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هدفت هذه الدراسة إىل دراسة خطط معلمي  اللغة اإلجنليزية يف جمال التحضري اليومي للدروس 
األهـداف  : لصف العاشر فيما يتعلق مبالءمة عدد من عناصر اخلطة  التدريسـية اليوميـة مثـل   ل

مت تطـوير  , لتحقيق هذا الغـرض . واألساليب واألنشطة والتقومي والوقت والواجبات واملالحظات
من معلمي اللغة اإلجنليزية للصف ) 60(قائمة لتحليل حمتوى اخلطط وإجراء مقابالت مع : أداتني مها

وقد حاولت الدراسة اإلجابـة عـن األسـئلة    . العاشر يف املدارس احلكومية يف مديرية عمان الثانية
البحثية التالية املتعلقة باملظاهر العامة للخطط التدريسية اليومية ملعلمي اللغة اإلجنليزية للصف العاشر 

بة اخلطط اليومية تعزى إىل يف مديرية عمان الثانية وإمكانية  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كتا
خربات املعلمني واملشكالت اليت يوجهها معلمو اللغة اإلجنليزية للصف العاشر يف إعـداد اخلطـط   
التدريسية اليومية  واالقتراحات اليت يقدمها معلمو اللغة اإلجنليزية للصف العاشر لتطوير مهارام يف 

خطة تدريسـية  ملعلمـي اللغـة    ) 101(من  تألفت عينة الدراسة. جمال التحضري اليومي للدروس
املتوسـطات  : لتحليل هذه اخلطط مت استخدام مقاييس إحصـائية مثـل  . اإلجنليزية للصف العاشر

  . واالحنرافات
وقد بينت النتائج أن معلمي اللغة اإلجنليزية اظهروا اهتماما بصـياغة األنشـطة واإلجـراءات    

وقد كشفت النتائج أن معلمي اللغـة  . بشكل مناسب التعليمية على الرغم من أا مل تكن مصوغة
مل يهتموا حبسن صياغة األهداف وطرق التقومي وتوزيع الوقت , بشكل عام, اإلجنليزية للصف العاشر

كذلك مل تظهر النتائج وجـود فـروق ذات داللـة    . والواجبات البيتية والتقييم الشخصي للدرس
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وقد كشفت املقابالت مع املعلمـني يف  . خربات املعلمنيإحصائية يف كتابة اخلطط اليومية تعزى إىل 
عينة الدراسة أن من أهم املشكالت اليت تواجههم عند التخطيط للدرس تتمثـل بقصـر الوقـت    
ومراعاة الفروق الفردية وصياغة األهداف والفجوة بني اخلطط املوضوعة وتطبيقها يف الغرفة الصفية 

. يط اليومي للدرس وكذلك يف حتديد أساليب التقومي املناسـبة وندرة التعاون بني املعلمني يف التخط
واقترح املعلمون أن يتم إعطائهم وقتا إضافيا للتخطيط وان يتفق مشريف اللغة اإلجنليزية على قائمـة  

  .لتقومي هذه اخلطط والتعاون بني املعلمني يف عملية التخطيط للدروس

 
ة اإلجنليزية يف وزارة التربية والتعليم بتطوير أسا يف ضوء نتائج الدراسة يوصى بقيام مشريف اللغ

ليبهم يف تدريب املعلمني ومعاجلة مشكالم يف عملية التخطـيط للـدروس واخنـراطهم يف ورش    
متخصصة بذلك واألخذ مبالحظات املعلمني واقتراحام لتطوير خططهم اليومية وأخـرياً تشـجيع   

الالباحثني على املزيد من البحث يف هذا ا   .  
  

 

  »29/11/2006ت الموافقة على نشره بتاريخ صدرو  26/6/2006وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ «


