريسية لدى معلمي المرحلة األساسية في المدارس الخاصة في 

للعينات المستقلة تبعا  الختالف متغير الجنس )ذكر، وأنثى(،  (t-test)عمان، وتم تطبيق اختبار 
 .(7حيث كانت كما هي موضحة في الجدول )

 (2) لجدو
 المقدرة مجالت على العينة أفراد لتقديرات المعياريه والنحرافات الحسابيه المتوسطات

 عمان في الخاصة المدارس في األساسية المرحلة معلمي لدى التدريسية لألهداف التصنيفية
 اختبار

 (t-test) الجنس متغير لختالف تبعاً المستقلة للعينات 

المتوسط  عدد األفراد الجنس لالمجا
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 )ت( قيمة
 المحسوبة

 مستوى
 الدللة

 المعرفيالمجال 
 5.86 21.48 44 ذكر

2.764 1.117 
 6.85 18.57 227 أنثى

 الوجدانيالمجال 
 4.32 14.34 44 ذكر

4.173 1.111 
 6.76 12.16 227 أنثى

 المجال النفسحركي
 6.57 7.45 44 ذكر

6.418- 1.111 
 6.83 9.31 227 أنثى

التصنيفية  المقدرة
 ككل

 6.79 42.57 44 ذكر
1.939 1.151 

 3.97 41.21 227 أنثى
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 درجة عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى (7) لالجدو في النتائج تشير

(1.15≤α) لدى التدريسية لألهداف التصنيفية المقدرة مجاالت على العينة أفراد لتقديرات 

 قيمة إلى استناداً ،الجنس لمتغير تبعا ،عمان في االخاصة المدارس في سيةاألسا المرحلة معلمي

 كذلكو ،ككل التصنيفية للمقدرة (1.151) داللة وبمستوى (1.939) بلغت إذ المحسوبة (ت)

 (2.764) المحسوبة (ت) قيم بلغت إذ المجاالت جميع في احصائية داللة ذات فروق وجود

 لللمجا (1.111) داللة وبمستوى (4.173) و ،رفيالمع لللمجا (1.117) داللة وبمستوى

 لصالح الفروق وكانت ،النفسحركيل للمجا (1.111) داللة وبمستوى (6.418-) و ،الوجداني

 متوسطاتهم ارتفاع لبدلي ،الوجداني ،المعرفي: والمجالين ،ككل  التصنيفية المقدرة في الذكور

 ارتفاع لبدلي ،النفسحركي لالمجا في ناثاإل ولصالح ،لالناث الحسابية المتوسطات عن الحسابية

 .  للذكور الحسابي المتوسط عن الحسابي متوسطهن

 :  العلمي لالمؤه متغير ب(

 على العينة أفراد الستجابات المعياريه واالنحرافات الحسابيه المتوسطات حساب تم

 دارسالم في األساسية المرحلة معلمي لدى التدريسية لألهداف التصنيفية المقدرة مجاالت

 ودراسات ،وبكالوريوس، متوسط )دبلوم العلمي لالمؤه متغير الختالف تبعاً عمان في الخاصة

 .    (8) جدولال في موضحه هي كما كانت حيث، عليا(
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 (.) لجدو

 المقدرة مجالت على العينة أفراد لتقديرات المعياريه والنحرافات الحسابيه المتوسطات

 عمان في الخاصة المدارس في األساسية المرحلة علميم لدى التدريسية لألهداف التصنيفية

 العلمي لالمؤه متغير لختالف تبعاً

 النحراف المتوسط العدد المؤهل العلمي المجال

 المعرفي
 4..4 66..0 119 دبلوم متوسط
 5.00 00.53 143 بكالوريوس
 0.30 06.05 13 درسات عليا

 الوجداني
 4.03 05.50 119 دبلوم متوسط

 5.07 00.02 143 ريوسبكالو 
 7.70 07.16 13 درسات عليا

 النفسحركي
 5.10 2.50 119 دبلوم متوسط
 5.03 ...01 143 بكالوريوس
 1.67 2.05 13 درسات عليا

 المقدرة لمجا
 ككل التصنيفية

 05.. 50.44 119 دبلوم متوسط
 6.61 47.17 143 بكالوريوس
 5.54 53.50 13 درسات عليا

 

 أفراد لتقديرات الحسابية المتوسطات بين ظاهرية فروق وجود (8) لالجدو من يالحظ

 في األساسية المرحلة معلمي لدى التدريسية لألهداف التصنيفية المقدرة مجاالت على العينة

