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:البحث ملخص
هـدفت هــذه الدراســة إىل اديــد األخطـاء الشــائعة يف األهــداف التدريســية، ومعرفــة النسـب املئويــة لشــيوعها يف خطــط الــدرو  
اليوميـــة ملعلمـــي الرتبيـــة اإلســـالمية يف املرحلـــة الثانويـــة بأمانـــة العاصـــمة. ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة اســـتخدم الباحـــث املـــنهج الوصـــفي 

األخطـاء الشـائعة، مـن خـالل بطاقـة اليـل أعـدت هلـذا الغـرض. وتكونـت عينـة الدراسـة الكليـة مـن )أسلوب اليل احملتـوى( لتشـخيص 
الدراسـة إىل قائمـة  وخلصـت( خطـة در  يـومي. 261( معلماً ومعلمة، وتكونت عينـة التحليـل مـن )131( موجهاً وموجهة، و)21)

علــى ثالثــة  ــاالت هــي: صــياحمة اهلــدف، وحمتــوى اهلــدف، موزعــة  ،( خطــأ28باألخطــاء الشــائعة يف األهــداف التدريســية مكونــة مــن )
وتنوع األهداف. وأظهرت نتـائج الدراسـة وجـود تفـاوت يف النسـب املئويـة لشـيوع األخطـاء يف األهـداف التدريسـية لـدى معلمـي الرتبيـة 

اخلطـــأ. وكـــذل.  %( الـــيت اعتمـــدرا الدراســـة لنســـبة شـــيوع25%(، وهـــي أعلـــى مـــن النســـبة )69.2%( إىل )33.8اإلســـالمية مـــن )
%(. 58.13أظهـــرت النتـــائج أن أكثـــر األخطـــاء شـــيوعاً تركـــزت يف  ـــال صـــياحمة األهـــداف التدريســـية إذ بلغـــت نســـبة شـــيوع اخلطـــأ )

 التدريسـية( بـني متوسـطي درجـة شـيوع األخطـاء يف األهـداف 1.15وأظهرت النتائج وجـود فـروذ ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )
مية ومعلمارا يف احملور األول املتعلـق: بصـياحمة األهـداف، تبعـاً ملتغـري النـوع واملؤهـل. وعـدم وجـود فـروذ ذات لدى معلمي الرتبية اإلسال

( بــــني متوســـطي درجــــة شـــيوع األخطــــاء يف األهـــداف التدريســــية لـــدى معلمــــي الرتبيــــة 1.15حصــــائية عنـــد مســــتوى الداللـــة )إداللـــة 
يف غـريات الدراســة. ويف ضـوء النتــائج أوصــت الدراسـة بتــدريب معلمـي الرتبيــة اإلســالمية اإلسـالمية يف احملــور الثـاين والثالــث ويف  يــع مت

يف تــدريس الرتبيــة اإلســالمية. وضــرورة اهتمــام مــوجهي الرتبيــة  هاأثنـاء اخلدمــة علــى أســاليب الصــياحمة اجليــدة ليهــداف التدريســية وأسسـ
اإلسالمية بتحضري الدرو  اليومية وإعطائه وزناً أكرب ضمن بطاقة تقومي األداء الوظيفي للمعلم.

Abstract: 
The study aimed to identify common mistakes in teaching objectives made by teachers of 
Islamic education in Sana’a secondary schools. The study used the descriptive method 
(content analysis) to diagnose the common mistakes using an analysis checklist, which was 
prepared for this purpose. The study sample consisted of (20) supervisors, (130) teachers and 
(260) lesson plans. The study reached to a list of common mistakes in teaching objectives made
by teaches of Islamic education. The list consisted of (28) mistakes, they were distributed into
three domains: teaching objectives designing, learning objectives content and teaching
objectives variation. The study results showed differences in the percentages of teaching
objectives for common mistakes made by teachers of Islamic education, ranging between
(33.8%) and (69.2%). This percentage is higher than (25%) which the study adopted as a
criterion for judging the prevalence of mistakes in learning objectives made by teachers. As
well as results showed that, the majority of mistakes made by teachers are in the domain of
teaching objectives designing (58.03%). Results indicated that there were statistical significant
differences at the level of (0.05) in score means of mistakes in teaching objectives made by
teachers in first domain( statement of teaching objectives) which due to the variables of sex
and qualification. No statistical significant differences at the level of (0.05) were found between
the means of mistakes prevalence degrees in learning objectives due to any of the study
variables. The study reached the following recommendations: First, conducting in service
training sessions for teaches in designing good teaching objectives, second, supervisors of
Islamic education should give more attention to lesson preparation plans by giving them more
credit in the checklist of teachers professional performance evaluation.
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مقدمة:
إىل مســـاعدة املـــتعلم علـــى النمـــو الشـــامل املتكامـــل روحيـــاً واجتماعيـــاً -يف أي  تمـــع-رـــدف العمليـــة التعليميـــة والرتبويـــة 

وثقافيــاً إىل أقصــى مـــا تســمت بــه قدراتـــه واســتعداداته وإمكانياتــه، علـــى حنــو يكفــل اقيـــق املــتعلم لذاتـــه اً وفكريــاً وجســـدياً وخلقيــ
 وإعداده للمشاركة اجملتمعية الفاعلة بكل كفاءة واقتدار.

وحـ  تــتمكن املؤسســة الرتبويــة والتعليميــة مــن اقيــق أهــدافها بنجــاد فهــي حباجــة إىل اديــد أهــدافها بدقــة ووضــود  لتوجيــه 
كـان. ويـرى تـايلور املشـار إليـه يف:   دائماً نقطة البداية ألي عملٍ  مسار جهودها باالجتاه الصحيت، على أسا  أن األهداف متثل

(. أن وضــود األهــداف الرتبويــة ودقتهــا هــي نقطــة البدايــة يف قيــام العمليــة التعليميــة جبميــع جوانبهــا 63م، 2119صــاه هنــدي: )
واالرجتاليـــة يف أدائهـــا )ذوقـــان عبيـــدات، وآخـــر:  ،والعشـــوائية ،التخـــبط :حميـــاب األهـــداف يعـــيعلـــى أســـس ســـليمة. وبالتـــايل فـــإن 

 (.  33م، 2117
وليهـــداف مســـتويات عديـــدة تـــرتاود مـــن العموميـــة الـــيت يطلـــق عليهـــا مصـــطلت األهـــداف الرتبويـــة حيـــث متثـــل  رجـــات 

اخلاصـة أو السـلوكية الـيت متثـل التدريسـية طلت األهـداف التعليم على املدى البعيد، إىل اخلصوصية احملددة حيـث يطلـق عليهـا مصـ
 (.211م، 2117 رجات التعليم على مستوى املوقف التعليمي الصفي. )حممد عابدين: 

األكثـــر ارتبا ـــاً باحليـــاة املدرســـية اليوميـــة والتـــدريس اليـــومي، وحمالبـــاً مـــا تصـــا  هـــذه األهـــداف التدريســـية وتعـــد األهـــداف 
(، فــإذا مــا 33م، 2117التأكــد مـن مــدى اققــه قبــل هنايــة الــدر . )ذوقـان عبيــدات، وأبــو الســميد: بشـكل ســلوك حمــدد  كــن 

فإنـه سـيكون قـادراً علـى اديـد االجتـاه الواجـب السـري فيـه خـالل عمليـة   متكن املعلم من اديد أهدافه وصياحمتها بشكل سلوكي
(. لـيس ذلـ. فحسـب بـل تســاعد 158م، 1999)بدريـة املــال:  ممـا يـؤدي إىل االقتصــاد يف الوقـت واجلهـد معـاً.  التعلـيم الصـفي

املعلمني يف اختيار املادة التعليمية املناسبة وختطيطها، وتساعدهم يف اديد أسـاليب و رائـق التـدريس الفعالـة واإلجـراءات املتعلقـة 
علــى النحــو األمثــل، وتســاعدهم يف هبــا، كمــا متكــنهم مــن تنظــيم جهــود املتعلمــني، وتوجيــه أنشــطتهم حنــو إجنــاز املهــام التعليميــة 

اختيــار الوســائل التعليميــة املناســبة، وأســئلة التقــومي األكثــر ارتبا ــاً هبــذه األهــداف، وتوجيــه العمليــة التعليميــة التعلميــة يف مســارها 
( و)ذوقــان 458م، 2117( و)حممــد قطــاوي: 16م، 1998الصــحيت، وجتعلهــا أكثــر ســهولة للمعلــم واملــتعلم. )مهــدي ســا : 

 (  41م،2117بيدات، وآخر: ع
لــذل. ينبغـــي أن تكــون األهـــداف املختــارة للـــدرو  مصــاحمة علـــى هيئــة نتاجـــات تعلميــة متوقعـــة مــن املتعلمـــني، وحمـــددة 
بشــكل دقيـــق وواضـــت وقابلــة للمالحظـــة والقيـــا  والتقـــومي، وقابلــة للتحقيـــق يف الوقـــت املخصــص لـــذل. يف إ ـــار اإلمكانـــات 

 (.453-452م،2117املتوافرة. )حممد قطاوي: 
( إىل أن األسـا  يف صـياحمة األهـداف بصـورة سـلوكية، هـو أن الصـفات 141م،2119ويشري أمحد عبد احللـيم، وآخـرون:)

من خالل مالحظة سلوكه، وأن هذا السـلوك قابـل للتحليـل إىل مكوناتـه مـن أعمـال وأداءات،  إليهااإلنسانية للفرد  كن التعرف 
 قابلة للمالحظة والقيا . تكون
قـد بـدأت يف الظهـور حـني وجـد التدريسـية ( أن فكـرة الصـياحمة السـلوكية ليهـداف 457م، 2117يذكر حممد قطـاوي: )و 

التدريســية ويف  ــال االختبــارات واملقــاييس بصــفة خاصــة أن عــدم وضــود األهــداف  ،بعــا املفكــرين الرتبــويني يف  ــال التــدريس
ممــا دفــع هــؤالء املفكــرين إىل البحــث عــن  ــرذ وأشــكال جديــدة لكتابــة   هيــؤدي إىل التخــبط يف تصــميم التــدريس وتنفيــذه وتقو ــ

 األهداف حبيث تساعد يف ختطيط وتصميم الدرو  وتنفيذها وتقو ها على حنو أفضل.
نظـراً ألييتهـا يف اسـني عمـل املعلـم واسـني العمليـة الرتبويـة والتعليميـة، التدريسـية ونتيجة هلذا التوجـه العـام حنـو األهـداف 

 :ومـن أمثلـة تلـ. الدراسـات ،نواجتها التعليمية املختلفة، فقد حظيت باهتمام العديد من الباحثني نتج عنه ظهور دراسـات عديـدةو 
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(، ودراســــة عبــــد اهلل املعيقــــل: 1425(، ودراســــة محــــدان:)1999م(، ودراســــة شــــكري نــــزال:)1998دراســــة: لطيفــــة الســــمريي: )
(، ودراسـة حممـد 2117ه(، ودراسـة عبـد اهلل قبـاض: )1429(، ودراسـة ىيـع عسـريي)1427(، ودراسة علي الكندري:)2114)

عنايــة خاصــة. وقــد التدريســية . وهــي جهــود عظيمــة أولــت األهــداف (، وحمريهــا مــن الدراســات املماثلــة2111بــي خالــد، وآخــر: )
أظهــرت نتائجهــا وجــود تــدٍن يف مســتوى صــياحمة األهــداف التعليميــة، ووقــوع كثــري مــن املعلمــني يف أخطــاء كبــرية يف صــياحمتها. وممــا 

ليــة. وقــد جــاء اهتمــام الباحــث يالحــع علــى تلــ. الدراســات أهنــا أجريــت يف بيئــات  تلفــة عــن البيئــة الــيت جتــرى فيهــا الدراســة احلا
 بإجراء هذه الدراسة نابعاً من املربرات اآلتية: 

، الــيت تــرى ضــرورة االهتمــام بــإجراء املزيــد مــن الدراســات يف  ــال اومقرتحارــ .اســتجابة لتوصــيات الدراســات والبحــوث الســابقة1
 يف العملية الرتبوية والتعليمية.التدريسية األهداف 

تجريـب االسـتطالعي الـذي قـام بـه الباحـث علـى عينـة حمـدودة مـن خطـط الـدرو  ملعلمـي الرتبيـة اإلسـالمية .ما أكدتـه نتـائج ال2
( خطــة تدريســية، إذ بينــت وجــود أخطــاء يف صــياحمة 12م(، الــيت بلغــت )4/2113يف املرحلــة الثانويــة بأمانــة العاصــمة يف شــهر )

 خلل يف عمليات ختطيط الدر  وتنفيذه داخل الغرف الدراسية. مما قد يؤدي إىل  واديدها لدى املعلمنيالتدريسية األهداف 
، كمـا يظهـر مـن التدريسـية.الشكوى اليت يطلقها موجهو الرتبية اإلسالمية من تدين مستوى معلمي املـادة يف صـياحمة األهـداف 3

 م(. 2111/2111م و2119/ 2118تقاريرهم املرفوعة إىل مكتب الرتبية بأمانة العاصمة ليعوام )
لـــدى التدريســـية الـــيت تبحـــث يف األخطـــاء الشـــائعة يف األهـــداف  –حســـب علـــم الباحـــث -كوهنـــا الدراســـة األوىل مـــن نوعهـــا.4

معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة الثانويــة يف اجلمهوريــة اليمنيــة. حيــث   يعثــر الباحــث علــى أيــة دراســة تناولــت هــذا املوضــوع. 
  ملعرفــة جوانـب القـوة والضـعف يف صــياحمتها التدريسـيةاألخطـاء الشـائعة يف األهـداف ويف ضـوء ذلـ. أدرك الباحـث أييـة دراســة 

واديدها. 
 مشكلة الدراسة: 

يتبــني مــن خــالل نتــائج الدراســات الســابقة، وتقــارير املــوجهني، ونتــائج التحليــل التجــريع لعينــة حمــدودة مــن خطــط معلمــي الرتبيــة 
ممــا يعــي   يف  ـال صــياحمة األهــداف التدريســية واديــدها لـدى معلمــي الرتبيــة اإلســالمية أخطــاء  اإلسـالمية يف املرحلــة الثانويــة أن هنــاك 

وجـــود معوقـــات أمـــام اقيـــق األهـــداف التدريســـية املرجـــوة مـــن تـــدريس املـــادة. ويف ضـــوء ذلـــ. أدرك الباحـــث حجـــم املشـــكلة املتعلقـــة 
واقــــع صــــياحمة األهــــداف  إيلهــــذه الدراســــة هبــــدف التعــــرف باألخطــــاء يف صــــياحمة األهــــداف التدريســــية واديــــدها. ومــــن هنــــا جــــاءت 

التدريســية اخلاصــة مــن خــالل دراســة منهجيــة تقــوم علــى التحليــل العلمــي ملضــمون خطــط الــدرو  اليوميــة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف 
 األسئلة اآلتية:املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة. ولإلسهام يف حل تل. املشكلة ااول الدراسة احلالية اإلجابة عن 

الـــواردة يف خطـــط الـــدرو  اليوميـــة ملعلمـــي الرتبيـــة اإلســـالمية يف املرحلـــة الثانويـــة التدريســـية .مـــا األخطـــاء الشـــائعة يف األهـــداف 1
 بأمانة العاصمة؟ 

لـــــــــدى معلمـــــــــي الرتبيـــــــــة اإلســـــــــالمية يف املرحلـــــــــة الثانويـــــــــة بأمانـــــــــة التدريســـــــــية .مـــــــــا نســـــــــبة شـــــــــيوع األخطـــــــــاء يف األهـــــــــداف 2
 العاصمة؟ 

التدريســية ( بــني متوســطات نســبة شــيوع األخطــاء يف األهــداف 1.15.هــل توجــد فــروذ ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )3
، واخلربة؟النوع، واملؤهل :لدى معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة تعزى ملتغري

 فرضيات الدراسة:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



. عبد السالم عبده املخاليفاألخطاء الشائعة يف األهداف التدريسية لدى معلمي الرتبية اإلسالمية  يف املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء    د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 

التدريسـية ( بني متوسطي درجة شـيوع األخطـاء يف األهـداف 1.15ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
-الواردة يف خطط الدرو  اليومية ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانويـة بأمانـة العاصـمة تعـزى ملتغـري النـوع )ذكـور

 إناث(.
التدريسـية ( بني متوسطي درجة شـيوع األخطـاء يف األهـداف 1.15ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2

الـــواردة يف خطــــط الـــدرو  اليوميــــة ملعلمـــي الرتبيــــة اإلســــالمية يف املرحلـــة الثانويــــة بأمانـــة العاصــــمة تعـــزى ملتغــــري املؤهــــل 
 حمري تربوي(.-)تربوي

التدريسـية ( بني متوسطي درجة شـيوع األخطـاء يف األهـداف 1.15عند مستوى ) ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية .3
الــــــواردة يف خطــــــط الــــــدرو  اليوميــــــة ملعلمــــــي الرتبيــــــة اإلســــــالمية يف املرحلــــــة الثانويــــــة بأمانــــــة العاصــــــمة، تعــــــزى ملتغــــــري 

قصرية(.-اخلربة) ويلة
أهداف الدراسة: 

 ردف الدراسة احلالية إىل:
املضــمنة يف اخلطــط الدراســية اليوميــة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة التدريســية يف األهــداف اديــد األخطــاء الشــائعة  .1

 الثانوية بأمانة العاصمة.
لــــــدى معلمـــــــي الرتبيـــــــة اإلســـــــالمية يف املرحلـــــــة الثانويـــــــة بأمانـــــــة التدريســـــــية معرفــــــة درجـــــــة شـــــــيوع األخطـــــــاء يف األهـــــــداف  .2

 العاصمة.
الـواردة يف خطـط الـدرو  اليوميـة ملعلمـي التدريسـية درجـة شـيوع األخطـاء يف األهـداف معرفة داللة الفروذ بـني متوسـطات  .3

الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة.
أهمية الدراسة: 

 تأيت أيية هذه الدراسة يف كون نتائجها قد:
يف اخلطـط الدراسـية اليوميـة ملعلمـي الرتبيـة اإلسـالمية، مـن شـأهنا إفـادة التدريسية تقدم قائمة باألخطاء الشائعة يف األهداف  .1

 تطوير برامج إعداد املعلمني.  عندالقائمني على العملية التعليمية 
لـــدى معلمـــي الرتبيـــة اإلســـالمية يف املرحلـــة الثانويـــة بأمانـــة العاصـــمة، مـــن واقـــع التدريســـية تشـــخص واقـــع صـــياحمة األهـــداف  .2

مما يساعد علـى تـدعيم جوانـب القـوة وعـالن جوانـب الضـعف   حملتوى اضري درو  عينة من معلمي املادةالتحليل العلمي 
 والقصور يف صياحمتها.

