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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوى المقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية حسب
تصنيف بلوم لدى معلمي اللغة العربية في المدارس الخاصة األساسية في العاصمة األردنية
عمان ،ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة بلغ عدد أفرادها ( )271معلما ومعلمة ،كما تم
إعداد اختبار يقيس مستوى المقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية حسب مجاالتها الثالث ،المعرفي
والوجداني والنفسحركي ،تم التأكد من صدقه وثباته.
أظهرت الدراسة النتائج اآلتية:
 جاء المتوسط الحسابي للمقدرة التصنيفية لألهداف التدريسية لدى معلمي اللغة العربية
للمرحلة األساسية في المدارس الخاصة للمجاالت ككل بدرجة (متوسطة) ،اذ بلغ المتوسط
الحسابي ( )18.88للمجال المعرفي ،و ( )12.45للمجال الوجداني ،و ( )9.25للمجال
النفسحركي.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات العينة على مجاالت المقدرة التصنيفية
لألهداف السلوكية مجتمعة تعزى للجنس ،أو النوع والخبرة ،والمؤهل العلمي.
الكلمات المفتاحية :المقدرة التصنيفية ،الهدف السلوكي ،تصنيف بلوم.
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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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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
في ضوء االتجاهات التربوية المعاصرة وظهور أنماط وطرق جديدة تستخدم في التدريس،
يتضح الحاجة إلى تغيي ار في أدوار المعلم المستقبلية ،وبالتالي إعادة النظر في برامج إعداده
وتدريبه على ضوء األدوار والتحديات المعاصرة ،ولكي تكون هذه البرامج فاعلة فإن ذلك يتطلب
إحداث تطوير لها سواء في أهدافها وآلياته وأساليبها ،لكي يتم من خالل هذا التطوير تخطى أوجه
القصور الحالية ،ورغبة في مواكبة االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنيا.
وفي ضوء ذلك فالتربية العملية تعتبر إحدى فعاليات العملية التربوية المهمة في مجال
إعداد المعلمين وتدريهم في المراحل التعليمية كافه ،وبما أن المعلم يمثل الدور الرئيس في العملية
التعليمة ،كان البد أن يحظى إعداده باالهتمام والدراسة لكونه عصب المهنة ومحركها األساسي،
فهو المسؤول األول عن تحقيق أهداف التربية ،وعامل من عوامل تطوير المجتمع وتنميته (نجم،
 ،)2010فالمعلم أساس المنظومة التعليمية ،وبمقدار مقدرته وكفاءته ،تكون فاعلية التعليم ،إذ
تتضائل اإلمكانات المادية والمناهج الدراسية ،في غياب المعلم الكفوء (مطر ،)2010،وهو ذخيرة
قوية كبرى؛ ذلك أن تك ّون جيل بأكمله ،إنما يعتمد اعتمادا كبي ار ،على ما يتصﻑ به ﺫلﻙ ﺍلمعلﻡ،
مﻥ سماﺕ شخصية ﻭتﺭبﻭيـة ،تعينـة علـى أداء مهمتـه بنجـاﺡ ،مما يﺅهله للمقﺩﺭﺓ على ﺇحﺩﺍﺙ
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تغييﺭ في سلﻭﻙ ﻁالبه ،ﻭهﺫه ﺍلمقـﺩﺭﺓ هـي ﺍلتـي تصـنع ﺍلمعلﻡ ﺍلناجح ،ﻭتجعل ﺩﺭﻭسـه ﺍلفعالـه،
ﺫﺍﺕ ﺃثـﺭ ﻭﺍضـح ،ﻭتحقـﻕ ﺍلنتـائج ﺍلمنشـﻭﺩﺓ (ﺍلعجمي.)2116 ،
ﻭيعﺩ مﻭضﻭﻉ ﺍلتﻁﻭيﺭ إلعﺩﺍﺩ ﺍلمعلﻡ ﻭﺍلتﺩﺭيﺏ لـه ،مـﻥ ﺃهم األمﻭﺭ ﺍلتـي كانت ﻭما ﺯﺍلﺕ
محﻭﺭ ﺍالهتماﻡ لعملية تﻁﻭيﺭ ﻭﺇصالﺡ ،ﻭمـﻥ هنـا جـاء ﺇهتمـاﻡ ﺍلمؤسسات ﺍلتﺭبﻭية بإعﺩﺍﺩ
ﺍلمعلميﻥ ﻭتﺩﺭيبهﻡ ﻭﺍعﺩﺍﺩهﻡ (مﻁﺭ.)2111 ،
ﻭتركز عملية ﺍإلعﺩﺍﺩ ﺍلمهني للتـﺩﺭيﺱ ،علـى جـانبيﻥ متﻜـامليﻥ همـا :ﺍلجانـﺏ ﺍلنﻅﺭﻱ،
ﺍلمتعلﻕ بالﺩﺭﺍساﺕ ﺍلنﻅﺭيه في علﻭﻡ ﺍلتﺭبيـة ﻭعلـﻡ ﺍلـنفﺱ ،ﻭﺍلجانـﺏ ﺍلعملـي ﺍلمتعلﻕ بالتﺭبية
ﺍلعملية ،ﺍلتي تجعل ﺍلﻁالﺏ ﺍلمعلﻡ ،فـي مﻭﺍجهـه مباشـﺭه مـع ﺍلﻭﺍقـع ،ﻭتضع قﺩﺭﺍته ﻭمهاﺭﺍته على
محﻙ ﺍلتجﺭبـة ،فالتﺭبيـة ﺍلعمليـة فﺭصـه حقيقيـه للﻁلبـه ﺍلمعلميﻥ لمعايشه ﺍلعملية ﺍلتعليمية،
ﻭتﺩﺭيبهﻡ علـى مختلـﻑ ﺍلمهـاﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيسـية ،ﺍلتـي يحتاجﻭنها لتحسيﻥ ﺃﺩﺍئهﻡ (ﺍلعﻁاﺏ.)2114 ،
ﻭيمكن تعﺭيﻑ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية علـى ﺃنهـا عبـاﺭﺍﺕ تﹸﻜتـﺏ للتالميـﺫ لتصـﻑ بﺩقه ما
يمكنهم ﺍلقياﻡ به بعﺩ ﺍالنتهـاء مـﻥ تـﺩﺭيﺱ حصـة ﺃﻭ ﻭحـﺩﺓ تﺩﺭيسـيدة معينـة ،ﻭيساعﺩ فهﻡ
خصائصها ،ﻭتصـنيﻑ مسـتﻭياتها ﻭﺃنماﻁهـا عنـﺩ ﺍلتخﻁـيﻁ للتعلـيﻡ علـى نجاﺡ ﺍلمﻭقﻑ ﺍلتعليمي،
ﻭلسؤ ﺍلحﻅ ،ﻭنتيجـة ﺍلعﺩيـﺩ مـﻥ ﺍألسـباﺏ كضـيﻕ ﺍلﻭقـﺕ ،ﻭعﺩﻡ كفائة ﺍلمعلمـيﻥ ،ﻭعـﺩﻡ تـﻭﺍفﺭ
ﺍإلمﻜانـاﺕ ﻭﺍلﻭسـائل ﺍلتعليمية ﺍلالﺯمة ،ﻭثقل ﺍلعبئ ﺍلتﺩﺭيسي ،فـإﻥ تخﻁـيﻁ ﺍلتـﺩﺭيﺱ ﻭتﻁبيقـه
نـاﺩﺭﺍﹰ مـا يتجاﻭﺯ ﺍلجانﺏ ﺍلمعﺭفـي ﺍلمتـﺩني كالمعﺭفـة ﻭﺍلفهـﻡ ﻭﺍلتﻁبيـﻕ ،ﺩﻭﻥ ﺍلﻭصـﻭل ﺇلـى
ﺍلتحليل ﻭﺍلتﺭكيب ﻭﺍلتقﻭيﻡ ﺇال في حـاالﺕ محـﺩﻭﺩه ،كما ينـﺩﺭ ﺃﻥ يتجـاﻭﺯ ﺫلـﻙ ﺇلـى ﺍلجانﺏ
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ﺍلعاﻁفي ،ﻭﺍلجانﺏ ﺍلمهاﺭﻱ ﺍألﺩﺍئـي ،ﺍلـﺫﻱ يسـاهﻡ بشـكل فعـال فـي تشكيل ﺍلشخصية ﺍلسﻭيه
للتالميﺫ (سعاﺩه.)1984 ،
ﻭيعد صﻭﻍ ﺃهﺩﺍﻑ تعليمية محـﺩﺩﺓ بﺩاللـه ﺍلسـلﻭﻙ ﺃﻭ ﺍألﺩﺍء ،ﺃﻭ ﺍسـتخﺩﺍﻡ خﻁـه ﺃﻭ نسﻕ
معيﻥ لتصنيفها ﺇلى ﺃهﺩﺍﻑ معﺭفيه ،ﻭﺃهﺩﺍﻑ ﺍنفعاليه ،ﻭﺃهـﺩﺍﻑ ﺃﺩﺍئيـه مـﻥ بـيﻥ قائمة ﺍلﻜفاياﺕ
ﺍلتعليمية للمعلميﻥ (ﺍلخﻁيﺏ.)1978 ،
مشﻜلة ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭﺃسئلتها:
مﻥ خالل عمل ﺍلباحﺙ في ميﺩﺍﻥ ﺍلتﺩﺭيﺱ ،الحـﻅ ﻭجـﻭﺩ ضـعﻑ ﻭﺍضـح فـي تحقيﻕ
معلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية لهﺫه ﺍألهﺩﺍﻑ ،ﻭقﺩ ﺃﻅهـﺭﺕ بعـﺽ ﺍلﺩﺭﺍسـاﺕ مثـل ﺩﺭﺍسـة (ن ـﺯﺍل،)1999 ،
(ﻭﺍلﺭش ـيﺩﻱ ،)2114ﻭج ـﻭﺩ ض ـعﻑ ف ـي ق ـﺩﺭﺓ ﺍلمعلم ـيﻥ عل ـى تحقيق األهﺩﺍﻑ ﺍلسلﻭكية ،مما
ﺍستﺩعى مﻥ ﺍلباحﺙ ﺇجﺭاء ﺩﺭﺍسـة تفصـيلية لبيـاﻥ ﺍلمقـﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺩﺍﺭﺱ
ﺍلخاصة ،ﻭمقاﺭنة هـﺫه ﺍلنتـائج مـع ﺍلﺩﺭﺍسـاﺕ ﺍلسـابقة ﺍلمﻁبقة على ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلحﻜﻭمية .ﻭقﺩ
هﺩفﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى ﺍالجابة عﻥ ﺍألسئلة ﺍآلتية:
 ما مستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية لﺩﻯ معلمـي ﺍللغـة ﺍلعﺭبيـة للمرحلـة ﺍألساسية
في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة في عماﻥ؟
 هل تﻭجﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالله ﺇحصـائية ( )a=1.15فـي مسـتﻭﻯ ﺍلمقـﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية لألهﺩﺍﻑ
ﺍلسلﻭكية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمـﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصـة فـي عمـاﻥ تعﺯﻯ لجنﺱ ﺍلمعلﻡ
ﻭﺍلمﺅهل ﺍلعلمي ﻭخبﺭته؟
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ﺃهمية ﺍلﺩﺭﺍسة:
تنبع ﺃهمية ﺍلﺩﺭﺍسة مﻥ ﺃﻥ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية بشكل سليﻡ تساعﺩ على
ﺍلﻭضﻭﺡ ﺍلعاﻡ للﺭﺅية ،فالعمل ﺍلناجح ال بﺩ مﻥ ﺃﻥ يكون مﻭجهاﹰ نحﻭ تحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ معينة
ﻭمقبﻭلة ،ﻭﺇال سيكون ﺍلعمل نﻭعاﹰ مﻥ ﺍلمحاﻭلة ﻭفيه نسبة ﻭﺍضحة مﻥ ﺍلخﻁأ ،ﻭفي هﺫﺍ ضياﻉ
للجهﺩ ﻭﺍلﻭقﺕ ،ﻭهﺫه ﺍلفﻭضى في حقيقة ﺍألمﺭ هي ﺍلمﻁلﻭﺏ لالبتعاﺩ عنه عنﺩ صياغة ﺍألهﺩﺍﻑ
ﺍلسلﻭكية؛ ﻭﺫلﻙ كوﻥ تحﺩيﺩ ﺍألهﺩﺍﻑ ضﺭﻭﺭياﹰ الختياﺭ ﺃﻭجه ﺍلنشاﻁ ﺍلتعليمي ﺍلمناسبة ،ﻭالختياﺭ
ﺍلتقييﻡ ﺍلسليﻡ.
ﻭمﻥ ﺍلمﺅمل ﺃﻥ يسفيﺩ مﻥ هﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة:
 ﺍلمعلمﻭﻥ مﻥ خالل تحقيقهﻡ للمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلسلﻭكية حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ.
 مخﻁﻁﻭ ﺍلمناهج ﺍلعلمية ،ﻭتأهيل ﺍلمعلميﻥ.
ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلﺩﺭﺍسة:
هﺩفﺕ هﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلتعﺭﻑ ﺇلى مستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلسلﻭكية حسﺏ
تصنيﻑ بلﻭﻡ لﺩﻯ معلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة ﺍألساسية في عماﻥ ،في ضوء بعﺽ
ﺍلمتغيﺭﺍﺕ (ﺍلجنﺱ ،ﻭﺍلخبﺭﺓ في مجال ﺍلتﺩﺭيﺱ).
حﺩﻭﺩ ﺍلﺩﺭﺍسة:
اء ﺍلﺩﺭﺍسة خالل ﺍلفصل ﺍلﺩﺭﺍسي ﺍألﻭل مﻥ عاﻡ.2117 – 2113
 ﺍلحﺩﻭﺩ ﺍلﺯمانية :تﻡ ﺍجﺭ ﺀ
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 ﺍلحﺩﻭﺩ ﺍلمﻜانية :تﻡ تﻁبيقها في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة في ﺍلعاصمة عماﻥ.
 ﺍلحﺩﻭﺩ ﺍلمﻭضﻭعية :ﺍقتصﺭﺕ هﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى ﺍلتعﺭﻑ على ﺁﺭاء ﺍلمعلميﻥ في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ
ﺍلخاصة في ﺍلعاصمة عماﻥ في ﺩﺭجة تﻭﺍقﺭ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية للمجال لألهﺩﺍﻑ السلوكية
حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ لﺩيهﻡ ،ﻭﺩﺭجة تأثﺭها بمتغيﺭ ﺍلجنﺱ ﻭﺍلخبﺭﺓ في ﺍلتﺩﺭيﺱ.
 ﺍلحﺩﻭﺩ ﺍلبشﺭية :معلمﻭ ﺍللغة ﺍلعﺭبية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة ﺍألساسية في ﺍلعاصمة عماﻥ.
ﺍلتعﺭيفاﺕ ﺍإلجﺭﺍئيه:
 ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية (مفاهيميا) :عﺭفها (الدمرداش ،)95 ،1993 ،بأنها "تلك ﺍلصياغة ﺍلتي
تعبﺭ بﺩقه ﻭﻭضﻭﺡ عﻥ ﺍلتغيﺭ ﺍلمﺭجﻭﺍ ﺇحﺩﺍثه لﺩﻱ ﺍلتلمـيذ مﻥ خالل مﺭﻭﺭه بخبﺭﺓ تعليميه
معينة" (ويعرفها سعاﺩه بأنها مقصﺩ يعبﺭ عنه بعباﺭه تصﻑ تغيﺭﺍﹰ مقتﺭحاﹰ نﺭيﺩ ﺃﻥ نحﺩثه في
ﺍلتلميﺫ ،ﻭهﻭ عباﺭه تصﻑ ما سيكون عليه بنجاﺡ ﺍلمتعلﻡ عنﺩما ينهي خبﺭﺓ تعليميه ،كما ﺃنه
ﻭصﻑ لنمﻁ مﻥ ﺍلسلﻭﻙ ﺃﻭ ﺍألﺩاء يﺅمل ﺃﻥ يكون ﺍلمتعلﻡ قاﺩﺭﺍﹰ على ﺇﻅهاﺭه (سعاﺩه،
ﻭخلفية.)1983،
 ﻭتعﺭﻑ ﺇجﺭﺍئيّا بأنها ﺍلﺩﺭجة ﺍلتي سيحصل عليها ﺍلمستجيﺏ في ﺍالختباﺭ ﺍلﺫﻱ ﺃعﺩه ﺍلباحﺙ
قصﺩيا لهﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة.
 ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ (مفاهيميا) :هي ﺍلمقاصﺩ ﻭﺍألغﺭﺍﺽ ﺍلتعليمية ﺍلتي
تتناﻭل نمﻭ ﻭتﻁﻭﺭ ﺍلجانﺏ ﺍلمعﺭفي ﺍلعقلي لعملية ﺍلتعلﻡ عنﺩ ﺍلمتعلﻡ ،ﻭتتحقﻕ هﺫه ﺍألهﺩﺍﻑ
غالباﹰ بنهاية ﺍلﺩﺭﺱ ﺃﻭ ﺍلﻭحﺩه ﺍلتﺩﺭيسية (ﺍلعمﺭ.)2117 ،
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 ﻭﺃضاﻑ ﺍلخليفة ( )2115بأنه يشمل ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتي تﺭﻜﺯ على ﺍلمقﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍلعملياﺕ ﺍلعقلية
ﺍلتي تتصل بمعﺭفة ﺍلحقائﻕ ﻭعملياﺕ ﺍلفهﻡ ﻭﺍلتﺫﻜيﺭ ﻭمعﺭفة ﺍلﻁﺭﻕ ﻭﺍألساليﺏ ﺍلخاصة
بمعالجة ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭبناء ﺍلمفاهيﻡ ﻭﺍلمباﺩﺉ ﻭﺍلتعميماﺕ.


ﻭيعﺭﻑ ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ (ﺇجﺭﺍئياﹰ) بأنه ﺫلﻙ ﺍلمجال ﺍلﺫﻱ يﻜتسﺏ فيه
ﺍلﻁالﺏ معﺭفة عقليه ﻭﺫهنيه تتعلﻕ بمعلﻭماﺕ ﻭنﻅﺭياﺕ ﻭحقائﻕ ﻭغيﺭها مﻥ ﺍلمعﺭفة ﺍلتي
تتﻁلﺏ منه ﺇعمال ﺍلعقل ﻭﺍلتفﻜيﺭ ﻭتشغيل ﺍلﺫﺍﻜﺭه مثال :ﺃﻥ يقﺭﺃ ﺍلﻁالﺏ ،ﻭﺃﻥ يحلل ،ﻭﺃﻥ
يفتﺭﺽ ،ﻭﺃﻥ يفسﺭ ،ﻭﺃﻥ يقاﺭﻥ ،ﻭﺃﻥ يصمﻡ ،ﻭﺃﻥ يكتشف ... ،ﺍلﺦ مﻥ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتي تنﺩﺭﺝ
تحﺕ ﺍلنمﻁ ﺍلمعﺭفي ﺍإلﺩﺭﺍﻜي.



ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني :ﻭهﺫﺍ ﺍلمجال يهتﻡ بتنمية ﺍلمشاعﺭ للمتعلﻡ ﻭتﻁﻭيﺭه ﻭتنمية ﺍلقيﻡ
ﻭﺍلمعتقﺩﺍﺕ ﻭﺍلميﻭل ﻭﺍالتجاهاﺕ ﻭﺍالهتماماﺕ عنﺩه (ﺍلعمﺭ.)2117 ،

 ﻭيعﺭﻑ ﺍجﺭﺍئيا بﺄنه ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلمﺭتبﻁه بالقيﻡ ﺍلمستمﺩﺓ مﻥ ﺍلعقائﺩ ﻭﺍلتقاليﺩ ،ﻭﺍلقائمة على
ﺭبﻁ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلتي تقﺩﻡ للمتعلﻡ بﻭجﺩﺍنه؛ لﻜي يسلﻙ سلﻭﻜاﹰ ﻭجﺩﺍنياﹰ تجاه :ﺍألشخاﺹ ،ﺃﻭ
ﺍألشياء ﺃﻭ ﺍلمﻭضﻭعاﺕ .ﻭتتعلﻕ تلﻙ ﺍألهﺩﺍﻑ ،باآلﺭﺍء ،ﻭﺍلميﻭل ،ﻭﺃﻭجه ﺍلتقﺩيﺭ ﻭﺍلمﻭﺍقﻑ،
ﺃﻭ ﺍالتجاهاﺕ ﻭﺍلقيﻡ ،ﻭﺃساليﺏ ﺍلتﻜيﻑ مع ﺍلحياﺓ.
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ﺍلمجال النفسحركي :يعنى باألهﺩﺍﻑ ﺍلمﺭتبﻁة بالمعالجة ﺍليﺩﻭية  Manipulationﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ
الحركية ،ﻭﺍلتﺂﺯﺭ ﺍلحﺭﻜي ﺍلحسي ،ﻜالﻜالﻡ ﻭﺍلﻜتابة ﻭﺍلﺭسﻡ )قﺹ ،ﺭسﻡ ،حبﻙ.....ﺍلﺦ).
(نشﻭﺍتي.)1985،

 ﻭيعﺭﻑ ﺍجﺭﺍئيا بﺄنه هﻭ ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلنفسحﺭﻜية ﺍلﺫﻱ يتﻁلﺏ ﺃﺩﺍئها ﺇعمال ﺍلﺩماﻍ ﻭﺍلجسﻡ
ﻭﺍلجهاﺯ ﺍلعصبي.
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ﺍلفصل ﺍلثاني
ﺍإلﻁاﺭ ﺍلنﻅﺭﻱ ﻭﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة
يشمل هﺫﺍ ﺍلجانﺏ على ﺍإلﻁاﺭ ﺍلنﻅﺭﻱ ﺍلﺫﻱ يحتﻭﻱ على تعﺭيﻑ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية
لألهﺩﺍﻑ ﺍلتتعليمية ،ﻭما جاء به ﺍلﺩﺍﺭسﻭﻥ ﻭﺍلباحثﻭﻥ في هﺫﺍ ﺍلمجال ﻭكذلك ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة،
ﻭبما يلي تﻭضيح لﺫلﻙ.
ﺃﻭلﹰ :ﺍإلﻁاﺭ ﺍلنﻅﺭﻱ:
تناﻭل هﺫﺍ ﺍلفصل مفهﻭﻡ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ﻭمفهﻭﻡ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ﻭمجاالتها ﺍلمعﺭفية
ﻭﺍلﻭجﺩﺍنية ﻭﺍلنفسحﺭﻜية ﻭمستﻭياتها ﺩﺍخل كل مجال ،ثﻡ ﺃهمية ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ﻭﺃسباﺏ
ﺍستخﺩﺍمها ﻭﻭﻅائفها ﻭمصاﺩﺭ ﺍشتقاقها ﻭشﺭﻭﻁ صياغتها ،ﻭفيما يلي تفصيل لﺫلﻙ.
مفهﻭﻡ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية:
يعﺭﻑ مفهﻭﻡ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية على ﺃنه تصـنيﻑ ﺍألهـﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسـية مجاالتهـا
ﻭمستﻭياتها ﺩﺍخل كل مجال على حﺩه ،ﻭﺫلﻙ بعـﺩ ﺇعﻁـاء ﺍلﻁلبـة مجمﻭعـة مـﻥ ﺍألهـﺩﺍﻑ على
ﺍلمجال ﺍلﻭﺍحﺩ ،ﻭمﻥ ثﻡ تصنيﻑ هﺫه ﺍألهﺩﺍﻑ حسـﺏ مسـتﻭياتها ﺩﺍخـل ﺫلـﻙ ﺍلمجـال ،ﻭتتمحﻭﺭ
هﺫه ﺍلمقﺩﺭﺓ حﻭل تصنيﻑ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية:
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مفهﻭﻡ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية:
يعﺭﻑ ﺍلهﺩﻑ بشكل عاﻡ :بأنه عباﺭه عﻥ مجمﻭعة مﻥ ﺍلصياغاﺕ ﺍللفﻅيه ﺍلمجﺭﺩه
يضعها ﻭﺍضعها لتحقيﻕ شي ما ،ﻭيجﺏ ﺃﻥ تمتاﺯ بالﻭضﻭﺡ ﻭﺍلﻭﺍقعية ﻭﺍلسالسة ،ﻭيعﺭفه ﺁخﺭﻭﻥ
بأنه ﺇحﺩﻯ ﺍلسلﻭكيات ﺍاليجابية ﺍلمتﻭقع ﺃﻥ يﻜتسبها ﺍلﻁلبة نتيجة تفاعلهﻡ مع ﺍلمﻭﺍقﻑ ﻭتأثﺭهﻡ
بعناصﺭها ،ﻭتقسﻡ ﺍألهﺩﺍﻑ بحسﺏ ﺍلمضمﻭﻥ ﻭﺍلﻭﻅيفة ﻭﺍلﺯمﻥ ﺍلالﺯﻡ لتنفيﺫها ﺇلى مجاالﺕ ثالثة
سيتﻡ تفصيلها بعﺩ ﺍلتعﺭﻑ على ﺍهمية تحﺩيﺩ ﺍألهﺩﺍﻑ عنﺩ تنفيﺫ تخﻁيﻁ ﻭتقﻭيﻡ ﺍلﺩﺭﻭﺱ.
ﻭيعﺭﻑ ﺍلهﺩﻑ ﺍلسلﻭكي بأنه "ﺍلﻭصﻑ ﺍلﺩقيﻕ ،ﻭﺍلﻭﺍضح ،ﻭﺍلمحﺩﺩ للناتج ﺍلتعلمي
ﺍلمﺭغﻭﺏ تحقيقه مﻥ ﺍلمتعلﻡ على هيئة سلﻭﻙ قابل للقياﺱ ﻭﺍلمالحﻅة" (ﺍلسمامعه.)2116 ،
ﻭيعﺭﻑ كذلﻙ بأنه "ﺍلسلﻭﻙ ﺍلمﺭغﻭﺏ فيه ﺃﻥ يتحقﻕ لﺩﻯ ﺍلمتعلﻡ نتيجة ﺍلنشاﻁ ﺍلﺫﻱ
يﺯﺍﻭله ﺍلمﺩﺭﺱ ،ﻭهﻭ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلقابل ألﻥ يكون مﻭضع ﺍلمالحﻅه ﻭﺍلقياﺱ ﻭﺍلتقﻭيﻡ (ﺍلﺩﺭيج،
.)2111
ﻭيعﺭفه ﺍلقﻁامي ( )2111بأنه "جﺯء مﻥ ﺍلصياغة ﺍللغﻭية ﺍلتي تﻭضح ﺍلسلﻭﻙ ،ﻭيمكن
قياسه مالحﻅته ،ﻭيكون مﻥ ﺍلمتﻭقع ﺃﻥ يكون ﺍلمتعلﻡ له ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍألداء في ﺍلمﻭقﻑ ﺍلتعليمي.
ﻭيعﺭف ﺍلمجالي ( )2111ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية بأنها :مجمﻭعاﺕ لبعﺽ ﺍلسلﻭكياﺕ
ﻭﺍإلنجاﺯﺍﺕ ﺍلمﺭﺍﺩ تحقيقها عنﺩ ﺍلتعلﻡ ،ﻭهي ﻭصﻑ مﻭضﻭعي ﺩقيﻕ لﻜافة ﺃشﻜال ﺍلتغييﺭ
ﺍلمﻁلﻭﺏ ﺇحﺩﺍثها في سلﻭﻙ ﺍلﻁلبة بعﺩ مﺭﻭﺭهﻡ بالخبﺭﺓ ﺍلتعليمية ﺍلمﻁلﻭبة.
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ﻭهناﻙ ﺇتفاﻕ بيﻥ خبﺭﺍء ﺍلمناهج ﻭﺍلقياﺱ ﻭﺍلتقﻭيﻡ على ﺍلتصنيﻑ ﺍألمثل لألهﺩﺍﻑ
السلوكية ،فقﺩ عمﺩﻭﺍ ﺇلى تقسيمعا ﺇلى ثالثة مجاالﺕ ،هي :ﺍلـ ـمع ـﺭفـ ـى ،Cognitive
ﻭﺍلﻭجﺩﺍن ـى ،Affectiveﻭالنفسحركي.Psychomotor
ﻭتأتي ﺍالهمية لهﺫه ﺍلمستﻭياﺕ مﻥ خالل صعﻭبة ﺍلتعامل مع ﺍلشخصية ﺍلمتعلمة ﺍلمعقﺩﺓ
بصﻭﺭه ﺇجمالية ،مع ﺍلعلﻡ ﺃﻥ ﺍلشخصية متﻜاملة ﻭفﺭيﺩه ،بمعنى ﺃﻥ ﺍلغاية مﻥ ﺍلتصنيﻑ هﻭ
ﺍلتسهيل على ﺍلمتعلميﻥ ،ﻭيمكن تﻭضيح هﺫه ﺍلمجاالﺕ ﻜالتالي( :سميﺭﻱ)2115،
(عﻭﺩه( ،)2114،مﺭﺯﻭﻕ.)2111،
ﺃﻭلﹰ :ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي ()The Cognitive Domain
يتعلﻕ هﺫﺍ ﺍلمجال بالمعﺭفة ،ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلعقلية ،ﺇﺫ تﻜﻭﻥ ﺍألهﺩﺍﻑ ﻭﺍلقﺩﺭﺍﺕ ﺍلمعﺭفية
ﺍلتي تقتضي ﺍلتعﺩيالﺕ في ﺍلسلﻭﻙ ﺍللفﻅي ،ﻭﻭصنفها بلﻭﻡ عاﻡ ( )1985ﺇلى ستة مست ـﻭياﺕ
تسمى "س ـل ـﻡ ﺍلمستﻭياﺕ ﺍلمعﺭفية"؛ ﻭيعﻭﺩ ﺍلسبﺏ في ﺫلﻙ ﺃﻥ هﺫه ﺍلمستﻭياﺕ تقتضي ﺍستخﺩﺍﻡ
ﺍلقﺩﺭﺍﺕ ﺍلعقلية ،ﻭفيما يلي تﻭضيح لهﺫه ﺍلمستﻭياﺕ:
 .0مستﻭﻯ ﺍلتذكر– ﺍلمعﺭفة (:)Recall Knowledge
ﻭهي قﺩﺭﺓ ﺍلمتعلﻡ على ﺍلتذكر ﻭﺍالستﺭجاﻉ ﻭﺍلتﻜﺭﺍﺭ للمعلﻭماﺕ ،ﻭيشمل هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ
ﺍلجﻭﺍنﺏ ﺍلمعﺭفية ﺍآلتيه:
 ﺍلتعﺭﻑ على حقائﻕ محﺩﺩﺓ ،مثل ﺍلتﻭﺍﺭيﺦ ﻭﺍألشخاﺹ ،ﻭبعﺽ ﺍألحﺩﺍﺙ.
 ﺍلتعﺭفه على ﺍلمصﻁلحاﺕ ،نحﻭ معﺭفة ﺍلﺭمﻭﺯ ﻭﺍلﺩالالﺕ ﺍللفﻅية ﻭغيﺭ ﺍللفﻅية.
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 ﺍلتعﺭﻑ على ﺍالصﻁالحاﺕ.
 ﺍلتعﺭﻑ ﺍلتسلسالﺕ ﺍالتجاهاﺕ ،مثل ﺍتجاهاﺕ ﺍالسالمية ﻭﺍلغﺭبية ،ﻭﺍألخباﺭ ﺍلثقافية ﻭﺍلعلمية،
ﻭغيﺭها.
 ﺍلتعﺭﻑ على ﺍلتصنيفاﺕ ﺍلعامة ﻭغيﺭ ﺍلعامة ﻭﺍلفئاﺕ.
 ﺍلتعﺭﻑ على ﺍلمعاييﺭ ﺍلﻜاملة ﻭﺍلجﺯئية.
 ﺍلتعﺭﻑ على ﺍلمنهجياﺕ ﺃﻭ ﺍلﻁﺭﺍئﻕ ﺍلبحثية.
 ﺍلتعﺭﻑ على ﺍلعمﻭمياﺕ ﻭﺍلمجﺭﺩﺍﺕ ،مثل ﺍلنﻅﺭياﺕ ﺍلقﺩيمة ﻭﺍلحﺩيثة ،ﻭﺭبﻁهما مع بعضها،
ﻭﺍلتﺭﺍﻜيﺏ بأنﻭﺍعها.
ﻭيتمثل بﺩﺍية تعﺭيﻑ هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ في ﺍلتذكر للمعلﻭماﺕ ،ﻭللمعاﺭﻑ سﻭﺍء عﻥ ﻁﺭيﻕ
ﺍالستﺩعاء لها مﻥ ﺍلﺫﺍﻜﺭه ،ﺃﻭ معﺭفتها ضمنيا .ﻭهناﻙ ﺃفعاال يتﻡ صياغتها لهﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ ،مثل:
 يتذكر

ُ يعرف

 يحدد

 يعدد

 يسمي

 يذكر

 يتعرف

 يرتب

 يضع في قائمة

 يحفظ
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 .7مستﻭﻯ ﺍلفهﻡ ﺃﻭ ﺍلستيعاﺏ :Comprehension
ﻭتﻅهﺭ مﻥ خالل ﺍلقﺩﺭﺓ ﺍلفاعلة للمتعلﻡ ،ﻭتﻜﻭﻥ مﻥ خالل ما يلي:
 ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍستقبال ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭﺍلمعاﺭﻑ ﺍلتي تضمنها ماﺩه معينة ﻭتمﻜيﻥ فهمها ﻭﺍالستفاﺩﺓ
منها حتى.
 ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلتحﻭيل لهﺫه ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭﺍلمعاﺭﻑ مﻥ صيغة ﺍلى صيغة ﺃخﺭﻯ تﺭجمة
ﺍلمعلـﻭماﺕ ﻭتفسيﺭها.
 ﺍلتفﺭيﻕ بيﻥ ﺍلفهﻡ ﻭﺍلحفﻅ حيﺙ ﺃﻥ ﺍلمعلﻡ في حالة ﺍلحفﻅ يﻁلﺏ مﻥ ﻁلبته ﺍستﺭجاﻉ ما
ﺍختﺯﻥ مﻥ معلﻭماﺕ في ﺫاكرته ،بنفﺱ ﺍلصﻭﺭﺓ ﺍألصلية ،ﺍلتي ﻭﺭﺩﺕ في ﺍلﻜتاﺏ ﺍلمﺩﺭسي،
ﺃما في ﺍلفهﻡ ،فإنه يﻁلﺏ منه صياغة ﺍألفﻜاﺭ ﻭتﺩﻭيﺭها في عباﺭﺍﺕ مختلفة عﻥ ﺍألصلية،
ﻭيتﻡ ﺍالستﺩالل على ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلفهﻡ مﻥ خالل ثالثة عملياﺕ ،هي:
 ﺍلتﺭجمه.
 ﺍلتفسيﺭ.
 ﺍستناﺝ ﺍلعﻭﺍمل ،ﺍلتي تسهﻡ في ﺇحﺩﺍﺙ ﻅاهﺭه معينة ،مثل ﺍلتعﺭﻑ على حﺭﻭﻑ ﺍلجﺭ
ﻭﺍلمعاني ﺍلتي تحﻭيها هﺫه ﺍلحﺭﻭﻑ ،ﻭﺃيضا ﺍلتعﺭﻑ على ﺍلمﺭﺍﺩفاﺕ (ﺍلمال.)2115 ،
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ﻭمﻥ ﺍألمثلة على ﺫلﻙ مﻥ خالل مقﺭﺭ ﺍللغة ﺍلعﺭبية:
ما ﺃسباﺏ ﺍالختالﻑ بيﻥ ﺍلﻜﻭفييﻥ ﻭﺍلبصﺭيﻥ في ﺍللغة ﻭﺍلنحﻭ؟ ﻭغيﺭها مﻥ ﺃمثلة ﺍلفهﻡ،
ﺍلتي يجﺏ ﺃﻥ يتﺩﺭﺏ عليها ﺍلمعلﻡ ،ﻭمﻥ خالل ما سبﻕ نستنج بأﻥ ﺍلفهﻡ تمثل بالقﺩﺭﺓ على ﺇﺩﺭﺍﻙ
معنى ﺍلماﺩﺓ ﺍلتي يمكن ﺃﻥ يتعلمها ﺍلﻁلبة ،مﻥ خالل:
 ﺍلقﺩﺭﺓ على صياغة ﺍأللفاﻅ بمفﺭﺩﺓ ،ﻭتﻜﻭينها.
 ﺍلقﺩﺭﺓ على تلخيﺹ ﻭشﺭﺡ ﻭﺇعاﺩه تنﻅيﻡ ﺍلفﻜﺭﺓ.
 ﻭمﻥ ﺍألفعال ﺍلتي تستخﺩﻡ في هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ:
 يستنتج

 -يميﺯ

 -يفسﺭ

 يتنبأ

 -يحﻭل

 -يلخﺹ

 يعبﺭ

 -يحﺩﺩ

 -يصنﻑ

 .5مستﻭﻯ ﺍلتﻁبيﻕ :Application
ﻭيتمثل في ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلتﻭﻅيﻑ للمعلﻭماﺕ ﻭللمعاﺭﻑ ﻭللنﻅﺭياﺕ في ﻜافة ﺍالستعامالﺕ
ﺍلتعليمة ،ﺃﻭ ﺍلمﻭﺍقﻑ ﺍلجﺩيﺩه .ﻭمﻥ ﺍألفعال ﺍلتي تستخﺩﻡ في هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ:
 يﻁبﻕ

 -يضﺭﺏ ﺃمثله

 -يمثل

 يستعمل

 -يﺭبﻁ

 -يعمﻡ

14

 يختاﺭ

 -يﻁﻭﺭ

 يﻭﻅﻑ

 -يشغل

 يبﺭهﻥ

 -يماﺭﺱ.

 -ينﻅﻡ

ﻭهناﻙ ﺍختالﻑ في ﺃنﻭﺍﻉ ﺍألسئله في هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ.
 .4مستﻭﻯ ﺍلتحليل :Analysis
ﻭهي ﺍلقﺩﺭﺓ على ﺍلتجﺯئه ﺃﻭ ﺍلتحليل للمعلﻭماﺕ ﺍلتي تتﻜﻭﻥ منها ﻭﺍلتعﺭﻑ على
ﺍلعالقاﺕ بيﻥ ﺍألجﺯﺍء.
ﻭﺍإلشاﺭﺓ ﺇلى ﺍلقﺩﺭﺓ عنﺩ ﺍلﻁالﺏ على ﺍلتفﻜيﻙ "ﺍلتحليل ﻭﺍلتجﺯﻱء "للماﺩه ﺍلتعليمية ،ﺃﻭ
تقسيﻡ ﺍلفﻜﺭﺓ ﺍلﻭﺍحﺩﺓ ﺇلى ﺍلمكوناﺕ ﻭﺍألجﺯﺍء ﺍلﺭئيسيه لها ،ﻭﺍإلﺩﺭﺍﻙ للعالقاﺕ ،مما يساعﺩ في
فهﻡ بنيتها .ﻭتستخﺩﻡ في صياغة هﺫه ﺍألهﺩﺍﻑ ﺃفعاالﹰ مثل( :ﺍلقﻁامي.)2111،
 يفﻜﻙ

 -يصنﻑ

 -يفﺭﻕ

 يحلل

 -يفصل

 -يﺩقﻕ

 يميﺯ

 -يختاﺭ

 -يقاﺭﻥ

 يقسﻡ

 -يجﺯﺉ

 -يستخلﺹ

 يختبﺭ

 -يستخﺭﺝ

 -يستنتج.
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 .3مستﻭﻯ التركيب :Synthesis
ﻭهﻭ قﺩﺭﺓ ﺍلﻁلبة على جمع ﺍلعناصﺭ ﺃﻭ ﺍألجﺯﺍء لتﻜﻭيﻥ ل متﻜامل ،ﺃﻭ تﻜﻭيﻥ ﺃنماﻁ
ﻭتﺭﺍكيب غيﺭ مﻭجﻭﺩﺓ ﺃصالﹰ ،ﻭيﻅهﺭ ﺫلﻙ مﻥ خالل قﺩﺭﺓ ﺍلﻁلبة على ﺍلتأليﻑ بيﻥ ﺍلﻭحﺩﺍﺕ
ﻭﺍلعناصﺭ ﺍلجﺩيﺩه ،بحيﺙ يتﻡ تشيكل بنية ﻜلية جﺩيﺩﺓ ،إلنتاﺝ ﺃشياء جﺩيﺩه مﻥ خالل ﺍلعلﻡ ﺍلسابﻕ،
ﺇﺫ يتيح للﻁلبة ﺍلتفﻜيﺭ ﻭتنمية ﺍلعمل ﺍإلبﺩﺍعي .ﻭمﻥ ﺍألفعال ﺍلتي تسخﺩﻡ في هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ:
 -يﺅلﻑ

 -ينتج

 -يﺭتﺏ

 -يعيﺩ

-يصمﻡ

 -يضع

 -ينسﻕ

 -يبتﻜﺭ

 -يﺭﻜﺏ

 -يقتﺭﺡ

 -يختﺭﻉ

 -يعﺩل

 .6مستﻭﻯ ﺍلتقﻭيﻡ :Evaluation
ﻭهﻭ يعني قﺩﺭﺓ ﺍلﻁلبة على ﺇصﺩﺍﺭ ﺃحﻜاﻡ حﻭل قيمة ﺍألعمال ﺃﻭ ﺍألفﻜاﺭ ﻭفﻕ ﺍلمعاييﺭ
ﺍلمتعاﺭﻑ عليها ،ﻭمﻥ ﺍألفعال ﺍلتي تستخﺩﻡ في صياغة هﺫه ﺍألهﺩﺍﻑ:
 -ينقﺩ

 -يتخﺫ قﺭﺍﺭﺍﹰ

 -يجاﺩل في

 -يقﺩﺭ

 -يحﻜﻡ على

 -يﺩعﻡ

 -يصﺩﺭ حكما

 -يصحح

 -يفﹼنﺩ
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ثانياﹰ :ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني (( :)The Affective Daomainنﺯﺍل( ،)1999،سالﻡ،)2119 ،
(ﺭجﺏ.)2111 ،
هﻭ ﺍلمجال ﺍلﺫﻱ يحتﻭﻱ على ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتى تصﻑ ﺍلتغيﺭﺍﺕ سﻭﺍء ﺃﻜانﺕ في ﺍالتجاهاﺕ
ﺃﻡ ﺍالهتماماﺕ ﺃﻭ ﺍلميﻭل ﺃﻭ ﺍلتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍلقيﻡ ،ﻭيعﺩ هﺫﺍ ﺍلمجال مﻥ ﺍلمجاالﺕ ﺍلصعبة ،ﻭيعﻭﺩ
ﺫلﻙ ﺇلى عﺩﻡ ﻭجﻭﺩ ﺍلتعﺭيفاﺕ ﺍإلجﺭﺍئيه لمكوناﺕ هﺫﺍ ﺍلمجال بحيﺙ تتصﻑ بالمﻭثﻭقية
ﻭﺍلصﺩﻕ ،كما ﺃﻥ نﻭﺍتجه ﺍلتعلمية مﻭقفية ﻭخاﺩعة ،حيﺙ ﺃنه قﺩ يﻅهﺭ ﺍلمتعلﻡ غيﺭ ما يبﻁﻥ في
ﺩﺍخله.
ﻭيعﺭفها بلﻭﻡ بأنها ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍالنفعالية ( )1985بأنها" :ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلمﺅﻜﺩﺓ على ﻭتﺭ
ﺍلمشاعﺭ ﺃﻭ ﺍلتي تضﺭﺏ على ﻭتﺭ بعﺽ ﺍالنفعاالﺕ ﺍلخاﺭجة مﻥ ﺍلفﺭﺩ ،ﺃﻭ ﺩﺭجة مﻥ ﺍلﺭفﺽ
ﺃﻭ ﺍلتقبل ،ﻭتتفاﻭﺕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلعاﻁفيه بيﻥ ﺍالهتماماﺕ ﺍلمجﺭﺩﺓ ﺍلبسيﻁة ببعﺽ ﺍلﻅﻭﺍهﺭ ﺍلمختاﺭﺓ
ﻭبيﻥ ﺍلصفاﺕ للخلﻕ ﻭﺍلضميﺭ ﺍلمعقﺩﺓ لﻜنها تﻜﻭﻥ متناسقة ﺩﺍخلياﹰ.
ﻭتﻡ تقسيﻡ هﺫ ﺍ ﺍلمجال ﺇلي خمسه مستﻭياﺕ هي:
 .0ﺍلستقبال (ﺍلنتباه) :Receiving
ﻭيكون مﻥ خالل ﺍالهتماﻡ للمتعلﻡ بمثيﺭ ما ﺃﻭ بﻅاهﺭﺓ ،ﻭمﻥ ﺍلناحية ﺍلتﺩﺭيسية يختﺹ بإثاﺭه
ﺍهتماﻡ ﻭجﺫﺏ ﺍلمتعلﻡ ،ﻭلفﺕ ﺍنتباهه ،ﻭتﻭجيهه لقضية ما ،ﻭتتفاﻭﺕ نﻭﺍتج ﺍلتعلﻡ في هﺫﺓ ﺍلفئه مﻥ
ﺍلﻭعى ﺍلبسيﻁ بﻭجﻭﺩ ﺃشياء معينة ،ﺇلى ﺍالهتماﻡ ﺍالنتقائى مﻥ جانﺏ ﺍلمتعلﻡ .ﻭيمثل ﺍالستقبال
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ﺃﺩنى مستﻭياﺕ ﺍلتعلﻡ في ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني .ﻭمﻥ ﺃمثلة ﺍألفعال ﺍلتي تستخﺩﻡ في صياغة ﺃهﺩﺍﻑ
ﺍلﺩﺭﺱ على هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ:
 -يسأل..