 بكالوريوس فئة حصلت إذ ،العلمي لالمؤه متغير الختالف تبعاً عمان في االخاصة المدارس

 بمتوسط الثانية بالرتبة متوسط دبلوم  فئة وجاءت، (42.12) بلغ حسابي متوسط أعلى على
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 إذا فيما ولتحديد،  (65.61) حسابي بمتوسط عليا دراسات فئة واخيرا، (69.44) بلغ حسابي

 تطبيق  تم (α≤1.15) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات المتوسطات بين الفروق كانت

 الذي النحو على التباين لتحلي ئجنتا وجاءت، (One way ANOVA) األحادي التباين لتحلي

 :(9) لالجدو يوضحه

 (0) الجدول

 المقدرة تمجال على لعينةا تقديرات أفراد في وقرلفا للةد دليجا ديألحاا ينلتباا لتحلي
 نعما في لخاصةا لمدارسا في ألساسيةا حلةرلما معلمي التدريسية لدى لألهداف لتصنيفيةا

 متغير المؤهل العلمي فلختال تبعاا

 عومجم التباين مصدر لمجالا
 تبعارلما

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الدللة

 *1.105 4.446 20.475 7 46...03 بيان المجموعات المعرفي
   .6..02 .76 42.2.523 داخل المجموعات

    721 4046.770 المجموع
 *1.116 3.7.5 45..0. 7 065.6.3 بيان المجموعات الوجداني

   03.40 .76 4030.507 داخل المجموعات
    721 4503.022 المجموع

 *1.111 54.6.4 471.477 7 43..41. بيان المجموعات النفسحركي
   07.077 .76 3.2..574 داخل المجموعات

    721 41.0.424 المجموع
مجال المقدرة 

 ككلالتصنيفية 
 *1.111 .25.. 444.752 7 424.... بيان المجموعات
   4..31 .76 .05673.75 داخل المجموعات

    721 04305.207 المجموع

   (1.15) ىومست دعن حصائيا دال ا قرلف*ا
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 درجة عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى (9) لالجدو في النتائج تشير 

(1.15≤α) لدى التدريسية لألهداف التصنيفية المقدرة مجاالت على العينة أفراد لتقديرات 

 استناداً ،العلمي لالمؤه لمتغير تبعا ،عمان في االخاصة المدارس في األساسية المرحلة معلمي

 ،ككل  التصنيفية للمقدرة (1.111) داللة وبمستوى (8.768) بلغت إذ المحسوبة (ف) قيمة إلى

 المحسوبة (ف) قيم بلغت إذ المجاالت جميع في احصائية داللة ذات فروق وجود كذلكو

 (1.113) داللة وبمستوى (5.286)و ،المعرفي لللمجا (1.116) داللة وبمستوى (4.443)

 عائدية ولمعرفة ،النفسحركي لللمجا (1.111) داللة وبمستوى (64.384)و ،الوجداني لللمجا

 :البعدية للمقارنات  شيفيه اختبار استخدام تم الفروق

 (01الجدول )

لتصنيفية رة ادلمقت العينة على مجالاد ارفأتقديرات في وق رلفاللة د دليجا ھشيفير ختباا

تبعاا ن لخاصة في عماا الممدارسألساسية في احلة رلمامعلمي دى يسية لرتدلا لألهداف

 لعلميا متغير المؤهلف لختال

المتوسط  العلمي لالمؤه لالمجا
 الحسابي

 دراسات عليا دبلوم متوسط بكالوريوس
00.53 0..66 06.05 

 المعرفي
 *5.77 1.60 - 00.53 بكالوريوس
 7.35 -  66..0 دبلوم متوسط
 -   06.05 دراسات عليا

 الوجداني
المتوسط  العلمي لالمؤه

 الحسابي
 دراسات عليا دبلوم متوسط بكالوريوس
05.50 07.16 00.20 

 *0.60 0.55 - 05.50 بكالوريوس
 1.72 -  07.16 دبلوم متوسط
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 -   00.20 دراسات عليا