ترشــــد القــــائمني علــــى العمليــــة التعليميــــة إىل الــــدورات التدريبيــــة الــــيت ىيتاجهــــا معلمــــو الرتبيــــة اإلســــالمية يف  ــــال األهــــداف  .3
وصــياحمتها وفــق معــايري التدريســية دي إىل تفعيــل دور املعلــم يف  ــال اديــد األهــداف ممــا قــد يــؤ   للــدرو  اليوميــةالتدريســية 

 علمية سليمة.
ــــة بأمانــــة العاصــــمة باألخطــــاء الشــــائعة يف اديــــد األهــــداف  .4 ــــة اإلســــالمية يف املرحلــــة الثانوي التدريســــية تعــــرف معلمــــي الرتبي

ممـــا يعطـــي تغذيــة راجعـــة عـــن مســـتوى اديـــدهم   ســـالميةوصــياحمتها املضـــمنة يف اخلطـــط الدراســـية اليوميـــة لــدرو  الرتبيـــة اإل
.التدريسيةليهداف 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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حدود الدراسة ومحدداتها: 
 تقتصر الدراسة احلالية على احلدود اآلتية:

الـــيت يعـــدها معلمـــو الرتبيـــة اإلســـالمية يف املرحلـــة الثانويـــة بأمانـــة العاصـــمة يف اخلطـــط الدراســـية اليوميـــة يف التدريســـية .األهـــداف 1
 تنويع األهداف(. و حمتوى األهداف. و اجملاالت اآلتية:)صياحمة األهداف. 

بنــات( بأمانــة العاصــمة -ة )بنــنييف املرحلــة الثانويــة العــاملني يف املــدار  احلكوميــ ا.عينــة مــن معلمــي الرتبيــة اإلســالمية ومعلمارــ2
 .(م2114/ 2113 )صنعاء يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي

يف املرحلـة الثانويـة يف مكتـب الرتبيـة بأمانـة العاصـمة ومكتـب الرتبيـة مبحافظـة  االرتبيـة اإلسـالمية وموجهارـ يعينة مـن مـوجه – 3
 .(م2114/ 2113)تعز يف العام الدراسي 
حــدد نتــائج الدراســة احلاليــة مبــا وفرتــه مــن شــروة حــول اختيــار عينــة الدراســة، وحجمهــا، وأداة الدراســة مــن وبالتــايل تت

صـدقها، وثبارــا، وفاعليـة فقرارــا، و االرـا. كمـا تتحــدد نتـائج الدراســة بالطريقـة الـيت ب اعتمادهــا يف تطبيـق أداة الدراســة  :حيـث
ستخدم يف اليل نتائجها لإلجابة عن تساؤالرا.مبوجبها، وكذل. لطبيعة التحليل اإلحصائي امل

تعريف مصطلحات الدراسة إجرائياً: 
عرفتها الدراسة إجرائيًا كما يأيت: وقد  وردت يف هذه الدراسة بعا املصطلحات الرئيسة اليت اتان إىل توضيت، 

 :األخطاء الشائعة 
واديـدها الـيت ال يقــل التدريسـية  كـن تعريـف األخطـاء الشـائعة إجرائيـاً بأهنـا:  انبـة الصـواب يف صـياحمة األهـداف 

%( مـــن أفـــراد العينـــة، حســـب احملكـــات املســـتخدمة يف هـــذه الدراســـة وفقـــاً للمعـــايري العلميـــة لصـــياحمة 25نســـبة شـــيوعها عـــن )
واديدها.التدريسية األهداف 

  :)الهدف التدريسي )السلوكي 
إجرائياً: هو تل. العبارات املضمنة يف خطط الـدرو  اليوميـة ملعلمـي الرتبيـة اإلسـالمية التدريسي  كن تعريف اهلدف 

والـنفس حركيـة، ومصـاحمة بشـكل  ،والوجدانيـة ،املعرفيـة :تصـف نتاجـات الـتعلم املتوقعـة مـن الطالـب هنايـة الـدر  يف اجملـاالتاليت 
سلوكي  كن مالحظته وتقو ه.إجرائي 

 :معلم التربية اإلسالمية 
الفقــه، و احلــديث، و معلــم الرتبيــة اإلســالمية هــو: كــل مــن أوكــل إليــه تــدريس مــادة الرتبيــة اإلســالمية بفروعهــا )اإل ــان، 

وسـواء كـان ىيمـل مـؤهاًل ، سواء كان ذكـراً أم أنثـى، (م2114/ 2113 )السرية النبوية( يف املدار  الثانوية بأمانة العاصمة للعامو 
تربويًا أم حمري ذل..

 :المرحلة الثانوية 
املرحلــة الثانويــة هــي تلــ. املرحلــة الــيت تضــم الصــفوف الثالثــة: )األول والثــاين والثالــث ثــانوي(، وتتشــعب الدراســة فيهــا 

ية، تبعاً لتخصصه ونسبة درجاته.إىل علمي وأديب ابتداء من الصف الثاين ثانوي، واملتخرن منها  كنه االلتحاذ باملرحلة اجلامع
 اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة

أواًل: اإلطار النظري:
مفهومهــــــا، وأييتهــــــا، وتصــــــنيفارا املختلفــــــة،  :مــــــن حيــــــثالتدريســــــية يشــــــمل اإل ــــــار النظــــــري موضــــــوع األهــــــداف 

وخصائصها، واألخطاء يف صياحمتها، وفيما يأيت تبيان ذل.: 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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)السلوكية(: تدريسيةالمفهوم األهداف -1
يعـــّرف اهلـــدف بأنـــه: النـــواتج التعليميـــة املرجـــو اقيقهـــا مـــن خـــالل منظومـــة التـــدريس وتصـــا  يف صـــورة ســـلوك يقبـــل 

بأنــــه: التغيــــري التدريســــي ( اهلــــدف 58م، 2114(. ويعــــرف فــــوزي  ــــارة: )61م، 2113املالحظــــة والقيــــا  )كمــــال زيتــــون: 
املطلوب الذي يراد إحداثه يف سلوك املتعلم نتيجة مروره خبـربة تعليميـة معينـة، وجيـب أن يصـا  هـذا اهلـدف بعبـارة مـوجزة ومعـربة. 

( بقولـــه: أهــــداف حمـــددة وقابلــــة للقيـــا  تتنــــاول ســـلوكاً أو اســــتجابات عقليــــة، 194م، 2114ويعرفهـــا راتــــب عاشـــور، وآخــــر:)
أثناء تدريسه.يف يف سلوك األفراد بصورة عقلية يسرتشد هبا املعلم  حركية، انفعالية تظهر

:التدريسيةأهمية األهداف -2
تتميـــز األهـــداف التدريســـية بأهنـــا أكثـــر أنـــواع األهـــداف الرتبويـــة خصوصـــية واديـــداً، إذ تـــرتبط بـــاملوقف التعليمـــي ارتبا ـــاً 

بــاخلربة التعليميــة الــيت تــتم خاللــه، وهــي تتــأثر مبســتويات املتعلمــني ورــدف بشــكل مباشــراً، وتتحــدد يف إ ــاره الزمــاين واملكــاين، وتتعلــق 
فيه يف سلوكهم،  كن مالحظته وقياسه، وذل. يف زمن قصري نسـبياً قـد ال يتعـدى حصـة أو حصـتني  مباشر إىل إحداث تغيري مرحموبٍ 

 (.131م، 2114)ماجد اجلالد: 
 :يتـــيت للمـــدر  اديـــدالتدريســـية ( إىل أن اديـــد األهـــداف 51م، 2113ويف هـــذا الســـياذ، يشـــري عـــاي  زيتـــون: )

وأســاليب التقــومي، وجيعلــه أكثــر دقــة واهتمامــاً بالعمليــة التعليميــة والتــدريس،  ،والوســائل ،واألســاليب واألنشــطة ،اخلــربات التعليميــة
علــى أداء التدريسـية قتصـر أييــة اديـد األهــداف تمليـة التخطـيط يف التــدريس. وال ومـا يتوقـع مــن املـتعلم عملــه وفعلـه، ويوضــت ع

م( املشـار إليهـا يف: )حممـد 2112املعلم فحسب، بل تفيد يف اسني اصيل املتعلمني أيضاً، فقـد أشـارت نتـائج دراسـة بركـات )
ســــية علــــى الطــــالب الــــذين درســــوا بــــدون ( إىل تفــــوذ الطــــالب الــــذين زودوا مســــبقاً باألهــــداف التدري212م، 2117عابــــدين: 

يعــد أمــراً مهمــاً للمعلــم واملــتعلم التدريســية املتوقعــة مــنهم... وهــذا يؤكــد أن اديــد األهــداف التدريســية معــرفتهم املســبقة باألهــداف 
على حد سواء.

:التدريسيةتصنيف األهداف -3
ات مـــن القـــرن العشـــرين، وكـــان مـــرة اجتمـــاع ضـــم خـــرباء يإىل اخلمســـينالتدريســـية يعـــود تـــاريخ فكـــرة تصـــنيف األهـــداف 
م( يف جامعــة شــيكاحمو بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث اتفقــوا علــى 1956املنــاهج، و ــرذ التــدريس، والقيــا  والتقــومي عــام )

صــنيف مــن صــعوبة إىل ثالثــة  ــاالت هــي: املعــريف، والوجــداين: والــنفس حركــي. وتــأيت أييــة هــذا التالتدريســية تصــنيف األهــداف 
التعامـــل مـــع شخصـــية املـــتعلم املعقـــدة بصـــورة إ اليـــة، فمـــن املعـــروف أن الشخصـــية كـــل متكامـــل وفريـــدة يف خصائصـــها، مبعـــ  أن 

 (.  622م، 2111اهلدف من التصنيف هو التبسيط والتسهيل للمجاالت، ال الفصل بينها )حممد بي خالد، وآخر: 
( مــن أهــم احملــاوالت الــيت تصــدت لتصــنيف األهــداف ومــن أكثرهــا Bloomويعــد تصــنيف بنجــامني بلــوم وزمالئــه )

(. وتكمن أيية تصـنيف بلـوم ليهـداف يف كونـه دلـياًل  كـن االسرتشـاد 117م، 2118شيوعاً واستعمااًل. )عبد الرحيم السيد: 
نـاء القـدرات الفرديـة داخـل  ، واديـدها، ويقـوم هـذا التصـنيف علـى أسـا  تسلسـل هرمـي لبالتدريسـيةاألهـداف  إيلبه يف التعرف 

(، ولكل  ال مـن اجملـاالت الثالثـة تنظـيم هرمـي خـات بـه يتـدرن 24م، 2114كل  ال من اجملاالت الثالث. )حممد اخلوالدة: 
من املستوى البسيط إىل املعقد. و كن توضيت هذه اجملاالت كما يأيت:

 أواًل: المجال المعرفي: 
يتنــاول هــذا اجملــال األهــداف الــيت تتعلــق باملعرفــة، وبالقــدرات، واملهــارات العقليــة، ويصــنف هــذا اجملــال وفقــاً لتصــنيف )بلــوم 
وزمالئــه( إىل ســتة مســتويات تســمى تســلم املســتويات املعرفيــةت  ألن كــل مســتوى مــن هــذه املســتويات يقتضــي اســتخدام قــدرات 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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(، 276، 1985( )بلــوم وآخــرون: 624، 2111ســتويات: )حممــد بــي خالــد، وآخــر:عقليــة معينــة، وفيمــا يلــي توضــيت هلــذه امل
 (.533، 1999)شكري نزال: 

تذّكر املعلومات أو احلقائق أو املبادئ واملفاهيم واستدعاؤها عند احلاجة. ومن األفعـال الـيت تسـتخدم يف  :التذكر: ويقصد به .1
 ّمع(.هذا املستوى: )يُعّرف، يصف، يعّدد، يسّمي، يذكر، ُيس

 :. الفهم/ االستيعاب: وهو قدرة املتعلم على تفسري أو إعادة صـياحمة املعلومـات بلغتـه اخلاصـة، والفهـم يف هـذا املسـتوى يشـمل2
ــز بــني، يفّســر، يســتنتج، يعلّــل، يــربط،  الرت ــة والتفســري واالســتنتان. ومــن األفعــال الــيت تســتخدم يف هــذا املســتوى: )يلّخــص،  ّي

 يصف بأسلوبه(. يوضت بأسلوبه، يشرد،
التطبيق: يعي القدرة على توظيـف املعـارف واملعلومـات وكـل مـا سـبق دراسـته يف مواقـف جديـدة. ومـن األفعـال الـيت تسـتخدم  .3

 يف هذا املستوى:)يطّبق، يرّتب، يستخدم، يصّنف، يثبت بالدليل، يربهن(. 
ية املكونــــة هلــــا. ومــــن األفعــــال الــــيت تســــتخدم يف هــــذا .التحليــــل: يشــــري إىل القــــدرة علــــى اليــــل املــــادة إىل عناصــــرها األساســــ4

 املستوى:)يفّرذ، يبنّي، ىيّلل، يفاضل،  يز، يستنتج، يفصل، يقسم، يصنف، يقارن(.
ومن األفعال اليت تستخدم عند صياحمة األهداف يف  على وضع األجزاء مًعا لتكوين كل جديد.. الرتكيب: يتمثل يف القدرة 5

 بتكر، يعيد كتابة، يروي، يقرتد، يلخص، يربط بني(.هذا املستوى:) يؤّلف، ي
. التقــومي: يشــري إىل القــدرة علــى إصــدار أحكــام حــول قيمــة األفكــار أو األعمــال أو الســلوك وفــق معــايري أو حمكــات معينــة. ومــن 6

أفعاله:)ينقد، يفّند، يدحا، يؤّيد، يبطل حجج، يبدي رأيه، يربر، يصدر حكماً(.
 ني:ثانياً: المجال الوجدا

يقصــد باألهـــداف الوجدانيـــة أهنـــا: األهـــداف املرتبطـــة بـــالقيم املســـتمدة مـــن العقائـــد والتقاليـــد. وتتعلـــق هـــذه األهـــداف 
م، 1998باآلراء وامليول وأوجه التقدير واملواقف أو االهتمامات واالجتاهات والقيم وأسـاليب التكيـف مـع احليـاة. )مهـدي سـا : 

وفيمـا يلـي توضـيت التعلم الوجداين يف مخسة مسـتويات رئيسـة،  (م1964)وقد صنف ديفيد كراثوول وزمالؤه عام (. 77
 :هلذه املستويات

االستقبال: يشري إىل شعور املـتعلم بوجـود بعـا الظـواهر واملثـريات، والرحمبـة يف تلقيهـا واالنتبـاه هلـا. ومـن األفعـال املسـتخدمة  .1
 ار، يتابع، يعطي، يشري إىل، جييب(.يف هذا املستوى: )يسأل، خيت

االستجابة: يكون لدى املتعلم من الدافعية ما يكفي حبيـث يكـون منتبهـاً بصـورة نشـطة وفعالـة. ومـن األفعـال املسـتخدمة يف  .2
 هذا املستوى:)يناق ، يعاون، يؤدي، يعرض، يقرأ، يقّرر، يكتب، يشارك(. 

التقيــــيم )التقــــدير أو إعطــــاء قيمــــة(: ويشــــري إىل القيمــــة الــــيت يعطيهــــا املــــتعلم لظــــاهرة معينــــة أو ســــلوك معــــني. ومــــن األفعــــال  .1
 املستخدمة يف هذا املستوى:)يصف، يفرذ، يكون، يبدئ، يربر، يقرتد(. 

نظــام قيمــي يتصــف باالتســاذ  التنظــيم القيمــي: ويشــري إىل اجلمــع بــني أكثــر مــن قيمــة وحــل التناقضــات بينهــا والبــدء يف بنــاء .2
 الداخلي. ومن األفعال املستخدمة:)ينّظم، يدعم، جيّهز، ىيّضر، يدافع عن، يتقّبل(

تطوير نظـام مـن القـيم: وهـو عبـارة عـن تطـوير الفـرد لنظـام مـن القـيم يوجـه سـلوكه بثبـات وتناسـق مـع تلـ. القـيم الـيت يقبلهـا  .3
وتصبت جزًءا من شخصيته.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 حركي )المهاري(: ثالثاً: المجال النفس
يف  التعليميــةيتنــاول هــذا اجملــال األهــداف املتصــلة بتنميــة اجلوانــب اجلســمية احلركيــة، والتنســيق بــني احلركــات.  واألهــداف       

اجملال النفس حركي )املهـاري( تصـاحب اخلصـائص املعرفيـة والوجدانيـة، لكـن اخلصـائص الـنفس حركيـة تغلـب علـى اسـتجابات 
 (.626م، 2111بي خالد، وآخر: املتعلمني. )حممد 

ت تصـــنيفاً للمجـــال املهـــاري ىيتـــوي علـــى ســـبعة مســـتويات هـــي: )اإلدراك، التهيـــؤ Simpsonوقـــد وضـــعت تاليزابيـــث  بســـن: 
)االســتعداد أو امليــل(، االســتجابة املوجهــة، اآلليــة )التعويــد(، االســتجابة املركبــة، التكيــف، اإلبــداع(. وهنــاك تصــنيف آخــر شــبيه بــه 

بــداع. ويعــد هــذا التصــنيف أكثــر إلتقــان، اإلعلــى ســتة مســتويات هــي: املالحظــة/ املشــاهدة، التقليــد، التجريــب، املمارســة، ا ىيتــوي
ــــة ســــتأخذ هبــــذا  ــــذل. فــــإن الدراســــة احلالي باســــتثناء املســــتوى األول )املالحظــــة/ املشــــاهدة(  ألن املالحظــــة  التصــــنيفوضــــوحاً، ول

واملشاهدة هي عبارة عن عمليات تعلم وليس ناتج تعلم. وبالتايل  كن تقسـيم مسـتويات األهـداف املهاريـة إىل املسـتويات اخلمسـة 
 اآلتية: 

مسـبقاً، ومـن األفعـال املسـتخدمة يف هـذا  التقليد: يقوم الطالب بأداء عمل معني متبعا الطريقة أو اخلطـوات الـيت شـاهدها .1
 .(ينقل، يكرر، ينسخ، يعيد عمل، يتبع، ىياكي )املستوى:

التجريــب: ترفــع املراقبــة عــن الطالــب حبيــث يعمــل حبريــة وجيــرب مــا شــاهده مــن قبــل لــيس تقليــداً حرفيــاً فيكتســب الثقــة  .2
 .(هجيرب، ينفذ، ىياول، يطبق ما تعلم)بالنفس. ومن األفعال املستخدمة: 

ينــتج، )املمارســة: يصــبت أداء الطالــب سلســا تلقائيــا ويؤديــه بيســر وســهولة. ومــن األفعــال املســتخدمة يف هــذا املســتوى:  .3
 .  (يعمل بثقة، يعمل بكفاءة

جييــد، يــتقن، )تقــان: هــو الداللــة علــى تكــوين املهــارة جبــودة واتقــان وتركيــز. ومــن األفعــال املســتخدمة يف هــذا املســتوى: إلا .4
 يتحكم يف...(.   ينتج بسرعة،

بداع: قدرة الطالب على إحداث مناذن حركية جديدة ملقابلة موقف معني أو مشكلة حمـددة. ومـن األفعـال املسـتخدمة إلا .5
 يف هذا املستوى: )يصمم، يبدع، يركب، يطور، يبتكر، يكون، يؤلف(.