– يختاﺭ..

 -يصﻑ..

 -يتابع..

 -يتقبل..

 .7ﺍلستجابة :Response
يﻅهﺭ ﺍلﻁلبة في هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ ﺍلمشاﺭﻜة ﺍلفاعلة سﻭﺍء ﻜانﺕ هﺫه ﺍلمشاﺭﻜة مﻁلﻭبة
منهﻡ ،ﺃﻡ تﻁﻭعية.
ﻭيتﻡ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺃفعال في صياغة ﺃهﺩﺍﻑ هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ مثل:
 -يقبل على

 -يتحمﺱ لـ..

 -يبﺩﻱ ﺇعجابه بـ

 -يميل ﺇلى

 -يبتعﺩ عﻥ

 .5ﺍلتثميﻥ (ﺍلتقييﻡ) :Valuing
ﻭتعﺭﻑ ﺍلقيمة ﺍلتى يعﻁيها ﺍلمتعلﻡ شيء ما ،ﺃﻭ بسلﻭﻙ معيﻥ ،ﺃﻭ بﻅاهﺭه معينة ،ﻭعملية
ﺇعﻁاء ﺍلقيمة تشيﺭ ﺇلى تﻜﻭﻥ قيمة ما في ﻭجﺩﺍﻥ ﺍلمتعلﻡ ،تﻭجه سلﻭﻜه نحﻭ قضيّة ما.
ﻭمخﺭجاﺕ ﺍلتعلﻡ هﺫه ﺍلفئه تتعلﻕ بالسلﻭﻙ ﺍلﺫﻱ يتصﻑ بالثباﺕ ﻭﺍالتساﻕ.

18

 .4ﺍلتنﻅيﻡ :Organization
ﻭيكون مﻥ خالل تﻜﻭيﻥ ﺍلفﺭﺩ لنفسه نﻅاما يبﺩﺃ قيميا ،ﺇﺫ يكون باﻜتسـ ـاﺏ مفهﻭﻡ ﺍلقيمة،
ثﻡ مقاﺭنة ﺍلقيﻡ مع بعضها ﻭتحﺩيﺩ ﺍلعالقاﺕ بينها ،ﻭهﺫﺍ ﺍلبناﺀ ﺍلقيمي للمتعلﻡ غيﺭ ثابﺕ ،بل يمكن
ﺃﻥ يحﺩﺙ فيه تعﺩيل مع ﺇﻜسابه لقيﻡ جﺩيﺩه.
ﻭمﻥ ﺍألفعال ﺍلتي تستخﺩﻡ في صياغة ﺃهﺩﺍﻑ هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ:
 يعتقﺩ في يﺅمﻥ ب ـ يضحي في سبيل. .3تشكل ﺍلﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺍلﻭسﻡ بالقيمة (Chaaracterizationﺭجﺏ:)7100،
يكون تشكيل ﺍلﺫﺍﺕ مﻥ خالل ﺍلتﹶﻜامل للقيمة سلﻭﻙ ﺍلمتعلﻡ ،ﻭهﻭ ﺍلمستﻭﻯ ﺍألخيﺭ في
ﺍلمستﻭﻯ ﺍلقيمي ﺃﻭ ﺍلﻭجﺩﺍني ﺃﻭ ﺍالنفعالي ،ﻭفﻕ ﺍلتصنيﻑ ﺍلﺫﻱ ﺃعﺩه "ﻜﺭﺍثيﻭل" للمجال
ﺍلﻭجﺩﺍني ،فسلﻭﻙ ﺍلمتعلﻡ في هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ له صفاﺕ خاصه به ،يﻜﺭﺭها في بعﺽ ﺍلمﻭﺍقﻑ
ﺍلمتعﺩﺩﺓ ،مما يساعﺩه على ﺍلتنبﺅ به ﻭتﻭقعه قبل حﺩﻭثه ،ﻭمﻥ ﺍألمثلة على ﺫلﻙ ﺍلمستﻭﻯ:
 يتحقﻕ مﻥ. -يﻭﺍﻅﺏ.
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ثالثاﹰ :ﺍلمجال النفسحركي (:)The Psychomotor Domain
هﻭ ما ﺍتصل بتنمية ﺍلجﻭﺍنﺏ ﺍلجسمية الحركية ﻭﺍلتنسييﻕ بيﻥ ﺍلحﺭﻜاﺕ ،ﻭنقصﺩ به
(ﺍلمجال النفسحركي).
ﻭقﺩ صنﻑ سمبسﻭﻥ ) (Simpson, 1966هﺫﺍ ﺍلمجال ﺇلى سبعة مستﻭياﺕ ،ﻭهيكما
ذكرها (سعاﺩﺓ:)2111 ،
 .0مستﻭﻯ ﺍلﺩﺭﺍﻙ ﺍلحسي:Peraception
ﻭيكون مﻥ خالل ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍألعضاﺀ ﺍلحسية ﺍلتي تساعﺩ في ﺍلنشاﻁ ﺍلحﺭﻜي ،ﻭيكون
هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ مﻥ خالل ﺇﺩﺭﺍﻙ حسي ﻭﺍعي ،ﻭﺍختياﺭ ﺍلﻭﺍجباﺕ ﻭﺍألﺩﻭﺍﺭ ﺍلتي تناسﺏ
ﺍلعمل.
 .7مستﻭﻯ ﺍلميل ﺃﻭ ﺍلستعﺩﺍﺩ :Set
تﻜمﻥ في ﺍستعﺩﺍﺩ ﺍلمعلﻡ للقياﻡ بنﻭﻉ معيﻥ مﻥ ﺍلعمل ،سﻭﺍء ﺃﻜاﻥ ﺫلﻙ ﺍلعمل جسميا ﺃﻡ
عقليا ﺃﻡ ﺫهنيا ﻭفﻕ ﺍلعﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍالنفعاالﺕ ،ﻭتقﻭﻡ بهﺫﺍ ﻜله ﻭفﻕ ﺍلﺭغبة في ﺍلعمل ،ﻭيكون لهﺫه
ﺍألنﻭﺍﻉ ﺍلثالﺙ تأثيﺭ على بعضها في ﺃﺩﺍء ﺍلﻭﻅائﻑ في حيﻭية ﻭﺍتقاﻥ.
 .5مستﻭﻯ ﺍلستجابه ﺍلمﻭجهه:Guided Response
ﺍالهتماﻡ بالمﺭحلة ﺍألﻭلى لتعليﻡ ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلصعبة ،تلﻙ ﺍلمﺭحلة ﺍلتي تشمل مﺭحلة
ﺍلمحاﻜاﺓ ﻭﺍلتقليﺩ ،نحﻭ ﺇعاﺩﺓ ﺍلﻁالﺏ لمهاﺭﺓ فعلها ﺍلمﺩﺭﺱ ﺃمامه.
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 .4مستﻭﻯ ﺍﻵليه ﺃﻭ ﺍلتعﻭيﺩ :Mechanism
ﺍالهتماﻡ بتفعيل ﺍلجهﺩ عنﺩما تﻜﻭﻥ ﺍالستجاباﺕ ﺍلتي تﻡ تعليمها ﻭفﻕ ﺍلمﻁلﻭﺏ (ﺍعتياﺩية).
 .3مستﻭﻯ ﺍلستجابه ﺍلﻅاهﺭية ﺍلمعقﺩﺓ:Complex or Overt Reponse
ﺍالهتماﻡ باألﺩﺍء ﺍلمحتﺭﻑ للحﺭﻜاﺕ ،مﻥ خالل مجمﻭعة مﻥ ﺍألنماﻁ ﻭﺍلحﺭﻜاﺕ ﺍلمختلفة
ﻭتقاﺱ ﺍلﻜفاءه هنا ﻭبسﺭعة ﻭمهاﺭﺓ ﻭﺩقة في ﺍألﺩﺍﺀ ،ﻭبأقل ﺍلﺩﺭجاﺕ ﺍلممﻜنه مﻥ بﺫل ﺍلﻁاقة
ﻭﺍلجهﺩ.
 .6مستﻭﻯ ﺍلتﻜيﻑ ﺃﻭ ﺍلتعﺩيل :Adaptation
ﺍالهتماﻡ بالمهاﺭﺍﺕ بﺩﺭجة ﻜبيﺭﺓ جﺩﺍﹰ ،ﺇﺫ يستﻁيع ﺍلشخﺹ ﺃﻥ يعﺩل ﺃنماﻁه الحركية لﻜي
تناسﺏ ﻭضع مشﻜله معينة مﻥ ﺍلمشﻜالﺕ ،ﺃﻭ تتماشى مع ﺍلمتﻁلباﺕ ﺍلخاصة بها.
 .2مستﻭﻯ ﺍألصالة ﺃﻭ ﺍإلبﺩﺍﻉ :Origination
ﺍلتركيز على ﺇيجاﺩ ﺍألنماﻁ ﺍلجﺩيﺩه مﻥ ﺍلحﺭﻜاﺕ ﺍلتي تناسﺏ مشﻜله خاصه ﺃﻭ ﺃﻭضاعا
معيناﹰ .ﻭتؤكد هﺫه ﺍلنتاجاﺕ ﺍلتعليمية على ﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلمبني على ﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلمﻁﻭﺭﺓ بﺩﺭجة ﻜبيﺭﺓ
(سعاﺩه.)1991،
ﺍلمﺩﺭسة السلوكية:
بﺩﺃ ﺍالتجاه ﺍلسلوكي يﻅهﺭ في بﺩﺍية ﺍلخمسيناﺕ ﻭﺍستمﺭ حتى نهاية ﺍلستيناﺕ ﻭجاﺀﺕ هﺫه
ﺍلمﺩﺭسة لتسﺩ ﺍلثغﺭﺍﺕ في ﺍلمﺩﺭسة ﺍلﻜالسيﻜية ﻭﺍلمﺩﺭسة ﺍإلنسانية ،لﺫﺍ نجﺩ ﺃنها تﺭﻜﺯ على
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ﺍلجانبيﻥ (ﺍإلنتاﺝ ﻭﺍلعالقاﺕ ﺍإلنسانية) فهي تعمل على ﺃﻥ يكون ﺍإلنتاﺝ مﺭتفعاﹰ ﻭفي نفﺱ ﺍلﻭقﺕ
يكون هناﻙ تفهﻡ ﻭﺇشباﻉ لحاجاﺕ ﺍألفﺭﺍﺩ ﻭميﻭلهﻡ ﻭﺭغباتهﻡ (ﺍلشلعﻭﻁ.)2112 ،

ﻭيﺭﻜﺯ

ﺍلسلﻭﻜيﻭﻥ تفﻜيﺭهﻡ على ﺍلﺩﻭﺍفع ﻭﺍلحﻭﺍفﺯ ﻭﺩيناميﻜية ﺍلجماعة ﻭﺍلمباﺩﺭﺍﺕ ﺍلفﺭﺩية ﻭﺍلجماعاﺕ
غيﺭ ﺍلﺭسمية ،بجانﺏ ﺍالهتماﻡ بالعالقة ﺍلتباﺩلية بيﻥ ﺍلفﺭﺩ ﻭﺍلتنﻅيﻡ ﻭﺍلجﻭﺍنﺏ ﺍلتنﻅيمية ﺍألخﺭﻯ
مثل ﺍلتﻜنﻭلﻭجيا ﻭﺍلبيئة ﺍلخاﺭجية ﺍلمحيﻁة ﻭغيﺭ ﺫلﻙ (هﻭﺍنه ،تقي.)2111 ،
ﻭتعتمﺩ ﺍلمﺩﺭسة السلوكية على ﺍلسلﻭﻙ ﺍإلنساني في تحﺩيﺩ ﺃنماﻁ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلفعالة على
ﺃساﺱ ﺃﻥ مﺅشﺭ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلفعالة غيﺭ مﻭجﻭﺩ في سماﺕ ﺍلقائﺩ ،ﻭتفتﺭﺽ ﺃﻥ ﺍلقائﺩ ﺍلفعال يمتلﻙ
نمﻁاﹰ قياﺩياﹰ محﺩﺩﺍﹰ لقياﺩﺓ محﺩﺩﺍﹰ لقياﺩﺓ ﺍآلخﺭيﻥ مﻥ ﺃجل تحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلمتﻭخاﺓ بأعلى ﺩﺭجة مﻥ
ﺍإلنتاجية ﻭﺍلﺭﻭﺡ ﺍلمعنﻭية )(Hanson, 1979
أهمية ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية:
تعتبﺭ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية مﻥ ﺃهﻡ عناصﺭ ﺍلمنهج (ﺍألهﺩﺍﻑ ،ﻭﺍلتقﻭيﻡ ﻭﺃساليﺏ ﻭﻁﺭﻕ
ﺍلتﺩﺭيﺱ ﺍلمحتﻭﻯ) فهي ﺍلتي تبيﻥ ﺍلتحقيﻕ للمستﻭﻯ ﺍلمﻁلﻭﺏ ،ﻭتنقله ﺇلى ﺍلﻁلبة ،ﻭﺫلﻙ لتحقيﻕ
ﺍلقﺩﺭ ﺍلممﻜﻥ مﻥ ﺍلتﻭﺍﺯناﺕ بيﻥ ﺍألفﺭﺩ ﻭﺍلبيئة بما يحقﻕ ﺍلنمﻭ (عﻁيه ،2115،ﺹ .)213ﻭقﺩ
ﺃﻜﺩ ﺍألﺩﺏ ﺍلتﺭبﻭﻱ في مجال ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية على ﺍهمية تحﺩيﺩ ﺍألهﺩﺍﻑ في ﺍلعملية ﺍلتعليمية،
ﻭعلى تحقيﻕ ﺩﻭﺭ باﺭﺯ بالتخﻁيﻁ للتﺩﺭيﺱ ،ﻭتنفيﺫه ﺩﺍخل حجﺭه ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭﺫلﻙ ألﻥ ﺃﻱ عملية
تعليميه تﻜتسﺏ ﺍلمﺯيﺩ مﻥ ﺍلﺩاللة ﻭﺍلفاعلية ﺇﺫﺍ هي خﻁﻁﺕ ﻭنفﺫﺕ في ضﻭﺀ تفهﻡ ﻭﺍضح للعﻭﺍئﺩ
ﺃﻭ ﺍلنتاجاﺕ ﺍلتعليمية ﺍلتي يتﻭقع مﻥ ﺍلتالميﺫ ﺃﻥ يحققﻭها (نشﻭﺍﻥ  ،2111،ﺹ.)18
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ﻭقﺩ حﻅيﺕ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية باالهتماﻡ ﺍلبالغ في ﻭقتنا ﺍلحاضﺭ مﻥ قبل مختصيﻥ
ﻭمحﻜميﻥ لهﻡ عالقة بالمناهج ﻭﻁﺭﻕ ﺍلتﺩﺭيﺱ (تايلﻭﺭ Taylorﻭميجﺭ Magerﻭجﺭﻭنلنﺩ
 Gronandﻭغيﺭهﻡ) حيﺙ يشيﺭ (تايلﻭﺭ) ﺇلى ﺍهمية ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية بقﻭله ﺇﺫﺍ ﻜاﻥ علينا ﺃﻥ
نخﻁﻁ بﺭنامجاﹰ تﺭبﻭياﹰ ﻭﺃﻥ نبﺫل جهﻭﺩﺍﹰ لتحسينه باستمﺭﺍﺭ .فإنه مﻥ ﺍلضﺭﻭﺭﻱ للغاية ﺃﻥ يكون
لﺩينا بعﺽ ﺍإلﺩﺭﺍﻙ لألهﺩﺍﻑ ﺍلتي نﺭيﺩ ﺃﻥ نصل ﺇليها ،بحيﺙ تصبح ﺍألهﺩﺍﻑ بمثابة ﺍلمعاييﺭ
ﺍلتي في ضﻭئها تختاﺭ ﺍلمﻭﺍﺩ ﻭتنﻅﻡ محتﻭياتها ،ﻭتعﺩ ﺃساليﺏ ﺍلتﺩﺭيﺏ ،ﻭﺍالختباﺭﺍﺕ،
ﻭﺍالمتحاناﺕ ،ﻭغيﺭها مﻥ ﺃساليﺏ ﺍلتقﻭيﻡ (تايلﻭﺭ ،1982،ﺹ.)16
ﺃسباﺏ ﺍستعمال ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية:
في نهاية ﺍلخمسيناﺕ ﺍهتﻡ ﻜثﺭ مﻥ ﺍلباحثيﻥ في صياغة ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ،ﻭبناء ﺍلمناهج
ﻭتنميتها ،ﻭﺫلﻙ ألسباﺏ عﺩّﺓ ﺃهمها (سميﺭﻱ( ،)2115 ،ﻭصفي.)2111،
 .1تأثيﺭ ﺍلنتائج مﻥ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ في علﻡ ﺍلنفﺱ ﺍلسلوكي.
 .2عﺩﻡ ﺍالهتماﻡ بالعملياﺕ ﺍلعليا لتحقيﻕ ﺍلتفﻜيﺭ في ﺍلمنهج ﺍلقﺩيﻡ (ﺍلتقليﺩﻱ).
 .6ﺍلحاجة ﺇلى ﺍلتقليل مﻥ مستﻭﻯ حفﻅ ﺍلﻁلبة للماﺩه.
 .4قلة ﺍالهتماﻡ بكل مﻥ ﺍلجانبيﻥ ﺍلﻭجﺩﺍني ﻭﺍلمهاﺭﻱ للﻁلبة في ﺍلمنهج.
 .5ﺍلتأﻜيﺩ على ﺍهمية ﺇشﺭﺍﻙ ﺍلمﺩﺭﺱ في عملية ﺇعﺩﺍﺩ ﺍلمنهج ﻭ تخﻁيﻁه بما يجعله بحاجة ﺇلى
بياﻥ ﺍألهﺩﺍﻑ يﺭﻭﻡ تحقيقها بﻁﺭيقة تبيﻥ ﺃنﻭﺍﻉ ﺍلسلﻭﻙ ﺍلتي يجﺏ ﺃﻥ تتبلﻭﺭ لﺩﻯ ﺍلﻁالﺏ بعﺩ
تعلمه.
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 .3تضميﻥ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية في ﺩليل ﺍلمعلﻡ لتﻜﻭﻥ ﺃﻜثﺭ فائﺩﺓ للمﺩﺭﺱ حيﺙ ﺃنها تﻭجهﺕ نحﻭ
ﺍألنشﻁة ﻭﺃساليﺏ ﺍلتقﻭيﻡ في ﺍلتﺩﺭيﺱ.
 .7ﺍلحاجة ﺇلى تحﺩيﺩ ﺍلبﺅﺭ ﺍلمهمة في ﺍلماﺩﺓ.
ﻭﻅائﻑ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية:
ﺇﻥ ﺍلنتائج ﺍلتﺭبﻭية ﻜثيﺭ ما تصاﻍ على ﺍلمستﻭياﺕ ﺍلمختلفة ،ﻭهﺫه ﺍلمستﻭياﺕ تحﺩﺩ
ﺍلغاياﺕ ﺍلعﺭيضة للتعليﻡ مثل ﺇعاﺩه بناﺀ ﺍلمجتمع ﻭنقل ﺍلثقافة ،ﺃﻭ تنمية ﺍلمسﺅﻭلية ﺍالجتماعية عنﺩ
ﺍألفﺭﺍﺩ ،ﺃﻭ تﻭفيﺭ ﺃقصى ﺍلنمﻭ للفﺭﺩ ﺃﻭ ﺍألﻜتفاﺀ ﺍلﺫﺍتي ﺃﻭ ﺍالبتﻜاﺭ (سالﻡ.)2119،
ﻭﺍلﻭﻅيفة ﺍألساسية لتحﺩيﺩ ﺍألهﺩﺍﻑ هي تحﺩيﺩ ﺍالتجاه ﺍلغالﺏ على ﺍلبﺭﺍمج ﺍلتعليمية
ﻭﺍلنﻭﺍحي ﺍلتي تؤكد عليه .ﻭﺍألهﺩﺍﻑ في هﺫﺍ ﺍلمستﻭﻯ تحﺩﺩ ما يمكن ﺃﻥ يﻭصﻑ بأنه فلسفه
تﺭبﻭية .ﻭهﺫه خﻁﻭﺓ نحﻭ تﺭجمة حاجاﺕ ﺍلمجتمع ﻭقيمه ،ﻭحاجاﺕ ﺍألفﺭﺍﺩ ﻭقيمه في بﺭنامج
تعليمي.
فبناء على هﺫﺍ ،يمكن ﺃﻥ يعﺩّ تنمية ﺍلتفﻜيﺭ ﺍلهاﺩﻑ ﺍلناقﺩ هﺩفاﹰ تعليمياﹰ عاماﹰ ،فإﻥ كل ماﺩﺓ
ﺩﺭﺍسيه قﺩ ﺍسهمﺕ في تنميته بﻁﺭيقة مختلفة ،ﻭبﺫلﻙ فهي في حاجة ﺇلى ما تستﺩل به لصياغة
ﺍألهﺩﺍﻑ صياغة خاصه بها ،مثل معﺭفة ﺍلعالقة بيﻥ ﺍلحياﺓ ﻭﺍألﺩﺏ ،ﻭيعﺩ ﺍلعمل على تحﺩيﺩ
ﺍألهﺩﺍﻑ مﻥ ﺃﻭل ﺍلخﻁﻭﺍﺕ لعمل ﺃﻱ منهج الﻥ ﺍألهﺩﺍﻑ هي ﺍلتي تحقﻕ ﺍلﺩﻭﺍفع ﻭتسهﻡ في
ﺍلتحﺩيﺩ ﻭﺍألختياﺭ للﻭسائل ﺍلتعليمية ﺍلمناسبة لبياﻥ ﺍلمﺩﻯ في تحقيﻕ ﺍلنجاﺡ ﻭﺍالنجاﺯ للمنهج،
ﻭتﻭفيﺭ مميﺯﺍﺕ لشخصية ﺍلمتعلﻡ ﺍلعقلية ﻭﺍلنفسية ﻭﺍلجسمية ﻭالحركية (ﺭجﺏ .)2111،
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خصائﺹ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية:
تﻡ ﺍتفاﻕ ﺍلباحثﻭﻥ ﺃﻥ لألهﺩﺍﻑ السلوكية مجمﻭعة مﻥ ﺍلخصائﺹ ،ﺃهمها(:ﺍلمال،
( ،)2115سميﺭﻱ.)2115 ،
 .1مالحﻅة ﺍلهﺩﻑ ﺍلسلوكي ،ﻜي يسهل تقﻭيمه.
 .2ﺇشاﺭﺍته ﺇلى ﺍلنتاﺝ ﺍلمتﻭقع تحقيقه ﻭﺍلﺫﻱ يﺭغﺏ في ﺃﺩﺍئه.
 .6ﺍتصاﻑ ﺍلهﺩﻑ بامﻜانية تحقيقه في فتﺭﺓ ﺯمنية محﺩﺩﺓ ﻭﻅﺭﻭﻑ محﺩﺩﺓ.
 .4ﺍتصاﻑ ﺍلهﺩﻑ ﺍلسلوكي بأنه يتﻡ تشﻜيله مﻥ سلوكياﺕ ﻭمحتﻭﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺭﻭﻑ معينة.
 .5مﺭﺍعاﺓ حاجاﺕ ﻭﺍختياﺭﺍﺕ ﺍلﻁلبة ﻭفﻕ هﺫه ﺍألهﺩﺍﻑ.
مصاﺩﺭ ﺍشتقاﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتعليمية السلوكية للتعلﻡ ﺍلصفي :تشتﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية مﻥ مصاﺩﺭ
متعﺩﺩﺓ ﺃشاﺭ ﺇليها ﺍلتﺭبﻭيﻭﻥ( :نﺯﺍل( ،)1999 ،ﻭصفي.)2111،
 .1ﺍلفلسفة ﺍلتﺭبﻭية ﺍلتي يقﻭﻡ عليها ﺍلنﻅاﻡ ﺍلتﺭبﻭﻱ.
 .2ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلعامة للتﺭبية.
 .6ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلعامة للمﺭحلة ﺍلتعليمية ﺍلتي ي