 يالنفسحرك

المتوسط  العلمي لالمؤه
 الحسابي

 دراسات عليا دبلوم متوسط بكالوريوس
01... 2.50 2.05 

 *5.32 *5.40 - ...01 بكالوريوس
 1.76 -  2.50 دبلوم متوسط
 -   2.05 دراسات عليا

 المقدرة لمجا
 ككل التصنيفية

المتوسط  العلمي لالمؤه
 الحسابي

 ليادراسات ع دبلوم متوسط بكالوريوس
47.17 50.44 53.50 

 *6.20 *5.40 - 47.17 بكالوريوس
 4.05 -  50.44 دبلوم متوسط
 -   53.50 دراسات عليا

   (1.15) ىومست دعن حصائيا دال ا قرلف*ا

 فئتي مع مقارنتها عند بكالوريوس فئة لصالح جاء الفرق أن السابق لالجدو من يظهر

 فئة ولصالح ،النفسحركي لوالمجا ،ككل التصنيفية مقدرةال في متوسط ودبلوم عليا دراسات

 دبلوم فئة ولصالح و ،المعرفي لالمجا في عليا دراسات فئة مع مقارنتها عند بكالوريوس

 .الوجداني لالمجا في بكالوريوس فئة مع مقارنتها عند متوسط

 : الخبرة متغير ج(

 على العينة أفراد ديراتلتق المعياريه واالنحرافات الحسابيه المتوسطات حساب تم

 المدارس في األساسية المرحلة معلمي لدى التدريسية لألهداف التصنيفية المقدرة مجاالت

 ،سنوات 5- 11من ل،أق سنوات 5 من لأق) الخبرة متغير الختالف تبعاً عمان في االخاصة

 .(11) لالجدو في موضحه هي كانت كما حيث، (فأكثر سنه 15و ،سنه11 – 15ومن
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 (00) لجدو

 مجالت على العينة أفراد لستجابات المعياريه والنحرافات الحسابيه المتوسطات

   الخبرة متغير لختالف تبعاً التصنيفية المقدرة

 النحراف المتوسط العدد الخبرة المجال

 المعرفي

 4.36 24..0 125 سنوات 3اقل من 
 7.11 00.25 48 سنوات 01 – 3من 

 03 – 01من 
 7.51 ...00 66 سنوات

 3.44 17..0 35 سنه فأكثر 03

 الوجداني

 4.01 ...07 125 سنوات 3اقل من 
 1.63 01.70 48 سنوات 01 – 3من 

 03 – 01من 
 0.37 01.43 66 سنوات

 4.07 04.75 35 سنه فأكثر 03

 النفسحركي

 5.42 04.. 125 سنوات 3اقل من 
 0..0 05.70 48 سنوات 01 – 3من 

 03 – 01من 
 1..5 .07.4 66 تسنوا

 7.56 3..6 35 سنه فأكثر 03

مجال المقدرة 
التصنيفية 

 ككل

 2.20 50.26 125 سنوات 3اقل من 
 5..5 45.75 48 سنوات 01 – 3من 

 03 – 01من 
 4.22 7..47 66 سنوات

 5... 50.10 35 سنه فأكثر 03
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 على ةـالعين رادـأف يراتدـتق طاتـمتوس ينـب هـظاهري اًـفروق هناك أن (00) لالجدو يبين

 المدارس يـف يةـاألساس ةـالمرحل يـمعلم دىـل يةـالتدريس دافـلأله نيفيةـالتص المقدرة مجالت

 دبلوم) العلمي ـلوالمؤه، (ىـوأنث ،ذكر) نسـالج راتـمتغي تالفـلخ اًـتبع انـعم في االخاصة

 ،نواتــس 3- 01 نـم، اتنوـس 3 نـم ـلأق) رةـوالخب، (اـعلي اتـودراس ،وبكالوريوس ،متوسط

 كـلتل ائيةـالحص هــالدلل توياتــمس دــولتحدي. (أكثرــف نهــس 03و ،نهــس 01 – 03 نــوم

 لتحلي نتائج وجاءت، (One way ANOVA) اديـاألح اينـالتب ـلتحلي تخدامـاس مـت ،روقـالف

 :(07) لالجدو يوضحه الذي النحو على التباين

 (07) لجدو
 المقدرة مجالت على العينة أفراد استجابات بين للفروق المتعدد التباين لحليت اختبار نتائج

 عمان في الخاصة المدارس في األساسية المرحلة معلمي لدى التدريسية لألهداف التصنيفية
 الخبرة متغير لختالف تبعاً

مجموع  التباين مصدر للمجاا
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الحرية

مستوى  (ف) قيمة
 لةالدل 

 المعرفي

 1.101 7.0.5 .50.42 5 454..00 بين المجموعات
داخل 

   1.7..0 762 4.72.2.2 المجموعات

    721 4046.770 المجموع

 الوجداني

 *1.111 05.052 004.242 5 3.4.740 بين المجموعات
داخل 

   05.025 762 52..5251 المجموعات

    721 4503.122 المجموع

 النفسحركي
 *1.111 27...3 .347.21 5 075..067 المجموعات بين

داخل 
   .0.70 762 7460.510 المجموعات
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    721 41.0.457 المجموع

مجمل المقدرة 
 ككلالتصنيفية 

 *1.115 4.204 745.530 5 .251.12 بين المجموعات
داخل 

   30.674 762 052.5.654 المجموعات

    721 04305.207 المجموع
   (1.15) ىومست دعن حصائيا دال ا قرلف*ا

 درجة عند إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى (12) لالجدو في النتائج تشير

(1.15≤(α  لدى التدريسية لألهداف التصنيفية المقدرة مجاالت على العينة أفراد لتقديرات 

 استناداً ،العلمي لالمؤه لمتغير تبعا ،عمان في االخاصة المدارس في األساسية المرحلة معلمي

 ،ككل التصنيفية للمقدرة (1.116) داللة وبمستوى (4.714) بلغت إذ المحسوبة )ف( قيمة إلى

 المحسوبة )ف( قيم بلغت إذ المجاالت معظم في احصائية داللة ذات فروق وجود كذلكو

 داللة وبمستوى (58.872و) ،الوجداني لللمجا (1.111) داللة وبمستوى (16.967)

 )ف( قيم بلغت إذ المعرفي لالمجا في فروق توجد لم حين في  ،سحركيالنف لللمجا (1.111)

 اختبار استخدام تم الفروق عائدية ولمعرفة، (1.191) داللة وبمستوى (2.186) المحسوبة

 ،النفسحركيو ،الوجداني والمجالين ككل التصنيفية المقدرة لمجا في  البعدية للمقارنات  شيفيه

 :  (16) لالجدو يوضحه الذي النحو لىع التباين لتحلي نتائج تءوجا
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 (05) لالجدو

 التصنيفية المقدرة مجالت على العينة أفراد تقديرات في الفروق دللة ليجاد شيفيه اختبار 
 تبعاً عمان في االخاصة المدارس في األساسية المرحلة معلمي لدى التدريسية لألهداف

 الخبرة متغير لختالف

 المجال
 المعرفي

 المتوسط الخبرة
 الحسابي

سنة  03
 فأكثر

 3اقل من 
 سنوات

- 01من 
 سنه 03

- 3من 
 سنوات 01

14.26 12.88 11.45 11.29 
 6.94 *6.78 1.65 - 14.26 سنة فأكثر 15

 *2.59 2.46 -  12.88 سنوات 5اقل من 
 15- 11من 

 1.13 -   11.45 سنه

 11- 5من 
 -    11.29 سنوات

المجال 
 النفسحركي

متوسط ال الخبرة
 الحسابي

سنة  15
 فأكثر

 5اقل من 
 سنوات

- 11من 
 سنه 15

- 5من 
 سنوات 11

16.21 12.48 8.14 3.85 
 3.63 5.17 1.76 - 16.21 سنة فأكثر 15

 *5.36 *4.64 -  12.48 سنوات 5اقل من 
 15- 11من 

 1.29 -   8.14 سنه

 11- 5من 
 -    3.85 سنوات

مجال 
المقدرة 

التصنيفية 
 لكك

المتوسط  الخبرة
 الحسابي

سنة  15
 فأكثر

 5اقل من 
 سنوات

- 11من 
 سنه 15

- 5من 
 سنوات 11

46.26 42.82 69.73 69.19 
 *4.14 6.47 1.41 - 46.26 سنة فأكثر 15



53 

 

 *6.67 6.13 -  42.82 سنوات 5اقل من 
 15- 11من 

 1.37 -   69.73 سنه

 11- 5من 
 -    69.19 سنوات

   (1.15) ىومست دعن حصائيا ا دال قرلف*ا

 15-11ومن  ،سنوات 11-5 من فئتي لصالح جاء الفرق أن السابق لالجدو من يظهر

 سنه 15فئتي ولصالح ،ككل التصنيفية المقدرة في فأكثر سنه 15 فئة مع مقارنتهما عند سنه

نه س 15-11 من و ،سنوات 11-5 من فئتي مع مقارنتهما عند لفأق سنوات 5 من و ،فأكثر

 مع مقارنتهما عند سنه  15-11 من و ،سنوات 11-5 من فئتي ولصالح) ،المعرفي لالمجا في

 .(النفسحركي لالمجا في سنوات 5 من لأق و ،فأكثر سنه  15فئتي
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 الخامسل الفص

 والتوصياتمناقشة النتائج 

قدرة مناقشة نتائج الدراسة الحالية والتي هدفت إلى قياس مستوى المل يتم في هذا الفص

حسب تصنيف بلوم لدى معلمي اللغة العربية في المدارس الخاصة  السلوكيةالتصنيفية لألهداف 

من أسئلة الدراسة ل سؤال وفيما يلي سيتم مناقشة نتائج ك، األساسية في العاصمة األردنية عمان

 كما يلي:  

 ل:األول النتائج المتعلقة بالسؤا أولا:

لدى معلمي  السلوكيةمستوى المقدرة التصنيفية لألهداف  ما لقد نص السؤال األول على اآلتي:

