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  א
  

ـ كلية التربية بعـربي   اخلرجيات يف طالباتالاجتاهات  تعرفالدراسة إىل  دف ديب األ نياليف ا
 :نياليف اومعلمات مدارس التعليم األساسي يف منطقة الظاهرة جنوب  ،رابعةالسنة من ال علميالو
، وبيان أثر متغريات اـالني  بسلطنة عمان حنو ختطيط الدروس وفق املنهج السلوكي ثاينالول واأل

  .، يف هذه االجتاهات)قبل اخلدمة ويف أثنائها(األديب والعلمي، ومرحلة ما 
ما اجتاهات معلمـات التعلـيم   : ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، املتفرعة عن السؤال الرئيس التايل

الني  ثاينالول واأل :نيالاألساسي يف ايف منطقة الظاهرة جنوب، وطالبات كلية التربية بعربي يف ا
 تبانه مكونة مناألديب والعلمي السنة الرابعة حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس، أعدت اس

ختطيط األهداف ، وحتليل احملتوى التعليمي، وختطـيط األنشـطة   : بنداً متثل أربعة حماور هي ) 39(
وجرى تطبيقها يف الفصل الثاين من العـام الدراسـي   . التعليمية ووسائلها، وختطيط أساليب التقومي

+  طالبـة  148بة معلمة وطال) 209(على عينة من املعلمات والطالبات بلغت  2004/2005
من جمتمع الدراسة الذي مشل مجيع طالبات السنة الرابعة %) 29,3( معلمة وشكّلت ما نسبته61

طالبة، ومجيع معلمات التعليم األساسـي يف املنطقـة   ) 412(أديب وعلمي يف الكلية والبالغ عددهن 
ـ ) 302( البالغ عددهن  ات الكلـي لـألداة   من معلمات االني األول والثاين، وكان معامل الثب

وبعد معاجلة البيانات إحصائياًً وحتليلها توصلت الدراسـة  ). 0ر80(باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ 
  :إىل النتائج التالية

يف ختطيط الـدروس، إذ   حنو املنهج السلوكي واملعلمات اجتاهات اجيابية لدى الطالبات هناك* 

                                           
  .كلية التربية، جامعة دمشق، مدرس يف قسم املناهج وأصول التدريس ∗
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وسط الكلي للمقياس أعلى من متوسط الفرضـية،  بلغت متوسطات تقديران يف كل حمور ويف املت
  .الذي ميثل االجتاه والدرجة احملايدة للمقياس

تقديرات االجتاه لدى كل من الطالبات واملعلمات  اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك* 
  .يف كل حمور ويف املتوسط الكلي للمقياس حنو املنهج السلوكي

املنـهج   حنـو  تقديرات االجتاه لدى الطالبـات  اتبني متوسط فرق دال إحصائياًً ليس هناك* 
يف كل حمور ويف املتوسط الكلـي  ) أديب وعلمي(متغري اال عزى إىل ي يف ختطيط الدروس السلوكي
  .للمقياس

السلوكي يف  جهناك فرق دال إحصائياًً بني متوسطات تقديرات االجتاه لدى املعلمات حنو املنه* 
يف املتوسط الكلي للمقياس، ويف حمور احملتـوى  ) أديب وعلمي(إىل متغري اال ختطيط الدروس يعزى 

لصاحل معلمـات اـال   ) 0.05(التعليمي، فقد كان هناك فرق دال إحصائياًً عند مستوى داللة 
األديب، يف حني مل يكن هناك فرق يف حماور ختطيط األهداف واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب 

  .ل على حدةالتقومي ك
تقديرات االجتاه لدى كل  اتبني متوسط )0.05(عند مستوى داللة  فرق دال إحصائياًً هناك *
يف ختطيط الدروس يف املتوسط الكلـي   املنهج السلوكيحنو ديب األال يف اعلمات املطالبات والمن 

ائياًً عنـد مسـتوى   للمقياس لصاحل املعلمات، وكان يف حمور حتليل احملتوى التعليمي فرق دال إحص
أما يف حماور األهداف واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب  .لصاحل املعلمات أيضاً) 0.05(داللة 