علﻡ بها.

 .4ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلعامة للماﺩﺓ (ﺍلمﻭضﻭﻉ) ﺍلﺫﻱ يقﻭﻡ ﺍلمعلﻡ بتعليمه.
 .5ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍﺍلخاصة بالمﻭضﻭﻉ ﺍلﺩﺭﺍسي ﺍلمحﺩﺩ.
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 .3ﺍلخصائﺹ ﺍلنمائية للﻁالﺏ.
 .7ﻁبيعة ﺍلمعﺭفة ﺍلمنهجية.
شﺭﻭﻁ صياﻏة ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ﺍلتﺩﺭيسية (صفاﺕ ﺍلهﺩﻑ ﺍلسلوكي ﺍلجيﺩ) :ﺃشاﺭﺕ
(سميﺭﻱ )2115،ﺇلى هﺫه ﺍلشﺭﻭﻁ ﻭمنها:
 .1ﺃﻥ يكون ﺍلهﺩﻑ ﻭﺍضحا.
 .2ﺍﻥ يكون هﺩﻑ محﺩﺩﺍ.
 .6ﺃﻥ يكون ﺍلهﺩﻑ له سلﻭﻙ يمكن قياسه ﻭ مالحﻅته ﻭتقﻭيمه.
 .4ﺃﻥ يكون للهﺩﻑ ناتج تعليمي ﻭﺍحﺩ ،حتى ال يتﻡ ﺍالختالﻁ بيﻥ ﺍلنﻭﺍتج ﺍلمتعﺩﺩﺓ.
 .5ﺃﻥ يكون هناﻙ تناسﺏ بيﻥ ﺍلهﺩﻑ ﻭقﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇمﻜاناﺕ ﺍلﻁلبة.
 .3يتﻡ صياغة ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية بسلﻭﻙ تﻭضيحي ﺇجﺭﺍئي مفهﻭﻡ.
عالقة ﺍألهﺩﺍﻑ بعناصﺭ ﺍلمنهاﺝ ﺍألخﺭﻯ:
يتبيﻥ ﺃﻥ مختلﻑ عناصﺭ ﺍلمنهاﺝ ﺍلتﺭبﻭﻱ تعتبﺭ مﻥ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭية كونها ،ﺃساسية
ﻭضﺭﻭﺭية للعملية ﺍلتعليمية مﻥ ﺃجل ﻭضع ﺍلخﻁﻁ ﻭﺍلبﺭﺍمج لتنفيﺫ متﻁلباتها ،ﻭﺫلﻙ ﺃﻥ تحﺩيﺩ
ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭية تساعﺩ على ﺭسﻡ ﺍلﻁﺭيﻕ ﻭتحﺩيﺩ ﺍلمحتﻭﻯ ﻭﺍلﻁﺭيقة ﻭﺍختياﺭ ﺍلﻭسائل
ﻭﺍألﺩﻭﺍﺕ ﺍلمناسبة ﺍلتي تساعﺩ على تحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ كما ﺃنها تساعﺩنا على تقﻭيﻡ مناهجنا ﻭﺃعمال
ﻁالبنا (محمﺩ.)1997 ،
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ﻭبعﺩ ﺫللﻙ تأتي ﺍألنشﻁة ﻭﺍلﻭسائل ﺍلتعليمية ﻜﻭﻥ ﺍلنشاﻁ له مضمﻭﻥ ﻭله خﻁة يسيﺭ
عليها ﻭله هﺩﻑ يسعى لتقيقه ...ﻭبﺫلﻙ قﺩ يكون ﺍلنشاﻁ تعليياﹰ ﺇﺫﺍ قاﻡ به ﺍلمعلﻡ ﻭيكون تعليمياﹰ ﺇﺫﺍ
قاﻡ به ﺍلمتعلﻡ (ﺃحمﺩ.)1995 ،
ﻭﺍخيﺭﺍﹰ عملية ﺍلتقﻭيﻡ ﺍلتﺭبﻭﻱ كونه ﺍلﻭسيلة ﻭﺍلﻁﺭيقة ﺍلتي يلجأ ﺇليها ﺍلمﺭبيﻥ ﻭكل مﻥ
له عالقة بالعملية ﺍلتعليمية للحﻜﻡ على مﺩﻯ فاعليتها ﻭجﺩﻭﺍها ،ﺇﺫ يعتبﺭ ﺍالستﺭﺍتيجية ﺍلعاملة
للتغييﺭ ﺍلتﺭبﻭﻱ ،ﻭﺫلﻙ ألﻥ ﺍلقياﺩﺓ ﺍلتعليمية ﻭهي بصﺩﺩ ﺍتخاﺫ قﺭﺍﺭﺍﺕ بالتغييﺭ تحتاﺝ ﺇلى
معلﻭماﺕ تقﻭيمية عﻥ مستﻭﻯ ﺍألﺩﺍﺀ ﺍلحالي للمﺅسساﺕ ﺍلتعليمية ،ﻭﺍلﻅﺭﻭﻑ ﺍلمتاحة حتى يتمﻜﻥ
مﻥ ﺍتخاﺫ قﺭﺍﺭ ﺃفضل مﻥ ﺃجل تحسيﻥ ﺍلعملية ﺍلتعليمية ﻭتﻁﻭيﺭها (محمﺩ عﺯﺕ.)1981 ،
ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭية:
يعﺭﻑ ﺍلهﺩﻑ ﺍلتربﻭﻱ على ﺃنه ﻭصﻑ لتغيﺭ سلوكي متﻭقع حﺩﻭثه في شخصية ﺍلمتعلﻡ
بعﺩ مﺭﻭﺭه بخبﺭﺓ تعليمية ما.
ﻭيﺭتبﻁ ﺍلتعﺭيﻑ ﺍلهﺩﻑ بالتعلﻡ ،حيﺙ يحﺩﺩ مقﺩﺍﺭ ﺍلتعلﻡ بمقﺩﺍﺭ ﺍلتغيﺭ ﻭيﻭجه ﺍلتغيﺭ ﺇلى
ﺍلسلﻭﻙ ﻭهﺫﺍ ﺍألخيﺭ يالحﻁﻅ ﻭيقاﺱ ﻭيقيﻡ ﻭلتحقيﻕ ﺍلهﺩﻑ ال بﺩ ﺃﻥ يمﺭ ﺍلمتعلﻡ بخبﺭﺓ ما ﻭﺇال
فلﻥ يتحقﻕ ،ﻭﺍلخبﺭﺓ يجﺏ ﺃﻥ تﻜﻭﻥ خبﺭﺓ تعليمية ،ﺃﻱ يمﺭ بها ﺍلمتعلﻡ بنفسه (تﻭفيﻕ،
ﻭمحمﺩ.)2114
كما ﺃﻥ ﻭضﻭﺡ ﺍالهﺩﺍﻑ لﺩﻯ القائمين بالعملية ﺍلتعليمية يﺯيﺩ ﻭيﺭفع معنﻭياتهﻡ فهي تعيﻥ
ﺍلمشﺭﻑ ﺍلتﺭبﻭﻱ على معﺭفة مستﻭﻯ تالميﺫه ﻭنﻭعية مشﻜالتهﻡ ﻭتﻭجيههﻡ تﺭبﻭياﹰ ﻭمهنياﹰ ،كما
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تعتبﺭ معياﺭﺍﹰ للمعلﻡ لتقييﻡ نتائج عمله ،كما يساعﺩ على تحﺩيﺩ سيﺭ ﺍتجاه ﺍلبﺭﺍمج ﻭﺍألنشﻁة
ﺍلتعليمية ﺍلتي تتﺭجﻡ حاجاﺕ ﻭﺍتجاهاﺕ ﻭقيﻡ كل مﻥ ﺍلفﺭﺩ ﻭﺍلمجتمع.
ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة
ﺇﻁﹼلع ﺍلباحـﺙ علـى مجمﻭعـة ﺍلﺩﺭﺍسـاﺕ ﺍلسـابقة ﻭﺍلمتعلقـه بالﺩﺭﺍسـة ،ﻭمـﻥ هـﺫه ﺍلﺩﺭﺍساﺕ:
ﻭهﺩفﺕ ﺩﺭﺍسه ماكدﻭنالﺩ ﺭﻭﺱ ( )McDonald-Ross, 1973بمناقشه قضية ﺍستخﺩﺍﻡ
ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية مناقشه نﻅﺭيه ﻭعامه ،حيﺙ ﺍقتصﺭﺕ مناقشته على مسألتيﻥ ،ﺍلمسأله ﺍألﻭلى:
ﺍلشكل ﺃﻭ ﺍلصياغة ﺍلتي يجﺏ ﺃﻥ يﻜتﺏ بها ﺍلهﺩﻑ ﺍلسلوكي ،ﺃما ﺍلمسأله ﺍلثانيه :فقﺩ ناقﺵ فيها
قائمة بإيجابياﺕ ﺍالستخﺩﺍﻡ لألهﺩﺍﻑ السلوكية ،ﻭقائمة ﺃخﺭﻯ بالسلبياﺕ ﺍلتي تﻡ ﺍستخﺩﺍمها ﺍعتماﺩﺍ
على ﺍﺩلة عقلية ﻭمنﻁقية .ﻭفيما يتعلﻕ بالمسألة ﺍألﻭلى فقﺩ حﺩﺩ ﺃﺭبع خصائﺹ يجﺏ تﻭﺍفﺭها في
صياغة ﺍلهﺩﻑ ﺍلسلوكي ﻭهي :ﺃﻥ يكون ﺍلهﺩﻑ على عالقة باألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭية ﺍلعامه ،ﻭﺍإلشاﺭﺓ
ﺇلى قﺩﺭﺓ ﺍلﻁالﺏ عليه ،ﻭتحﺩيﺩ ﺍلشﺭﻭﻁ ﺍلتي يجﺏ ﺃﻥ يتﻡ ﺍألﺩﺍﺀ في ﻅلها ،ﻭﺃﻥ يشيﺭ ﺍلهﺩﻑ ﺇلى
معاييﺭ مﺅﻜﺩﺓ لهﺫﺍ ﺍألﺩﺍء.
ﻭهﺩفﺕ ﺩﺭﺍسه ملتﻭﻥ ( )Mielton, 1978إلثباﺕ فاعلية ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية مقابل
ﺩﺭﺍساﺕ ﺍخﺭﻯ بينﺕ عﺩﻡ ﺍلفاعلية لهﺫه ﺍألهﺩﺍﻑ ،ﻭتﻭصلﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى ﺃنه يﻭجﺩ مجمﻭعة مﻥ
ﺍلمتغيﺭﺍﺕ يمكن ﺃﻥ تساعﺩ على ﺇيجاﺩ ﺍألثﺭ ﺍإليجابي إلستخﺩﺍﻡ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ﺃﻭ ﺇعاقة
ﺍستخﺩﺍمها ،ﻭﺃﻥ ﺍلسبﺏ في ﺍلتناقﺽ للنتائج لهﺫه ﺍألبحاﺙ ﺍلتجﺭيبيه يعﻭﺩ ﺇلى تفاﻭﺕ ﺃصحابها في
ضبﻁهﻡ لهﺫه ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ،ﻭهي :ﻭعي ﺍلﻁالﺏ ،ﻭخبﺭﺓ ﺍلﻁالﺏ ،ﻭﻭضﻭﺡ ﺍألهﺩﺍﻑ ،ﻭصعﻭبة
ﺍألهﺩﺍﻑ ،ﻭعﺩﺩ ﺍألهﺩﺍﻑ ،ﻭخصائﺹ ﺍلﻁالﺏ.
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كما هﺩفﺕ ﺩﺭﺍسه كل مﻥ جنﻜﺯ ﻭﺩينﻭ ﺩﺭﺍسة ) (Jeenkins & Deeno, 1979ﺇلى
معﺭفة عمﻭميه ﺍألهﺩﺍﻑ ،ﻭبياﻥ ﺍألثﺭ في تﺯﻭيﺩ ﺍلﻁلبة ﻭمعلميهﻡ بها في عملية ﺍلتحصيل للﻁلبة،
ﺇﺫ قسﻡ ﺍلباحثاﻥ ﺍلﻁلبة ﺇلى ثالثة مجمﻭعاﺕ :ﺍلمجمﻭعة ﺍألﻭلي تﻡ تﺯﻭيﺩ ﺍلمعلﻡ فيها باألهﺩﺍﻑ
ﻭلﻡ يتﻡ تﺯﻭيﺩ بها ﻁلبته بها ،ﻭﺍلمجمﻭعة ﺍلثانيه ﺯﻭﺩ بها ﺍلﻁالﺏ باألهﺩﺍﻑ ﻭلﻡ يﺯﻭﺩ بها ﺍلمعلﻡ،
ﺃما ﺍلمجمﻭعة ﺍلثالثه فقﺩ ﺯﻭﺩ كل مﻥ ﺍلمعلميﻥ ﻭﻁلبتهﻡ باألهﺩﺍﻑ .ﺃﻅهﺭﺕ نتائج ﺍلمقاﺭنه بيﻥ
ﺍلمجمﻭعاﺕ ثالﺙ عﺩﻡ ﻭجﻭﺩ ﺃثﺭ لمتغيﺭﻱ عمﻭمية لألهﺩﺍﻑ (سلﻭﻜية ،عامه) ﻭمعﺭفة ﺍلﻁالﺏ
ﺃﻭ ﺍلمعلﻡ بها في قياﺱ ﺍلتحصيل للﻁلبه.
ﺩﺭﺍسه سعاﺩه ،ﻭخليفة ( ،)1983هـﺩفﺕ هـﺫه ﺍلﺩﺭﺍسـة ﺇلـى ﺍختبـاﺭ فاعليـة ﺍلمشاغل
ﺍلتﺭبﻭية على ﺍلقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسـية عـﻥ ﻁلبـة ﺍلجامعـة حسﺏ مستﻭياتها ﺩﺍخل كل
مجال مﻥ مجاالﺕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭيـة

ﺍلثالثـة ،ﻭهـي ﺍلمجـال ﺍلمعﺭفي ،ﻭﺍلمجال ﺍلعاﻁفي،

ﻭﺍلمجال ﺍلمهـاﺭﻱ ﺍلحﺭﻜـي ،ﻭتـﻡ ﺍختيـاﺭ عينـة ﺍلﺩﺭﺍسـة مﻥ ( )85ﻁالبا ،قسمﺕ بﻁﺭيقة عشﻭﺍئية
ﺇلى مجمـﻭعتيﻥ :مجمﻭعـة تﺭبﻭية ﺍسـتخﺩمﺕ ﺍلمشغل ﺍلتﺭبﻭﻱ للتﺩﺭيﺏ على تصنيﻑ ﻭبنـاء
ﺍألهـﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسـية ،ﻭمجمﻭعـة
تصـنيﻑ

لالهـﺩﺍﻑ

ضـابﻁة لﻡ تستخﺩﻡ ﺍلمشغل ﺍلتﺭبﻭﻱ ،ﻭتﻡ تﻁﻭيﺭ ﺍختباﺭ

ﺍلتﺩﺭيسـية ألغـﺭﺍﺽ هﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة ،مﺅلﻑ مﻥ( )24هﺩفا سلوكيا شملﺕ

ﺍلمجـاالﺕ ﺍلثالثه لألهـﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭيـة حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ ،ﻭقﺩ بلـغ معامـل ﺍلثبـاﺕ (،)1.85
ﻭالختبـاﺭ فﺭضـياﺕ ﺍلﺩﺭﺍسـة.
ﺍستخﺩﻡ ﺍالحصائي(ت) لعينتيﻥ مستقلتيﻥ عنﺩ مسـتﻭﻯ ﺩالله ( ،)1.15ﻭقـﺩ ﺩلـﺕ نتـائج
ﺍلﺩﺭﺍسة على ما يلي:
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 .1ﻭجﻭﺩ فﺭﻕ بيﻥ ﺍلمجمﻭعة ﺍلتجﺭيبيه ﺍلتي ﺍستخﺩمﺕ ﺍلمشـغل ﺍلتﺭبـﻭﻱ للتـﺩﺭيﺏ علـى
تصنيﻑ ألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية ،ﻭﺍلمجمﻭعة ﺍلضابﻁة ﺍلتي لـﻡ تسـتخﺩﻡ ﺍلمشـغل ﺍلتﺭبـﻭﻱ في
ﺍلقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية حسﺏ مسـتﻭياتها فـي ﺍلمجـال ﺍلﻭﺍحـﺩ ،ﻭفـي ﺍالحتفاﻅ بهﺫه
ﺍلقﺩﺭﺓ بعﺩ ﺃسـبﻭﻉ ﻭﺍحـﺩ مـﻥ ﺍنتهـاء ﺍلتجﺭبـة ،ﻭلصـالح مجمﻭعـة ﺍلمشغل ﺍلتﺭبﻭﻱ.
 .2عﺩﻡ ﻭجﻭﺩ فﺭﻕ بيﻥ ﻁالﺏ ﻭﻁالباﺕ ﺩبلﻭﻡ ﺍلتﺭبية في ﺍلمجمﻭعـة ﺍلضـابﻁة ﺍلتـي لـﻡ تستخﺩﻡ
ﺍلمشغل ﺍلتﺭبـﻭﻱ ،ﻭبـيﻥ ﻁـالﺏ ﻭﻁالبـاﺕ ﺩبلـﻭﻡ ﺍلتﺭبيـة فـي ﺍلمجمﻭعـة ﺍلتجﺭيبيه ﺍلتي
ﺍستخﺩمﺕ ﺍلمشغل ﺍلتﺭبﻭﻱ في ﺍلقـﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية لألهـﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسـية حسﺏ مستﻭياتها في
ﺍلمجال ﺍلﻭﺍحﺩ ،ﻭفي ﺍالحتفـاﻅ بهـﺫه ﺍلقـﺩﺭﺓ بعـﺩ ﺃسـبﻭﻉ ﻭﺍحـﺩ مﻥ ﺍنتهاﺀ ﺍلتجﺭبة.
ﻭهﺩفﺕ ﺩﺭﺍسه نﺯﺍل ( )1999ﺇلى ﺍلتعﺭﻑ على ﺩﺭجة ﺍلتﺯﺍﻡ معلمي ﺍلتاﺭيﺦ ﻭمعلماته
للمﺭحلة ﺍالعﺩﺍﺩية بمنﻁقة ﺩبي ﺍلتعليمية بالخصائﺹ لألهﺩﺍﻑ السلوكية ﻭمعاييﺭها .ﻭلجمع
ﺍلبياناﺕ قاﻡ ﺍلباحﺙ بتﻁﻭيﺭ ﺍستماﺭه تقﻭيﻡ ﺍشت ـملﺕ على ( )11خصائ ـﺹ ﻭمعاييﺭ ،ﻭﺍحتﻭﺕ
عينة ﺍلﺩﺭﺍسة جميع معلمي ﺍلتاﺭيﺦ ﻭمعلماته للمﺭحلة ﺍالعﺩﺍﺩية ﺍلﺫيﻥ بلغ عﺩﺩهﻡ ( )32معلما
ﻭمعلمة .ﺃﻅهﺭﺕ نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة فﺭﻭقﹼا ﺩﺍله ﺍحصائية في ﺩﺭجة ﺍاللتﺯﺍﻡ بخصائﺹ.
ﺍألهﺩﺍﻑ ،ﻭمعاييﺭها السلوكية تعﺯﻯ لمتغيﺭﻯ ﺍلجنﺱ ،ﻭﺍلخبﺭﺓ ﺍلتﺩﺭيسية ،ﻭﺍألثﺭ
ﺍلمشتﺭﻙ بينهما ،ﻭبينﺕ ﺍلنتائج عﻥ ثالﺙ فقﻁ مﻥ ﺍلخصائﺹ ﻭﺍلمعاييﺭ ﺍلتي عملﺕ على ﻅهﻭﺭ
قﻭﺓ في ﺍاللتﺯﺍﻡ بها لﺩﻯ ﺍلمعلميﻥ ﻭﺍلمعلماﺕ.
ﻭبينﺕ ﺩﺭﺍسه سﻭبﺭﺍمانيام ) (Subramaniam, 2005ﺍلتي ﺃجﺭﺍها في ماليﺯيا ﺃﻥ
مهاﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيﺱ لها ﺃهمية في كونها تعﺯﺯ مﻥ فاعلية ﺍلتﺩﺭيﺱ ،ﻭتﻡ تفعيل بﺭنامج تﺩﺭيبي
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لتقصي ﺍستخﺩﺍﻡ هﺫه ﺍلمهاﺭﺍﺕ في عشﺭﺓ ﺃسابيع ،تﻡ ﺍستخﺩﻡ ﺍلتسجيل ﺍلصﻭتي لتقﻭيﻡ ﺍلمعلميﻥ،
ﻭتﻡ تحليل ﺍلبياناﺕ ﺍلتي تﻡ ﺍستخﺭﺍجها ﻭجﺩﻭلتها ضمﻥ تحليالﺕ ﺍحصائية ،ﻭﻜانﺕ كاآلتي:
تحليل ﺍألسئله في كل فئة ()sytem Categry؛ فئة ﺍألسئله ﺍلسابﺭﺓ ،ﻭفئة ﺍألسئلة ﺍلالحقة up-
 Followﺍلتي تثيﺭ ﺍلتفﻜيﺭ ،كما تﻡ ﺍلتسجيل لﺯمﻥ ﺍالنتﻅاﺭ لكل سﺅﺍل مﻥ هﺫه ﺍألسئلة .ﻭهﺩفﺕ
ﺩﺭﺍسه لﻭﺭﺩ ﻭبافيسﻜاﺭ ( )Baveiskar & Loard, 2117ﺍلى ﺍجﺭﺍﺀ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلتحليلية على ﻁلبه
قسﻡ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلعليا في كلية ﺍلعلﻭﻡ في مﺩينة نيﻭيﻭﻙ ﺍألمﺭيﻜيه ،ﺇﺫ عمل بتصميﻡ ﺍستبانه قاﺱ
بها ﺍلﺩﺭجة ﺍلعامة لفهمهﻡ ﻭلتﻁبيقهﻡ لماﺩه ﺍلع ـلﻭﻡ بناءعلى ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ،ﻭﻁبقﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة
على عينة تكونﺕ مﻥ ( )121ﻁالﺏ ﻭﻁالبه ،ﻭخﺭجﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة بنتيجة مفاهﺩها ﺃﻥ ﺍلفهﻡ
ﻭﺍلتﻁبيﻕ لما تعلمه ﺍلﻁلبة في مﻭﺍﺩ ﺍلعلﻭﻡ ﻭهﻡ في ﺍلمﺭحلة ﺍلجامعيه ﺍقل مما كان مخﻁﻁ له
مسبقا ،ﻭخلصﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة بنتيجة ﺃﻥ منهاﺝ ﺍلعلﻭﻡ في ﺍلجامعاﺕ يﺩﺭﺱ بﻁﺭيقة تعتمﺩ على
ﺍلتفاصيل ﻭﺍلحقائﻕ.
ﻭه ـﺩفﺕ ﺩﺭﺍس ـه "عاب ـﺩيﻥ" ( )2117تحليــل لأله ـﺩﺍﻑ السلوكية ﺍل ـﻭﺍﺭﺩﺓ ف ـي ﺍلخﻁﻁ
ﺍلﺩﺭﺍسيه ﺍليﻭمية ﺍلتي يضعها ﺍلﻜاﺩﺭ ﺍلتعليمـي فـي "ﺃﻜاﺩيميه ﺍلقاسـمي" إلعـﺩﺍﺩ ﺍلمعلميﻥ في مﺩينة
"باقة ﺍلغﺭبية" في ﺩﻭلة فلسـﻁيﻥ

ﻭﺫلـﻙ باالسـتعانه بتصـنيﻑ "بلـﻭﻡ" ،للمستﻭياﺕ ﺍلتصنيفية

لالهﺩﺍﻑ ،حيﺙ تﻡ ﺍختياﺭ عينـة عشـﻭﺍئية مـﻥ ﺍلخﻁـﻁ ﺍلﺩﺭﺍسـيه ﺍلتي يعﺩها هﺅالء ﺍلمعلمﻭﻥ
ﻭصلﺕ (مائـة ﻭسـبع ﻭﺃﺭبعـﻭﻥ) خﻁـه ﺩﺭﺍسـيه ،ﻭضـعها (تسعة ﻭﺃﺭبعﻭﻥ) معلما يﺩﺭسﻭﻥ منهـاﺝ
ﺍللغـة ﺍلعﺭبيـة ،ﻭﺍلتﺭبيـة ﺍإلسـالمية ،ﻭﺍللغـة ﺍإلنجليﺯية ،ﻭﺍلﺭياضـياﺕ ،ﻭﺍلحاسـﻭﺏ ،ﻭ ﺍلﻁفﻭلـة
ﺍلمبﻜـﺭﺓ  ،ﻭﺫلـﻙ للفصـل ﺍلﺩﺭﺍسـي ﺍألﻭل سنة ( .)2115ﻭﻭجﺩ ﺃﻥ ( )%74مﻥ ﺍألهـﺩﺍﻑ جـاءﺕ
فـي ﺍلمجـال ﺍلمعﺭفـى ،ﻭﺃﻥ ( )%4.18جاﺀﺕ فـي ﺍلمجـال ﺍلﻭجـﺩﺍني ،فـي حـيﻥ ﺃﻥ ( )%3.7فقـﻁ
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تعلقـﺕ بالمجال النفسحركي .كما ﻭجـﺩ ﺃﻥ ( )%3.82مـﻥ ﺍألهـﺩﺍﻑ ﺍلمعﺭفيـة ﻜانـﺕ تتعلـﻕ
بالمستﻭياﺕ ﻜالتفﻜيﺭ ﻭﺍلتـذكر ،مقابـل ( )%4.17تتعلـﻕ بالمسـتﻭياﺕ ﺍلعليـا ﻜـالتفﻜيﺭ ﻭﺍلتحليل،
ﻭﺍلتقﻭيﻡ والتراكيب.
ﻭهﺩفﺕ ﺩﺭﺍسه "جعـافﺭه" ( )2119ﺇلـى تحليـل ﺃسـئلة كتاب ﺍللغـة ﺍلعﺭبيـة للصفﻭﻑ
ﺍلخامﺱ ﻭﺍلساﺩﺱ ﻭﺍلسابع في ﺍألﺭﺩﻥ" .ﺇﺫ حللـﺕ ﺍألسـئلة ﺍلـﻭﺍﺭﺩﺓ فـي ﻜتـﺏ ﺍللغة ﺍلعﺭبية للصﻑ
ﺍلخـامﺱ ،ﻭﺍلسـاﺩﺱ ،ﻭﺍلسـابع ﺍالبتـﺩﺍئي فـي ﺍألﺭﺩﻥ ،مسـتخﺩمه تصنيﻑ "بلﻭﻡ" لألهﺩﺍﻑ ﺍلمعﺭفية،
ﻭقﺩ ﺃتﺕ هـﺫه ﺍألسـئله بﻭﺍقـع ( )1419سـﺅﺍال ،ﻭﻜـاﻥ ﺃهﻡ نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة ﺃﻥ ﺍلنسبة ﺍلﻜبﺭﻯ مـﻥ
ﺍألسـئلة جـاءﺕ فـي ﺍلمجـال ﺍلمعﺭفـي ،ﻭﺃﻥ ﺃعلى هﺫه ﺍلنسبة تتعلﻕ بقياﺱ تلﻙ ﺍلمسـتﻭياﺕ
ﺍلمنخفضـة مـﻥ عمليـة ﺍلتفﻜيـﺭ ﻭﺍلتـي تﺭﻜﺯ على عملية ﺍلحفﻅ ﻭﺍلتذكر ﻭليﺱ ﺍلمستﻭياﺕ ﺍلعليـا
ﺍلتـي تﺭﻜـﺯ علـى التركيب ،ﻭﺍلتقﻭيﻡ ﻭﺍلتﻁبيﻕ.
ﻭهﺩفﺕ ﺩﺭﺍسة ﺃبﻭ محفـﻭﻅ ( )2111ﺇلـى معﺭفـة مسـتﻭﻯ ﺍلقـﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية ﻭﺯمﻥ
ﺍالنتﻅاﺭ لﺩﻯ معلماﺕ ﺍلصﻑ ﺍلسـاﺩﺱ ﺍألساسـي ﻭعالقتهمـا بتحصـيل ﻁالبـاتهﻥ في ﺍلتﺭبية
ﺍالجتماعية ،ﻭقﺩ عملﺕ ﺍلباحثـة بإعـﺩﺍﺩ ﺍختبـاﺭ ﺍلقـﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية ألسـئلة متنﻭعة ﻭﺍلعمل على
تﻁﻭيﺭها حسﺏ تصنيﻑ "بلـﻭﻡ " للمجـال ﺍلمعﺭفـي ،ﻭبنـاء ﺍختبـاﺭ تحصيلي لمبحﺙ ﺍلتاﺭيﺦ
ﻭﺍلجغﺭﺍفيـا ﻭ ﺍلتﺭبيـة ﻭﻁنيـة ﻭتﻁﻭيﺭهـا ،ﻭكذلك ﺍﺩﺍﺓ قيـاﺱ ﺯمﻥ ﺍالنتﻅاﺭ ﺍلمستغﺭﻕ في تﻭجيـه
ﺍألسـئلة باسـتخﺩﺍﻡ سـاعه بعقـﺭﺏ

يقيﺱ ﺍلثانيـه ﻭﺃجﺯﺍﺀها ،ﻭكذلك شﺭيﻁ تسجيل صﻭتي،

ﻭﺍقتصﺭﺕ عينـة ﺍلﺩﺭﺍسـة علـى ( )65معلمه مﻥ معلماﺕ مجتمع ﺍلﺩﺭﺍسة ،ﻭ( )759ﻁالبة مـﻥ
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ﻁالبـاﺕ ﺍلصـﻑ ﺍلسـاﺩﺱ ﺍألسـاﺱ ،ﻭمﻥ خالل ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍإلحصـائي (ﺕ) لعينـة ﻭﺍحـﺩه مﺭتبﻁـة،
ﻭﺍختبـاﺭ ﻜـاﻱ تﺭبيـع ،ﺃﻅهﺭﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلنتائج ﺍآلتيه:
 ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالله ﺍحصائية بيﻥ متﻭسﻁ ﺍلقـﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية ﻭﺍلمسـتﻭﻯ ﺍلمقبـﻭل تﺭبﻭيا
لصالح ﺍلمستﻭﻯ ﺍلمقبﻭل تﺭبﻭياﹰ.
 ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩالله ﺍحصائية بيﻥ متﻭسـﻁ ﺯمـﻥ ﺍالنتﻅـاﺭ ﻭﺍلمسـتﻭﻯ ﺍلمقبـﻭل فﺭضياﹰ
لصالح ﺍلمستﻭﻯ ﺍلمقبﻭل فﺭضياﹰ.
 ﻭجﻭﺩ عالقة ﺍﺭتباﻁية ﺍيجابية ﺩﺍله ﺍحصائية بـيﻥ ﺍلقـﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية ألنـﻭﺍﻉ ﺍألسـئله لﺩﻯ
معلماﺕ ﺍلتﺭبية ﺍالجتماعية للصﻑ ﺍلسـاﺩﺱ ﺍالساسـي ﻭبـيﻥ تحصـيل ﺍلﻁلبـة للماﺩﺓ نفسها.
هﺩفﺕ ﺩﺭﺍسه ﺍلﺭشيﺩﻱ ( )2116ﺇلى تقﻭيﻡ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية في مﺩﺍﺭﺱ ﺍلبنيﻥ
ﺍالعﺩﺍﺩية لمنﻁقة ﺍلجهﺭﺍء .ﻭلتحقيﻕ هﺫﺍ ﺍلغﺭﺽ قاﻡ ﺍلباحﺙ ببناء ﺍستبانه ﻭتﻁبيقها على عينة
ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلتي تكونﺕ مﻥ مئة معلﻡ ﻭمعلمه ،ﻭبعﺩ ﺃﻥ تﻡ صﺩقها ﻭثباتها .خﺭجﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة بأنه
يﻭجﺩ فﺭﻭﻕ ﺩﺍله ﺇحصائيا بيﻥ ﺁﺭﺍﺀ معلميﻥ ﺍلمﺭﺍحل ﺍالعﺩﺍﺩية ،ﻭﺍلثانﻭيه حﻭل ﺍتصاﻑ ﺍلهﺩﻑ
ﺍلسلوكي بالتﻭضيح ،ﻭﺍلتحﺩيﺩ باستثناء ﻜﻭﻥ عباﺭه ﺍلهﺩﻑ تحتﻭﻱ على عناصﺭ محﺩﺩﺓ مثل
ﺍلمعياﺭ ﻭﺍلﻅﺭﻭﻑ لتحﺩيﺩ ﺍلهﺩﻑ ،كما بينﺕ ﺍلنتائج عﺩﻡ ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺩﺍله ﺇحصائيا بيﻥ ﺁﺭﺍء
معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍالعﺩﺍﺩية حﻭل ﺍألثﺭ الستخﺩﺍﻡ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية لتجﺯئه ﺍلماﺩﺓ ﺍلعلميه ،ﻭﺃثاﺭ
ﺍلتخﻁيﻁ ﺍلمسبﻕ في ﺍلمﻭقﻑ ﺍلتعليمي ،ﻭصعﻭباﺕ صياغة ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية.
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تنﻭعﺕ ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة ﺍلتي تناﻭلﺕ ﺍلقـﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية لألهـﺩﺍﻑ ،ﻭمنهـا مـﻥ تناﻭل
ﺍلخصائﺹ لألهﺩﺍﻑ السلوكية ﻭمعاييﺭها باالسـتعانة بتصـنيﻑ بلـﻭﻡ ،ﻭمنهـا مـﻥ تناﻭل ﺍألسئلة
ﺍلصفية ﻭﺍلتحصيل ،ﻭمنها مﻥ تنـاﻭل ﺍألسـئلة ﻭﺯمـﻥ ﺍالنتﻅـاﺭ ،ﻭﺃخـﺭﻯ تناﻭلﺕ ﺍألسئلة ﺍلصفية
ﻭﺍلتحصيل ﻭﺯمﻥ ﺍالنتﻅاﺭ معاﹰ.
ﺍعتم ـﺩﺕ بع ـﺽ ﺍلﺩﺭﺍس ـاﺕ ﺍلس ـابقة عل ـى تص ـنيﻑ بل ـﻭﻡ للمج ـال ﺍلمعﺭفي معياﺭﺍﹰ ،ﻭكذلك
ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلحالية.
التعقيب على الدراسات السابقة
بعد اطالع الباحث على الدراسات السابقة وجد قسما منها متشابها مع الدراسة الحالية من
حيث تناول مصطلح األهداف السلوكية وهذه الدراسات متمثلة بدراسة كل من McDonald-
(1973)،Ross

ودراسة ) ،Meilton (1978ودراسة )،Jeenkinson & Deno (1979

ودراسة( ،سعادة وخليفة ،)1983 ،ودراسة نزال ( ،)1999ودراسة (عابدين ،)2117 ،ودراسة أبو
محفوظ ( ،)2111ودراسة الرشيدي ( ،)2116وكذلك تتفق هذه الدراسة الحالية مع دراسة سعادة
وخليفة ( ،)1983ودراسة أبو محفوظ ( )2111من حيث تناول األهداف واألداة.

64

أما بالنسبة إلى وجه االختالف بينهما فيكمن في طريقة إجراءات هذه الدراسة والمجتمع
والعينة وأداة الدراسة وكذلك تختلف الدراسة الحالية عن دراسة ) Subramaniam (2005من
حيث الموضوع فتناولت دراسة ) Subramaniam, (2005مهارات التدريس ودراسة الجعافرة
( ،) 2119تحليل أسئلة كتاب اللغة العربية وهذان الموضوعان مختلفان عن الدراسة الحالية
فالدراسة الحالية تناولت مستوى المقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم لدى
معلمي اللغة العربية في المدارس الخاصة األساسية في عمان وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات
السابقة أنها الدراسة الوحيدة في األردن التي هدفت إلى تقصي مستوى المقدرة التصنيفية لألهداف
السلوكية حسب تصنيف بلوم لدى المعلمين بصورة عامة ومعلمي اللغة العربية بشكل خاص.
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ﺍلفصل ﺍلثالﺙ
ﺍلﻁﺭيقة ﻭﺍإلجﺭاءات
يتناﻭل هﺫﺍ ﺍلفصل ﻭصفاﹰ للﻁﺭيقه ﻭﺍإلجﺭﺍءات ﺍلتي ﺍتبعها ﺍلباحﺙ في تحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ
ﺍلﺩﺭﺍسة ،حيﺙ تضمﻥ ﻭصفاﹰ لمجتمع ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭعينتها ،ﻭﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة للتحقﻕ مﻥ صﺩقها ﻭثباتها،
ﻭمتغيﺭﺍﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ،ﻭﺍلمعالجاﺕ ﺍالحصائية ﺍلتي ﺍستخﺩمﺕ في ﺍلتحقﻕ مﻥ فﺭضياﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة.
منهج ﺍلﺩﺭﺍسة:
تﻡ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍلمنهج ﺍلمسحي ﺍلتحليلي بهﺩﻑ ﺍلتعﺭﻑ على مستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية
لألهﺩﺍﻑ السلوكية حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ لﺩﻯ معلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة ﺍألساسية
في عماﻥ ﺍلﺫﻱ يتناسﺏ ﻭﻁبيعة هﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة.
مجتمع ﺍلﺩﺭﺍسة:
تﻜﻭﻥ مجتمع ﺍلﺩﺭﺍسة مﻥ معلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة ﺍألساسية في عماﻥ،
ﻭﺍلبالغ عﺩﺩهﻡ ( )117351معلما ﻭمعلمه حسﺏ ﺇحصائياﺕ مركز ﺍلملﻜة ﺭﺍنيا ﺍلعبﺩﺍهلل.
تﻡ ﺍختياﺭ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة ،ﻭقاﻡ ﺍلباحﺙ بتﻭﺯيع ( )684ﺍختباﺭ ﻭتﻡ ﺇستﺭﺩﺍﺩ ( )274منها،
ﻭعنﺩ ﺇﻁالﻉ ﺍلباحﺙ عليها ،الحﻅ ﺃﻥ هناﻙ ( )6ﺍختباﺭﺍﺕ غيﺭ مﻜتملة ﺍإلجابة ،ﻭبﺫلﻙ ﺇستقﺭﺕ
ﺍلعينة على ( )271معلماﹰ ﻭمعلمة ﺍلتي خضعﺕ ﺍختباﺭﺍتهﻡ للتحليل ،ﻭيشﻜلﻭﻥ ما نسبته ()%2.1
مﻥ مجتمع ﺍلﺩﺭﺍسة ،ﻭفيما يلي ﻭصﻑ لخصائﺹ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة:
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ﻭصﻑ خصائﺹ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة
ﺃﻭلﹰ :تﻭﺯيع عينة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ متغيﺭ ﺍلجنﺱ:
كان تﻭﺯيع ﺃفﺭﺍﺩ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ متغيﺭ ﺍلجنﺱ كما هﻭ مبيﻥ في ﺍلجﺩﻭل(.)1
الجدول (:)0
تﻮزيع أفﺮاد عينة الﺪ ارسة حسﺐ متغيﺮ الجنس
المستويات

العدد

ذكر

44

انثى

772

المجموع

720

يبيﻥ ﺍلجﺩﻭل ( )1ﺃﻥ تﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلﺫﻜﻭﺭ بلغﺕ ( ،)44بينما ﻜانﺕ تﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلناﺙ
()227
ثانياﹰ :تﻭﺯيع عينة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ متغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي:
كان تﻭﺯيع ﺃفﺭﺍﺩ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ متغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي كما هﻭ مبيﻥ في ﺍلجﺩﻭل(.)2
ﺍلجﺩﻭل (:)7

تﻭﺯيع ﺃفﺭﺍﺩ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ متغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي
المستويات

العدد

النسبة المئوية

دبلوم متوسط

119

%41.17

بكالوريوس

143

%56.38

درسات عليا

13

%5.88

المجموع

720

%011.11
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يبيﻥ ﺍلجﺩﻭل ( )2ﺃﻥ تﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي (ﺩبلﻭﻡ متﻭسﻁ) بلغﺕ ( )119بنسبة
مئﻭيه ( ،)%41.17ﻭتﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي (بﻜالﻭﺭيﻭﺱ) بلغﺕ ( )143بنسبة مئﻭيه
( ،)%56.38بينما تﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي (ﺩﺭﺍساﺕ عليا) ﻜانﺕ ( )13بنسبة مئﻭيه
(.)%5.88
ﺭﺍبعاﹰ :تﻭﺯيع عينة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ متغيﺭ ﺍلخبﺭﺓ:
كاﻥ تﻭﺯيع ﺃفﺭﺍﺩ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ متغيﺭ ﺍلخبﺭﺓ كما هﻭ مبيﻥ في ﺍلجﺩﻭل(.)6
ﺍلجﺩﻭل (:)5
تﻭﺯيع ﺃفﺭﺍﺩ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة حسﺏ متغيﺭ ﺍلخبﺭﺓ
ﺍلمستﻭياﺕ