 ؟المرحلة األساسية في المدارس االخاصة في عمان

ل المتعلقة بالسؤال األو تائج النحرافات المعيارية جاءت النباستخدام المتوسطات الحسابية وا .أ

لغة تصنيف بلوم لدى معلمي اللألهداف السلوكية حسب  صنيفية(، أن المقدرة الت3)جدول 

في  العربية بالمستوى المتوسط، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ضعف معلمي اللغة العربية

األساسية والى غياب توافر القاعدة  قدرتهم على تصنيف األهداف السلوكية حسب مجاالتهم

الوسائل التعليمية والتقنيات المناسبة  األهداف التدريسية داخل مجاالتها تبويب والسليمة في 

التعلمية, كما وقد يعود الى تركيز المعلمين في تحضيرهم على المجال عملية التعليمية لل

( المتعلقة في هذا المجال, ويعزى المعرفي بصوره عامة وعلى المستويات الدنيا ) معرفة وفهم 
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على صياغة األهداف السلوكية لدى معلمي اللغة العربية في هذا الضعف الى نقص التدريب 

 خاصة األساسية قبل ممارستهم لخدمة التدريس.المدارس ال

أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لمستوى المقدرة التصنيفية لألهداف التدريسية لدى معلمي  .ب

اذ بلغ المتوسط متوسطة  كانتالمرحلة األساسية في المدارس الخاصة في عمان 

في  ءجاو(، %57.98( وبنسبة مئوية )7.66وانحراف معياري )(، 41.59)الحسابي

( 4.28وانحراف معياري )(، 18.88المعرفي وبمتوسط حسابي بلغ )ل المرتبة األولى المجا

الوجداني في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ل وجاء المجا(، %31.91وبنسبة مئوية )

وجاء في المرتبة (، 53.59على نسبة مئوية )ل ( وحص4.11( وانحراف معياري )12.45)

( 6.89( وانحراف معياري )9.25وبمتوسط حسابي ) النفسحركيل االثالثة واألخيرة المج

 (.  %54.41وبنسبة مئوية )

وتحكمهم به  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كثرة ممارسة المعلمين إلى المجال المعرفي

، ويعد المجال المعرفي من أسهل المجاالت الثالثة وأكثرها تطبيقا  من قبل المعلمين، وتعودهم عليه

يتطلب إعمال العقل، ويعد هذا والمجال الوجداني  ،خالف المجال الوجداني والنفسحركي على

يعزو الباحث مجيء و قد يظهر المتعلم خالف ما يبطن في داخله، المجال من المجاالت الصعبة 

المجال النفسحركي بالمرتبة األخيرة إلى وجود صعوبة لدى المعلمين في هذا المجال ألنه يتطلب 

ألعضاء الحسية وكيفية توزيع األدوار عليها وهذا يتطلب منهم مجهودا  كبيرا ، وفيه سبعة أعمال ا

, عالوه على أن األنشطة يصعب عليهم تصنيفها لذا بعضهم، لدىمستويات تكاد تكون متشابهة 

 في الكتاب المقرر ال توجه المعلمين لصياغة أهداف نفسحركية.
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 الثاني:ثانياا: النتائج المتعلقة بالسؤال 

توجد فروق ل هلقد نص السؤال الثاني على اآلتي: الثاني: ل مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤا

( في مستوى المقدرة التصنيفية لألهداف α≥0.05توى الدللة )ـذات دللة إحصائية عند مس

التدريسية لدى معلمي المرحلة األساسية في المدارس الخاصة في مان تعزى لجنس المعلم 

 ؟العلمي والخبرة لوالمؤه

عن وجود فروق بين  لعينتين مستقلتين اختبار)ت(كشفت  :النتائج المتعلقة بجنس المعلم .أ

معلمي اللغة العربية ومعلماتها في مقدرتهم التصنيفية لألهداف السلوكية ولصالح المعلمين. 

التعليم ويعزو الباحث تفوق المعلمين على المعلمات إلى خبرة المعلمين في مجال التربية و 

لألهداف السلوكية, على خالف فهم األكثر ممارسة  وصياغة  المعلمات  خبرةأكثر من 

المعلمات الذي قد التنال النصيب الذي يناله المعلمين من الدورات التدريبية على صياغة تلك 

علمين األهداف, والندوات وغيرها, وربما يعود ذلك الى المتابعة الميدانية للمشرفين التربويين للم

في مجال التخطيط إلنخفاض التحصيل في مدارس الذكور عن  الذكور أكثر من اإلناث

 اإلناث. 