  .التقومي فليس هناك فرق دال إحصائياًً
تقديرات االجتاه لدى  اتبني متوسط) 0.05(عند مستوى داللة  إحصائياًًفرق دال  هناك* 
  :كل من

  .معلمات االجتماعيات واللغة العربية واإلسالمية ـ اال األول الذي يضم
  . ـ واال الثاين الذي يضم معلمات الرياضيات والعلوم

يف ختطيط الدروس يف املتوسط الكلـي   حنو املنهج السلوكي هاال العلمي ومعلمات طالباتـ و
إحصـائياًً عنـد    للمقياس لصاحل الطالبات، وظهر يف حمور األنشطة والوسائل التعليمية فـرق دال 

أما يف حماور ختطيط األهداف وحتليل احملتوى التعليمي . لصاحل الطالبات أيضاً) 0.05(مستوى داللة 
  .وأساليب التقومي كل على حدة فليس هناك فرق دال إحصائياًً بني طالبات اال العلمي ومعلماته

 اال األديب  ى كل من طالباتتقديرات االجتاه لد اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك* 
يف ختطيط الدروس يف كل حمـور ويف   حنو املنهج السلوكي ومعلماته علميالال اوطالبات  هومعلمات
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  .املتوسط الكلي للمقياس

  مقدمة -1
عد التدريس عملية معقدة ال ميكن أن حتقق جناحات جيدة مبعزل عن التخطيط اجليـد،  ي

طقية للعمل التدريسي، يتحمل املعلم مسـؤولية رئيسـة يف   ويعد التخطيط نقطة البدء املن
ويعـد  . لمواد الدراسية اليت يدرسها على أساس من الترتيب والتنظيم والرقابـة لالتخطيط 

ملعلم، وذلك الن إتقان تلك املهارة يتطلـب  لدى  اختطيط الدرس من املهارات األساسية 
ف التعليمية احملددة والواضحة، وحتليل األهدا صوغإجادة الكثري من مهارات التدريس مثل 

حمتوى املادة الدراسية وتنظيم تتابع اخلربات، وتصميم األنشطة ووسائل تعليمها واختيـار  
  .أساليب التقومي استراتيجيات التدريس املناسبة واختيار

ليس هناك اتفاق بني املعلمني على على الرغم من أمهية ختطيط الدرس، ف"يقول جابر، و
حيد مـن   ،حبجة أن ذلك ، يعترض بعض املعلمني على التقيد ا،خبطة معينة للدرس التقيد

أن عملية ختطيط  ،اآلخر همكما يرى بعض. حرية املعلم، ويقلل من تلقائية العملية التعليمية
ـ على الرغم من . اأن يتدخل فيهألحد الدرس أمر خيص املعلم وحده وال ينبغي  ن إذلك ف

من مرونة الدرس  دحتعلى حركة املعلم،  يعين أن تكون اخلطة قيداً أمهية ختطيط الدرس ال
اعتباره إجياد بدائل متنوعة تيسـر العمليـة   بن التخطيط اجليد للدرس يأخذ إوتلقائيته، بل 

التعليمية، مما يوفر املرونة الكافية للمعلم، كذلك بإمكان املعلم، بل من واجبه أن يعدل يف 
ليست اخلطة أكثر من إطار منـهجي حيمـي   . أثناء املمارسة الفعلية اخلطة مبا يراه مالئماً

جـابر جـابر   " (العملية التعليمية من العشوائية اليت حتدث يف كثري من املمارسات التربوية
  .)102، ص1997وآخرون،

 .ن اخلطة اجليدة مثل الفكرة اجليدة تربز قيمتها وأمهيتـها باملشـاركة  إ: "ويضيف جابر
ن عملية التخطيط عملية مشتركة يتعاون فيها الزمالء ويتبادلون األفكار لذلك جيب أن تكو

وعلى الرغم من ندرة البحوث املتعلقة بتخطيط الدروس، فان التراث التربوي . واملقترحات
 "تنمية مهـارة ختطـيط الـدرس    علىميكن أن ميدنا ببعض األفكار املناسبة، اليت تساعدنا 