ــــة والوجدانيــــة97م، 1998ويشــــري مهــــدي ســــا  )     ــــة عــــن بعضــــها  ( إىل أن  ــــاالت األهــــداف املعرفي ــــة ليســــت منعزل واملهاري
البعا، وإمنا هي متداخلة ومرتابطة بعالقات تبادلية وثيقة بينها، فكل سلوك انفعايل له نظـري مـن السـلوك املعـريف أو املهـاري. بـل 

شـــيوعاً يف ريات وجدانيـــة والعكـــس. واجلـــدير بالـــذكر أن العالقـــة األكثـــر يـــحمالبـــاً تســـتخدم الســـلوكيات املعرفيـــة وســـيلة إلحـــداث تغ
اجملــاالت الثالثــة هــو االنتقــال مــن اجملــال املعــريف إىل اجملـــال الوجــداين، إىل املهــاري، باعتبــار أن األهــداف املعرفيــة وســائل لغايـــات 
وجدانيــة ومهاريــة، بــل إن األمــر أكثــر مــن ذلــ.، حيــث جنــد أن إجــراءات تكــوين اجلوانــب الوجدانيــة أو تنميــة املهــارات احلركيــة 

عرفيـة. فــاآلراء واالهتمامـات وأوجـه التقــدير واالجتاهـات والقـيم واملهــارات احلركيـة بأنواعهـا هلــا بنيـة معرفيـة تتكــون يتطلـب قـدرات م
من تصورات حول إمكانية اقيق هذه اجلوانب التعليمية.

:التدريسيمكونات الهدف -4
الســــتغناء عنهمــــا يــــا: )الفعــــل ، ال  كــــن انيوأساســــي نيمنهــــا رئيســــيني اثنــــ :أربعــــة أجــــزاءالتدريســــي يتضــــمن اهلــــدف 

  كن االستغناء عـن أحـديا أو كليهمـا، يـا )شـرة األداء، ومعيـار األداء(. )حممـد ني اختياريني، واحملتوى التعليمي( واثنالسلوكي
(. وأحيانا يفضل اهلدف الـذي ىيتـوي علـى مسـتوى األداء علـى اهلـدف الـذي ال ىيتـوي علـى 622م، 2111بي خالد، وآخر: 

األداء، وذل. وفقًا لطبيعة املوضوع واملادة الدراسية. مستوى

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ه( أن اهلـدف التدريسـي/ االجرائـي ىيتـوي 1414( وبدر بن عبـد اهلل الصـاه )1975ويشري كل من روبرت ميجور )
توى علــى ثالثــة أجــزاء، هــي: وصــف الســلوك املرحمــوب اقيقــه بواســطة املــتعلم بعــد مــروره خبــربة تعليميــة. وصــف احلــد األد  ملســ

 األداء املقبول. وصف الشروة أو الظروف اليت سيتم خالهلا قيام املتعلم بالسلوك املطلوب.
وجتدر اإلشارة إىل أن األهداف مهما اختلفت أنواعها فهي متثل أداء للمـتعلم، لكـن هـذا السـلوك حمـري منظـور كمـا يف 

وأكثر اديداً، وال يقبل إال عنـد مسـتوى معـني )معيـار أو  األهداف العامة، ومنظور وحمدد كما يف األهداف التدريسية/اإلجرائية،
حمـ.( كمـا يف األهـداف مرجعيــة احملـ.. واهلـدف املرجعـي احملــ. ينقسـم إىل ثالثـة أقسـام )األداء املالحــع، والظـروف الـيت يــتم يف 

 ظلها األداء، ومستوى األداء(.
أو رؤية االستجابة، أو القـراءة، واألفعـال،  ،عن  ريق االستماع: األداء/ السلوك: الذي يبديه الطالب و كن مالحظته إما األول

ســلوكاً كلهــا مثــل: )يــذكر، يعــدد، يشــرد، يقــارن، يفســر، يرتــب، يصــف، يرســم، ىيــدد، يصــنف، يســتنتج، يكتــب... ا (، متثــل  
قـــدر، يعـــي، ىيـــب، مالحظـــاً يســـاعد املعلـــم علـــى تقـــومي أداء الطالـــب. أمـــا األفعـــال مثـــل: )يفهـــم، يـــدرك، يعـــرف، يلـــم، ينمـــي، ي

 يستنكر، يعتقد، يقدر، يستمتع، يستطيع(، فتعد حمري مالئمة لعبارة التقومي ألهنا سلوك حمري مالحع. 
: مستوى األداء/ احمل.: وهو احلد األد  من السلوك أو األداء املطلـوب مـن املـتعلم القيـام بـه، وهـو املعيـار الـذي يف ضـوئه الثاني

%، بطالقــة، بشــكل جيــد...، بنســبة أخطــاء ال تزيــد عــن ...، بنســبة جنــاد ال 15بدقــة، بنســبة خطــأ يكــون األداء مقبــواًل مثــل: 
تقل عن...، بدرجة إتقان ال تقل عن... ا . وبصفة عامة فإن النسـبة املئويـة تسـتخدم فقـط عنـدما يكـون السـلوك قـابال للقيـا 

 الكمي.
هـر املـتعلم مـن خالهلـا ذلـ. السـلوك أو األداء املتوقـع منـه. مثـل: يظن عبارة عـن الظـروف الـيت ينبغـي أ: شرة األداء: وهو الثالث

مـن  اأساسي امكون عديُ .(، ولذل. فإن اديد الشروة )باستخدام، بدون استخدام، إذا...، دون الرجوع، بعد قراءة النص... ا 
 مكونات العبارة اهلدفية.

تم إضـافة عبـارة تصـف احلـد األد  ملسـتوى األداء املقبـول. وإذا كـان خنلص إىل القـول: إنـه إذا كـان السـلوك  كـن قياسـه كميـاً: يـ
مهّماً لفهم الطالب ومتطلبات التقومي، يتم إضافة عبارة تصف الشروة )أو الظروف( اليت سيتم خالهلا القيام بالسلوك املطلوب.

:التدريسيةمواصفات الهدف -5
دورها بشكل فاعل البـد مـن تـوافر  موعـة مـن الشـروة الـيت جيـب مراعارـا عنـد التدريسية لكي تؤدي هذه األهداف 

( 119ه، 1427(، )حممـــــد عطيـــــو: 136-134م، 2113، ويـــــورد كـــــل مـــــن: )حســـــن خليفـــــة: التدريســـــيصـــــياحمة اهلـــــدف 
اجليدة منها:التدريسية املواصفات اآلتية ليهداف 

 كن مالحظته وقياسه. أن اتوي عبارة اهلدف التدريسي على فعل إجرائي/ سلوكي  
 .أن تكون األهداف واقعية ممكنة التحقيق يف حدود اإلمكانات املتوفرة يف املدرسة 
 .أن يبدأ اهلدف التدريسي بفعل مضارع يعرب عن السلوك الذي سوف ىيدث عند املتعلم
 .أن يرد يف عبارة اهلدف معيار األداء وشر ه ليتس  تقومي اققه لدى املتعلم يف ضوئهما 
 .أن تكون األهداف التدريسية شاملة للجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية 
 .أن ترتبط األهداف التدريسية للدر  باألهداف العامة ملنهج املادة الدراسية 
     .أن يرتبط اهلدف التدريسي حباجات املتعلمني واهتمامارم وميوهلم ودوافعهم وقدرارم
 لوك املتعلم وليس على سلوك املعلم.أن يركز اهلدف التدريسي على س 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 .أن يصف اهلدف التدريسي نتان التعلم وليس عمليات التعلم ونشا ه 
 .أن تقتصر عبارة اهلدف التدريسي على نتان واحد للتعلم فقط 
 قواًل يسمع، وكتابة تقرأ، أو عماًل يالحع )يشاهد(. :أن يكون الفعل اإلجرائي
 صياحمته حبيث ال يقبل إال تفسرياً واحداً.  أن يكون اهلدف التدريسي واضحًا يف

 :التدريسيةاألخطاء الشائعة في صياغة األهداف 
، ويكــون اخلطــأ يف التدريســيةأشــار بعــا البــاحثني إىل بعــا األخطــاء الــيت يقــع فيهــا املعلمــون عنــد صــياحمة األهــداف 

، حممــد عابــدين: 141م، 2117اهلل قبــاض: ، عبــد 44م، 2116واحــد أو أكثــر مــن األشــكال اآلتيــة: )خليــل شــرب، وآخــرون: 
(.217-216م، 2117

في دروس التربية اإلسالمية:التدريسي أخطاء شائعة متعلقة بصياغة الهدف -1
 ممــا   اســتخدام أفعــال حمــري قابلــة للمالحظــة والقيــا  املباشــر: أي ال يتحــدد فيهــا الســلوك الــذي يتوقــع مــن املــتعلم القيــام بــه

يـؤدي إىل أن يكــون للهــدف أكثــر مــن تفســري. ومثــال ذلــ.: )أن يــدرك الطالــب أييــة التكافــل يف اجملتمــع...( أو )أن يعــرف 
الطالب فوائد الزكاة...(، فهذه األفعال يف العبـارات السـابقة حمـري قابلـة للقيـا  واملالحظـة  ألن هلـا أكثـر مـن تفسـري، وبـذل. 

وحمري حمـدد، أو أفعـااًل ال  كـن قياسـها أو مالحظتهـا يف حـد ذارـا فتنتفـي صـفة سـلوكية يصبت اهلدف حمري دقيق وحمري واضت 
أن يكــون قــاباًل للقيــا  واملالحظــة. ومــن األفعــال الــيت تقبــل تفســريات عديــدة الســلوكي اهلــدف... حيــث يشــرتة يف الفعــل 

عــي. ا (. فهــذه األفعــال ال  كــن : )يتــذكر. يفهــم. يــدرك. يعــرف. يالتدريســيوجيــب جتنــب اســتخدامها يف صــياحمة اهلــدف 
قياســها ومالحظتهــا بدقــة إال بقيــا  بعــا مؤشــرارا. ويســتطيع املعلــم معرفــة مــا إذا كــان الفعــل ســلوكياً أم حمــري ســلوكي مــن 

 خالل اويله إىل فعل أمر  كن مالحظته عند القيا .  
 يـــة ال تتضـــمن معيـــاراً يقـــا  بـــه الســـلوك. وهـــو يتعلـــق إحمفـــال اديـــد احلـــد األد  لـــيداء املطلـــوب اقيقـــه: أي أن العبـــارة اهلدف

يف اجملــاالت املهاريــة، األمــر الــذي يــؤدي إىل تعــذر احلكــم  باحملــ. الــذي ســوف يســتخدم يف تقيــيم الســلوك املطلــوب وخباصــةٍ 
   علـى اقــق اهلــدف علــى النحــو املرحمــوب فيــه. ومثــال ذلـ.: )أن يعطــي الطالــب أمثلــة علــى أضــرار الكــذب...(. ففــي املثــال

يتحـــدد عـــدد األمثلـــة املطلوبـــة... وحمـــري ذلـــ. مـــن مســـتويات األداء املناســـبة لطبيعـــة الســـلوك املتوقـــع ومـــا يرتتـــب عليـــه. و كـــن 
صـياحمة املثـال السـابق بصـورة صـحيحة:)أن يعطــي الطالـب مخسـة أمثلـة عـن أضـرار الكــذب علـى الفـرد واجملتمـع بـدون أخطــاء( 

 كما وردت يف الكتاب املدرسي بدقة(.  ومثال آخر:)أن يعدد الطالب موانع اإلرث
والبد من اإلشارة إىل أن اديد مستوى األداء املقبـول أمـر مـوقفي أو نسـع، وخيتلـف مسـتوى األداء املقبـول أو املعيـار 

اســية. )حممــد تبعــاً الخــتالف الظــروف والعوامــل املــؤثرة يف املوقــف التعليمــي، حنــو املعلــم ذاتــه، أو املــتعلم، أو البيئــة، أو املــادة الدر 
 (.  214م، 2117عابدين: 

  .إحمفــال اديــد شــرة األداء املطلــوب اقيقــه: األمــر الــذي يــؤدي إىل تعــذر احلكــم علــى اقــق اهلــدف علــى النحــو املرحمــوب فيــه
ومثال ذلـ.:)أن يعـدد الطالـب أركـان احلـج...( دون اديـد فيمـا إذا كـان ذلـ. علـى الرتتيـب أم بدونـه. يف املثـال السـابق يتضـت 

والصـــحيت: )أن قـــة األداء، أو ســـرعته أو عـــدد األخطـــاء املســـمود هبـــا يف اإلجابـــة. أن شـــرة األداء حمـــاما، و  يتحـــدد درجـــة د
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يعــدد الطالــب أمــام زمالئــه أركــان احلــج مرتبــة دون أخطــاء(. ومثــال آخــر:)أن يلخــص الطالــب بأســلوبه اخلــات املعــ  اإل ــايل 
 املدرسي بعد قراءته للموضوع(. للحديث الشريف يف دقيقتني(. و)أن يعدد الطالب موانع اإلرث كما وردت يف الكتاب

  .وجود أكثر مـن نـاتج تعلمـي يف عبـارة اهلـدف التدريسـي: أي صـياحمة عبـارات مركبـة تتضـمن أكثـر مـن نـاتج أو سـلوك تعلمـي
ومـن املعلـوم أن فكـرة األهـداف التدريسـية تقـوم علـى اديـد هــدف لكـل عبـارة، لكـن بعـا املعلمـني يقومـون بصـياحمة أهــداف 

: )أن يبــنّي الطالــب حكــم الربــا ويــدلل علــى حكمــه مــن الكتــاب والســنة...(، أو )أن يعــدد الطالــب البيــوع مركبــة. ومثــال ذلــ.
احملرمــة ويــدلل عليهــا مــن الكتــاب والســنة...(. ففــي هــذه العبــارة اهلدفيــة أكثــر مــن نــاتج تعلــم يــا: )يبــنّي/ ويــدلل(، و)يعــدد 

قد ىيقق املـتعلم اهلـدف األول، وال يسـتطيع اقيـق اهلـدف  ،ى هدفنيفكل عبارة هدفية من األمثلة السابقة اتوي عل ويدلل(. 
الثــاين  لــذا ىيســن صــياحمتها يف  لتــني منفصــلتني علــى النحــو اآليت: )أن يبــنّي الطالــب حكــم الربــا...( و )أن يــدلل الطالــب 

واحــد فيــه إربــاك للمــتعلم، علــى حكــم الربــا مــن الكتــاب والســنة...(. وهكــذا يف بقيــة األمثلــة. فوجــود أكثــر مــن نــاتج تعليمــي 
 ع أن يذكر أدلة ار ه. ييستط فقد يذكر حكم الربا ولكنه ال

  اســتخدام أفعــال وجدانيــة لــدر  الرتبيــة اإلســالمية يصــعب قياســها أو مالحظتهــا: يالحــع علــى بعــا املعلمــني عنــد صــياحمة
مثــال ذلــ.: )أن ىيــب الطالــب أعمــال اهلــدف الوجــداين اســتخدامهم ألفعــال حمــري إجرائيــة ممــا يصــعب قياســها ومالحظتهــا. و 

اخلــري...( فهــذه األفعــال صــحيت أهنــا تعــرب عــن جوانــب وجدانيــة وانفعاليــة، إاّل أنــه يصــعب قياســها ومالحظتهــا. ومــن األفعــال 
الوجدانيـة الــيت يصــعب قياســها: )يتــذوذ.  يــل إىل. يفــرد. يغضـب. يســتنكر. يعتقــد. يقــدر. يســتمتع... إ (. و كــن التغلــب 

بإضافة كلمة إىل اهلدف الوجداين تعرب عن األداء مثل: )أن يعرب الطالب عن حبه ألعمال اخلري أمام زمالئه...(.  على ذل.
 وضــع الرتبويــون قاعــدة مهمــة لصــياحمة عبــارة اهلــدف التدريســي، علــى اومكونارــ عــدم مراعارــا لشــروة األهــداف التدريســية :

ا حمتــوى املــادة العلميــة ا احلــد األد  لــيداء )معيــار األداء( ا شــرة األداء النحــو اآليت: )أن ا الفعــل اإلجرائــي ا املــتعلم 
أن يعـدد الطالـب موانـع اإلرث كمـا وردت ) املطلوب اقيقه(. ومن األمثلة لصياحمة هدف مستويف لشروة اهلـدف التدريسـي:

 يف الكتاب املدرسي وبدون أخطاء(.
  عنهـــا: مـــن خصـــائص اهلـــدف التدريســـي اجليـــد أن يكـــون  تصـــراً قـــدر تضـــمني عبـــارة اهلـــدف عبـــارات زائـــدة  كـــن االســـتغناء