ﺍلعﺩﺩ ﺍلنسبه

النسبة ﺍلمئﻭيه%

ﺃقل مﻥ 3سنﻭﺍﺕ

125

%45.93

من  01-3سنوات

48

%17.35

من  03- 01سنوات

66

%12.16

 03سنة فﺄكثر

35

%26.91

المجموع

720

%011.11

يبيﻥ ﺍلجﺩﻭل ( )6ﺃﻥ تﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلخبﺭﺓ (ﺃقل مﻥ  5سنﻭﺍﺕ) بلغﺕ ( )125بنسبة
مئﻭيه ( ،)%45.93ﻭتﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلخبﺭﺓ (مﻥ 5- 11سنﻭﺍﺕ) بلغﺕ ( )48بنسبة مئﻭيه
( ،)%17.35تﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلخبﺭﺓ (مﻥ  11 – 15سنه) بلغﺕ ( )66بنسبة مئﻭيه
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( ،)%12.16بينما تﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍلخبﺭﺓ ( 15سنه فأﻜثﺭ) ﻜانﺕ ( )35بنسبة مئﻭيه
(.)%26.91
ﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة:
لتحقيﻕ ﺃهﺩﺍﻑ ﺍلﺩﺭﺍسة لجأ ﺍلباحﺙ إلى إعداد وتطوير اختباﺭ يقيﺱ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية
لألهﺩﺍﻑ السلوكية حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ لﺩﻯ معلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة ﺍألساسية
في عماﻥ ،مستعينا بما ﺃشاﺭﺕ ﺇليه ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة حﻭل ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية (عابﺩيﻥ،)2117،
(ﺃبﻭ محفﻭﻅ( ،)2111 ،ﺍلﺭشيﺩﻱ.)2116 ،
ﺇﺫ تﻡ تحﺩيﺩ مجاالﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ،ﻭهي (ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي) ﻭ(ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني) ﻭ(ﺍلمجال
النفسحركي) ،ﻭفﻕ تصنيﻑ بلﻭﻡ لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭية ﻭﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ﺍلتي تمثل مستﻭياﺕ
ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية في كل مجال مﻥ مجاالﺕ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلمﺫﻜﻭﺭﺓ سابقاﹰ.
ﻭبعﺩ ﺍختيار ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية تﻡ تﻭﺯيعها على مجاالتها كاآلتي:
سلوكيا.
ﹰ
 .1ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي ﻭيتﻜﻭﻥ مﻥ ( )61هﺩفاﹰ
سلوكيا.
ﹰ
 .2ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني ،ﻭيتﻜﻭﻥ مﻥ ( )22هﺩفاﹰ
سلوكيا.
ﹰ
 .6ﺍلمجال النفسحركي ،ﻭيتﻜﻭﻥ مﻥ ( )17هﺩفاﹰ
سلوكيا ،ﻭتﻡ ﺍختياﺭ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية
ﹰ
ﻭبﺫلﻙ بلغ عﺩﺩ فقﺭﺍﺕ ﺍالختباﺭ ( )71هﺩفاﹰ
باالﻁالﻉ على ﺍلمﺭﺍجع ﻭﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍلسابقة.
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ﻭيبيﻥ ﺍلجﺩﻭل ( )4ﺍلﺩﺭجاﺕ ﺍلممﻜنة مﻥ خالل ﺍالختباﺭ ﺍلﺫﻱ ﺃعﺩ لهﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة.
الجدول ()4
جدول المواصفات لختبار التصنيفية لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم
المجال

عﺩﺩ ﺍلفقﺭﺍﺕ

ﺍلنسبة

ﺍلمعﺭفي

61

%44

الوجداني

22

%62

النفسحركي

17

%24

المجموع

21

%011

يالحﻅ مﻥ ﺍلجﺩﻭل ﺃعاله ﺍلنهاية ﺍلﻜبﺭﻯ ﻭﺍلنهاية ﺍلصغﺭﻯ للعالقة ﺍلتي يمكن ﺍلحصﻭل
عليها مﻥ خالل ﺍختباﺭ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لمعلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية لألهﺩﺍﻑ السلوكية حسﺏ تصنيﻑ
بلﻭﻡ في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة ﺍألساسية.
صﺩﻕ ﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭثباتها:
ﺃﻭلﹰ :صﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة
للتحقﻕ مﻥ صﺩﻕ ﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة ،قاﻡ ﺍلباحﺙ بعﺭضها على مجمﻭعة مﻥ ﺍلمحﻜميﻥ
كما مﻥ ﺫﻭﻱ ﺍالختصاﺹ ﻭﺍلخبﺭﺓ للحﻜﻡ على مﺩﻯ صالحيتها ،ملحﻕ ()1
ﻭعـﺩﺩهﻡ ( )18مح ﹰ
ﻭقﺩ ﻁلﺏ مﻥ ﺍلمحﻜميﻥ ﺍلحﻜﻡ على جﻭﺩه محتﻭﻯ فقﺭﺍﺕ ﺍالختباﺭ ،مﺩﻯ مالئمة ﺍلسﺅﺍل للمجال
ﺍلﺫﻱ تمليه ،ﻭﺍلصياغة ﺍللغﻭية ﻭسالمتها ،ﻭعمل ما يﺭﻭنه مناسباﹰ سﻭﺍء أكان بالحﺫﻑ ﺃﻡ ﺍإلضافه.
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ﻭقﺩ تﻡ ﺍآلخﺫ بتﻭجيهاﺕ ﻭمقتﺭحاﺕ ﺍلمحﻜميﻥ ،حيﺙ تﻡ ﺇجﺭاء ما يلﺯﻡ مﻥ حﺫﻑ ﻭتعﺩيل
في ضﻭء ﺍلمقتﺭحاﺕ ﺍلمقﺩمه ﻭبﺫلﻙ ﻅهﺭ ﺍالختباﺭ في صﻭﺭتها ﺍلنهائية كما هﻭ مﻭضح بالملحﻕ
(.)2
ثانياﹰ :ثباﺕ ﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة:
للتحقﻕ مﻥ ثباﺕ ﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة ،قاﻡ ﺍلباحﺙ بحساﺏ معامالﺕ ﺍلثباﺕ لهما ،بﻁﺭيقتيﻥ:
ﺍألﻭلى ﻁﺭيقه ﺍلتﻁبيﻕ ﻭﺇعاﺩه ﺍلتﻁبيﻕ ،حيﺙ قاﻡ بتﻁبيقها على عينة ﺍستﻁالعيه مﻥ خاﺭﺝ عينة
ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭعﺩﺩهﻡ ( )21معلما ﻭمعلمه ،ﻭﺫلﻙ بتﻁبيقها مﺭتيﻥ ﻭبفاصل ﺯمني بيﻥ ﺍلتﻁبيﻕ ﺍألﻭل
ﻭﺍلتﻁبيﻕ ﺍلثاني ﻭقﺩﺭﺓ ﺃسبﻭعاﻥ .ﻭتﻡ حساﺏ معامالﺕ ﺍﺭتباﻁ بيﺭسﻭﻥ بيﻥ نتائج ﺍلتﻁبيقيﻥ،
حيﺙ تﺭﺍﻭحﺕ معامالﺕ ﺍلثباﺕ للمجاالﺕ بيﻥ ( ،)1.88 – 1.86ﻭبلغﺕ قيمة معامل ﺍالﺭتباﻁ
ﺍلﻜلي ( .)1.83ﺃما ﺍلﻁﺭيقه ﺍلثانيه ،فقﺩ ﺍستخﺩﻡ فيها ﻁﺭيقه كرونباخ ألفا للتعﺭﻑ على ﺍالتساﻕ
ﺍلﺩﺍخلي للفقﺭﺍﺕ ،فتﺭﺍﻭحﺕ قيﻡ معامالﺕ ﺍالتساﻕ ﺍلﺩﺍخلي للمجاالﺕ بيﻥ (،)1.89–1.85
للمجاالﺕ ﻜكل ،ﻭهي قيﻡ مقبﻭلة إلجﺭﺍء مثل هﺫه ﺍلﺩﺭﺍسة .ﻭﺍلجﺩﻭل ( )5يﻭضح قيﻡ معامالﺕ
ﺍلثباﺕ للمجاالﺕ بﻁﺭيقة ﺍإلعاﺩه ،ﻭبﻁﺭيقة ﻜﺭﻭنباﺥ ﺃلفا لالتساﻕ ﺍلﺩﺍخلي.
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جﺩﻭل ()3
قيﻡ معامالﺕ ثباﺕ ﺍإلعاﺩه ﻭﺍلتساﻕ ﺍلﺩﺍخلي لكل مجال مﻥ مجالﺕ ﺍلختباﺭ

ﺍلمجالﺕ

عﺩﺩ ﺍلفقﺭﺍﺕ

قيﻡ معامالﺕ ﺍلثباﺕ
بيﺭسﻭﻥ

ﺃلفا كرونباخ

المعرفي

61

1.87

1.89

الوجداني

22

1.88

1.89

النفسحركي

17

1.86

1.85

21

1..6

1..0

متغيﺭﺍﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة:
ﺍشتملﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة على ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍآلتيه:
ﻭله ثالثه مجاالﺕ ﻭهي( :ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي) ،ﻭ(ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني) ،ﻭ(ﺍلمجال النفسحركي)
ﺍلجنﺱ :ﻭله فئتاﻥ (ﺫﻜﻭﺭ ،ﻭﺇناﺙ).
 .1ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي :ﻭله ثالﺙ مستﻭياﺕ (ﺩبلﻭﻡ متﻭسﻁ ،ﻭبﻜالﻭﺭيﻭﺱ ،ﻭﺩﺭﺍساﺕ عليا).
 .2سنﻭﺍﺕ ﺍلخبﺭﺓ :ﻭلها ﺃﺭبع مستﻭياﺕ (ﺃقل مﻥ  5سنﻭﺍﺕ ،ﻭمﻥ 5- 11سنﻭﺍﺕ ،ﺃﻜثﺭ مﻥ
 11 – 15سنه ،ﺃﻜثﺭ مﻥ 15سنه).
 .6ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية بمجاالتها ﺍلثالثة ﻭحسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ.
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ﺇجﺭﺍءات تﻁبيﻕ ﺍلﺩﺭﺍسة:
لغﺭﺽ تنفيﺫ ﺍلﺩﺭﺍسة قاﻡ ﺍلباحﺙ باإلجﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍلتاليه:
 .1تﻡ تﻁﻭيﺭ ﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭﺇعﺩﺍﺩها بصﻭﺭتها ﺍلنهائية ﻭﺫلﻙ بالﺭجﻭﻉ ﺇلى عﺩه مصاﺩﺭ كما مﺭ
سابقا.
 .2تﻡ ﺃخﺫ ﺍلمﻭﺍفقه ﺍلﺭسميه مﻥ ﻭﺯﺍﺭه ﺍلتﺭبية بناﺀ على ﻜتاﺏ عميﺩ كلية ﺍلتﺭبية في جامعة
ﺍلشﺭﻕ ﺍألﻭسﻁ لتﻁبيﻕ ﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة على عينة ﺍلﺩﺭﺍسة.
 .6تﻡ تﻭﺯيع ﺍالختباﺭ ﺍلخاﺹ بالﺩﺭﺍسة على ﺍلمعلميﻥ يﺩﻭياﹰ في بﺩﺍيه ﺍلفصل ﺍلﺩﺭﺍسي ﺍألﻭل
(.)2113- 2117
 .4تﻡ جمع ﺍالختباﺭﺍﺕ يﺩﻭياﹰ ﺃيضا مﻥ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة.
 .5تﻡ تفﺭيغ ﺍلبياناﺕ على نماﺫﺝ حاسﻭبية خاصة ﻭتغﺫيه ﺍلحاسﻭﺏ بالبياناﺕ مﻥ ﺃجل معالجتها
ﺇحصائيا ﻭﺍستخﺭﺍﺝ ﺍلنتائج ،ﻭتقﺩيﻡ ﺍلتﻭصياﺕ.
 .3مناقشة ﺍلنتائج ﻭﺍقتﺭﺍﺡ ﺍلتﻭصياﺕ.
ﺍلتحليالﺕ ﺍلحصائية:
قاﻡ ﺍلباحﺙ باستخﺩﺍﻡ ﺍلتحليالﺕ ﺍالحصائية ﺍآلتيه:
 .1ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابيه ﻭﺍالنحﺭﺍفاﺕ ﺍلمعياﺭيه لالستجاباﺕ ﺍلمعينة على مجاالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ
ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية.
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 .2معامل ﺍﺭتباﻁ بيﺭسﻭﻥ ،لحساﺏ معامل ثباﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة.
 .6معامل كرﻭنباﺥ ﺃلفا حساﺏ معامل ﺍإلتساﻕ ﺍلﺩﺍخلي ألﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة. .
 .4ﺍختباﺭ تحليل ﺍلتبايﻥ ﺍلمتعﺩﺩ ( )MANOVAلﻺجابة عﻥ ﺍلسﺅﺍل ﺍلثاني ﻭﺍختباﺭ شافيه
للمقاﺭناﺕ ﺍلبعﺩية حيﺙ ﻅهﺭﺕ فﺭﻭﻕ ﺩﺍلة في ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني حسﺏ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي.
 .5تحليل ﺍلتبايﻥ ﺍلثالثي ) )6-ANOVAالختباﺭ ﺍلفﺭﻭﻕ في ﺍستجاباﺕ ﺃفﺭﺍﺩ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة
على مجاالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ككل.
 .3ما ﺍلمعياﺭ ﺍإلحصائي للحﻜﻡ على ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية على مجاالﺕ ﺍألهﺩﺍﻑ.
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ﺍلفصل ﺍلﺭﺍبع
عﺭﺽ ﺍلنتائج
يتضمﻥ هﺫﺍ ﺍلفصل عﺭﺽٌ للنتائج ﺍلتي تﻡ ﺍلتﻭصل ﺇليها ﻭمناقشتها ،بعﺩ ﺃﻥ قاﻡ ﺍلباحﺙ
بجمع ﺍلبياناﺕ بﻭﺍسﻁة ﺍختباﺭ ﺍلﺩﺭﺍسة "ﺍختباﺭ مستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية
حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ لﺩﻯ معلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة ﺍألساسية في عماﻥ" ،ﻭقاﻡ
بعﺭضها ﻭمناقشتها ﻭفقاﹰ السئله ﺍلﺩﺭﺍسة.
ﺍلنتائج ﺍلمتعلقه بالسﺅﺍل ﺍألﻭل :ما مستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ
معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ؟
تﻡ حسـاﺏ ﺍلمتﻭسـﻁاﺕ ﺍلحسـابيه ﻭﺍالنحﺭﺍفـاﺕ ﺍلمعياﺭيـه لكل مجـال مـﻥ مجاالﺕ ﺍألهﺩﺍﻑ
السلوكية ﺍلﻭﺍﺭﺩﺓ فـي ﺍﺩﺍﺓ ﺍلﺩﺭﺍسـة ،ﻭﺍلبـالغ عـﺩﺩها ( )6مجـاالﺕ ،ﻭمكونة مﻥ ( )71سﺅﺍال في
صﻭﺭتها ﺍلنهائيـة ،ﻭتقـيﺱ مسـتﻭﻯ ﺍلمقـﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة
ﺍألساسية في ﺍلمـﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصـة فـي عمـاﻥ ،كما قﺩﺭها ﺃفﺭﺍﺩ عينة ﺍلﺩﺭﺍسة ،حيﺙ ﻜانﺕ كما هـي
مﻭضـحه فـي ﺍلجدول (.)5
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جﺩﻭل ()6
ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابيه ﻭﺍلنحﺭﺍفاﺕ ﺍلمعياﺭيه لتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ
ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ
ﺍلنحﺭﺍﻑ

ﺍلنسبة

ﺍلمعياﺭﻱ

ﺍلمئﻭية
61.01

متوسط
متوسط

الرقم

المجال

ﺍلمتﻭسﻁ ﺍلحسابي

1

ﺍلمعﺭفي

0....

4.7.

2

ﺍلﻭجﺩﺍني

07.43

4.11

36.30

6

النفسحركي

0.73

5..0

34.40

متوسط

41.30

2.55

32.0.

متوسط

مجال المقدر التصنيفية ككل

ﺍلمستﻭﻯ

يبيﻥ ﺍلجدول ( )3ﺃﻥ متﻭسﻁاﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍللغة
ﺍلعﺭبية ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ في ﺍلﺩﺭجة ﺍلﻜلية بلغﺕ (،)41.59
بانحﺭﺍﻑ معياﺭﻱ (  ،)7.66ﻭبنسة مئﻭية (  ،)%57.98ﻭبمستﻭﻯ متﻭسﻁ ،ﻭجاء بالمﺭتبة
ﺍالﻭلى ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي بمتﻭسﻁ حسابي ( ،)18.88بانحﺭﺍﻑ معياﺭﻱ ( ،)4.28ﻭبنسة مئﻭية
( ،)%31.91ﻭبمستﻭﻯ متﻭسﻁ ،ﻭجاء بالمﺭتبة ﺍلثانية ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني بمتﻭسﻁ حسابي
( ،)12.45بانحﺭﺍﻑ معياﺭﻱ ( ،)4.11ﻭبنسة مئﻭية ( ،)%53.59ﻭبمستﻭﻯ متﻭسﻁ ،ﻭجاء
بالمﺭتبة ﺍألخيﺭﺓ ﺍلمجال النفسحركي بمتﻭسﻁ حسابي ( ،)9.25بانحﺭﺍﻑ معياﺭﻱ (،)6.89
ﻭبنسة مئﻭية ( ،)%54.41ﻭبمستﻭﻯ متﻭسﻁ.
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النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد توجد فروق ذات داللة إحصائية ) (a=0.05في
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:
أ) متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت
المقدرة التصنيفية لألهداف التدريسية لدى معلمي المرحلة األساسية في المدارس الخاصة في
عمان ،وتم تطبيق اختبار ) (t-testللعينات المستقلة تبعا الختالف متغير الجنس (ذكر ،وأنثى)،
حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (.)7
جدول ()2
ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابيه ﻭﺍلنحﺭﺍفاﺕ ﺍلمعياﺭيه لتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ

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

( )t-testللعيناﺕ ﺍلمستقلة تبعاﹰ لختالﻑ متغيﺭ ﺍلجنﺱ
ﺍلمجال
المجال ﺍلمعﺭفي
المجال ﺍلﻭجﺩﺍني
المجال النفسحركي
المقدرة
ككل

التصنيفية

ﺍلجنﺱ عدد األفراد

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

ذكر

44

21.48

5.86

ﺃنثى

227

18.57

6.85

ذكر

44

14.34

4.32

ﺃنثى

227

12.16

6.76

ذكر

44

7.45

6.57

ﺃنثى

227

9.31

6.83

ذكر

44

42.57

6.79

ﺃنثى

227

41.21

3.97

قيمة (ﺕ)

مستﻭﻯ

ﺍلمحسﻭبة

ﺍلﺩللة

2.764

1.117

4.173

1.111

-6.418

1.111

1.939

1.151

47

تشيﺭ ﺍلنتائج في ﺍلجﺩﻭل ( )7ﺇلى ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عنﺩ ﺩﺭجة
( )α≤1.15لتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجاالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ
معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ ،تبعا لمتغيﺭ ﺍلجنﺱ ،ﺍستناﺩﺍﹰ ﺇلى قيمة
(ﺕ) ﺍلمحسﻭبة ﺇﺫ بلغﺕ ( )1.939ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.151للمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ككل ،ﻭكذلك
ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺍحصائية في جميع ﺍلمجاالﺕ ﺇﺫ بلغﺕ قيﻡ (ﺕ) ﺍلمحسﻭبة ()2.764
ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.117للمجال ﺍلمعﺭفي ،ﻭ ( )4.173ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.111للمجال
ﺍلﻭجﺩﺍني ،ﻭ ( )6.418-ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.111للمجال النفسحركي ،ﻭﻜانﺕ ﺍلفﺭﻭﻕ لصالح
ﺍلﺫﻜﻭﺭ في ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ككل ،ﻭﺍلمجاليﻥ :ﺍلمعﺭفي ،ﺍلﻭجﺩﺍني ،بﺩليل ﺍﺭتفاﻉ متﻭسﻁاتهﻡ
ﺍلحسابية عﻥ ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابية لالناﺙ ،ﻭلصالح ﺍإلناﺙ في ﺍلمجال النفسحركي ،بﺩليل ﺍﺭتفاﻉ
متﻭسﻁهﻥ ﺍلحسابي عﻥ ﺍلمتﻭسﻁ ﺍلحسابي للﺫﻜﻭﺭ.
ب) متغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي:
تﻡ حساﺏ ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابيه ﻭﺍالنحﺭﺍفاﺕ ﺍلمعياﺭيه الستجاباﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على
مجاالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ
ﺍلخاصة في عماﻥ تبعاﹰ الختالﻑ متغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي (ﺩبلﻭﻡ متﻭسﻁ ،ﻭبﻜالﻭﺭيﻭﺱ ،ﻭﺩﺭﺍساﺕ
عليا) ،حيﺙ ﻜانﺕ ﻜما هي مﻭضحه في ﺍلجدول (.)8
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جﺩﻭل ().
ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابيه ﻭﺍلنحﺭﺍفاﺕ ﺍلمعياﺭيه لتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ
ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة في عماﻥ
تبعاﹰ لختالﻑ متغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي
المجال
ﺍلمعﺭفي

ﺍلﻭجﺩﺍني

النفسحركي

مجال ﺍلمقﺩﺭﺓ

ﺍلتصنيفية ككل

المؤهل العلمي

ﺍلعﺩﺩ

ﺍلمتﻭسﻁ

ﺍلنحﺭﺍﻑ

دبلوم متوسط

119

0..66

4..4

بكالوريوس

143

00.53

5.00

درسات عليا

13

06.05

0.30

دبلوم متوسط

119

05.50

4.03

بكالوريوس

143

00.02

5.07

درسات عليا

13

07.16

7.70

دبلوم متوسط

119

2.50

5.10

بكالوريوس

143

01...