  ).102، ص1997،املرجع السابق(
عملية إعداد اخلطط التدريسية بأنواعهـا املختلفـة ليسـت     نّأ"وتشري الفتالوي إىل،  

3



آصف حيدر . د ..………….............................................تقويم اتجاهات معلمات التعليم األساسي 

  يوسف
  

  

  

 

 

من املعلمني يصادفون صـعوبات يف التخطـيط    كثرياً ، إذ يالحظ أنّبالعملية السهلة دائماً
ن تتفـاوت  أومن البديهي  .الفعال ألنشطة تدريسهم لتحقيق أهداف تعليمية ونتائج أفضل

فر لدى املعلمـني مـن معرفـة    اودرجتها باختالف ما يتوالصعوبات يف نوعيتها 
م من إعداد اخلطط التدريسية فمن املعلمني من يضـع اخلطـط يف   اوكفاية، متكن

". صورة رؤوس أقالم وبعضهم من يفصل بكتابتها، ومنهم من يعزف عن وضـعه 
  ).172ص ،2003، الفتالوي(

األساليب ، األهداف السلوكية: (خطة الدرس إىل ثالثة عناصر رئيسة، يقسم هويدي"و
، املعلومات األولية: هيىل عناصر ثانوية أخرى إو). التقومي، ووالوسائل واألنشطة التعليمية

  ).85، ص2002هويدي، ". (املالحظات ،الزمن ،اخلامتة ،احملتوى الدراسي ،فزةالتهيئة احمل
ة اجليـدة ال  أن اخلط يرى هولكن. شكل حمدد لكتابة خطة الدرس وجود" جابر نفيوي
 األهـداف  :وهـي  األساسية فيهـا،  املكونات فراتو مبدى وإمنا بقصرها، أو بطوهلا تقاس

التقـومي،   لتعليمية،ا واملواد الوسائل االستراتيجيات، التعليمية، األنشطة التعليمية، احملتوى،
  )107، ص1997جابر،". (التعيينات

من الضروري أن ينوع املعلمـون يف  ويرى الباحث حبكم جتربته يف التربية العملية أن  
جماالت األهداف ومستوياا، إذ كان التركيز على املستويات الدنيا لألهداف، وهنا يتفـق  
الباحث مع ما ورد سابقاً بضرورة تنوع األهداف مبا يتناسب واحملتوى التعليمي، وكذلك 

مال املدارس حاليـاً، يف  األمر، فيما يتعلق بالواجبات املرتلية إذ نلحظ غياا عن جدول أع
ظل نظام التعليم األساسي الذي تتركز أنشطة التلميذ فيه باملدرسة دون إعطاء االهتمـام  

ونعتقد أن ذلك يضعف من اجتاهات التالميذ وارتباطهم . واملتابعة ملا يقوم التالميذ يف املرتل
  .باملادة العلمية

على خمتلـف الصـعد إىل إجـراء     من ناحية أخرى أدت التغريات املتسارعة يف العاملو
 مراجعة لألهداف العامة واخلاصة للتربية، فكان االهتمام على مستوى اخلليج العريب منصباً

عقد املركز العريب للبحوث التربوية لدول اخللـيج   إذعلى دراسة املنهج،  1983منذ عام 
لندوة جمموعة وقد عرضت ا العريب ندوة حول ترمجة األهداف العامة إىل أهداف سلوكية،
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من املسوغات واملربرات العتماد األهداف السلوكية ألا تتالءم والبيئة االجتماعية لـدول  

إال أن موضوع األهداف السلوكية ال يزال . )1983تقرير الندوة العلمية، ( اخلليج العريب
مـن   يعترب حىت اآلن من املوضوعات اليت تلقى القبول والتأييد من جهة واملعارضة والرفض

ولقد كانت احملاوالت األوىل يف جمال األهداف السلوكية قد انطلقـت منـذ   . جهة أخرى
بالتغيريات السلوكية  1913عام  Thorndikeاهتم ثورندايك "فقد  .بداية القرن العشرين
يف استخدام األهداف السـلوكية يف   هدور علم النفس وإسهامات أمهيةالقابلة للقياس وأكد 