اإلمكان. ومع ذل. جند أن بعا املعلمني يضمنون أهدافهم التدريسية بعا الكلمات الزائدة الـيت تقلـل مـن وضـود اهلـدف، 
قــــراءة ومثــــال ذلــــ.: )أن يــــتمكن الطالــــب مــــن قــــراءة احلــــديث قــــراءة صــــحيحة...(. والصــــحيت: )أن يقــــرأ الطالــــب احلــــديث 

 صحيحة وبطالقة(. 
  صياحمة أهداف بعيدة املدى ال  كن اقيقها يف حصة صفية واحدة: أي أن األهـداف تكـون عامـة. ومثـال ذلـ.: )أن يعـرف

الطالـب أحكــام املواريـث يف اإلســالم...(. ففــي املثـال ال  كــن أن يتحقــق خـالل در  واحــد، وإمنــا ىيتـان إىل أكثــر مــن در  
دف. واألصــوب أن يصــا  علــى النحــو اآليت: )أن يعــدد الطالــب شــفهياً موانــع املــرياث يف اإلســالم  حــ  يتحقــق مثــل هــذا اهلــ

يف الكتاب(. تكما ورد
أخطاء شائعة متعلقة بمحتوى أهداف التربية اإلسالمية:-2

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



. عبد السالم عبده املخاليفاألخطاء الشائعة يف األهداف التدريسية لدى معلمي الرتبية اإلسالمية  يف املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة صنعاء    د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

  للطالــب أنــواع البيــوع وصــف ســلوك املعلــم بــداًل مــن ســلوك املــتعلم املتوقــع حدوثــه بعــد الــتعلم مباشــرة: ومثــال ذلــ.: )أن أبــنّي
ويصـــف ســـلوكه ويهمـــل ســـلوك الطـــالب. و كـــن  ،احملرمـــة يف اإلســـالم...(. ففـــي املثـــال الســـابق يركـــز املعلـــم علـــى نشـــا ه هـــو

أن يعدد الطالب مخسة أنواع من البيوع احملرمة يف اإلسالم دون خطأ(. (صياحمة هذا اهلدف بصورة إجرائية على النحو اآليت:
 داًل مــن نــاتج الــتعلم: أي أن تتضــمن العبــارة اهلدفيــة اديــد موضــوع الــدر  بــداًل مــن اديــد الســلوك اديــد موضــوع الــدر  بــ

املتوقـــع مـــن الطالـــب يف هنايـــة احلصـــة الدراســـية. ويتضـــت هـــذا اخلطـــأ الشـــائع يف صـــياحمة األهـــداف مـــن املثـــال اآليت:)أن يـــدر  
الكـــذب رذيلـــة...(. فهـــذه األهـــداف اـــدد معلومـــات الطالـــب موضـــوع التكافـــل يف اإلســـالم...(، أو )أن يـــذكر الطالـــب أن 

ولــــيس نتــــائج عمليــــة الــــتعلم. والصــــحيت: )أن يشــــرد الطالــــب شــــفهياً أييــــة التكافــــل بــــني أفــــراد اجملتمــــع بعــــد قراءتــــه  ،الــــدر 
 للموضوع(. ومثال آخر: )أن يذكر الطالب ثالثة من أضرار الكذب على الفرد واجملتمع من خالل دراسته للموضوع(. 

 عملية التعلم ونشا ه بداًل من ناتج التعلم: وذل. عندما يقوم املعلـم بتضـمني العبـارة اهلدفيـة النشـاة الـذي يقـوم بـه الطالـب  وصف
أثنـاء احلصــة بنــاء علــى  لــب املعلـم وتوجيهــه. ومثــال ذلــ.: )أن ينقــل الطالـب امللخــص الســبوري إىل دفــرته...( يف هــذا املثــال ب يف 

م ونشـــا ها دون نتائجهـــا. واألصـــل أن يصـــا  اهلـــدف التدريســـي علـــى النحـــو اآليت:)أن يلخـــص الطالـــب الرتكيـــز علـــى عمليـــة الـــتعلّ 
 أفكار الدر  يف  ل قصرية خالل ثالث دقائق(.

  تضــمني خطــة الــدر  أهــدافاً ال تتناســب مــع قــدرات املتعلمــني: مــن الشــروة الــيت وضــعها الرتبويــون لصــياحمة األهــداف التدريســية
مناســبة ملســتوى املتعلمــني وقــدرارم، ومــع ذلــ. يالحــع أن بعــا املعلمــني ال يراعــون ذلــ. فيقومــون بوضــع واديــدها أن تكــون 

ممـا يسـبب هلـم إحبا ـاً سـواء مـن املتميـزين أم مـن ذوي املسـتويات   أهداف، إما فوذ مستوى املتعلمني، وإمـا أد  مـن مسـتواهم
املنخفضــــة. واالفــــرتاض الصــــحيت أن يكــــون هنــــاك تنــــوع يف مســــتويات األهــــداف التدريســــية حبيــــث تراعــــي الفــــروذ الفرديــــة بــــني 

 املتعلمني.
  املعــايري العلميــة لتحديــد األهــداف  ســية أهــدافاً ال تــرتبط باحتياجــات املتعلمــني وميــوهلم واهتمامــارم: مــناتضــمني اخلطــة الدر

التدريسـية أن تكــون التغــريات املــراد إحــداثها لـدى املتعلمــني واملتضــمنة باهلــدف التدريســي هلـا قيمــة وظيفيــة بالنســبة للمتعلمــني، 
يهملـون هـذا بعـا املعلمـني  فـإنالرحمم مـن ذلـ. وبـمبع  ارتبا ها حباجارم واهتمامارم وميوهلم، ح  تكون دافعاً وحمفزاً هلم، 

 أو آلخر. اجلانب لسببٍ 
  وضع أهداف تدريسية ال ترتبط باألهداف العامة للمنهج: من األخطاء الشائعة اليت يقـع فيهـا بعـا املعلمـني صـياحمة أهـداف

تدريسـية حمــري مرتبطـة بأهــداف املـادة الــيت يدرسـها. واملفــرتض الصـحيت أن ىيــرت املعلـم عنــد اختيـار األهــداف التدريسـية علــى 
اة أن تكــون حمققــة ليهــداف العامــة للمـادة الــيت يدرســها، وبالتــايل البــد أن يكــون كـل معلــم علــى وعــي باألهــداف العامــة مراعـ

 للوحدات الدراسية لكي يشتق منها أهدافه التدريسية اخلاصة بالدر .
  املعلمـني هـو وضـع عـدد كبـري صياحمة أهداف حمري واقعية تفوذ اإلمكانات املتاحة: من األخطاء الشائعة الـيت  ارسـها كثـري مـن

من األهداف التدريسية دون النظر إىل إمكانية اقيـق هـذه األهـداف  لـذا يكتفـي أن خيتـار املعلـم عـدداً مناسـباً مـن األهـداف 
التدريســـية، وخيضـــع هـــذه األهـــداف للمعـــايري اخلاصـــة بإمكانيـــة اقيقهـــا يف ظـــل ظـــروف البيئـــة الصـــفية مبـــا فيهـــا مـــن إمكانـــات 

مادية.
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طاء شائعة متعلقة بتنويع أهداف التربية اإلسالمية:أخ-3
  الرتكيـز علــى جانــب واحــد مــن جوانــب منــو املــتعلم: مــن الشــروة الــيت حــددها الرتبويــون لصــياحمة األهــداف التدريســية أن تكــون

لشخصـية اإلنسـان. إاّل املهـاري(. علـى اعتبـار أهنـا متثـل  ـاالت النمـاء و الوجـداين، و شاملة لكافة جوانب منو املتعلم: )املعريف، 
أنـــه يالحـــع أن بعـــا املعلمـــني يركـــزون علـــى جانـــب واحـــد مـــن جوانـــب منـــو املـــتعلم وهـــو اجلانـــب املعـــريف، ويهملـــون اجلوانـــب 

 األخرى.
  إيــال األهــداف الوجدانيـــة لتــوهم صـــعوبة قيــا  اققهـــا: يشــري بعــا الكتـــاب إىل وجــود صـــعوبة يف اديــد األفعـــال املعــربة عـــن

، مما جعل بعا املعلمني يتهربون من وضع أهداف وجدانيـة يف دروسـهم اليوميـة، ويـرى الباحـث أن هـذا األمـر السلوك الوجداين
فيه نوع من املبالغة  ألن األهداف التدريسية ليست منفصلة عن بعضها. فاآلراء واالهتمامات وأوجه التقدير واالجتاهات والقيم 

تصــورات حــول إمكانيــة اقيــق هــذه اجلوانــب التعليميــة. ومثــال ذلــ.: )أن يعــرب  واملهــارات بأنواعهــا هلــا بنيــة معرفيــة تتكــون مــن
الطالب شفهياً عـن حبـه لعمـل اخلـري أمـام زمالئـه(. و)أن يعـرب الطالـب صـراحة عـن احرتامـه آلراء زمالئـه عنـد مناقشـتهم ملوضـوع 

 ما(.
 فيهـا بعـا املعلمـني عنـد صـياحمة األهـداف أو  الرتكيز على املسـتويات الـدنيا مـن األهـداف أو العكـس: مـن األخطـاء الـيت يقـع

اديــــدها تالرتكيــــز علــــى املســــتويات الــــدنيا مــــن األهــــداف أو العكــــست مــــع أن االفــــرتاض الصــــحيت هــــو أن تتنــــوع األهــــداف 
التدريسية يف مستويارا ملراعاة الفروذ الفردية بني الطالب.

 دراسات وبحوث سابقة:-ثانيًا: 
ات والبحـوث السـابقة ذات العالقـة باألهـداف التدريسية)السـلوكية( و كـن تلخـيص قام الباحـث بـإجراء مسـت للدراسـ

 البحوث والدراسات اليت متكن الباحث من احلصول عليها يف  ال البحث، على النحو اآليت: 
هــــ( تناولـــت الدراســـة اليـــل أهـــداف تـــدريس الدراســـات 1411دراســـة اليليـــة قـــام هبـــا: عبـــد الـــرمحن الشـــعوان واجلـــرب)

االجتماعيــة يف املــدار  االبتدائيــة واملتوســطة يف اململكــة العربيــة الســعودية وذلــ. مــن خــالل دفــاتر اضــري املعلمــني حيــث اختــار 
ت نتــائج الدراســة: قلــة االهتمــام باألهــداف الســلوكية أي أن بعــا خطــط ( خطــة اضــري... وأظهــر 121عينــة عشــوائية بلغــت )

املعلمني الدراسية   تتضمن أهدافاً سلوكية قط، كما أوضحت النتائج عدم متييز بعـا املعلمـني بـني األهـداف العامـة واألهـداف 
لعامــة للــدر  يف بدايــة الــدفرت، االكتفــاء بــذكر األهــداف او ضــعف ارتبا هــا بعنــوان الــدر . و عــدم وضــود األهــداف. و اخلاصــة. 

 دون التعرض هلا يف اخلطة اليومية.
هــــ( دراســـة هـــدفت إىل اديـــد مـــدى معرفـــة معلمـــي العلـــوم الشـــرعية باملرحلـــة الثانويـــة 1417وأجـــرى، عبـــد العزيـــز الشـــائع:)

اختبــار لقيــا  معرفــة املعلمــني  ليهــداف الســلوكية واســتخدامهم هلــا. وجلمــع املعلومــات اخلاصــة بالدراســة اســتخدم الباحــث أداتــني يــا:
( كراسـة 41( معلمـاً، وب اليـل)82باألهداف السلوكية. وبطاقة اليـل خطـط الـدرو  اليوميـة. و بـق االختبـار علـى عينـة مكونـة مـن)

، %(. وأن مســتوى اســتخدامهم هلــا متــدن56اضــري. وأظهــرت النتــائج أن مســتوى معرفــة املعلمــني باألهــداف الســلوكية دون املقبــول )
   وأن متغريات املؤهل والدورات التدريبية وسنوات اخلربة   تكن عاماًل مؤثراً يف معرفة املعلمني ليهداف السلوكية أو استخدامهم هلا.

م( هدفت إىل تقومي اسـتخدام األهـداف السـلوكية يف مـدار  تعلـيم البنـات 1998ويف دراسة تقو ية أجررا: لطيفة السمريي: )        
يــة واملتوســطة والثانويــة يف مدينــة مكــة املكرمــة مــن وجهــة نظــر املعلمــات أنفســهن، ومعرفــة أثــر متغــري املرحلــة واملؤهــل واخلــربة يف االبتدائ

( 541اديــد األهــداف ووضــوحها. ولتحقيــق هــذا الغــرض قامــت الباحثــة ببنــاء اســتبانة وتطبيقهــا علــى عينــة الدراســة البــال  عــددها )

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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الدراســة إىل أنــه: ال توجــد  وخلصــت( مدرســة ثانويــة. 35( مدرســة متوســطة، و)61ة ابتدائيــة، و)( مدرســ125معلمــة. مــأخوذة مــن)
فروذ دالة إحصائياً بني آراء معلمات املراحل الثالث حـول اتصـاف اهلـدف السـلوكي بالوضـود والتحديـد، باسـتثناء كـون عبـارة اهلـدف 

ظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروذ دالــة إحصــائيا بــني آراء معلمــي اتــوي علــى عناصــر حمــددة مثــل معيــار وظــروف اديــد اهلــدف، كمــا أ
املراحـل الـثالث حـول أثـر اسـتخدام األهـداف السـلوكية يف جتزئـة املـادة العلميـة، وأثـر التخطـيط املسـبق يف املوقـف التعليمـي، وصـعوبات 

يـــق األهـــداف الســـلوكية، وحـــول تقـــومي صـــياحمة اهلـــدف الســـلوكي. وأنـــه توجـــد فـــروذ دالـــة إحصـــائياً بـــني آراء العينـــة حـــول صـــعوبات تطب
 األهداف السلوكية وفقاً ملتغري املرحلة واملؤهل.

م( دراســـة حـــول اجتاهـــات معلمـــي اللغـــة العربيـــة باملرحلـــة اإلعداديـــة حنـــو تنفيـــذ األهـــداف 1998وأجـــرى عمـــران حســـن )
ســـتمارة اليــل. ويلـــت عينــة الدراســـة الســلوكية ومهــارارم يف صـــياحمتها، ولتحقيــق أهـــداف الدراســة ب إعـــداد مقيــا  اجتاهــات وا

درو  لكـل مـنهم. وكـان مـن أهـم النتـائج: أن اجتاهـات املعلمـني حنـو اسـتخدام األهـداف  ة( معلماً، وب اليل خطط ثالث114)
جيابيـــة، وأن كفـــايتهم يف صـــياحمتها كانـــت متضـــاربة وتفاوتـــت بـــني عاليـــة جـــداً إىل متدنيـــة جـــداً حبســـب جوانـــب إالســـلوكية كانـــت 

احمة املختلفة، وأنه ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املعلمـني حنـو اسـتخدام األهـداف السـلوكية ومهـارارم يف الصي
داللة إحصائية بني االجتاهات اإلجيابية تبعـاً ملتغـري دراسـة األهـداف السـلوكية قبـل التخـرن  ذاتالصياحمة، بينما كانت هناك فروذ 

 كلية قبل التخرن.لصاه الذين درسوها يف ال
ــــا 1421وقــــام حممــــد احلــــريب) ه( بدراســــة هــــدفت إىل: اديــــد مــــدى معرفــــة معلمــــي الرياضــــيات باملرحلــــة االبتدائيــــة العلي

 اباألهــداف الســلوكية ومــدى تضــمينها خطــة الــدر . وجلمــع املعلومــات اخلاصــة بالدراســة اســتخدم الباحــث أداتــني يــا: اختبــار 
ألهداف السلوكية، وبطاقة معـايري لتحليـل األهـداف الـواردة يف كراسـات اضـري عينـة الدراسـة. لتحديد مدى معرفة عينة الدراسة ا

( كراســة اضــري. وأظهــرت النتــائج: أن مســتوى معرفــة 45( معلمــني، وب اليــل)115وقــد  بقــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن)
( 1.15فـروذ ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى) %(. كمـا ال توجـد61.64)أفراد الدراسة( ليهداف السلوكية مقبـول بنسـبة )

االلتحـــاذ بالـــدورات و  بـــني متوســـط درجـــات عينـــة الدراســـة يف معرفـــة األهـــداف الســـلوكية تعـــزى ملتغـــريات الدراســـة )ســـنوات اخلـــربة
لســلوكية يف التدريبيــة(، يف  ــال األهــداف الســلوكية، وأن مســتوى تضــمني معلمــي الرياضــيات باملرحلــة االبتدائيــة العليــا األهــداف ا

%(.  وكــذل. عــدم وجــود ارتبــاة بــني معرفــة األهــداف الســلوكية وتضــمينها خطــة الــدر 6.36خطــة الــدر  ضــعيف بنســبة )
 لدى عينة الدراسة.  

م( هبــدف معرفــة درجــة التــزام معلمــي التــاريخ للمرحلــة اإلعداديــة مبنطقــة 1999ويف دراســة تقو يــة أجراهــا شــكري نــزال )
( 11األهــداف الســلوكية ومعايريهــا، وجلمــع البيانــات قــام الباحــث بتطــوير اســتمارة تقــومي اشــتملت علــى )ديب التعليميـة خبصــائص 

( معلمــاً ومعلمــة. وأظهــرت النتــائج أن متوســط درجــات املعلمــني علــى اســتمارة التقــومي كانــت 62معــايري، ويلــت عينــة الدراســة )
لــة إحصــائية يف درجــة االلتــزام خبصــائص األهــداف الســلوكية ومعايريهــا أقــل مــن املســتوى املقبــول تربويــاً، وأن هنــاك فروقــاً ذات دال

حبسب متغريي اجلنس واخلربة التدريسية والتفاعل بينهما. وكشفت النتـائج أن املعلمـني أظهـروا قـوة يف التـزامهم بـثالث خصـائص، 
لوك املعلـــم، ويوليـــة األهـــداف هـــي: االنســـجام مـــع األهـــداف العامـــة للرتبيـــة، وصـــياحمة اهلـــدف بداللـــة ســـلوك الطالـــب ولـــيس ســـ

أظهـروا ضـعفاً واضـحاً يف التـزامهم بـأربع خصـائص، هـي: اسـتيفاء عناصـر الصـياحمة السـلوكية،  لكـنهملعناصر التدريس األساسية، 
 والتدرن حسب القدرات العقلية، ويولية  االت التعلم، والقابلية للمالحظة والقيا .