( عن وجود فروق 11بين تحليل التباين األحادي )جدول  النتائج المتعلقة بالمؤهل العلمي: .ب

 لإلهداف السلوكية لدى معلمي اللغة العربية ولصالح درجة التصنيفيةدالة إحصائية في المقدرة 

ا وقد يعزى مقارنتها بدرجة الدبلوم المتوسط، وعند مقارنتها بالدراسات العلي دالبكالوريوس عن

دراسية في  بمساقات ذلك اللتحاق معلمي اللغة العربية الذين يحملون درجة البكالوريوس

والذي يتضمن إعداد خطط دراسية نموذجية  ةأساليب التدريس وبرامج التربية العلمية الميداني
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بمجاالت  تطلب نجاح، األمر الذي أسهم في زيادة معرفة المعلمين من حملة البكالوريوسكم

معلمي اللغة العربية بدرجة البكالوريوس لديهم الخبرة في صياغة ، كما أن األهداف ومستوياتها

األهداف ألنهم في الميادين وأكثر ممارسة وتطبيقا  لها من غيرهم على خالف الدبلوم 

عليا الذين قد ينشغلوا بأمور أخرى تكاد تكون بعيدة كل البعد عن الميدان العملي والدراسات ال

بالميدان ويمارس  الذي هوهم العلمية على خالف المعلم و قد تفتح لهم آفاق أخرى حسب رتبأ

 دوره، ويشارك في الدورات التدريبية على تلك األهداف.

(، 11-5( سنوات عن مقارنتها بـ )5قل من )جاءت النتيجة لصالح أ النتائج المتعلقة بالخبرة: .ج

من هذه النتيجة أن الخبرة  سنة فأكثر، ويبين 15مقارنتها مع  ( سنوات عند15-11ولصالح )

لمعلمي اللغة العربية أكثر مقدرة على تطبيق األهداف السلوكية عند مقارنتها بالخبرة  األقل

قل خبرة في عدد السنوات تكون لديهم األأن المعلمين األعلى. ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 

الخبرة في المقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية أكثر من أصحاب السنوات األكثر ويرجع ذلك 

 تدريسمهن ال خبرة ودافعيتهم للعمل واثبات وجودهم في مجالإلى تحمس المعلمين األقل 

دورات مكثفة من بينها  وتحرص المدارس على إلحاق المعلمين الجدد في. واهتمامهم بها

 المعلمي األقل خبرة باإلضافة إلى أنالتخطيط حرصا  منها على تحقيق سمعة جيدة للمدارس. 

ذاكرتهم ما زالت تذكر ما تعلموه في فترة دراستهم، وتقبلهم لكل ما هو جديد على خالف 

االعتيادي وعدم  المعلمين األكثر خبرة فما زالوا متمسكين بالمنهاج القديم وتمسكهم بالروتين

تعلموه، وذلك لتأثرهم بعامل الزمن، وعدم  مماتقبلهم لما هو جديد، وفقدان ذاكرتهم لكثير 

 تقبلهم، من الذين هو دونهم على على خالف األقل خبرة.
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( 1999ل، نزا)و( Baviskar & Lord, 2007تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسات )

االلتزام بالخصائص ل الفروق اإلحصائية من خالالنتائج في ل ( من خالMelton, 1978و)

مع نتائج وتختلف , وفاعلية األهداف التدريسسية، الجنس والخبرة التدريسية واألهداف ومتغيري 

, ودراسة  Jeenkinson& Deno( 1979, ودراسة )McDonald-Ross, (1973)دراسة 

مجتمع الدراسة وعينتهما  وقد يعود ذلك الى اختالف (.2116(, ودراسة الرشيدي )2117)عابدين, 

 واألدوات المستخدمة في التطبيق.
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 التوصيات

في الصفوف  السلوكيةإجراء دراسات مماثلة للتعرف على المقدرة التصنيفية لألهداف  .1

 الدراسية األخرى وفي مقررات تدريسية معينة.  ل والمراح

بحيث  كيةالسلو عقد ورش تدريبية لمعالجة الضعف لدى معلمي المدارس في األهداف  .2

 يصلون إلى مستوى االتقان في صياتها وتصنيفها.   