م لتحديد 1915عام ) Charters Miller( ك بادر كل من شارترز وميلرالتعليم، وبعد ذل
، 1985رجـب،  ( "أهداف التعليم بأسلوب حتليل أخطاء املتعلم يف شكل عبارات حمددة؛

  .)57ص
ح أكد أمهية حتديد األهداف بعبارات توض إذ" م1949عام  Tylerوكذلك فعل تايلور 

  ).64، ص 1982تايلور، ". (نيأنواع السلوك املراد تنميتها لدى املتعلم
يهتم  لتصنيف األهداف السلوكية وأصدروا كتاباً نظاماً Bloom بلوم وزمالؤه" ووضع

يف جمـال األهـداف    وانتشاراً بتصنيف األهداف السلوكية، ويعترب تصنيفه األكثر شيوعاً
  ). 12، ص1985 بلوم وآخرون،(" لشموليته؛ السلوكية نظراً

لوكية يف جمال التعلـيم  ـىل أمهية حتديد األهداف السإ 1958وأشار سكنر عام 
ة ختطـيط التعلـيم   ـية ال ميكن جتاوزها يف عمليـاسـاملربمج وأكد أا خطوة أس

  ) Tumposky 1998,290-310 . (هاملربمج وتنفيذ
 من الباحثني يف جمال األهداف السلوكية نيجمموعتإىل ظهور  )1982،األمحد(يشري "و

واستخدامها يف ااالت التربوية وتباينت اجتاهام حنـو اسـتخدام   يات خالل فترة الستين
األهداف السلوكية حتقق عددا من الغايات يف  أنّ ،اموعة األوىل ترى. األهداف التعليمية

فمـن   وقد أيدها بشدة ميجر وجانييـه . املنهاج والتعليم والتقومي: همة هيمثالثة جماالت 
األهداف التربوية والتعليميـة   إىلالسلوكية للمربني بالتعرف  حيث املنهاج تسمح األهداف

لتعليم تسهل يف او .حتديد ما جيب متابعته أو تعديله أو االستغناء عنه علىاملناسبة وتساعد 
  .األهداف السلوكية عملية ختطيط املادة واإلجراءات التعليمية ذات الصلة وتنفيذها

لسلوكية تساعد على توفري الوسائل الالزمة للتعرف أما ما يتعلق بالتقومي فان األهداف ا
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إىل مدى حتقق األهداف التربوية اليت يهدف املنهاج إىل حتقيقها وذلك بسبب ما متتاز بـه  
  .)38،ص 2002هويدي،." (من إمكانية املالحظة والقياس

فعاليـة   يفأن استخدام املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس يزيـد   املؤيدون هؤالءيرى 
لتخطيط اليومي للدروس، ألنه يساعد على حتديد مسار األنشطة اليت يقوم ا الطلبة خالل ا

املواقف التعليمية املختلفة ويؤكدون أمهية استخدامها يف جمال التعليم الفردي، وهذا ما تشري 
  ).96-69، ص م2000عمار، (إليه دراسة 

استخدام األهداف السـلوكية يف   اموعة الثانية من الباحثني على" يف حني حيفظ أفراد
بتوجيه بعض االنتقادات على الصياغات السلوكية لألهداف، ومـن   واالتعليم الصفي وقام

 Klousmeierوكلوزماير  ,1975Goodwinالذين انتقدوها وعارضوا استخدامها جودوين
  :وقد خلصا هذه االنتقادات مبا يلي

ة املباشرة والفورية ومل النتاجات تركز األهداف السلوكية على النتاجات التعليمي 
  .غري املباشرة والبعيدة املدى اليت قد تتطلبها العملية التربوية

تهتم بالسـلوك البسـيط   لاجلانب السطحي للطالب  أمهيةتؤكد األهداف السلوكية  
القابل للمالحظة والقياس ومل العمليات العقلية الداخلية األساسية القائمة وراء هذا 