5.03

درسات عليا

13

2.05

1.67

دبلوم متوسط

119

50.44

..05

بكالوريوس

143

47.17

6.61

درسات عليا

13

53.50

5.54

يالحﻅ مﻥ ﺍلجﺩﻭل ( )8ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﻅاهﺭية بيﻥ ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابية لتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ
ﺍلعينة على مجاالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في
ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ تبعاﹰ الختالﻑ متغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي ،ﺇﺫ حصلﺕ فئة بﻜالﻭﺭيﻭﺱ
على ﺃعلى متﻭسﻁ حسابي بلغ ( ،)42.12ﻭجاﺀﺕ فئة ﺩبلﻭﻡ متﻭسﻁ بالﺭتبة ﺍلثانية بمتﻭسﻁ
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حسابي بلغ ( ،)69.44ﻭﺍخيﺭﺍ فئة ﺩﺭﺍساﺕ عليا بمتﻭسﻁ حسابي (، )65.61ﻭلتحﺩيﺩ فيما ﺇﺫﺍ
ﻜانﺕ ﺍلفﺭﻭﻕ بيﻥ ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عنﺩ مستﻭﻯ ﺩاللة (≤ )1.15αتﻡ تﻁبيﻕ
تحليل ﺍلتبايﻥ ﺍألحاﺩﻱ ( ،)One way ANOVAﻭجاﺀﺕ نتائج تحليل ﺍلتبايﻥ على ﺍلنحﻭ ﺍلﺫﻱ
يﻭضحه ﺍلجﺩﻭل (:)9
الجدول ()0
تحليﻞ التباين األحادي ليجاد دللة الفﺮوق في تقديرات أفراد العينة على مجالت المقدرة
التصنيفية لألهداف التدريسية لدى معلمي المﺮحلة األساسية في المدارس الخاصة في عمان
تبعا لختالف متغير المؤهل العلمي

المجال

مصدر التباين

المعرفي

بيان المجموعات

03...46

داخل المجموعات

42.2.523

76.

المجموع

4046.770

721

بيان المجموعات

065.6.3

7

.0..45

داخل المجموعات

4030.507

76.

03.40

المجموع

4503.022

721

بيان المجموعات

.41..43

7

471.477

داخل المجموعات

574..3.2

76.

07.077

المجموع

41.0.424

721

بيان المجموعات

....424

7

444.752

داخل المجموعات

05673.75.

76.

31..4

المجموع

04305.207

721

الوجداني

النفسحركي

مجال المقدرة

التصنيفية ككل

درجات

متوسط

المﺮبعات

الحرية

المربعات

7

20.475
.02..6

مجمﻮع

*الفﺮق دال احصائيا عنﺪ مستﻮى ()1.15

قيمة (ف)

مستوى
الدللة

4.446

3.7.5

54.6.4

..25.

*1.105

*1.116

*1.111

*1.111
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تشيﺭ ﺍلنتائج في ﺍلجﺩﻭل ( )9ﺇلى ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عنﺩ ﺩﺭجة
( )α≤1.15لتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجاالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ
معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ ،تبعا لمتغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي ،ﺍستناﺩﺍﹰ
ﺇلى قيمة (ﻑ) ﺍلمحسﻭبة ﺇﺫ بلغﺕ ( )8.768ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.111للمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ككل،
ﻭكذلك ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺍحصائية في جميع ﺍلمجاالﺕ ﺇﺫ بلغﺕ قيﻡ (ﻑ) ﺍلمحسﻭبة
( )4.443ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.116للمجال ﺍلمعﺭفي ،ﻭ( )5.286ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ()1.113
للمجال ﺍلﻭجﺩﺍني ،ﻭ( )64.384ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.111للمجال النفسحركي ،ﻭلمعﺭفة عائﺩية
ﺍلفﺭﻭﻕ تﻡ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍختباﺭ شيفيه للمقاﺭناﺕ ﺍلبعﺩية:
الجدول ()01
اختبار شيفيﮫ ليجاد دللة الفﺮوق في تقديرات أفﺮاد العينة على مجالت المقﺪرة التصنيفية
لألهداف التدريسية لدى معلمي المﺮحلة األساسية في الممدارس الخاصة في عمان تبع ا
لختالف متغير المؤهل العلمي

ﺍلمجال

ﺍلمعﺭفي

ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي

الحسابي

00.53

0..66

06.05

بﻜالﻭﺭيﻭﺱ

00.53

-

1.60

*5.77

دبلوم متوسط

0..66

-

7.35

دراسات عليا

06.05

ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي
ﺍلﻭجﺩﺍني

المتوسط

بﻜالﻭﺭيﻭﺱ دبلوم متوسط دراسات عليا

المتوسط

بﻜالﻭﺭيﻭﺱ دبلوم متوسط دراسات عليا

الحسابي

05.50

07.16

00.20

بﻜالﻭﺭيﻭﺱ

05.50

-

0.55

*0.60

دبلوم متوسط

07.16

-

1.72

51

دراسات عليا
ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي
النفسحركي

ﺍلتصنيفية ككل

بﻜالﻭﺭيﻭﺱ دبلوم متوسط دراسات عليا

الحسابي

01...

2.50

2.05

بﻜالﻭﺭيﻭﺱ

01...

-

*5.40

*5.32

دبلوم متوسط

2.50

-

1.76

دراسات عليا

2.05

ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي
مجال ﺍلمقﺩﺭﺓ

00.20
المتوسط

-

المتوسط

بﻜالﻭﺭيﻭﺱ دبلوم متوسط دراسات عليا

الحسابي

47.17

50.44

53.50

بﻜالﻭﺭيﻭﺱ

47.17

-

*5.40

*6.20

دبلوم متوسط

50.44

-

4.05

دراسات عليا

53.50

-

*الفﺮق دال احصائيا عنﺪ مستﻮى ()1.15
يﻅهﺭ مﻥ ﺍلجﺩﻭل ﺍلسابﻕ ﺃﻥ ﺍلفﺭﻕ جاﺀ لصالح فئة بﻜالﻭﺭيﻭﺱ عنﺩ مقاﺭنتها مع فئتي
ﺩﺭﺍساﺕ عليا ﻭﺩبلﻭﻡ متﻭسﻁ في ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ككل ،ﻭﺍلمجال النفسحركي ،ﻭلصالح فئة
بﻜالﻭﺭيﻭﺱ عنﺩ مقاﺭنتها مع فئة ﺩﺭﺍساﺕ عليا في ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي ،ﻭ ﻭلصالح فئة ﺩبلﻭﻡ
متﻭسﻁ عنﺩ مقاﺭنتها مع فئة بﻜالﻭﺭيﻭﺱ في ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني.
ج) متغيﺭ ﺍلخبﺭﺓ:
تﻡ حساﺏ ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابيه ﻭﺍالنحﺭﺍفاﺕ ﺍلمعياﺭيه لتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على
مجاالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ
ﺍﺍلخاصة في عماﻥ تبعاﹰ الختالﻑ متغيﺭ ﺍلخبﺭﺓ (ﺃقل مﻥ  5سنﻭﺍﺕ ﺃقل ،مﻥ 5- 11سنﻭﺍﺕ،
ﻭمﻥ11 – 15سنه ،ﻭ 15سنه فأكثر) ،حيﺙ كانت كما هي مﻭضحه في ﺍلجﺩﻭل (.)11
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جﺩﻭل ()00
ﺍلمتﻭسﻁاﺕ ﺍلحسابيه ﻭﺍلنحﺭﺍفاﺕ ﺍلمعياﺭيه لستجاباﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجالﺕ
ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية تبعاﹰ لختالﻑ متغيﺭ ﺍلخبﺭﺓ
المجال

المعرفي

ﺍلخبﺭﺓ

ﺍلعﺩﺩ

ﺍلمتﻭسﻁ

النحراف

اقل من  3سنوات

125

0..24

4.36

من  01 – 3سنوات

48

00.25

7.11

66

00...

7.51

 03سنه فﺄكثر

35

0..17

3.44

اقل من  3سنوات

125

07...

4.01

من  01 – 3سنوات

48

01.70

1.63

66

01.43

0.37

 03سنه فﺄكثر

35

04.75

4.07

اقل من  3سنوات

125

..04

5.42

من  01 – 3سنوات

48

05.70

0..0

66

07.4.

5..1

 03سنه فﺄكثر

35

6..3

7.56

اقل من  3سنوات

125

50.26

2.20

من  01 – 3سنوات

48

45.75

5..5

66

47..7

4.22

35

50.10

...5

من 03 – 01
سنوات

الوجداني

من 03 – 01
سنوات

النفسحركي

من 03 – 01
سنوات

مجال المقدرة
التصنيفية
ككل

من 03 – 01
سنوات

 03سنه فﺄكثر
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يبيﻥ ﺍلجﺩﻭل ( )00ﺃﻥ هناﻙ فﺭﻭقـاﹰ ﻅاهﺭيـه بـيﻥ متﻭسـﻁاﺕ تقـﺩيﺭﺍﺕ ﺃفـﺭﺍﺩ ﺍلعينـة على
مجالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية لألهـﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسـية لـﺩﻯ معلمـي ﺍلمﺭحلـة ﺍألساسـية فـي ﺍلمﺩﺍﺭﺱ
ﺍﺍلخاصة في عمـاﻥ تبعـاﹰ لخـتالﻑ متغيـﺭﺍﺕ ﺍلجـنﺱ (ذكر ،ﻭﺃنثـى) ،ﻭﺍلمﺅهـل ﺍلعلمي (ﺩبلﻭﻡ
متﻭسﻁ ،ﻭبﻜالﻭﺭيﻭﺱ ،ﻭﺩﺭﺍسـاﺕ عليـا) ،ﻭﺍلخبـﺭﺓ (ﺃقـل مـﻥ  3سـنﻭﺍﺕ ،مـﻥ  3- 01ســنﻭﺍﺕ،
ﻭمــﻥ  01 – 03ســنه ،ﻭ 03ســنه فــﺄﻜثﺭ) .ﻭلتحﺩيــﺩ مســتﻭياﺕ ﺍلﺩللــه ﺍلحصـائية لتلـﻙ
ﺍلفـﺭﻭﻕ ،تـﻡ ﺍسـتخﺩﺍﻡ تحليـل ﺍلتبـايﻥ ﺍألحـاﺩﻱ ( ،)One way ANOVAﻭجاﺀﺕ نتائج تحليل
ﺍلتبايﻥ على ﺍلنحﻭ ﺍلﺫﻱ يﻭضحه ﺍلجﺩﻭل (:)07
جﺩﻭل ()07
نتائج ﺍختباﺭ تحليل ﺍلتبايﻥ ﺍلمتعﺩﺩ للفﺭﻭﻕ بيﻥ ﺍستجاباﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ

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

المجال

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

الحرية

00..454

5

50.42.

4.72.2.2

762

0..1.7

المجموع

4046.770

721

بين المجموعات

3.4.740

5

5251..52

762

المجموع

4503.122

721

بين المجموعات

067..075

5

7460.510

762

مصدر التباين
بين المجموعات

المعرفي

الوجداني

النفسحركي

داخل
المجموعات

داخل
المجموعات

داخل
المجموعات

قيمة (ف)
7.0.5

مستوى
الدل لة
1.101

*1.111 05.052 004.242
05.025

*1.111 3...27 347.21.
0.70.
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المجموع

41.0.457

721

بين المجموعات

251.12.

5

745.530

052.5.654

762

30.674

04305.207

721

مجمل المقدرة

داخل

التصنيفية ككل

المجموعات
المجموع

4.204

*1.115

*الفﺮق دال احصائيا عنﺪ مستﻮى ()1.15
تشيﺭ ﺍلنتائج في ﺍلجﺩﻭل ( )12ﺇلى ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺇحصائية عنﺩ ﺩﺭجة
( (α≤1.15لتقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجاالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ
معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ ،تبعا لمتغيﺭ ﺍلمﺅهل ﺍلعلمي ،ﺍستناﺩﺍﹰ
ﺇلى قيمة (ﻑ) ﺍلمحسﻭبة ﺇﺫ بلغﺕ ( )4.714ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.116للمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ككل،
ﻭكذلك ﻭجﻭﺩ فﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩاللة ﺍحصائية في معﻅﻡ ﺍلمجاالﺕ ﺇﺫ بلغﺕ قيﻡ (ﻑ) ﺍلمحسﻭبة
( )16.967ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( )1.111للمجال ﺍلﻭجﺩﺍني ،ﻭ( )58.872ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة
( )1.111للمجال النفسحركي ،في حيﻥ لﻡ تﻭجﺩ فﺭﻭﻕ في ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي ﺇﺫ بلغﺕ قيﻡ (ﻑ)
ﺍلمحسﻭبة ( )2.186ﻭبمستﻭﻯ ﺩاللة ( ،)1.191ﻭلمعﺭفة عائﺩية ﺍلفﺭﻭﻕ تﻡ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍختباﺭ
شيفيه للمقاﺭناﺕ ﺍلبعﺩية في مجال ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ككل ﻭﺍلمجاليﻥ ﺍلﻭجﺩﺍني ،ﻭالنفسحركي،
ﻭجاءﺕ نتائج تحليل ﺍلتبايﻥ على ﺍلنحﻭ ﺍلﺫﻱ يﻭضحه ﺍلجﺩﻭل (:)16
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ﺍلجﺩﻭل ()05
ﺍختباﺭ شيفيه ليجاﺩ ﺩللة ﺍلفﺭﻭﻕ في تقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة على مجالﺕ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية
لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ تبعاﹰ
لختالﻑ متغيﺭ ﺍلخبﺭﺓ
الخبرة

المجال

المعرفي

 15سنة فأكثر
اقل من  5سنوات

12.88

من 15- 11
من 11- 5
سنوات
الخبرة

النفسحركي

الخبرة

التصنيفية
ككل

الحسابي

اقل من  5سنوات

سنوات

المقدرة

المتوسط

12.48

من 11- 5

 15سنة فأكثر

 03سنه

14.26

12.88

11.45

-

1.65

*6.78

6.94

-

2.46

*2.59

-

 15سنة
فأكثر

اقل من 5
سنوات

من - 11
 15سنه

46.26

من - 5

 11سنوات

16.21

12.48

8.14

3.85

-

1.76

5.17

3.63

-

*4.64

*5.36

-

1.29

3.85

الحسابي

1.13
-

8.14

المتوسط

 01سنوات
11.29

11.29

 15سنة فأكثر
من 15- 11

فﺄكثر

سنوات

11.45

16.21

سنه

مجال

الحسابي
14.26

سنه

المجال

المتوسط

 03سنة

اقل من 3

من - 01

من - 3

 15سنة
فأكثر

اقل من 5
سنوات

من - 11
 15سنه

من - 5

 11سنوات

46.26

42.82

69.73

69.19

-

1.41

6.47

*4.14
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اقل من  5سنوات
من 15- 11
سنه