م( حول األهداف السـلوكية الـواردة يف خطـط معلمـي العلـوم الشـرعية واللغـة 2114) ويف دراسة قام هبا، عبد اهلل املعيقل:
العربيــة يف املــدار  الثانويــة يف الريــاض، واألخطــاء الشــائعة فيهــا. واســتخدمت يف الدراســة أداة للتحليــل، وتكونــت عينــة التحليــل 

النتــائج أن معــدل عــدد األهــداف يف كــل  ( خطــة در  لعشــرين معلمــاً مــوزعني علــى التخصصــني بالتســاوي. وأظهــرت111مــن )

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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مســتويات التفكــري الــدنيا. كمــا أشــارت النتــائج إىل  وخباصــةٍ  ،(، وأن األهــداف ركــزت علــى اجملــال املعــريف3.6خطــة كــان حــوايل )
أهـم أشــكال األخطــاء الــواردة يف اخلطــط كانــت علــى الرتتيــب: عموميــة اهلــدف وحمموضــه، ووصــف ســلوك املعلــم، ووصــف عمليــة 

، وازدواجيـة اهلـدف، وعــدم اديـد احلـد األد  لــيداء. وبينـت النتـائج وجــود فـروذ ذات داللـة إحصــائية بـني معلمـي العلــوم الـتعلم
  تكــن هنــاك فــروذ بيــنهم يف توزيــع األهــداف علــى  يف حــنيالشــرعية واللغــة العربيــة يف تكــرارات األهــداف يف اجملــاالت الــثالث، 

 مهارات التفكري الدنيا والعليا.
م(، بدراســة هـــدفت إىل الكشــف عــن مــدى متثيــل أهـــداف تــدريس العلــوم يف دفــاتر اضـــري 2116وقــام علــي الكنــدري: )

الدرو  اليوميـة ملعلمـي العلـوم بدولـة الكويـت مبجاالرـا ومسـتويارا، ومـدى تـأثر تلـ. األهـداف مبتغـريات اجلـنس واملراحـل التعليميـة 
( خطــة در  ملــادة العلـوم جلميــع املراحــل التعليميــة. 516اً ســلوكياً ب حصــرها مـن )( هــدف3489املختلفـة. ويلــت الدراســة اليـل )

%( مـــن  لـــة 91.22وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة: أن األهـــداف املعرفيـــة حـــازت علـــى نســـبة تكـــرارات كبـــرية جـــداً، حيـــث بلغـــت )
هاريــة   اصــل ســوى علــى نســبة ضــئيلة األهــداف الســلوكية يف دفــاتر اضــري الــدرو  اليوميــة، يف حــني أن األهــداف الوجدانيــة وامل

%( ليهــداف املهاريــة، وهــذه النســبة تكــررت يف 4.67%( ليهــداف الوجدانيــة، و)4.19جــداً، حيــث بلغــت نســبة كــل منهمــا )
 يـــع املراحــــل التعليميــــة عنــــد املعلمــــني واملعلمـــات. كمــــا أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن األهـــداف املعرفيــــة احنصــــرت بنســــبة تكــــرارات 

 %( يف مستويات التفكري الدنيا جلميع املراحل التعليمية من معلمني ومعلمات.95.19)
م( هدفت إىل اليل األهداف السـلوكية املضـمنة يف اخلطـط الدراسـية للمعلمـني 2117وأجرى عبد اهلل قباض: دراسة يف)

( 131جلمـع البيانـات مــن ) التحليـل أداةً  مبـدار  املرحلـة االبتدائيـة واملتوسـطة مبدينـة مكـة املكرمــة. واسـتخدمت الدراسـة اسـتمارة
خطة دراسية. وأظهرت النتائج: أن أفراد عينة الدراسة يتمتعون بدرجة عالية من االهتمـام بتضـمني خطـط الـدرو  اليوميـة أهـدافاً 

%( 91.9)%( مــن أفــراد الدراســة ال تفــرذ بــني األهــداف اخلاصــة والعامــة، وأن 29.5تعليميــة. وأشــارت النتــائج أيضــاً إىل أن )
%( من األهداف التعليميـة املعرفيـة الـيت صـاحمها أفـراد عينـة 51من األهداف املصاحمة من قبل عينة الدراسة أهداف معرفية. وأن )

الدراســة كانــت يف مســتوى التــذكر. كمــا أشــارت النتــائج أن أفــراد عينــة الدراســة يرتكبــون أخطــاء بنســب متفاوتــة عنــد صــياحمتهم 
 لتخصص العام   يكن عاماًل مؤثراً على أداء املعلمني مع أربع فئات من فئات التحليل.ليهداف التعليمية، وأن ا

م( دراسـة هـدفت إىل اليــل األهـداف التعليميــة الـواردة يف خطـط الــدرو  اليوميـة للطلبــة 2117وأجـرى حممـد عابــدين: )
فــة كيفيــة توزعهــا علــى  ــاالت التعلــيم املختلفــة، وعلــى الغربيــة، ومعر  يافــااملعلمــني يف أكاد يــة القــا ي إلعــداد املعلمــني يف مدينــة 

األول تضــمن  :مســتويات التفكــري، وكــذل. اديــد أنــواع األخطــاء الشــائعة يف صــياحمتها. ولتحقيــق ذلــ. أعــد الباحــث منــوذجني
( 147تضـــمن أشـــهر أنـــواع األخطـــاء يف صـــياحمة األهـــداف التعليميـــة. واختـــريت ) واألخـــرتقســـيم األهـــداف حســـب تقســـيمارا، 

جنليزيـــة، والرياضـــيات واحلاســـوب، والطفولـــة إل( معلمـــاً يف ختصصـــات اللغـــة العربيـــة والـــدين اإلســـالمي، واللغـــة ا49خطـــة در  لــــ)
%( مــــــن األهــــــداف احنصــــــرت يف اجملــــــال املعــــــريف، 74م(. وأظهــــــرت نتــــــائج الدراســــــة أن )2115املبكــــــرة، يف العــــــام الدراســــــي )

%( مــــن األهــــداف املعرفيــــة احنصــــرت يف 82.6اجملــــال الــــنفس حركــــي، وأن )%( يف 7.6%( يف اجملــــال الوجــــداين، و)18.4و)
%( ملســتويات التفكــري العليــا. وأظهــرت النتــائج كــذل.: أن أكثــر أنــواع أخطــاء صــياحمة 17.4مســتويات التفكــري الــدنيا مقابــل )

إلجرائـــي، مث وصـــف نشـــاة األهـــداف التعليميـــة شـــيوعاً هـــي عـــدم اديـــد احلـــد األد  املطلـــوب لـــيداء، مث الغمـــوض يف الفعـــل ا
 التعلم، مث العمومية وبعد املدى يف اهلدف.

م( هـدفت إىل معرفـة درجـة ممارسـة معلمـي املرحلـة األساسـية ملهـارات 2111وأجرى حممد بي خالد، وآخـر: دراسـة يف )
نس ووظيفــة املقــيم. وقــد صــياحمة األهــداف الســلوكية، مــن خــالل اســتطالع آراء املشــرفني الرتبــويني واملــديرين، يف ضــوء متغــريي اجلــ

( مــديراً. وأظهـرت نتــائج الدراسـة أن  ــال شــروة 151( مشــرفاً تربويـاً، و)75( مشــرفاً ومـديراً، مــنهم: )251بلغـت عينــة الدراسـة )

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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صــياحمة األهـــداف الســـلوكية احتـــل املرتبـــة األوىل حســـب متوســـطات تقــديرات املشـــرفني الرتبـــويني، فيمـــا احتـــل  ـــال األســـس العامـــة 
السلوكية املرتبة األوىل حسب متوسطات تقـديرات املـديرين. وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـروذ ذات داللـة إحصـائية بـني  ليهداف

متوســـطات تقـــديرات جـــنس املشـــرفني الرتبـــويني وتقـــديرات جـــنس املـــديرين يف كـــل  ـــال مـــن  ـــاالت أداة الدراســـة الســـتة واجملـــاالت 
لصاه املشرفني الرتبويني الذكور. فقد كانوكية،  تمعة، إالّ يف  ال صياحمة األهداف السل

 التعليق على الدراسات والبحوث السابقة:
يتبـــني مـــن عـــرض الدراســـات والبحـــوث الســـابقة أن هنـــاك اهتمامـــاً واضـــحاً مـــن قبـــل البـــاحثني باألهـــداف التدريســـية 

 ملهـا أن هنـاك وعيـاً جيـداً بأييـة األهـداف )السلوكية( ب تر ته بعدد من الدراسات  الت أبعاد هـذا املوضـوع، وهـي تشـري يف 
التدريسية يف تسهيل أداء املعلم وجناحه يف اقيق األهداف املنشـودة. إن أبـرز مـا  كـن استخالصـه مـن هـذا التحليـل العـام لتلـ. 

 الدراسات هو على النحو اآليت:
تمـت بقيـا  معرفـة املعلمـني باألهـداف التدريسـية تباينـت الدراسـات السـابقة يف  ـاالت اهتمامهـا مـن دراسـات اهمن حيث الهدف: 

لـبعا املقــررات ويف بعــا املراحــل التعليميــة. وإىل دراســات اهتمــت بتحليــل األهــداف التعليميــة املضــمنة يف ااضــري املعلمــني يف بعــا 
اســة عبــد اهلل املعيقــل: يف املقـررات واملراحــل. وهــدفت بعـا الدراســات إىل معرفــة األخطــاء الشـائعة يف صــياحمة األهــداف التدريسـية كدر 

م(. واجتهت بعا الدراسات إىل معرفة درجة ممارسة املعلمني ملهـارات صـياحمة األهـداف التدريسـية، كدراسـة حممـد بـي خالـد، 2114)
ـــــــــز الشـــــــــائع )1998م(، ودراســـــــــة: لطيفـــــــــة الســـــــــمريي )2111وآخـــــــــر: ) حممـــــــــد ه(، ودراســـــــــة: 1417م(، ودراســـــــــة: عبـــــــــد العزي
اجتهـــت بعـــا الدراســـات إىل تعـــرف مـــدى التـــزام املعلمـــني باملعـــايري  يف حـــنيم(. 2117عبـــد اهلل قبـــاض )ه(، ودراســـة 1421احلـــريب)

م(. واجتهـــت دراســـات إىل 1999هــــ(، ودراســـة شـــكري نـــزال )1429العلميـــة لصـــياحمة األهـــداف التدريســـية كدراســـة ىيـــع عســـريي )
م(، ودراسـة: الشـعوان 2116قـرر كدراسـة: علـي الكنـدري )الكشف عن مدى ارتباة األهداف التدريسية ومدى متثيلها ملوضوعات امل

م(. والدراسة احلالية تتفق يف أهدافها مع تل. الدراسات الـيت تسـعى إىل معرفـة األخطـاء الشـائعة يف األهـداف التدريسـية 1981واجلرب)
 لدى املعلمني.

 الدراســات الســابقة يف اديــد مصــادر البيانــات يتبــني مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة أن هنــاك تباينــاً بــنيمــن حيــث العينــة: 
جلـأ إىل خطـط الـدرو  اليوميـة للمعلمـني. كمـا  وبعضـهاالدراسـات جلـأت إىل املعلمـني جلمـع املعلومـات.  فـبعالإلجابة عن أسـئلتها، 

 ركـزت دراسـات أخـرى تباينت الدراسـات فيمـا بينهـا يف اديـد حجـم العينـة، فاهتمـت بعـا الدراسـات بالعينـة الكبـرية نسـبياً. يف حـني
على املتغريات ذات العالقة مثل متغري اجلنس، واملرحلـة، والتخصـص. وملـا كانـت الدراسـة احلاليـة رـدف إىل معرفـة األخطـاء الشـائعة يف 
صــياحمة األهــداف التدريســية املضــمنة يف خطــط الــدرو  اليوميــة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية فقــد اعتمــدت علــى خطــط الــدرو  كمصــدر 

 ( معلمًا ومعلمة.131( خطة در  يومي لعدد)261وقد بلغت عينة التحليل) ،البيانات حول األخطاء الشائعة جلمع
 اســتخدمت بعــا الدراســات االختبــار جلمــع املعلومــات. ومــن الدراســات اســتخدمت اســتمارة التحليــل أداةً مــن حيــث األداة: 

جلمـع املعلومــات. واسـتخدمت بعــا الدراسـات املقيــا . يف حـني أن بعــا الدراسـات  عــت بـني االســتبانة واسـتمارة التحليــل. 
ودراســـات أخـــرى  عـــت بـــني االختبـــار واســـتمارة التحليـــل. وتتفـــق الدراســـة احلاليـــة مـــع تلـــ. الدراســـات الـــيت اســـتخدمت بطاقـــة 

 فها.التحليل لكون هذه األداة مناسبة لطبيعة أهدا
أ عت  يع الدراسـات والبحـوث السـابقة علـى أييـة األهـداف التدريسـية. وأكـدت نتـائج الدراسـات الـيت اهتمـت من حيث النتائج: 

بتحليــل األهــداف التدريســية يف خطــط اضــري املعلمــني علــى وجــود ضــعف يف مســتوى ممارســة املعلمــني لصــياحمة األهــداف التدريســية. 
نــب صــياحمة األهــداف التدريســية ويوليــة توزيعهــا علــى اجملــاالت واملســتويات املعرفيــة حمــري مقبــول، وأن وأن هنــاك ضــعًفا يف اقيــق جوا

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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األهداف تركزت يف مستويات التفكري الدنيا يف اجملـال املعـريف. يف حـني أن بعـا الدراسـات دلـت نتائجهـا علـى أن معرفـة املعلمـني مـن 
جيابية.إاالرا مقبولة، وأن اجتاهارم حنو األهداف التدريسية كانت  تلف التخصصات واملراحل باألهداف التدريسية و 

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

اعتمـــدت الدراســـة احلاليـــة املـــنهج الوصــــفي أســـلوب )اليـــل احملتـــوى( ملناســــبته لطبيعـــة املوضـــوع، يف اليـــل األهــــداف 
التدريســــية الــــواردة يف خطــــط الــــدرو  اليوميــــة ملعلمــــي الرتبيــــة اإلســــالمية يف املرحلــــة الثانويــــة يف أمانــــة العاصــــمة، يف ضــــوء قائمــــة 

فــادت الدراســة مــن هــذا املــنهج يف اليــل األدب الســابق ونتــائج الدراســات أليــل. كمــا األخطــاء الشــائعة املضــمنة يف اســتمارة التح
والبحوث السابقة. ا .

 مجتمع الدراسة وعينتها:
/ 2113يتمثـــــل  تمـــــع الدراســـــة يف معلمـــــي الرتبيـــــة اإلســـــالمية يف املرحلـــــة الثانويـــــة بأمانـــــة العاصـــــمة يف العـــــام الدراســـــي )

( موجهـــاً وموجهـــة. وتتمثـــل عينـــة الدراســـة مـــن 21مـــاً ومعلمـــة. وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )( معل246م(، البـــال  عـــددهم )2114
( معلمــاً ومعلمــة ب اختيــارهم بطريقــة عشــوائية مــن مــدار  أمانــة العاصــمة )صــنعاء(، وبلغــت عينــة اخلطــط الــيت خضــعت لعمليــة 131)

( خطة بواقع خطتني دراسيتني لكل معلم ومعلمة. 261التحليل )
 دراسة وخطوات إعدادها:أدوات ال

متثلت أدوات الدراسة احلالية يف اآليت:
.التدريسيةقائمة األخطاء الشائعة يف األهداف -1
 استمارة اليل احملتوى. –2

بناء قائمة األخطاء الشائعة في األهداف التدريسية: -ا
 اآلتية:باخلطوات  مرت عملية بناء قائمة األخطاء الشائعة

   قائمة األخطاء الشائعة:تحديد الهدف من -أ
يف خطط الـدرو  اليوميـة ملعلمـي الواردة متثل اهلدف من القائمة يف اديد األخطاء الشائعة يف األهداف التدريسية 

الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة.
 مصادر اشتقاق القائمة:-ب

يف خطــــط الــــدرو  اليوميــــة ملعلمــــي الرتبيــــة لتدريســــية احــــدد الباحــــث األخطــــاء الشــــائعة ذات الصــــلة باألهــــداف  
اإلسالمية، وذل. باإلفادة من مصادر عدة هـي: اإل ـار النظـري للدراسـة والكتابـات املتخصصـة يف املنـاهج و رائـق التـدريس. 

. واسـتطالع آراء مـوجهي الرتبيـة اإلسـالمية حـول األخطـاء الشـائعة التدريسـيةونتائج الدراسات السابقة اليت تناولـت األهـداف 
التدريسية إىل قائمة أولية باألخطاء الشائعة يف األهداف  اخللوت. ويف ضوء املصادر السابقة ب التدريسيةيف صياحمة األهداف 

 ، موزعــة علــى ثالثــة  ــاالت هــي:( فقــرة26أثنــاء إعــدادهم خلطــط الــدرو  اليوميــة، ومكونــة مــن )يف الــيت يقــع فيهــا املعلمــون 
 تنويع األهداف واديدها. –التدريسي حمتوى اهلدف -التدريسي صياحمة اهلدف 

 ضبط قائمة األخطاء الشائعة:-ج
للتأكــد مــن صــدذ قائمــة األخطــاء الشــائعة ب عرضــها يف صــوررا األوليــة علــى  موعــة مــن اخلــرباء املتخصصــني يف 

( خبرياً، و لب منهم إبداء آرائهم وملحوظارم 15والتقومي من أساتذة اجلامعة، بل  عددهم)املناهج و رائق التدريس والقيا  
حول القائمة من حيث: سالمة الصياحمة اللفظية، وانتماء العبارات إىل اجملاالت اليت وضعت فيها. وعرضت القائمة مرة أخرى 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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عاصــمة )صــنعاء(، ومكتــب الرتبيــة مبحافظــة تعــز. إلبــداء ( موجهــاً وموجهــة مــن مــوجهي الرتبيــة اإلســالمية يف أمانــة ال21علــى)
ملحوظارم حوهلا باإلضـافة إىل مقيـا  يـنص علـى ت العبـارة متثـل خطـأ يف ممارسـات املعلمـني )نعـم/ ال( وذلـ. حبكـم اتصـاهلم 

 املباشر باملعلمني يف امليدان. 
%( فمــا فـوذ مــن متوســط 51نسـبة )وأسـفرت عمليــة التحكـيم عــن اعتمـاد العبــارات )األخطـاء( الــيت حـازت علــى 

%( مـن متوسـط اسـتجابات 51استجابات اخلرباء احملكمـني، واسـتبعاد العبـارات )األخطـاء( الـيت حـازت علـى نسـبة أقـل مـن )
اخلرباء احملكمني.