 .همةالنتائج البسيطة الظاهرية ومل النتائج العميقة وامل أمهيةأي تؤكد السلوك 
تعيق األهداف السلوكية تلقائية الطالب وحتد من قدرته على الـتفكري االبتكـاري،    

 .لفرديته وإنسانيته انتقاصاً داألمر الذي يع
كثري مـن  لنجاح التعليم وفعاليته فال ، كافياًوحيداً ليست األهداف السلوكية شرطاً 

املعلمني ينجحون يف أداء عملهم التعليمي دون اللجوء إىل استخدام هذا النوع مـن  
  .األهداف

هناك بعض املواد التعليمية والنشاطات املدرسية يتعذر وضع أهداف هلا، كالرسـم   
 .واملوسيقا

يصعب صوغ أهداف سلوكية جلميع نتائج التعلم املتوقعة، فاملوقف التعليمي الواحد  
دد يزود الطالب بالعديد من اخلربات اليت تقع خارج نطاق األهداف اليت يضعها واحمل
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املعلم، واليت رمبا ال ختطر بباله لدى صوغه هلذه األهداف، وبتعبري آخر هناك نتـائج  
تعليمية مقصودة، ميكن حتديد أهداف هلا، ونتائج تعليمية غري مقصـودة، ال ميكـن   

  ).39،ص 2002هويدي."(حتديد أهداف سلوكية هلا
نتـائج الـتعلم   جلميـع  غ أهداف سلوكية وصة بوصعيؤيد الباحث هذا الرأي القائل ب

، ألن مرونة اخلطة الدرسية واملوقف التعليمي ذاته يتيحان للطالب املرور بعدد مـن  املتوقعة
  . اخلربات واكتساب مهارات مل خيطط هلا مسبقاً يف أثناء اشتقاق األهداف السلوكية

انتقادات املعارضني الذين حتفظـوا علـى اسـتخدام    ) 2002(ويدي دحض اهل"وقد 
أهداف سلوكية تركز على النتائج التعليميـة بعيـدة    صوغميكن  إذاألهداف السلوكية؛ 

، وهـذا  واختيارها املدى، وعلى النتائج العميقة اليت تسمح بالتفكري االبتكاري واإلبداعي
التحليـل والتركيـب   : التفكري العليـا أهداف سلوكية من مستويات وغ يعين إمكانية ص

، األمـر  دقيقاً د استخدام األهداف السلوكية ألا حتدد الناتج التعليمي حتديداًوأي. والتقومي
هلويدي  وفقاً - واألهداف. الذي يترتب عليه توجيه العملية التربوية إىل طريق حمدد بعناية

حتقيق األهداف كمـا  يف ها املعلم تساعد على حتديد األساليب واألنشطة اليت سيستخدم -
من عملية التخطـيط،   مهماً أن األهداف تسهل عملية التخطيط الدراسي فهي متثل جزءاً

تسهل عملية التقومي ألن التقومي هو قياس مدى حتقق األهداف اليت وضعت وبالتايل و
خدام ن استمللذلك فمن املتوقع . فان االختبار يشتق من األهداف السلوكية املوضوعة

، وان ذلك األهداف السلوكية أن تسهل عملية التخطيط والتدريس والتقومي أمام املعلم
هويدي، (."على التلميذ الذي نتوقع أن يرتفع مستواه التحصيلي اًيسوف ينعكس أثره إجياب

  ).40، ص 2002
ا يتفق الباحث مع وجهة النظر املؤيدة إلعداد اخلطط التدريسية وفق املنهج السلوكي أل

تقود من جهة إىل االستغالل األمثل لزمن احلصة الدرسية وتضمن من ناحية أخرى حتقيـق  
نواتج تعليمية مرغوبة، وهذا ما ملسه الباحث من خالل جتربته الشخصية يف ميدان التربيـة  
العملية ، ولكن إعداد اخلطة ذاته يتوقف جناحه، على اجيابية اجتاه املعلمـني حنـو املنـهج    