من 11- 5
سنوات

42.82

-

69.73
69.19

6.13

*6.67

-

1.37
-

*الفﺮق دال احصائيا عنﺪ مستﻮى ()1.15
يﻅهﺭ مﻥ ﺍلجﺩﻭل ﺍلسابﻕ ﺃﻥ ﺍلفﺭﻕ جاﺀ لصالح فئتي مﻥ  11-5سنﻭﺍﺕ ،ومن 15-11
سنه عنﺩ مقاﺭنتهما مع فئة  15سنه فأﻜثﺭ في ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية ككل ،ﻭلصالح فئتي 15سنه
فأﻜثﺭ ،ﻭ مﻥ  5سنﻭﺍﺕ فأقل عنﺩ مقاﺭنتهما مع فئتي مﻥ  11-5سنﻭﺍﺕ ،ﻭ مﻥ  15-11سنه
في ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي( ،ﻭلصالح فئتي مﻥ  11-5سنﻭﺍﺕ ،ﻭ مﻥ  15-11سنه عنﺩ مقاﺭنتهما مع
فئتي 15سنه فأﻜثﺭ ،ﻭ ﺃقل مﻥ  5سنﻭﺍﺕ في ﺍلمجال النفسحركي).
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ﺍلفصل ﺍلخامﺱ
مناقشة ﺍلنتائج والتوصيات
يتﻡ في هﺫﺍ ﺍلفصل مناقشة نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة ﺍلحالية ﻭﺍلتي هﺩفﺕ ﺇلى قياﺱ مستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ
ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية حسﺏ تصنيﻑ بلﻭﻡ لﺩﻯ معلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة
ﺍألساسية في ﺍلعاصمة ﺍألﺭﺩنية عماﻥ ،ﻭفيما يلي سيتﻡ مناقشة نتائج ﻜل سﺅﺍل مﻥ ﺃسئلة ﺍلﺩﺭﺍسة
ﻜما يلي:
أو ال :ﺍلنتائج ﺍلمتعلقة بالسﺅﺍل ﺍألﻭل:
لقد نص السؤال األول على اﻵتي :ما مستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية لﺩﻯ معلمي
ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍﺍلخاصة في عماﻥ؟
أ .باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جاءت النتائج المتعلقة بالسؤال األول
(جدول  ،)3أن المقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم لدى معلمي اللغة
العربية بالمستوى المتوسط ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ضعف معلمي اللغة العربية في
قدرتهم على تصنيف األهداف السلوكية حسب مجاالتهم والى غياب توافر القاعدة األساسية
والسليمة في تبويب األهداف التدريسية داخل مجاالتها الوسائل التعليمية والتقنيات المناسبة
للعملية التعليمية التعلمية ,كما وقد يعود الى تركيز المعلمين في تحضيرهم على المجال
المعرفي بصوره عامة وعلى المستويات الدنيا ( معرفة وفهم ) المتعلقة في هذا المجال ,ويعزى
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هذا الضعف الى نقص التدريب على صياغة األهداف السلوكية لدى معلمي اللغة العربية في
المدارس الخاصة األساسية قبل ممارستهم لخدمة التدريس.
ب .ﺃﻅهﺭﺕ ﺍلنتائج ﺃﻥ ﺍلﺩﺭجة ﺍلﻜلية لمستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي
ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة في عماﻥ كانت متﻭسﻁة اذ بلغ المتوسط
الحسابي( ،)41.59ﻭﺍنحﺭﺍﻑ معياﺭﻱ ( )7.66ﻭبنسبة مئﻭية ( ،)%57.98ﻭجاء في
ﺍلمﺭتبة ﺍألﻭلى ﺍلمجال ﺍلمعﺭفي ﻭبمتﻭسﻁ حسابي بلغ ( ،)18.88ﻭﺍنحﺭﺍﻑ معياﺭﻱ ()4.28
ﻭبنسبة مئﻭية ( ،)%31.91ﻭجاﺀ ﺍلمجال ﺍلﻭجﺩﺍني في ﺍلمﺭتبة ﺍلثانية بمتﻭسﻁ حسابي
( )12.45ﻭﺍنحﺭﺍﻑ معياﺭﻱ ( )4.11ﻭحصل على نسبة مئﻭية ( ،)53.59ﻭجاﺀ في ﺍلمﺭتبة
ﺍلثالثة ﻭﺍألخيﺭﺓ ﺍلمجال النفسحركي ﻭبمتﻭسﻁ حسابي ( )9.25ﻭﺍنحﺭﺍﻑ معياﺭﻱ ()6.89
ﻭبنسبة مئﻭية (.)%54.41
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كثرة ممارسة المعلمين إلى المجال المعرفي وتحكمهم به
وتعودهم عليه ،ويعد المجال المعرفي من أسهل المجاالت الثالثة وأكثرها تطبيقا من قبل المعلمين،
على خالف المجال الوجداني والنفسحركي ،والمجال الوجداني يتطلب إعمال العقل ،ويعد هذا
المجال من المجاالت الصعبة قد يظهر المتعلم خالف ما يبطن في داخله ،ويعزو الباحث مجيء
المجال النفسحركي بالمرتبة األخيرة إلى وجود صعوبة لدى المعلمين في هذا المجال ألنه يتطلب
أعمال األعضاء الحسية وكيفية توزيع األدوار عليها وهذا يتطلب منهم مجهودا كبي ار ،وفيه سبعة
مستويات تكاد تكون متشابهة لدى بعضهم ،لذا يصعب عليهم تصنيفها ,عالوه على أن األنشطة
في الكتاب المقرر ال توجه المعلمين لصياغة أهداف نفسحركية.
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ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
مناقشة ﺍلنتائج ﺍلمتعلقة بالسﺅﺍل ﺍلثاني :لقد نص السؤال الثاني على اﻵتي :هل تﻭجﺩ فﺭﻭﻕ
ﺫﺍﺕ ﺩللة ﺇحصائية عنﺩ مسـتﻭﻯ ﺍلﺩللة ( )α≥0.05في مستﻭﻯ ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ
ﺍلتﺩﺭيسية لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة في ماﻥ تعﺯﻯ لجنﺱ ﺍلمعلﻡ
ﻭﺍلمﺅهل ﺍلعلمي ﻭﺍلخبﺭﺓ؟
أ .النتائج المتعلقة بجنس المعلم :كشفت اختبار(ت) لعينتين مستقلتين عن وجود فروق بين
معلمي اللغة العربية ومعلماتها في مقدرتهم التصنيفية لألهداف السلوكية ولصالح المعلمين.
ويعزو الباحث تفوق المعلمين على المعلمات إلى خبرة المعلمين في مجال التربية والتعليم
أكثر من خبرة المعلمات فهم األكثر ممارسة وصياغة لألهداف السلوكية ,على خالف
المعلمات الذي قد التنال النصيب الذي يناله المعلمين من الدورات التدريبية على صياغة تلك
األهداف ,والندوات وغيرها ,وربما يعود ذلك الى المتابعة الميدانية للمشرفين التربويين للمعلمين
الذكور أكثر من اإلناث في مجال التخطيط إلنخفاض التحصيل في مدارس الذكور عن
اإلناث.
ب .النتائج المتعلقة بالمؤهل العلمي :بين تحليل التباين األحادي (جدول  )11عن وجود فروق
دالة إحصائية في المقدرة التصنيفية لﻺهداف السلوكية لدى معلمي اللغة العربية ولصالح درجة
البكالوريوس عند مقارنتها بدرجة الدبلوم المتوسط ،وعند مقارنتها بالدراسات العليا وقد يعزى
ذلك اللتحاق معلمي اللغة العربية الذين يحملون درجة البكالوريوس بمساقات دراسية في
أساليب التدريس وبرامج التربية العلمية الميدانية والذي يتضمن إعداد خطط دراسية نموذجية
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كم تطلب نجاح ،األمر الذي أسهم في زيادة معرفة المعلمين من حملة البكالوريوس بمجاالت
األهداف ومستوياتها ،كما أن معلمي اللغة العربية بدرجة البكالوريوس لديهم الخبرة في صياغة
األهداف ألنهم في الميادين وأكثر ممارسة وتطبيقا لها من غيرهم على خالف الدبلوم
والدراسات ال عليا الذين قد ينشغلوا بأمور أخرى تكاد تكون بعيدة كل البعد عن الميدان العملي
أو قد تفتح لهم آفاق أخرى حسب رتبهم العلمية على خالف المعلم الذي هو بالميدان ويمارس
دوره ،ويشارك في الدورات التدريبية على تلك األهداف.
ج .النتائج المتعلقة بالخبرة :جاءت النتيجة لصالح أقل من ( )5سنوات عن مقارنتها بـ (،)11-5
ولصالح ( )15-11سنوات عند مقارنتها مع  15سنة فأكثر ،ويبين من هذه النتيجة أن الخبرة
األقل لمعلمي اللغة العربية أكثر مقدرة على تطبيق األهداف السلوكية عند مقارنتها بالخبرة
األعلى .ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعلمين األقل خبرة في عدد السنوات تكون لديهم
الخبرة في المقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية أكثر من أصحاب السنوات األكثر ويرجع ذلك
إلى تحمس المعلمين األقل خبرة ودافعيتهم للعمل واثبات وجودهم في مجال مهن التدريس
واهتمامهم بها .وتحرص المدارس على إلحاق المعلمين الجدد في دورات مكثفة من بينها
التخطيط حرصا منها على تحقيق سمعة جيدة للمدارس .باإلضافة إلى أن المعلمي األقل خبرة
ذاكرتهم ما زالت تذكر ما تعلموه في فترة دراستهم ،وتقبلهم لكل ما هو جديد على خالف
المعلمين األكثر خبرة فما زالوا متمسكين بالمنهاج القديم وتمسكهم بالروتين االعتيادي وعدم
تقبلهم لما هو جديد ،وفقدان ذاكرتهم لكثير مما تعلموه ،وذلك لتأثرهم بعامل الزمن ،وعدم
تقبلهم ،من الذين هو دونهم على على خالف األقل خبرة.
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تتفﻕ هﺫه ﺍلنتيجة مع نتيجة ﺩﺭﺍساﺕ ( )Baviskar & Lord, 2007ﻭ(نﺯﺍل)1999 ،
ﻭ( )Melton, 1978مﻥ خالل ﺍلنتائج في ﺍلفﺭﻭﻕ ﺍإلحصائية مﻥ خالل ﺍاللتﺯﺍﻡ بالخصائﺹ
ﻭﺍألهﺩﺍﻑ ﻭمتغيﺭﻱ ﺍلجنﺱ ﻭﺍلخبﺭﺓ ﺍلتﺩﺭيسية ،ﻭفاعلية ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسسية ,وتختلف مع نتائج
دراسة ) ,McDonald-Ross, (1973ودراسة ( , Jeenkinson& Deno )1979ودراسة
(عابدين ,)2117 ,ودراسة الرشيدي ( .)2116وقد يعود ذلك الى اختالف مجتمع الدراسة وعينتهما
واألدوات المستخدمة في التطبيق.
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ﺍلتﻭصياﺕ
 .1ﺇجﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍساﺕ مماثلة للتعﺭﻑ على ﺍلمقﺩﺭﺓ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية في ﺍلصفﻭﻑ
ﻭﺍلمﺭﺍحل ﺍلﺩﺭﺍسية ﺍألخﺭﻯ ﻭفي مقﺭﺭﺍﺕ تﺩﺭيسية معينة.
 .2عقﺩ ﻭﺭﺵ تﺩﺭيبية لمعالجة ﺍلضعﻑ لﺩﻯ معلمي ﺍلمﺩﺍﺭﺱ في ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية بحيﺙ
يصلﻭﻥ ﺇلى مستﻭﻯ ﺍالتقاﻥ في صياتها ﻭتصنيفها.
 .3ﺇجﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍسة مقاﺭنة بيﻥ معلمي ﺍلمﺭحلة ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلخاصة ﻭمعلمي ﺍلمﺭحلة
ﺍألساسية في ﺍلمﺩﺍﺭﺱ ﺍلحﻜﻭمية في مقﺩﺭتهﻡ ﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ السلوكية.
 .4عقﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ تﺩﺭيبية على صياغة ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية لمعلمي ﺍللغة ﺍلعﺭبية قبل مماﺭستهﻡ
خﺩمة ﺍلتﺩﺭيﺱ.
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قائمة ﺍلمﺭﺍجع
 ﺃبﻭ محفﻭﻅ ،صفاء محمﺩ )2111( ،مستﻭﻯ ﺍلقﺩﺭﺓ ﺍلتصـنيفية ﻭﺯمـﻥ ﺍلنتﻅـاﺭ عنـﺩ ﻁﺭﺡﺍألسئله لﺩﻯ معلماﺕ ﺍلصﻑ ﺍلسـاﺩﺱ ﺍألسـاﺱ ﻭعالقتهمـا بتحصـيل ﻁالبـاتهﻥ في ﺍلتﺭبية
ﺍلجتماعية ،ﺭساله ماجستيﺭ منشﻭﺭه ،جامعـة ﺍلشـﺭﻕ ﺍألﻭسـﻁ ،عمـاﻥ ،ﺍألﺭﺩﻥ.
 ﺃحمﺩ حسيﻥ ﺍللقاني ،)1995( ،تﻁﻭيﺭ مناهج ﺍلتعليﻡ ،عالﻡ ﺍلﻜتﺏ ،ﻁ ،1ﺍلقاهﺭﺓ. ﺍآلغا ،ﺭمضاﻥ ،)2114( ،تحليل ﺃسئله كتاب ﺍلجغﺭﺍفيـا للصـﻑ ﺍلسـاﺩﺱ ﺍألساسـي فيفلسﻁيﻥ ﻭفﻕ تصنيفاﺕ بلﻭﻡ  6.مجلـه ﺍلجامعـة ﺍإلسـالميه (سلسـله ﺍلﺩﺭﺍسـاﺕ ﺍإلنسانيه)،
مجلﺩ ( ،)11ﺍلعﺩﺩ ( ،)22ﺹ.176-154
 ﺍلخﻁيﺏ ،ﺃحمـﺩ ( .)1978محاﻭلـه لتحﺩيـﺩ ﺍلﻜفايـاﺕ ﺍلمﻁلﻭبـة للمعلـﻡ ﺍلعﺭبـي ،ﺭساله ﺍلمعلﻡ،ﺍلمجلﺩ ﺍلحاﺩﻱ ﻭﺍلعشﺭﻭﻥ ،ﺍلعﺩﺩ ﺍلثالﺙ ،تمﻭﺯ ،ﺹ.62-69
 ﺍلخليفه ،حسﻥ جعفﺭ(2115ﻡ) .ﺍلمنهج ﺍلمﺩﺭسـي ﺍلمعاصـﺭ ،ﻁ ،5ﺍلﺭيـاﺽ ،مﻜتبـه ﺍلملﻙفهﺩ ﺍلﻭﻁنيه.
 ﺍلﺩﺭيج ،محمﺩ ( .)2111ﺍلتﺩﺭيﺱ ﺍلهاﺩﻑ ،ﻁ .6ﺩﺍﺭ عالﻡ ﺍلﻜتﺏ ،ﺍلﺭياﺽ. -ﺍلﺩمﺭﺩﺍﺵ ،سﺭحاﻥ .)1993( ،ﺍلمناهج ﺍلمعاصﺭة ،ﻁ ،1ﺍلقاهﺭه ،ﺩﺍﺭ ﺍلفﻜﺭ.
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 ﺍلﺭشيﺩﻱ ،حامﺩ .)2116( ،تقﻭيﻡ ﺍسـتخﺩﺍﻡ ﺍألهـﺩﺍﻑ ﺍلسـلﻭكية فـي مـﺩﺍﺭﺱ ﺍلبنـيﻥ ﺍالعﺩﺍﺩيةلمنطقة الجهراء ،ﺍلمجله ﺍلتﺭبﻭيـة ،جامعـة ﺍلﻜﻭيـﺕ ،ﺍلمجلـﺩ ( ،)67ﺍلعـﺩﺩ ( ،)9ص -13
.35
 ﺍلسمامعه ،عاﻁﻑ .)2116( .ﺩليل ﺍلمعلﻡ ﺇلى صياﻏة ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتعليمية ﺍلسلﻭكيةﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيسية .ﺩﺍﺭ ﺍألمل للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع ،عماﻥ ،ﺍألﺭﺩﻥ.
 ﺍلشلعﻭﻁ ،فﺭيﺯ ( ،)2112نﻅﺭياﺕ في ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلتﺭبﻭية ،مﻜتبة ﺍلﺭشﺩ للنشر ﻭﺍلتﻭﺯيع،ﺍلسعﻭﺩية.
 ﺍلعجمي ،مها بنﺕ محمﺩ(" .)2116ﺍتجاهاﺕ ﻁالبـاﺕ كلية ﺍلتﺭبيـة للبنـاﺕ باإلحساء نحﻭ مهنهﺍلتـﺩﺭيﺱ " .مجلـه كلية ﺍلتﺭبيـة ،جامعـة عـيﻥ شـمﺱ ،ﺍلعـﺩﺩ ( ،)72الجزء(.)7
 ﺍلعﺯﺍﺯ ( ،)1999ﺃثﺭ معﺭفة ﺍلمستﻭﻯ ﺍلﺭﺍبع لمعهﺩ ﺍللغـة ﺍلعﺭبيـة لغيـﺭ ﺍلنـاﻁقيﻥ بها،بجامعة ﺍلملﻙ سعﻭﺩ ،ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ﺍلمعﺭفية فـي تحصـيلهﻡ ﺍلﺩﺭﺍسـي فـي ماﺩه ﺍلنحﻭ.
ﺭساله ماجستيﺭ كلية ﺍلتﺭبية جامعة ﺍلملﻙ سعﻭﺩ.
 ﺍلعﻁاﺏ ،ناﺩيه ( .)2114فاعلية بﺭنـامج تعليمـي للتﺭبيـه ﺍلعمليـة فـي أداء ﺍلﻁالـﺏ ﺍلمﺩﺭﺱللمهاﺭﺍﺕ ﺍلتﺩﺭيسـية ﻭﺍتجاهاتـه نحـﻭ مهنـه ﺍلتـﺩﺭيﺱ" .ﺍلمـﺅتمﺭ ﺍلعلمـي ﺍلساﺩﺱ
عشﺭ"تﻜﻭيﻥ ﺍلمعلﻡ" ،ﺩﺍﺭ ﺍلضـيافه ،جامعـة عـيﻥ شـمﺱ  21-22يﻭليـﻭ .2114-
 -ﺍلعمﺭ ،عبﺩ ﺍلعﺯيﺯ ( ،)2117لغة ﺍلتﺭبﻭييﻥ ،مﻜتﺏ ﺍلتﺭبية ﺍلعلمي لﺩﻭل ﺍلخليج.
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 ﺍلقﺭشي ،ﺍبﺭﺍهيﻡ ( ،)1997ﺍلعالقة بيﻥ بعـﺽ ﺍلمتغيـﺭﺍﺕ ﺍلمتصـله بأتجـاه معلمـي ﺍللغةﺍلعﺭبية بالمﺭحلة ﺍلمتﻭسﻁه نحﻭ تحقيﻕ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ﻭبـيﻥ مهـاﺭﺍتهﻡ فـي صياغتها"
مجله كلية ﺍلتﺭبية ،جامعة ﺍلملﻙ سعﻭﺩ ،ﺍلعﺩﺩ  ،22ﺍلمجلﺩ ﺍلثاني.
 ﺍلقﻁ ـامي ،يﻭس ـﻑ( .)2111ســيﻜﻭلﻭجيه ﺍلــتعلﻡ ﻭﺍلتعلــيﻡ ﺍلصــفي .ﺩﺍﺭ ﺍلش ـﺭﻭﻕ ،عماﻥ،ﺍألﺭﺩﻥ.
 ﺍلمجالي ،علي ( ،)2111ﺍلمنهج ﺍلمﺩﺭسي ﺍلمعاصﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍلشﺭﻭﻕ ،عماﻥ. ﺍلمال ،فيصل ( .)2115صياﻏة مخﺭجاﺕ /نتاجـاﺕ ﺍلـتعلﻡ .ﻭﺭقـه عمـل مقﺩمـه ﺇلى مﺅتمﺭكلية ﺍلتﺭبية "جﻭﺩه ﺍلتعليﻡ ﺍلعالي" ،جامعة ﺍلبحﺭيﻥ 11-16.ﺃبﺭيل.
 بلﻭﻡ ،بنجاميﻥ .)1985( ،نﻅاﻡ تصنيﻑ ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭيـة .تﺭجمـه :محمـﺩ محمـﻭﺩ ﺍلخﻭﺍل ـﺩهﻭص ـاﺩﻕ ﺇب ـﺭﺍهيﻡ ع ـﻭﺩه .ﻁ ،1ج ـﺩه ،ﺩﺍﺭ ﺍلش ـﺭﻭﻕ للنش ـﺭ ﻭﺍلتﻭﺯي ـع ﻭﺍلﻁباعه.
 تﻭفيﻕ ﺃحمﺩ مﺭعي ،محمﺩ محمﻭﺩ ﺍلحيلة ،)2114( ،ﺍلمناهج ﺍلتﺭبﻭية ﺍلحﺩيثة مفاهيمها،عناصﺭها ،ﺃسسها عملياتها ،ﺩﺍﺭ ﺍلمسيﺭﺓ للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع ،ﻁ ،1عماﻥ.
 جعافﺭه ،خضﺭﺍﺀ ﺃﺭشﻭﺩ .)2119( .ﺩﺭﺍسه تحليليـه ألسـئله كتاب ﺍللغـة ﺍلعﺭبيـة للصفﻭﻑﺍلخامﺱ ﻭﺍلساﺩﺱ ﻭﺍلسابع فـي ﺍألﺭﺩﻥ " .مجلـه ﺍلعلـﻭﻡ ﺍلتﺭبﻭيـة ﻭﺍلنفسـية لكلية جامعة
ﺍلبحﺭيﻥ ،ﺍلمجلﺩ ( ، )19ﺍلعﺩﺩ ( ، )2ﺹ.89-111
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 ﺭجﺏ ،مصﻁفى (" .)2111ﺃثﺭ ﺍستخﺩﺍﻡ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية في مستﻭياﺕ ﺍلمعﺭفة ﻭﺍلفهﻡﻭﺍلتﻁبيﻕ في تحصيل ﺍلﻁالﺏ ﺍلجامعي" .ﺩمشﻕ ،ﺍلعﺭبية لبحﻭﺙ ﺍلتعليﻡ ﺍلعالي ،ﺍلمﺭﻜﺯ
ﺍلعﺭبي لبحﻭﺙ ﺍلتعليﻡ ﺍلعالي ،ﺍلمجلﺩ ﺍلﺭﺍبع.
 سالﻡ ،مهﺩﻱ .)2119( .ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ،ﻁ .1ﺍلﺭياﺽ ،مﻜتبه ﺍلعبيﻜاﻥ. س ـعاﺩه ،ج ـﻭﺩﺕ )1984( ،منــاهج ﺍلﺩﺭﺍســاﺕ ﺍلجتماعيــة ،ﺩﺍﺭ ﺍلعل ـﻡ للمالي ـيﻥ ،بيﺭﻭﺕ. سعاﺩه ،جـﻭﺩﺕ ،)2111( ،صـياﻏة ﺍألهـﺩﺍﻑ ﺍلتﺭبﻭيـة ﻭﺍلتعليميـة فـي جميـع ﺍلمﺭﺍحلﺍلﺩﺭﺍسيه ،ﺩﺍﺭ ﺍلشﺭﻭﻕ للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع.
 سعاﺩه ،ﻭجﻭﺩﺕ ،خليفة ،غـاﺯﻱ ( ،)1983ﺍختبـاﺭ فاعليـة ﺍلمشـاغل ﺍلتﺭبﻭيـة فـي ﺍلقﺩﺭﺓﺍلتصنيفية لألهﺩﺍﻑ ﺍلتﺩﺭيسـية ﻭﺍالحتفـاﻅ بهـا عنـﺩ ﻁلبـه ﺍلجامعـة ،ﺍلمجلـه ﺍلتﺭبﻭية ،جامعة
ﺍلﻜﻭيﺕ ،ﺍلعﺩﺩ ﺍلحاﺩﻱ عشﺭ ،ﺍلمجلﺩ ﺍلثالﺙ.
 سميﺭﻱ ،لﻁيفه" .)2115( .مﺩﻯ ﺍﺭتباﻁ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية لمﻭضﻭعاﺕ مقﺭﺭ علﻡ ﺍلنفﺱألهﺩﺍﻑ ﺍلمقﺭﺭ ﺍلمحﺩﺩ للصﻑ ﺍلثاني ثانﻭﻱ في ﺍلمملﻜه ﺍلعﺭبية ﺍلسعﻭﺩيه" .مجله ﺍلعلﻭﻡ
ﺍلتﺭبﻭية ﻭﺍلنفسية .جامعة ﺍلبحﺭيﻥ.)3(1 ،
 عابﺩيﻥ ،محمﺩ عبﺩ ﺍلقاﺩﺭ" .)2117( .تحليـل ﺍألهـﺩﺍﻑ السلوكية فـي خﻁـﻁ ﺩﺭﻭﺱ ﺍلﻁلبهﺍلمعلميﻥ في أكادية ﺍلقاسـمﺱ إلعـﺩﺍﺩ ﺍلمعلمـيﻥ "مجلـه جامعـة ﺍلقـﺩﺱ ﺍلمفتﻭحه لألبحاﺙ
ﻭﺍلﺩﺭﺍساﺕ ،ﺍلمجلﺩ ( )25ﺍلعﺩﺩ ( ،)4ﺹ.13-62
 -عﻁية ،محسﻥ علي ( ،)2115تعليﻡ ﺍلعلﻭﻡ للجميع ،عماﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍلمسيﺭﺓ.
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 عﻭﺩﺓ ،ﺇبﺭﺍهيﻡ ( ،)2114ﺍلمشﻜالﺕ ﻭﺍلصعﻭباﺕ ﺍلتي تﻭﺍجه مﺩيﺭ ﺍلمﺩﺭسة ﺍلثانﻭية فيقﻁاﻉ ﻏﺯﺓ ،ﺭسالة ماجستيﺭ غيﺭ منشﻭﺭﺓ ،ﺍلجامعة ﺍإلسالمية ،غﺯﺓ.
 محمﺩ عﺯﺕ عبﺩ ﺍلمﻭجﻭﺩ ،)1981( ،ﺍساسياﺕ ﺍلمنهج ﻭتﻁبيقاته ،ﺩﺍﺭ ﺍلثقافة للﻁباعةﻭﺍلنشﺭ ،ﺍلقاهﺭﺓ.
 محمﺩ هاشﻡ فالﻭقي ،)1997( ،بناء المناهج التربوية ،ﺍلمﻜتﺏ ﺍلجامعي ﺍلحﺩيﺙ،ﺍإلسﻜنﺩﺭية.
 مﺭﺯﻭﻕ ،ﺃحمﺩ ( ،)2111ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ،ﺍلمجلة ﺍلتﺭبﻭية ،جامعة ﺍلﻜﻭيﺕ ،ﺍلمجلﺩ( ،)22ﺍلعﺩﺩ .5
 مﻁﺭ ،ماجﺩ محمﻭﺩ (" .)2111مستﻭﻯ أداء ﺍلﻁلبه ﺍلمعلمـيﻥ فـي مهـاﺭﺍﺕ ﺍلتـﺩﺭيﺱ ﺍلنحﻭبكلية ﺍلتﺭبية بجامعـة ﺍألقصـى بغـﺯه ﻭعالقتـه بـبعﺽ ﺍلمتغيـﺭﺍﺕ" .مجلـه القراءة ﻭﺍلمعﺭفة -
مصﺭ ،ﺍلعﺩﺩ .114
 نجﻡ ،منال ﺍبﺭﺍهيﻡ(" .)2111فاعلية بﺭنـامج محﻭسـﺏ فـي تنميـة مهـاﺭﺍﺕ ﺍلتﺭبيـة ﺍلعمليةلﺩﻯ ﻁلبه قسﻡ ﺍلﺩﺭﺍسـاﺕ ﺍإلسـالميه فـي جامعـة ﺍألﺯهـﺭ بغـﺯه" .ﺭسـاله ماجستيﺭ غيﺭ
منشﻭﺭه .كلية ﺍلتﺭبية  -جامعة ﺍألﺯهﺭ.
 نﺯﺍل ،شﻜﺭﻱ" .)1999( .ﺩﺭجة ﺍلتﺯﺍﻡ معلمي ﻭمعلماﺕ ﺍلتاﺭيﺦ في ﺍلمﺭحلة ﺍالعﺩﺍﺩيةبمنﻁقة ﺩبي ﺍلتعليمية بخصائﺹ ﻭمعاييﺭ ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية" .مجله ﺍلعلﻭﻡ ﺍلتﺭبﻭية23،
( ،)2ﺹ.529 –548
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 نشﻭﺍتي ،عبﺩ ﺍلمجيﺩ ( ،)2111علﻡ ﺍلنفﺱ ﺍلتﺭبﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍلفﺭقاﻥ ،عماﻥ. هﻭﺍنة ،ﻭليﺩ ،تقي ،علي ( ،)2111مﺩخل ﺇلى ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلتﺭبﻭية (ﺍلﻭﻅائﻑ ﻭﺍلمهاﺭﺍﺕ)،ﺍلﻜﻭيﺕ ،مﻜتبة ﺍلفالﺡ للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع.
 -ﻭصفي ،عبﺩ ﺍلحميﺩ ،)2111( ،ﺍألهﺩﺍﻑ السلوكية ،ﺩﺍﺭ ﺍبﻥ ﺍلﺭقيﻡ ،عماﻥ.
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