 الصورة النهائية للقائمة:-ج
املــــوجهني. وصــــلت قائمــــة بعــــد إجــــراء التعــــديالت الــــيت أشــــار إليهــــا اخلــــرباء، واســــتخران النســــب املئويــــة الســــتجابات 

األخطـاء الشـائعة يف األهـداف التعليميـة الـواردة يف خطـط درو  الرتبيـة اإلسـالمية يف املرحلـة الثانويـة، إىل صـوررا النهائيـة مكونــة 
( أخطــاء، وحمــور: حمتــوى األهــداف 9( فقــرة )خطــأ(، تنــدرن اــت ثالثــة حمــاور هــي: حمــور صــياحمة األهــداف وتضــمن )28مــن )

( أخطـــاء. وبوصـــول القائمـــة بصـــوررا النهائيـــة يكـــون قـــد ب 9أخطـــاء، وحمـــور تنويـــع األهـــداف واديـــدها وتضـــمن)( 11وتضــمن)
اإلجابـة عـن السـؤال األول مـن أسـئلة الدراسـة الـذي يـنص علـى: مـا األخطـاء الشـائعة يف األهـداف التدريسـية املضـمنة يف خطــط 

الثانوية بأمانة العاصمة؟الدرو  اليومية ملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة 
أداة التحليل:-2

 ويف ضوء قائمة األخطاء الشائعة يف األهداف التدريسية السابق ذكرها ب إعداد أداة الدراسة املتمثلة يف استمارة التحليل.
ـــل:-أ خطـــط يف التدريســـية الـــواردة رـــدف عمليـــة التحليـــل إىل اديـــد نســـبة شـــيوع األخطـــاء يف األهـــداف  الهـــدف مـــن التحلي

 الدرو  اليومية ملعلمي الرتبية اإلسالمية )أفراد عينة الدراسة(، من خالل رصد تكرارارا وحساب النسب املئوية املمثلة هلا.
اعتمــدت الدراســة التحليليــة الكميــة حملتــوى خطــط الــدرو  اليوميــة يف دفــاتر التحضــري ملعلمــي مــادة الرتبيــة  وحــدة التحليــل:-ب

دراســـة( علـــى وحــديت: )الكلمـــة، والفقـــرة(، باعتبارهـــا أنســـب وحــدات التحليـــل لرصـــد األخطـــاء املتصـــلة اإلســالمية )أفـــراد عينـــة ال
. من منطلق أن اخلطأ يف صياحمة اهلـدف قـد يكـون يف كلمـة )الفعـل اإلجرائـي(، وقـد يكـون يف فقـرة )اهلـدف التدريسيةباألهداف 
 (.التدريسي

( فقــرة 28قائمــة املعــربة عــن األخطــاء الــواردة بــأداة التحليــل وعــددها )ب اديــد فئــات التحليــل بفقــرات ال فئــات التحليــل:-ج
 )خطأ(. 

ب التحليــل يف إ ــار فئــات التحليــل املعــربة عــن األخطــاء الشــائعة عنــد صــياحمة األهــداف التدريســية  ضــوابط عمليــة التحليــل:-د
و  اليوميـة ملعلمـي الرتبيـة اإلسـالمية )أفـراد واديدها. والتعريف اإلجرائي للخطأ، ويل التحليل  يع مفردات حمتوى خطط الدر 

الدراسة(، وب استخدام استمارات التحليل املعدة لرصد النتائج وتكرار كل خطأ.
 صدق أداة تحليل المحتوى:-هـ

يستمد صـدذ أداة التحليـل مـن صـدذ قائمـة األخطـاء يف األهـداف التدريسـية، وتعريفارـا اإلجرائيـة، واليـل عينـة مـن 
( خطـط... وتبـنّي مـن التحليـل أنـه  كـن تصـنيف األخطـاء عنـد 11خطط الدرو  اليومية ملعلمي الرتبية اإلسالمية بل  عـددها )

ذل. يتضــت صــالحية القائمـة لقيــا  مـا وضــعت لقياسـه، املتمثــل يف )األخطــاء يف اليـل األهــداف التدريسـية يف فئــات األداة، وبـ
 األهداف التدريسية(. 

 ثبات التحليل:-و
للتأكد من ثبات التحليل أتبع الباحث أسلوبني على النحو اآليت: 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 درو  اليوميـة لـدى معلمـي الثبات عرب الزمن: للتأكد من الثبات هبذه الطريقة، ب اختيار عينـة عشـوائية مـن دفـاتر اضـري الـ
 ( يوماً.  21( كراسة اضري  لتحليلها مرتني بفاصل زمي قدره )21الرتبية اإلسالمية )عينة الدراسة( بل  عددها )

  حسـاب معامــل الثبــات عــرب األشــخات: حيـث قــام الباحــث بتــدريب أحــد املعلمـني علــى اســتخدام قائمــة األخطــاء، مث قــام
يف خطـــط الـــدرو  اليوميـــة. واســـتخدم  التدريســـيةبتحليـــل األخطـــاء الشـــائعة يف األهـــداف علـــى حـــدة  الباحـــث واملعلـــم كـــلٌ 

 الباحث معادلة )هولسيت( حلساب معامل الثبات للتحليل بنوعيه: الثبات عرب الزمن، والثبات عرب األشخات.   
(. وبلغـت نسـبة االتفـاذ بـني 1.95لثبات التحليل بلغت قيمة معامل الثبات بـني التحليلـني األول والثـاين ) هولسيتوباستخدام معادلة 

ممــا يشــعر الباحــث باال مئنــان   ( وهــي نســب عاليــة تــدل علــى تــوفر درجــة عاليــة مــن الثبــات1.94احملللــني )الباحــث واحمللــل اآلخــر( )
لعملية التحليل، واحلصول على نتائج سليمة.

 اءات الدراسة الميدانية:إجر 
ملـدير عـام الرتبيـة والتعلـيم بأمانـة العاصـمة )صـنعاء(  احصل الباحث على خطاب من عمادة كلية الرتبية جبامعة صـنعاء موجهـ .1

لتسهيل مهمة الباحث. 
لدراســـة .حصــل الباحـــث علـــى خطـــاب مـــن مـــدير عـــام الرتبيـــة والتعلــيم بأمانـــة العاصـــمة موجـــه للمـــدار  باملوافقـــة علـــى إجـــراء ا2

 والتعاون من قبل املعلمني خدمة للبحث العلمي. 
.قام الباحـث بزيـارة مـدار  العينـة والتقـى مبـدير كـل مدرسـة، ومـن خـالل التنسـيق معـه ب االختيـار العشـوائي مـن معلمـي الرتبيـة 3

واختـــار خطـــيت در  يـــومي بشـــكل عشـــوائي مـــن دفـــرت التحضـــري لـــذل.  ،اإلســـالمية باملدرســـة، مث قـــام الباحـــث مبقابلـــة كـــل معلـــم
 ( معلمًا ومعلمة.131( خطة اضري لعدد )261املعلم، وقد حصل الباحث على )

 .قام الباحث بتحليل كل در  من الدرو  اليت جرى اختيارها وفقًا للبطاقة املعدة هلذا الغرض.4
 المعالجة اإلحصائية:

( وقـــد اســـتخدم spssالدراســـة واختبـــار فرضـــيارا ب ادخـــال البيانـــات يف احلاســـوب ومعاجلتهـــا بربنـــامج )لإلجابـــة عـــن تســـاؤالت 
 الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية:

ملعرفــة نســبة  لكــل فقــرة مــن فقــرات األداة املستخلصــة مــن دفــاتر اضــري معلمــي الرتبيــة اإلســالميةالتكــرارات والنســب املئويــة،  -
.التدريسيةيف األهداف درجة شيوع أخطائهم 

 هولسيت نسبة االتفاذ حلساب ثبات التحليل.  حساب معامل كوبر ملعرفة نسبة االتفاذ بني احملكمني، وحساب معامل -
( ملعرفــة داللــة الفــروذ بــني املتوســطات حملــاور األداة الثالثــة، t-testاختبــار ) املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري، وحســاب -

واألداة ككل.
 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:

إليهـــا الدراســـة فيمـــا يتعلـــق باألخطـــاء الشــــائعة يف  خلصـــتيتنـــاول هـــذا اجلـــزء بـــالعرض واملناقشـــة ألهـــم النتـــائج الـــيت 
األهــداف التدريســية لــدى معلمــي الرتبيــة اإلســالمية أثنــاء ختطــيط الــدرو  اليوميــة ودرجــة شــيوعها، وب عــرض النتــائج مرتبــة وفقــاً 

لرتتيب أسئلة الدراسة وذل. على النحو اآليت: 
 إجابة السؤال األول:

ء الشائعة يف األهداف التدريسية الواردة يف خطـط الـدرو  اليوميـة ملعلمـي الرتبيـة ينص السؤال األول على: ما األخطا
اإلسالمية يف املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة؟

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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لإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة الدراســة: ب حســاب التكــرارات والنســب املئويــة الســتجابات أفــراد الدراســة مــن 
ة مــن فقــرات االســتبانة، وأشــارت النتــائج إىل حصــول  يــع فقــرات القائمــة علــى نســبة تقــدير مــوجهي الرتبيــة اإلســالمية، لكــل فقــر 

( قــد حصــلت علــى 28( فقــرة مــن )22%(، وأظهــرت النتــائج أن )96%( و)71عاليــة جــداً مــن قبــل املــوجهني تراوحــت بــني )
ة موافقــة بــني متوســطة وعاليــة. ( فقــرات قــد حصــلت علــى درجــ6%( فــأكثر. يف حــني أن )85املوافقــة بــنعم علــى نســبة بلغــت )

هــذه القائمــة  وتعــد( عبــارة موزعــة علــى ثالثــة  ــاالت، 28قائمــة باألخطــاء الشــائعة مشــتملة علــى ) اديــدوبــذل. يكــون قــد ب 
إجابة عن السؤال األول الذي نصه: ما األخطاء الشائعة يف األهداف التدريسية الـواردة يف خطـط الـدرو  اليوميـة ملعلمـي الرتبيـة 

سالمية يف املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة؟ اإل
 ثانياً: اإلجابة عن السؤال الثاني:  

لإلجابــة عـــن الســـؤال الثـــاين مـــن أســـئلة الدراســـة الـــذي نصــه: مـــا نســـبة شـــيوع األخطـــاء يف األهـــداف التدريســـية لـــدى 
و  اليوميــة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية وحســاب معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة الثانويــة بأمانــة العاصــمة؟ ب اليــل خطــط الــدر 

التكــرارات والنســـب املئويـــة لدرجــة شـــيوع األخطـــاء يف األهــداف التدريســـية لـــدى أفــراد الدراســـة. لكـــل فقــرة مـــن فقـــرات اســـتمارة 
:( اآلتية، مصنفة تبعًا جملاالت األداة، على النحو اآليت3-1التحليل، وجاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلداول )

:التدريسيةالمجال األول: نسبة شيوع األخطاء المتعلقة بصياغة األهداف 
 (1جدول )

.التدريسيالتكرارات والنسب المئوية لألخطاء الشائعة لدى معلمي التربية اإلسالمية المتعلقة بصياغة الهدف 
الترتيب النسبةالتكرار فقرات األخطاء م

2%8766.9.أو مالحظتهااستخدام أفعال وجدانية يصعب قياسها 1
3%8666.2.إحمفال اديد شرة/ ظرف األداء املطلوب اقيقه2
3%8666.2.عدم مراعاة عبارة اهلدف ملكونات اهلدف التدريسي3
2%8766.9.إحمفال اديد احلد األد  ليداء املطلوب اقيقه4
1%9169.2.وجود أكثر من ناتج تعلمي يف عبارة اهلدف التدريسي5
5%6146.9.استخدام أفعال حمري قابلة للمالحظة والقيا  املباشر6
7%5341.8.تضمني عبارة اهلدف عبارات زائدة  كن االستغناء عنها7
4%7154.6.صياحمة أهداف بعيدة املدى ال  كن اقيقها يف حصة واحدة8
6%5844.6.اهلدف للمحتوى املطلوب يفاإلجرائي عدم مناسبة الفعل 9

%58.13 النسبة العامة جملال صياحمة اهلدف التدريسي

( أن  يــع أنـــواع األخطــاء الشــائعة املتعلقــة بصـــياحمة األهــداف التدريســية، ظهــرت يف األهـــداف 1يالحــع مــن اجلــدول)
%(، وبـني أد  69.2نسـبة خطـأ )احملددة يف خطط الدرو  اليوميـة ملعلمـي الرتبيـة اإلسـالمية بنسـب متفاوتـة. تراوحـت بـني أعلـى 

ولــذل. متثــل  يــع فقــرات احملــور   %(25%(، ووفقــاً للمعيــار الــذي اعتمدتــه الدراســة احملــدد بالنســبة املئويــة )41.8نســبة خطــأ )
 أخطاًء شائعة يف صياحمة األهداف التدريسية. 

ي يف عبـارة اهلـدف التدريسـي( إذ تكـرر وجـوده ويتبني من النتائج أن اخلطأ األكثر شيوعاً هو )وجود أكثر من ناتج تعلم      
 بــــــ ( املتعلقتـــــان4، 1%(، ويليـــــه يف شـــــيوع اخلطـــــأ الفقرتـــــان )69.2( معلمـــــاً وبنســـــبة )131( معلمـــــاً مـــــن بـــــني )91لـــــدى )

، إحمفـال اديـد احلـد األد  لـيداء املطلـوب اقيقـه( إذ تكـرر وجوديـا استخدام أفعال وجدانية يصعب قياسها أو مالحظتهـا)
( فقــد جاءتــا يف املرتبــة الثالثــة مــن حيــث 3، 2%(. أمــا الفقرتــان )66.9( معلمــاً وبنســبة )131( معلمــاً مــن بــني )87ى )لــد

%( من أفراد الدراسة. 66.2( معلماً ومعلمة وبنسبة )86ا  إذ تكرر ظهوريا يف خطط )منسبة شيوعه
املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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شـارها وشـيوعها بدرجـة متوسـطة هـي الفقـرات األخطاء اليت أشـارت نتـائج اليـل خطـط درو  أفـراد الدراسـة أن انت
%( مـن 46.9( معلمـاً وبنسـبة )61) ( ونصها: )استخدام أفعال حمري قابلة للمالحظة والقيـا  املباشـر( حيـث تكـرر لـدى6)

( 58( إذ تكـــررت لـــدى )عـــدم مناســـبة الفعـــل اإلجرائـــي للمحتـــوى املطلـــوب يف اهلـــدف( ونصـــها: )9أفـــراد الدراســـة. والفقـــرة )
( إذ تضــمني عبــارة اهلــدف عبــارات زائــدة  كــن االســتغناء عنهــا( الــيت تــنص علــى )7( معلمــاً. والفقــرة )131ن بــني )معلمــاً مــ

 ( معلماً خضعت خطط دروسهم اليومية للتحليل.131( معلماً من بني )53تكرر ظهورها لدى )
جـــود ضـــعف لـــدى املعلمـــني علـــى عـــام مـــع نتـــائج العديـــد مـــن الدراســـات مـــن حيـــث و  نتـــائج هـــذه الدراســـة بشـــكلٍ وتتفـــق     

اختالف ختصصارم يف صياحمة األهداف التدريسية للدر . 
المجال الثاني: نسبة شيوع األخطاء المتعلقة بمحتوى األهداف التدريسي:

 (2جدول )
التكرارات والنسب المئوية لألخطاء الشائعة لدى معلمي التربية اإلسالمية المتعلقة بمحتوى الهدف التدريسي.

الترتيبالنسبةالتكرار فقرات األخطاء م
5%4836.9 .وصف سلوك املعلم بداًل من سلوك املتعلم 11
1%5542.3.وصف عملية التعلم ونشا ه بداًل من ناتج التعلم 11
2%5341.8.بداًل من ناتج التعلم اديد موضوع الدر  12
6%4534.6.املتعلمنيتضمني خطة الدر  أهدافًا دون مستوى قدرات  13
7%4433.8.تضمني خطة الدر  أهدافا تفوذ قدرات املتعلمني 14
6%4534.6.سية أهدافًا ال ترتبط باحتياجات املتعلمنياتضمني اخلطة الدر  15
3%5241.1.ميول املتعلمنيال تراعي سية أهدافًا اتضمني اخلطة الدر  16
6%4534.6.باألهداف العامة للمنهجوضع أهداف إجرائية ال ترتبط  17
5%4836.9.صياحمة أهداف حمري واقعية تفوذ اإلمكانات املتاحة 18
4%5138.5.عدم ارتباة اهلدف التدريسي مبوضوع در  الرتبية اإلسالمية 19

%37.3 النسبة العامة جملال حمتوى اهلدف التدريسي

( أن  يـــع أنـــواع األخطـــاء الشـــائعة املتعلقـــة مبحتـــوى األهـــداف التدريســـية، ظهـــرت يف األهـــداف 2يالحـــع مـــن اجلـــدول)        
%(، وبــني 42.3احملــددة يف خطــط الــدرو  اليوميــة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية بنســب متقاربــة. تراوحــت بــني أعلــى نســبة خطــأ )

%( متثـــل  يـــع فقـــرات احملـــور 25تـــه الدراســـة احملـــدد بالنســـبة املئويـــة )%(، ووفقـــاً للمعيـــار الـــذي اعتمد33.8أد  نســـبة خطـــأ )
 أخطاًء شائعة لدى معلمي الرتبية اإلسالمية )أفراد الدراسة( تتعلق مبحتوى األهداف التدريسية. 