  .ختطيط الدروس السلوكي يف
إىل مبادئ التعلم اإلجرائية املتنوعة "يستند االجتاه السلوكي يف العملية التعليمية التعلمية، 
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اليت يستطيع املعلم من خالهلا أن يضبط سلوك التالميذ من النـاحيتني التحصـيلية وغـري    
ويعتمـد  . فيهالتحصيلية، وأن يعمل على تعديل سلوكهم تعديالً جيعله أكثر قبوالً ومرغوباً 

إسـهام   -البيئة التعليمية : (هذا االجتاه على األسس النظرية والتجريبية ويركز على ما يلي
الزيود، ". (اخلربة اليت حيصل عليها التلميذ يف أثناء العملية التعليمية -يف التكيف  –الطالب 
  )12، ص1999
ت املعلم حنـو  يف مراجعته للدراسات اليت أجريت حول أمهية اجتاها يشري حبيبو

مهنة التدريس إىل أن املعلم حيمل معه اجتاهاته وميوله وخرباته عنـدما يتفاعـل مـع    
 ه يف العمليـة التعليميـة  ؤديالدور الذي ي يف كبرياً هلذه االجتاهات تأثرياًأن و. طالبه

  )184-153الشرعة والباكر، ص (
يدفع الفرد حنـو   إىل أن االقتناع بالعمل والرضا عنه) 1993( وكذلك يشري مصطفى

  )239-195 ص، 1993مصطفى، . (اإلجناز وبذل اجلهد
موضوع اجتاهات املعلمني حنو التدريس باهتمام كبري وواسع من قبل البـاحثني   حظي
ه اجتاهام حنو التـدريس جبوانبـه التخطيطيـة    ؤدييوية الدور الذي تحبمن اإلميان  انطالقاً

السلوكية اضي إال أنه ميكن االستدالل عليه باملظاهر والتنفيذية، ومع أن االجتاه مفهوم افتر
معرفة االجتاه من خالل القبول أو إمكانية  إىل يشري برينز ذا اخلصوصو. املوحية إليه

.           سـبية الرفض الصرحيني ملوقف معني، ويؤكد أن االجتاه يأخـذ صـفة الدميومـة الن   
)Burns,1980,202 (  

حالة استعداد عصيب أو عقلـي يتسـم   " :بأنهاالجتاه  Allport,1935ويعرف البورت 
 ؛"اسـتجابة الشـخص   يفتنظيمه من خالل التجربـة ويـؤدي إىل تـأثري دينـاميكي     

(Ajzen,1980:p.17) 
تكوين فرضي متغري كامن أو متوسط يقع بني مثري واستجابة وهو :" ف االجتاه بأنهويعر

جابة موجبة أو سالبة حنو أشخاص استعداد نفسي أو يؤ عقلي عصيب مكتسب يعطي است
  ). 142، ص 1977زهران، (؛ "أو أشياء أو مواقف
ا تدفع " نهأف بواالجتاه يعردوافع لالستجابة وميكن متييزها عن حاالت االستعداد يف أ

حنو استجابة لشيء ما، وبذلك حيكم على االجتاهات على أا ميول للمواجهة أو التجنب 
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 شخصـية  وتضـمينها يف  وعلى أنه ميكن تعلم االجتاهات ،قبولهم عد أو قبول التفضيل أو

  .) 226 ،ص1993سعودي،" (الفرد؛
  :هي لالجتاه مكونات ثالثة"و 

ويتكون مما يعرفه اإلنسان عـن املوضـوع وينقسـم إىل املـدركات     : املكون املعريف
  .واملعتقدات والتوقعات اتموواملفه

نسان حول املوضوع أي مشاعر حبه أو كرهه وهذا يتعلق مبشاعر اإل: املكون االنفعايل
 .ملوضوع معني

وهو يتعلق مبا يفعله اإلنسان للتعبري عن مشاعر احلب أو الكراهية جتاه : املكون السلوكي
 ).16،ص1983حممد، ( "موضوع معني؛

ويظهر من خالل االسـتجابات   نظام ذايت نسيب الثبوت،"ويرى كامبل أيضاً أن االجتاه 
  ). 161، ص1988 القريويت،" (ركة حنو موضوع معنياملتسقة واملد