إجراء دراسة مقارنة بين معلمي المرحلة األساسية في المدارس الخاصة ومعلمي المرحلة  .3

 . السلوكيةاألساسية في المدارس الحكومية في مقدرتهم التصنيفية لألهداف 

ممارستهم ل العربية قب لمعلمي اللغة السلوكيةاألهداف صياغة عقد دورات تدريبية على  .4

 خدمة التدريس. 
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 قائمة المراجع   

د طرح ـار عنـن النتظـنيفية وزمـمستوى القدرة التص( 2111، )محمد صفاء، أبو محفوظ -

اتهن في التربية ـطالبل يـا بتحصـاس وعالقتهمـادس األسـاألسئله لدى معلمات الصف الس

 األردن. ، انـعم، طـاألوسرق ـة الشـجامع، رساله ماجستير منشوره، الجتماعية

 القاهرة.، 1ط، عالم الكتب، تطوير مناهج التعليم(، 1995، )أحمد حسين اللقاني -

ي في ـادس األساسـف السـا للصـالجغرافي كتابأسئله ل تحلي(، 2114، )رمضان، غاآلا -

، ات اإلنسانيه(ـله الدراسـالميه )سلسـة اإلسـه الجامعـمجل 6فلسطين وفق تصنيفات بلوم .

 . 176-154ص(، 22العدد )(، 11)مجلد 

، رساله المعلم، يـالعرب مـة للمعلـالمطلوبات ـد الكفايـه لتحديـ(. محاول1978د )ـأحم، الخطيب -

 .62-69ص، تموز، العدد الثالث، المجلد الحادي والعشرون

ه الملك ـمكتب، اضـالري، 5ط، رـي المعاصـالمنهج المدرسم(. 2115حسن جعفر)، الخليفه -

 نيه. فهد الوط

 الرياض.، . دار عالم الكتب6ط، التدريس الهادف(. 2111محمد )، الدريج -

 دار الفكر.، القاهره، 1ط، ةالمناهج المعاصر(. 1993، )سرحان، الدمرداش -
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ين االعدادية ـدارس البنـي مـف كيةلوـداف السـتخدام األهـ(. تقويم اس2116، )حامد، الرشيدي -

-13(، ص 9دد )ـالع(، 67د )ـالمجل، تـة الكويـجامع، ةـالمجله التربوي، لمنطقة الجهراء

35. 

 كيةالمعلم إلى صياغة األهداف التعليمية السلول دلي(. 2116عاطف. )، السمامعه -

 األردن.، عمان، للنشر والتوزيعل . دار األموالمهارات التدريسية

، عوالتوزي شرمكتبة الرشد للن، نظريات في اإلدارة التربوية(، 2112فريز )، الشلعوط -

 السعودية. 

نحو مهنه  ساءات باإلحـة للبنـالتربي كليةات ـ(. "اتجاهات طالب2116مها بنت محمد)، العجمي -

 . (7)الجزء(، 72دد )ـالع، مسـين شـة عـعجام، ةـالتربي كليةه ـمجلدريس ". ـالت

، اطقين بهاـر النـة لغيـة العربيـأثر معرفة المستوى الرابع لمعهد اللغ(، 1999العزاز ) -

. ي ماده النحوـي فـيلهم الدراسـي تحصـالمعرفية ف السلوكيةاألهداف ، بجامعة الملك سعود

 التربية جامعة الملك سعود. كلية رساله ماجستير

ب المدرس ـالطال أداءي ـة فـالعمليه ـي للتربيـامج تعليمـفاعلية برن(. 2114ناديه )، العطاب -

ي السادس ـؤتمر العلمـالم دريس".ـالته ـو مهنـه نحـية واتجاهاتـللمهارات التدريس

 .2114-و ـيولي 21-22مس ـين شـة عـجامع، يافهـدار الض، عشر"تكوين المعلم"

 الخليج.ل مكتب التربية العلمي لدو، لغة التربويين(، 2117عبد العزيز )، العمر -
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لغة ي الـاه معلمـله بأتجـرات المتصـض المتغيـالعالقة بين بع(، 1997ابراهيم )، القرشي -

ي صياغتها" ـاراتهم فـين مهـوب السلوكيةالعربية بالمرحلة المتوسطه نحو تحقيق األهداف 

 المجلد الثاني.، 22العدد ، جامعة الملك سعود، التربية كليةمجله 

، عمان ،روقــ. دار الشفيــيم الصــتعلم والتعلــيكولوجيه الــس(. 2111ف)ــيوس، اميــالقط -

 األردن.

 عمان. ، دار الشروق، المنهج المدرسي المعاصر(، 2111علي )، المجالي -

ه إلى مؤتمر ـمقدمـل ه عمـ. ورقتعلمـات الـصياغة مخرجات/ نتاج(. 2115ل )فيص، المال -

 ل.أبري 11-16جامعة البحرين.، التربية "جوده التعليم العالي" كلية

ده ــود الخوالـحمد مـه: محمـ. ترجمةـنظام تصنيف األهداف التربوي(. 1985، )بنجامين، بلوم -

 ع والطباعه.ــر والتوزيــروق للنشــدار الش، دهــج، 1وده. طــراهيم عــادق إبــوص

، المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها(، 2114، )محمد محمود الحيلة، توفيق أحمد مرعي -