وصــف لــق بـــ )يتضـت مــن النتــائج أن نسـبة شــيوع  يــع األخطــاء هلـذا احملــور متوســطة، وكـان اخلطــأ األكثــر شــيوعاً هـو املتع        
( 12%(. وجــاء يف املرتبــة الثانيــة اخلطــأ رقــم )42.3( وبنســبة )55( إذ بلــ  تكــراره )عمليــة الــتعلم ونشــا ه بــداًل مــن نــاتج الــتعلم

( معلمـــاً، وبنســـبة 131( معلمـــاً مـــن بـــني )53( حيـــث ورد يف خطـــط )بـــداًل مـــن نـــاتج الـــتعلم اديـــد موضـــوع الـــدر املتعلـــق بــــ )
ســـية اتضــمني اخلطـــة الدر ( املتعلــق بــــ )16املرتبـــة الثالثــة مـــن حيـــث شــيوع األخطـــاء يف هــذا احملـــور اخلطـــأ )%(. وجــاء يف 41.8)

%( يف حـني يتبـني مـن 41.1( معلمـاً وبنسـبة )131( معلمـاً مـن بـني )52(  إذ ورد يف خطـط )ميـول املتعلمـنيال تراعي أهدافاً 
( املتعلقـة بـــ )وصـف سـلوك املعلــم 18، 11فضـة هــي الفقـرات )نتـائج الدراسـة أن األخطـاء الــيت حصـلت علـى نســب شـيوع منخ

( معلمــــاً وبنســــبة 48(، فقــــد ظهـــرت لــــدى)صــــياحمة أهــــداف حمـــري واقعيــــة تفــــوذ اإلمكانـــات املتاحــــةبـــداًل مــــن ســــلوك املـــتعلم( و)
( حيـث وردت هجوضع أهداف إجرائيـة ال تـرتبط باألهـداف العامـة للمـن( املتعلقة بـ )17%( من أفراد الدراسة. والفقرة )36.9)

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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تضـــمني خطـــة الـــدر  أهـــدافا تفـــوذ قـــدرات ( املتعلقـــة بــــ )14%( مـــن أفـــراد الدراســـة والفقـــرة)34.6( معلمـــاً وبنســـبة )45لــدى)
%( من أفراد الدراسة.33.8( معلمًا ومعلمة وبنسبة )131( معلمًا من بني )44(  إذ تكررت يف خطط)املتعلمني

لقة بتنوع مجاالت األهداف التدريسية ومستوياتها:المجال الثالث: نسبة شيوع األخطاء المتع
 (3جدول )

التكرارات والنسب المئوية لألخطاء الشائعة لدى معلمي التربية اإلسالمية المتعلقة بتنوع الـهدف التدريسي.
الترتيبالنسبة التكرارفقرات األخطاء م

2%7053.8.والمهارياالقتصار على المجال المعرفي دون المجالين الوجداني  20
1%7960.8.التركيز على المستويات الدنيا من األهداف المعرفية 21
9%4736.2.التركيز على المستويات العليا لألهداف المعرفية 22
4%6146.9.التركيز على المستويات الدنيا من األهداف الوجدانية 23
8%5340.8.اإلسالميةإهمال األهداف الوجدانية لدرس التربية  24
7%5441.5.إهمال األهداف المهارية )النفس حركية( للدرس 25
5%5945.4.التركيز على المستويات الدنيا من األهداف المهارية 26
3%6550.0.عدم شمولية أهداف الخطة لمحتوى درس التربية اإلسالمية 27
6%5643.1.لتحقيقها كاملةوضع أهداف ال تتناسب مع وقت الحصة  28

%46.5 النسبة العامة لمجال بتنوع الهدف التدريسي
( تفاوت نسبة شـيوع األخطـاء املتعلقـة بتنويـع األهـداف التدريسـية، تراوحـت بـني أعلـى نسـبة خطـأ 3يالحع من اجلدول)     

%(، فــإن 25%(، ووفقــاً للمعيــار الــذي اعتمدتــه الدراســة احملــدد بالنســبة املئويــة )36.2%(، وبــني أد  نســبة خطــأ )61.8)
الدراســـة( تتعلـــق بتنـــوع  ـــاالت األهـــداف التدريســـية. وتقـــع بـــني درجـــيت   يـــع فقـــرات احملـــور متثـــل أخطـــاًء شـــائعة لـــدى )أفـــراد

متثـــل نســـبة شـــيوع عاليـــة وهـــي %( فـــأعلى 51الشـــيوع )متوســـطة وعاليـــة(. فقـــد حصـــلت ثـــالث فقـــرات علـــى النســـبة املئويـــة )
( 6وحصــلت ) %( مــن إ ــايل فقــرات هــذا احملــور.33.3حســب النســبة الــيت تبناهــا الباحــث، ومتثــل هــذه الفقــرات مــا نســبته )

 %( من إ ايل فقرات احملور.  66.6فقرات على درجة شيوع متوسطة ومتثل نسبة )
ويتبني من النتـائج أن اخلطـأ األكثـر شـيوعاً وانتشـاراً بـني أفـراد الدراسـة هـو اخلطـأ املتعلـق بــ )الرتكيـز علـى املسـتويات الـدنيا      

( معلمــاً خضــعت خططهــم لعمليــة 131( معلمــاً مــن بــني)79و  )مــن األهــداف املعرفيــة( إذ بلــ  تكــرار وجــوده يف خطــط در 
االقتصـــار علـــى اجملـــال املعـــريف دون اجملـــالني ( املتعلـــق بــــ )21%(. وجـــاء يف املرتبـــة الثانيـــة اخلطـــأ رقـــم )61.8التحليــل، ونســـبة )
اد الدراسـة. وجــاء %( مـن أفــر 53.8( معلمــاً، وبنسـبة )131( معلمـاً مــن بـني )71( حيــث ورد يف خطـط )الوجـداين واملهـاري

عـدم يوليـة أهـداف اخلطـة حملتـوى در  الرتبيـة ( املتعلـق بــ )27يف املرتبة الثالثة من حيث شيوع األخطاء يف هذا احملور اخلطأ )
 %( من أفراد الدراسة. 51( معلماً وبنسبة )131( معلماً من بني )65(  إذ ورد يف خطط)اإلسالمية
( املتعلقــة بـــ 25لدراســة أن األخطــاء الــيت حصــلت علــى نســب شــيوع منخفضــة هــي الفقــرات )يف حــني يتبــني مــن نتــائج ا         

( معلمــاً الــذين خضــعت خطــط 131( معلمـاً مــن بــني )54(، إذ ورد يف خطــط )إيـال األهــداف املهاريــة )الــنفس حركيــة( للــدر )
إيـال األهـداف الوجدانيـة لـدر  الرتبيـة املتعلقـة بــ )( 24%( مـن أفـراد الدراسـة. والفقـرة)41.5دروسهم لعملية التحليـل، وبنسـبة )

املبالغــة يف ( املتعلقــة بـــ )22%(. والفقــرة )41.8( معلمــاً وبنســبة )131( معلمــاً مــن بــني )53يف خطــط ) ت(  إذ ورداإلســالمية
%( 36.2ومعلمــة و) ( معلمــاً 131( معلمــاً مـن بــني )47( إذ تكـررت يف خطــط )الرتكيـز علــى املســتويات العليـا ليهــداف املعرفيــة

من أفراد الدراسة. 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 إجابة السؤال الثالث:
( 1.15لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث مــن أســئلة الدراســة الــذي نصــه: هــل توجــد فــروذ ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )      

الثانويــة بأمانــة العاصــمة بــني متوســطات نســبة شــيوع األخطــاء يف األهــداف التدريســية لــدى معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة 
تعـــزى ملتغـــري )اجلـــنس واملؤهـــل واخلـــربة( ؟، ب وضـــع ثـــالث فرضـــيات، وســـارت الدراســـة يف عـــرض نتـــائج هـــذا الســـؤال علـــى هـــذا 

األسا . وفيما يأيت بيان ذل.:
 نتائج الفرضية األولى:

( بـني متوسـطي درجـة شـيوع 1.15تنص الفرضية األوىل للدراسة على أنه:)ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى )
يف خطـط الـدرو  اليوميـة ملعلمـي الرتبيـة اإلسـالمية يف املرحلـة الثانويـة بأمانـة العاصـمة الـواردة األخطاء يف األهـداف التدريسـية 

الختبار هذه الفرضية من فرضيات الدراسة ب حساب املتوسـطات احلسـابية لكـل  ـال مـن إناث(. و -تعزى ملتغري النوع )ذكور
( ملعرفـة داللـة الفـروذ بـني املتوسـطات. وجـاءت النتـائج كمـا t-test االت األداة الثالثة واحنرافارا املعيارية، وحساب قيمـة )

( اآليت:4هي موضحة يف اجلدول )
 (4جدول )

إناث(-لكل مجال ولألداة ككل تبعاً لمتغير الجنس )ذكور نحرافات المعيارية وقيمة )ت(المتوسطات الحسابية واال
مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد المتغير المحور

*0.0001 5.282 0.85701 5.667 60 ذكور صياغة الهدف  0.91105 4.844 70 إناث
محتــــــــــــــــــــــــــــوى 

الهدف
- 1.02456 3.633 60 ذكور

0.996-0.321  1.03969 3.814 70 إناث
- 0.89190 4.133 60 ذكور تنوع األهداف

0.575-0.566  0.98056 4.229 70 إناث
6023.0002.483851.5150.126ذكورالقائمة ككل 7022.2433.11348إناث

 يتضت من اجلدول السابق اآليت:
التدريســية ( بــني متوســطي درجــة شــيوع األخطــاء يف األهــداف 1.15وجــود فــروذ ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) -

( احملســـوبة t-testلـــدى معلمـــي الرتبيـــة اإلســـالمية ومعلمارـــا يف احملـــور األول املتعلـــق: بصـــياحمة األهـــداف، حيـــث بلغـــت قيمـــة )
تقــارب املتوســطات احلســابية للمجمــوعتني يف أدائهــم ملهــارة صــياحمة األهــداف  مــن وبــالرحمم( وهــي قيمــة دالــة احصــائياً. 5.482)

ممــا يعــي أن املعلمــني   الفــروذ كانــت لصــاه املعلمــات حيــث جــاءت متوســطات درجــة أخطــائهن أقــل مــن متوســط املعلمــني فــإن
 .  التدريسيةأكثر وقوعًا يف أخطاء صياحمة األهداف 

يف اضـــري الـــدرو  اليوميـــة التدريســـية توســـطي درجـــات شـــيوع األخطـــاء يف األهـــداف عـــدم جـــود فـــروذ دالـــة إحصـــائي اً بـــني م -
ملعلمـــي الرتبيـــة اإلســـالمية ومعلمارـــا يف املرحلـــة الثانويـــة بأمانـــة العاصـــمة، ويف حمـــوري: حمتـــوى اهلـــدف، وتنـــوع األهـــداف، واألداة  

(، وهــي قــيم حمــري دالــة 1.515(، )-0.575-(، )1.996-( احملســوبة علــى التــوايل: )t-testككــل(، حيــث بلغــت قيمــة )
ـــه: ال توجـــد فـــروذ ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى   حصـــائياً إ ممـــا يعـــي قبـــول الفرضـــية الصـــفرية للدراســـة الـــيت تـــنص علـــى أن
املضـمنة يف خطـط الـدرو  اليوميـة ملعلمـي الرتبيـة اإلسـالمية التدريسية ( بني متوسطي درجة شيوع األخطاء يف األهداف 1.15)

إناث(.-حلة الثانوية بأمانة العاصمة تعزى ملتغري النوع )ذكوريف املر 
 نتائج الفرضية الثانية:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( بــني متوســطي درجــة 1.15تــنص الفرضــية الثانيــة للدراســة علــى أنــه: )ال توجــد فــروذ ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )      
ملعلمـــي الرتبيـــة اإلســـالمية يف املرحلـــة الثانويـــة بأمانـــة شـــيوع األخطـــاء يف األهـــداف التدريســـية الـــواردة يف خطـــط الـــدرو  اليوميـــة 

حمــري تربــوي(. والختبــار الفرضــية الثانيــة مــن فرضــيات الدراســة ب حســاب املتوســط احلســايب -العاصــمة تعــزى ملتغــري املؤهــل )تربــوي
فـروذ بـني املتوسـطات. وجـاءت ( ملعرفـة داللـة الt-testلكل  ـال مـن  ـاالت األداة الثالثـة واحنرافارـا املعياريـة، وحسـاب قيمـة)

( اآليت:5النتائج كما هي موضحة يف اجلدول)
 (5جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لكل مجال ولألداة ككل 
 غير تربوي( -تبعاً لمتغير المؤهل )تربوي

االنحراف المتوسطالعددالمؤهلالمحور
المعياري

مستوى الداللة قيمة ت
صــــــــــــــــــــــــــــياغة 

الهدف
-1095.1470.95088تربوي

2.059-0.042* غيــــــــــــــــــــــــر 
تربوي

215.6191.02353
ـــــــــــــــــــــــــوى  محت

الهدف
1093.7431.03998تربوي

0.3100.757 غيــــــــــــــــــــــــر 
تربوي

213.6671.01653
تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

األهداف
1094.1930.94748تربوي

0.2220.825 غيــــــــــــــــــــــــر 
تربوي

214.1430.91026
10922.5962.70842تربوي القائمة ككل

0.0360.971 غيــــــــــــــــــــــــر 
تربوي

2122.5713.59960

يتضــت مــن اجلــدول الســابق: وجــود فــروذ دالــة إحصــائي اً بــني متوســطي درجــات شــيوع األخطــاء يف األهــداف التدريســية يف        
ة اضري الدرو  اليومية ملعلمي الرتبية اإلسالمية الرتبويني ونظرائهم حمـري الرتبـويني باملرحلـة الثانويـة بأمانـة العاصـمة، يف حمـور صـياحم

(. 1.15( وهـي قيمـة دالـة احصـائياً عنـد مسـتوى أقـل مـن )2.159( احملسوبة )t-testقيمة ) حيث بلغتاألهداف التدريسية 
وعلـــى الـــرحمم مـــن تقـــارب املتوســـطات احلســـابية بـــني الرتبـــويني وحمـــري الرتبـــويني يف درجـــات شـــيوع األخطـــاء يف صـــياحمة األهـــداف 

إال أن الفــروذ كانــت لصــاه املعلمــني الرتبــويني، حيــث جــاءت متوســطات درجــة أخطــائهم أقــل مــن متوســط املعلمــني  ،التدريســية
ورمبـــا يكـــون الفـــرت املتاحـــة  ممـــا يعـــي أن املعلمـــني الرتبـــويني أقـــل وقوعـــاً يف أخطـــاء صـــياحمة األهـــداف التدريســـية،  حمـــري الرتبـــويني

. وبالتـــايل ب رفـــا التدريســـيةت الرتبيـــة جعلـــتهم أكثـــر قـــدرة علـــى صـــياحمة األهـــداف أثنـــاء الـــتعلم يف كليـــايف للمعلمـــني الرتبـــويني 
 الفرضية األوىل من هذه الدراسة.

تنــوع و ، ، وحمتــواهالرتبــويني ونظــرائهم حمــري الرتبــويني يف حمــور اهلــدفعــدم وجــود فــروذ ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات       
(، 1.222(، )1.311( احملســــوبة علــــى يف احملـــــور الثــــاين: التـــــوايل: )t-testاألهــــداف، واألداة ككــــل(، حيـــــث بلغــــت قيمـــــة )

ممـا يعـي قبـول الفرضـية الصـفرية للدراسـة الـيت تـنص علـى:ت ال توجـد فـروذ ذات داللـة   (، وهي قيمة حمري دالة إحصـائياً 1.136)
( بــني متوســطي درجـة شــيوع األخطــاء يف األهـداف التدريســية املضــمنة يف خطـط الــدرو  اليوميــة 1.15إحصـائية عنــد مسـتوى )

حمري تربوي(.  -ؤهل )تربويملعلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية بأمانة العاصمة تعزى ملتغري امل
 نتائج الفرضية الثالثة:

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( 1.15تــنص الفرضــية الثالثــة للدراســة املرتبطــة بالســؤال الثالــث علــى أنــه: )ال توجــد فــروذ ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )       
بيـــة اإلســـالمية يف املرحلـــة بـــني متوســـطي درجـــة شـــيوع األخطـــاء يف األهـــداف التدريســـية الـــواردة يف خطـــط الـــدرو  اليوميـــة ملعلمـــي الرت 

قصــرية(. والختبــار هــذه الفرضــية ب حســاب املتوســطات لكــل  ــال مــن  ــاالت  -الثانويــة بأمانــة العاصــمة، تعــزى ملتغــري اخلــربة ) ويلــة
ـــة الفـــروذ بـــني املتوســـطات، وجـــاءت النتـــائج كمـــا هـــي موضـــح ة يف األداة الثالثـــة واحنرافارـــا املعياريـــة، وحســـاب قيمـــة)ت( ملعرفـــة دالل

( اآليت:6اجلدول)

 (6جدول )
قصيرة(-المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لكل مجال ولألداة ككل تبعاً لمتغير الخبرة )طويلة

مستوى الداللةقيمة تاالنحراف المعياريالمتوسطالعددالخبرةالمحور
- 0.96704 5.197 117 طويلة صياغة الهدف

0.929-0.354  1.05003 5.462 13 قصيرة
- 1.01760 3.709 117 طويلة محتوى الهدف

0.706-0.481  1.18754 3.923 13 قصيرة
- 0.85717 4.180 117 طويلة تنوع األهداف

0.186-0.853  1.53590 4.231 13 قصيرة
- 2.72794 22.513 117 طويلة القائمة ككل

0.952-0.343  3.88125 23.308 13 قصيرة

يتضت من اجلدول السابق: عدم جود فروذ دالة إحصائياً بني متوسطي درجـات شـيوع األخطـاء يف األهـداف التدريسـية       
يف اضــري الــدرو  اليوميــة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويــة بأمانــة العاصــمة ذوي اخلــربة الطويلــة واخلــربة القصــرية، ويف 

( احملسـوبة t-testتنوع األهداف، واألداة ككل(، حيث بلغت قيمة )و وحمتوى اهلدف،   يع حماور األداة:)صياحمة األهداف،
ممـــا يعـــي قبـــول   (، وهـــي قيمـــة حمـــري دالـــة إحصـــائياً -1.952-(، )-1.186-(، )-1.716-(، )1.929-علـــى التـــوايل:)

( بـني متوسـطي درجـة 1.15)تنص على أنه: ال توجد فروذ ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى  اليتالفرضية الصفرية للدراسة 
يف خطــط الــدرو  اليوميــة ملعلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف املرحلــة الثانويــة بأمانــة الــواردة شــيوع األخطــاء يف األهــداف التدريســية 

قصرية(. -العاصمة، تعزى ملتغري اخلربة) ويلة
 مناقشة النتائج:

األهداف التدريسية ودرجة شيوعها يف خطط الدرو  اليومية ملعلمي هدفت الدراسة احلالية إىل اديد األخطاء الشائعة يف       
حصـــائية بـــني متوســـطات نســـب شـــيوع إلالرتبيـــة اإلســـالمية يف املرحلـــة الثانويـــة بأمانـــة العاصمة)صـــنعاء(، ومعرفـــة داللـــة الفـــروذ ا

الدراسـة بشـكل عـام علـى ارتفـاع نسـب  ولقـد دلـت نتـائجاألخطاء يف األهداف التدريسية، تبعاً ملتغريات النوع، واملؤهل، واخلربة. 
، وتقـع بـني درجـيت الشـيوع عاليـة، ومتوسـطة. هـذه التدريسـيةشيوع أخطاء معلمي الرتبية اإلسـالمية باملرحلـة الثانويـة يف األهـداف 

هــارات نتيجــة عامــة ال تعــي أن  يــع معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يعــانون هــذا املســتوى مــن القصــور. ويعــزو الباحــث تــدين مســتوى م
إىل أحــد العوامــل اآلتيــة: قلــة اهتمــام معلمــي الرتبيــة اإلســالمية بصــياحمة التدريســية معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف صــياحمة األهــداف 

يف التدريســية أو ألهنــم حمــري مــدركني أساســاً ألييــة األهــداف  ،أو عــدم إعطــاء اضــري الــدر  الوقــت الكــايف التدريســية،األهــداف 
مية داخل الفصل الدراسي. توجيه العملية التعلي

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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وقــد تعــزى تلــ. النتيجــة إىل: ضــعف االرتبــاة بــني اجلانــب النظــري واجلانــب العملــي يف املقــررات الرتبويــة الــيت تعطــى للطــالب 
يف وإيــال اديــد الكفايــات واملهــارات الالزمــة للمعلــم الطالــب. أو أن املقــررات الرتبويــة الــيت تقــدم للطــالب املعلمــني  ،املعلمـني

بدرجــة كبــرية يف إكســاهبم مهــارات إعــداد الــدرو  اليوميــة. وقــد يعــود إىل الطريقــة الــيت يــتعلم هبــا  تســهماء فــرتة إعــدادهم ال أثنــ
يف املقــررات الرتبويــة وتقــدمي املعلومــات واملعــارف إلــيهم بصــورة حمــري وظيفيــة. وال يقــدم للطالــب أي توجيــه أو  املعلمــونالطــالب 
ولعــل هــذا لــه مــربره املتمثــل يف اميــل عضــو هيئــة التــدريس الواحــد أعــداداً هائلــة مــن الطــالب  ،أثنــاء فــرتة اإلعــداديف مســاعدة 

 األمر الذي يعيقه يف تدريبهم وتوجيههم كما ينبغي.
هــــ(، ودراســـة عبـــد العزيـــز 1411مـــن: عبـــد الـــرمحن الشـــعوان واجلـــرب) وتتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة كـــلٍ         

علــــي الكنــــدري:   ،م(1997)يف ودراســــة إبــــراهيم القرشــــي دراســــة  ،ه(1421ودراســــة حممــــد احلــــريب) ،هـــــ(1417الشــــائع: )
عبــد اهلل املعيقــل  ،م(1999شــكري نــزال ) ،م(2117حممــد عابــدين: ) ،م(2117م(، عبــد اهلل قبــاض: دراســة  يف) 2116)
عفاً لــدى أفــراد الدراســة يف صــياحمة م(، الــيت أظهــرت يف  ملهــا أن ضــ2111حممــد بــي خالــد، وآخــر: دراســة يف) ،م(2114)

أن أكثـر و األهداف التدريسية، والرتكيـز علـى األهـداف املعرفيـة، ويف مسـتويارا الـدنيا، وإيـال األهـداف الوجدانيـة واملهاريـة... 
يف إحمفــال اديــد احلــد األد  املطلـــوب لــيداء املطلــوب، مث الغمـــوض  :أنــواع أخطــاء صــياحمة األهـــداف التدريســية شــيوعاً هـــي

ــتعلم، والقابليــة للمالحظــة  ــتعلم، مث العموميــة وبعــد املــدى يف اهلــدف. ويوليــة  ــاالت ال الفعــل اإلجرائــي، مث وصــف نشــاة ال
األخطـاء الـواردة يف اخلطـط كانـت علـى الرتتيـب: عموميــة اهلـدف وحمموضـه، ووصـف سـلوك املعلـم، ووصـف عمليــة و والقيـا . 

 حلد األد  ليداء.التعلم، وازدواجية اهلدف، وإحمفال اديد ا
ـــزال )و م( 1998وختتلـــف نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة عمـــران حســـن )           ـــيت أظهـــرت 1999شـــكري ن م( ال

نتائجهــا يف بعــا جوانبهــا أن املعلمــني يتمتعــون بكفايــة يف صــياحمتها، وأن املعلمــني أظهــروا قــوة يف التــزامهم بــثالث خصــائص، 
مــة للرتبيــة، وصــياحمة اهلــدف بداللــة ســلوك الطالــب ولــيس ســلوك املعلــم، ويوليــة األهــداف هــي: االنســجام مــع األهــداف العا

 لعناصر التدريس األساسية. 
( بـني متوسـطات 1.15كما دلت النتائج املتعلقة بنتائج الفرضيات عدم وجود فـروذ ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )       

تبعــاً ملتغــريي التدريســية درجــة شــيوع األخطــاء لــدى معلمــي الرتبيــة اإلســالمية يف  يــع حمــاور الدراســة عــدا حمــور صــياحمة األهــداف 
 تربوي(. حمري  -إناث( واملؤهل )تربوي -النوع )ذكور
هــ(، ودراسـة عمـران حسـن 1417دراسـة عبـد العزيـز الشـائع: ) إليهـا خلصـتبذل. تتفق هذه النتيجة مع النتيجة اليت و          

م( أن متغــريات املؤهـل والــدورات التدريبيــة وسـنوات اخلــربة   تكـن عــاماًل مــؤثراً يف 1998م(، ودراسـة لطيفــة السـمريي: )1998)
وأنــــه ال توجــــد فــــروذ ذات داللــــة  ،م(1998صــــياحمة األهــــداف التدريســــية. ودراســــة عمــــران حســــن ) يف اســــني قــــدرة املعلمــــني

وأنــه توجــد فــروذ دالــة إحصــائياً بــني  ،م(1998إحصــائية يف مهــارة املعلمــني يف صــياحمة األهــداف التدريســية. لطيفــة الســمريي: )
 آراء العينة حول صعوبات تطبيق األهداف التدريسية، وحول تقومي األهداف التدريسية وفقاً ملتغري املرحلة واملؤهل.

م( الـــيت أظهـــرت أن هنـــاك فروقـــاً ذات داللـــة إحصـــائية يف درجـــة االلتـــزام 1999وختتلـــف مـــع نتـــائج دراســـة شـــكري نـــزال )       
 األهداف التدريسية ومعايريها حبسب متغريي اجلنس واخلربة التدريسية.خبصائص 
وأخرياً تبقى نتائج هذه الدراسـة حمـددة مبتغريارـا وإجراءارـا وعينتهـا، األمـر الـذي يقتضـي إجـراء املزيـد مـن الدراسـات هبـذا         

ارة املعلمــــني يف صــــياحمة األهــــداف الشـــأن وتوظيــــف إجــــراءات أخـــرى، وعلــــى عينــــات مــــن ختصصـــات  تلفــــة للوقــــوف علــــى مهـــ
التدريسية للدر  ألييتها يف توجيه نشاة املعلم واقيق األهداف املرجوة من العملية التعليمية.

 التوصيات:
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ويف ضــوء مــا أســفرت عنــه الدراســة احلاليـــة مــن نتــائج تتعلــق باألخطــاء لـــدى معلمــي الرتبيــة اإلســالمية باملرحلــة الثانويـــة يف       
 هداف التدريسية ودرجة شيوعها بينهم  كن تقدمي أهم التوصيات اآلتية:صياحمة األ

إعـادة النظـر يف مفـردات مقـررات  ـرذ التــدريس لـربامج إعـداد معلـم الرتبيـة اإلســالمية مبـا يكفـل االهتمـام بإكسـاب الطــالب  .1
 .التدريسيةاملعلمني مهارات صياحمة األهداف 

يف تـدريس الرتبيـة  التدريسـيةأثنـاء اخلدمـة علـى أسـاليب وأسـس الصـياحمة اجليـدة ليهـداف يف تدريب معلمي الرتبية اإلسالمية  .2
 اإلسالمية.

ضـــرورة اهتمـــام مشـــريف الرتبيـــة اإلســـالمية بتحضـــري الـــدرو  اليوميـــة وإعطائـــه وزنـــاً أكـــرب ضـــمن بطاقـــة تقـــومي األداء الـــوظيفي  .3
 للمعلم.

الدراســة واختاذهــا مــدخاًل لتعلــيمهم وتنميــة مهــارارم وأساســاً للتغذيــة  االهتمــام بتصــحيت أخطــاء املعلمــني الــيت أظهررــا نتــائج .4
 الراجعة.

أثنــاء الرتبيـة العمليــة، هبــدف تـدريب الطــالب املعلمــني علـى مهــارات التــدريس ومنهــا يف العمـل علــى توظيــف التـدريس املصــغر  .5
 .التدريسيةمهارات صياحمة األهداف 

ــــاء اإلجــــازة الصــــييف  -عقــــد دورات تدريبيــــة .6 لتــــدريب الطــــالب املعلمــــني املتخــــرجني لتــــدريبهم علــــى مهــــارات صــــياحمة -فيةأثن
الواجب تضمينها الدرو  اليومية. التدريسيةاألهداف 
المقترحات:

استكمااًل جلهود هذه الدراسة يقرتد الباحث اآليت:
 التدريس.إجراء دراسة مشاهبة للتعرف اجتاهات املعلمني حنو استخدام األهداف التدريسية يف عملية  .1
درجـة ممارسـة املعلمـني ملهـارات صـياحمة األهـداف التدريسـية يف الصـفوف واملراحـل الدراسـية  إيلإجراء دراسة مشاهبة للتعـرف  .2

األخرى ويف مقررات تدريسية معينة.
العالقة بني مستوى اضري معلمي اإلسالمية والتحصيل الدراسي لطالبه. إيلإجراء دراسة للتعرف  .3
 تحليل خطط الدرو  اليومية ملعلمي الرتبية اإلسالمية مبراحل تعليمية أخرى.القيام بدراسة ل .4
 يف احملافظات األخرى باجلمهورية اليمنية. التدريسيةالقيام بدارسة تقومي لواقع استخدام األهداف  .5
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 م(:  رذ واجتاهات التدريس العامة، مكتبة الرشد، الرياض.2118عبد الرحيم دفع السيد عبد اهلل حممد ) .21
وكية ومـدى اسـتخدامهم هلـا، ه(: مدى معرفة معلمـي العلـوم الشـرعية باملرحلـة الثانويـة ليهـداف السـل1417عبد العزيز الشائع ) .21

 جامعة املل. سعود.-رسالة ماجستري ) . م(، كلية الرتبية
م(: دراسة اليلية ليهداف السلوكية الواردة يف اخلطط الدراسية ملعلمي العلـوم الشـرعية واللغـة 2114عبد اهلل بن سعود املعيقل ) .22

(، 1(، العـدد )16لقرى للعلوم الرتبوية واالجتماعيـة واإلنسـانية، اجمللـد )العربية يف املدار  الثانوية مبدينة الرياض،  لة جامعة أم ا
.413.  383-351ت ت

م(: اليــل األهــداف الســلوكية املضــمنة يف اخلطــط الدراســية للمعلمــني مبــدار  املــرحلتني االبتدائيــة 2117عبــد اهلل عبــا  قبــاض ) .23
168-137،  لس النشر العلمي، جامعة الكويت، ت ت(21( مج )84واملتوسطة مبكة املكرمة، اجمللة الرتبوية، ع )

 ، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع.   4عزت جرادات، وآخرون )د.ت(: التدريس الفعال، ة .24
م(: مــدى متثيــل أهــداف تــدريس العلــوم يف دفــاتر اضــري الــدرو  ملعلمــي العلــوم بدولــة الكويــت، 2116علــي حبيــب الكنــدري ) .25

 .98-69(،  لس النشر العلمي، جامعة الكويت، ت ت21مج )( 84اجمللة الرتبوية، ع )
م(: دراسة العالقة بني املتغريات املتعلقة باجتاه معلمـي اللغـة العربيـة باملرحلـة اإلعداديـة حنـو تنفيـذ األهـداف 1998عمران حسن ) .26

.286-262(، ت ت14) 2جامعة أسيوة، –السلوكية وبني مهارارم يف صياحمتها،  لة كلية الرتبية 
 م(: التدريس ت مبادئ، مفاهيم،  رائقت، عمان، مؤسسة الطريق للنشر والتوزيع.2114فوزي أمحد محدان  ارة ) .27
 القاهرة، عا  الكتب. 1م(: مناذجه ومهاراته، ة2113كمال زيتون: التدريس ) .28
مكـة املكرمــة مـن وجهـة نظــر م(: تقــومي اسـتخدام األهـداف السـلوكية يف مــدار  تعلـيم البنـات يف 1998لطيفـة صـاه السـمريي ) .29

 . 75-25جامعة الكويت، ت ت-(  لس النشر العلمي48(، ع)12املعلمات، اجمللة الرتبوية، مج)
م(: مدى ارتبـاة األهـداف السـلوكية ملوضـوعات مقـرر علـم الـنفس ألهـداف املقـرر احملـدد للصـف 2115لطيفة صاه السمريي ) .31

.  34-11(، ت ت1) 6 لة العلوم الرتبوية والنفسية. جامعة البحرين،  الثاين ثانوي يف اململكة العربية السعوديةت.
 م(: تدريس الرتبية اإلسالمية ت األسس النظرية واألساليب العمليةت، عمان، دار املسرية.2114ماجد زكي اجلالد ) .31
ية مبنطقـة أهبـا:  لـة جامعـة م(: اجتاهات معلمي املرحلة املتوسطة حنو استخدام األهـداف السـلوك2114مبارك بن سعيد محدان ) .32

. 117-49(. ت ت3( العدد )2املل. خالد للعلوم الشرعية والعربية واإلنسانية، اجمللد )
 م(:  رذ تدريس الدراسات االجتماعية، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع.2117حممد إبراهيم قطاوي ) .33
رحلـة االبتدائيـة العليـا األهـداف السـلوكية ومـدى تضـمينها ه(: مدى معرفة معلمي الرياضـيات بامل1421حممد بن صنت احلريب ) .34

 جامعة املل. سعود.-خطة الدر ، رسالة ماجستري ) . م(، كلية الرتبية بالرياض
م(: درجــة ممارســة معلمــي املرحلــة األساســية ملهــارات صــياحمة األهــداف الســلوكية، 2111حممــد ســليمان بــي خالــد وإيــاد محادنــه ) .35

.645-619(، ت ت1(، ع )19ية، مج ) لة اجلامعة اإلسالم
املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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م(: 2116حممد صابر سليم، وىيي عطية سليمان، وفايز مراد مينا، ويسري عفيفي، وحسن سيد شـحاتة، وحمسـن حامـد فـران ) .36
 بناء املناهج وختطيطها، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع.

درو  الطلبــة املعلمــني يف أكاد يــة القــا ّي إلعــداد م(: اليــل األهــداف الســلوكية يف خطــط 2117حممــد عبــد القــادر عابــدين ) .37
.231-197( تشرين األول، ت ت11املعلمني،  لة جامعة القد  املفتوحة، العدد )

م(: أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي، عمان، دار املسرية.2114حممد حممود اخلوالدة ) .38
صياحمة األهداف السلوكية واملهارات التدريسية، الرياض، دار ابن اجلوزي. ه(: دليل املعلم إىل 1416حممد مرزوذ ) .39
 ه(:  رذ تدريس العلوم بني النظرية والتطبيق، الرياض، مكتبة الرشد للنشر.1427حممد جنيب عطيو ) .41
، 2مية، ةم(: أســـاليب تـــدريس الرتبيـــة اإلســـال2111حممـــد هاشـــم ريـــان، حممـــود الشـــبا ات، إبـــراهيم محـــدان، حمـــازي القوا ـــة ) .41

 القاهرة، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القد  املفتوحة.
ه(: تقدير احتياجات معلمات العلوم للمرحلة املتوسـطة يف مهـارات اديـد وصـياحمة األهـداف 1415م  بنت علي القحطاين ) .42

ية الرتبية للبنات جبدة. واستخدامها يف إعداد خطة الدر ، رسالة ماجستري ) . م(، كل
م(: األهداف السلوكية: اديدها. مصادرها. صياحمتها. تطبيقارا، الرياض، مكتبة العبيكان.1998مهدي سا  ) .43
م(:  رائق تدريس الرتبية اإلسالمية وأساليبها العملية، الكويت، مكتبة الفالد.2113ناصر اخلوالدة، وىيي عيد ) .44
 فعال للعلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية يف ضوء الكفايات التعليمية، دار البالد.ه(: التدريس ال1412هالة خب  ) .45
م(: دراسـة اليليـة حملتـوى اضـري الـدرو  لـدى معلمـي العلـوم باملرحلـة املتوسـطة بالعاصـمة 1429ىيع بن إبراهيم ىيع عسريي ) .46

جامعة أم القرى. – املقدسة، يف ضوء معايري  تارة، رسالة ماجستري ) . م(، كلية الرتبية
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