 عمان.، 1ط، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،أسسها عملياتها، عناصرها

ة للصفوف ـة العربيـاللغ كتابئله ـه ألسـ(. دراسه تحليلي2119د. )خضراء أرشو، جعافره -

جامعة  كليةية لـة والنفسـوم التربويـه العلـمجلي األردن ". ـالخامس والسادس والسابع ف

 .89-111ص( ، 2العدد )( ، 19المجلد )، البحرين
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لفهم في مستويات المعرفة وا السلوكية"أثر استخدام األهداف (. 2111مصطفى )، رجب -

المركز ، العربية لبحوث التعليم العالي، دمشق الطالب الجامعي".ل والتطبيق في تحصي

 المجلد الرابع.، العربي لبحوث التعليم العالي

 مكتبه العبيكان.   ، . الرياض1ط، السلوكيةاألهداف (. 2119مهدي. )، سالم -

 بيروت.، ينــم للماليــلعلدار ا، ةــات الجتماعيــاهج الدراســمن( 1984، )ودتــج، عادهــس -

ل ع المراحـي جميـة فـة والتعليميـداف التربويـياغة األهـص(، 2111، )ودتـج، سعاده -

 دار الشروق للنشر والتوزيع.، الدراسيه

ي القدرة ـة فـالتربويل اغـة المشـار فاعليـاختب(، 1983ازي )ـغ، خليفة، وجودت، سعاده -

جامعة ، ه التربويةـالمجل، ةـه الجامعـد طلبـا عنـظ بهاـية واالحتفـالتصنيفية لألهداف التدريس

 المجلد الثالث.، العدد الحادي عشر، الكويت

لموضوعات مقرر علم النفس  السلوكية"مدى ارتباط األهداف  (.2115لطيفه. )، سميري -

مجله العلوم ألهداف المقرر المحدد للصف الثاني ثانوي في المملكه العربية السعوديه". 

 (.3)1، . جامعة البحرينوالنفسيةالتربوية 

ط دروس الطلبه ـي خطـف السلوكيةداف ـاألهـل (. "تحلي2117محمد عبد القادر. )، عابدين -

دس المفتوحه لألبحاث ـالق ةـه جامعـمجل" ينـداد المعلمـإلع مسـالقاس أكاديةالمعلمين في 

 .13-62ص، (4( العدد )25المجلد )، الدراساتو

 دار المسيرة.، عمان، تعليم العلوم للجميع (،2115محسن علي )، عطية -
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المشكالت والصعوبات التي تواجه مدير المدرسة الثانوية في (، 2114إبراهيم )، عودة -

 غزة. ، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، قطاع غزة

دار الثقافة للطباعة ، اساسيات المنهج وتطبيقاته، (1981)، محمد عزت عبد الموجود -

 القاهرة.  ، شروالن

، المكتب الجامعي الحديث، بناء المناهج التربوية(، 1997، )محمد هاشم فالوقي -

 اإلسكندرية.

المجلد ، جامعة الكويت، المجلة التربوية، السلوكيةاألهداف (، 2111أحمد )، مرزوق -

 .5العدد (، 22)

دريس النحو ـارات التـي مهـين فـالطلبه المعلم أداء(. "مستوى 2111ماجد محمود )، مطر -

 - والمعرفة القراءةه ـمجلرات". ـبعض المتغيـه بـزه وعالقتـى بغـة األقصـالتربية بجامع كليةب

 .   114العدد ، مصر

ة العملية ـارات التربيـة مهـي تنميـب فـامج محوسـ"فاعلية برن(. 2111ابراهيم)ل منا، نجم -

اله ماجستير غير ـ. رسه"زـر بغـة األزهـي جامعـالميه فـات اإلسـلدى طلبه قسم الدراس

  جامعة األزهر.   -التربية  كليةمنشوره. 

(. "درجة التزام معلمي ومعلمات التاريخ في المرحلة االعدادية 1999شكري. )ل، نزا -

 23،مجله العلوم التربوية". السلوكيةبمنطقة دبي التعليمية بخصائص ومعايير األهداف 

 .529 –548ص(، 2)
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 عمان.، دار الفرقان، علم النفس التربوي، (2111عبد المجيد )، نشواتي -

، إلى اإلدارة التربوية )الوظائف والمهارات(ل مدخ(، 2111علي )، تقي، وليد، هوانة -

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.، الكويت

 عمان.، دار ابن الرقيم، السلوكيةاألهداف (، 2111، )عبد الحميد، وصفي -
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 دكتوراه عبد الرحمن الهاشمي .3
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 مدرسة االبتكار واالنجاز لغة عربية بكالوريوس فاطمة نايف معايعة .18
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