إن مستوى اإلجناز يف موقف أو مهنة ما يتأثر باالجتاه السليب للفرد، أشـارت دراسـة   
. أن هناك عالقة موجبة عدم االقتناع مبهنة التعليم وعدم اإلخالص هلـا إىل  وميللر ستارمنان

Starnman and Miller,1992 ,40-53)(  
أن االجتاهات حنو مهنة التعليم تـرتبط بـاالحتراق النفسـي    إىل و وأشارت دراسة كي

للمعلمني، مبعىن أنه كلما كانت اجتاهات املعلمني حنو مهنة التعليم سـلبية كـان هـؤالء    
  .Kuo ,1990,71-97) . (باالحتراق النفسي املعلمون أكثر شعوراً

ابياً يف الطالب من خالل ويرى الباحث إن عملية اإلعداد اجليد للخطة التدريسية تؤثر إجي
تأثره باجلوانب غري املباشرة للمنهج ويكتسب عادات وقيم سليمة تساعده يف حياته مثـل  

وكذلك فانّ حتديد األهداف بعناية يؤدي . التنظيم وتقدير الوقت واستغالله استغالالً أفضل
ألنشطة املختلفة وفقا إىل استخدام وقت احلصة بدقة إذ يستطيع املعلم أن حيدد زمناً تعليمياً ل

ولكن قيام املعلم بإعداد . للقيمة والوزن النسيب الذي يعطيه املعلم لكل هدف من األهداف
خطة تدريسية جيدة يرتبط إىل حد كبري باجتاهه حنو املنهج املتوجب عليه إعـداد اخلطـة   

مبوجبها يتحدد مدى فاالجتاهات تؤدي دوراً مركزياً وفعاالً يف العملية التربوية ألنه .مبوجبه
تفاعل املعلم مع عمله ، فاقتناع املعلم مبنهج ما يف العمل يدفعه إىل اإلجناز الدقيق واحلرص 
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  .الدائم على تطويره
  
  مشكلة الدراسة  -2

من أهـداف سـلطنة    إىل ما سبق ذكره من مواقف وآراء ودراسات، وانطالقاً استناداً
حتسني نوعية األداء للمعلمـني يف خمتلـف   ف إىل ، اليت دعمان يف جمال التطوير التربوي

إىل ما سبق ذكره  مراحل العملية التعليمية من التخطيط إىل التنفيذ وانتهاء بالتقومي، واستناداً
يف  وأثناءها لدى املعلمني قبل اخلدمة يتهاالجتاهات وأمه تؤديهخبصوص حيوية الدور الذي 

خالص يف العمل إذا ما كانت اجتاهام اجيابية حنو دفع املعلمني إىل العطاء وبذل اجلهد واإل
، ولكنها األوىل للدراسات السابقة اًامتدادبوصفها عملهم، فان الدراسة احلالية تأخذ مكاا 

اليت تبحث موضوع اجتاهات الطالبات اخلرجيات، واملعلمات  -يف حدود علم الباحث  -
يف  سني العمل التعليمي للمعلمني وخصوصاًهم يف حتدورها امليف أثناء اخلدمة، ولالجتاهات 

  .وهو التخطيط للدروسأال جمال ، ال غىن عنه ملهنة التدريس 
يكمن جوهر املشكلة يف حالة الفراغ القائم بني التخطيط املعتمد يف املدارس وفق نظام  

اول ، ومن هنا حت احملاور والتخطيط املعتمد يف كليات التربية وفق مبدأ األهداف السلوكية
الدراسة احلالية تعرف اجتاهات معلمات التعليم األساسي وطالبات كلية التربية دف تقومي 
هذه االجتاهات والعمل مستقبال على تعزيزها مبا يسهم يف تعميق العالقـة يف التخطـيط   

  .للتدريس وفق املنهج السلوكي بني كليات التربية ووزارة التربية والتعليم 
ما اجتاهات معلمات التعليم األساسي : "الدراسة على النحو التايل وميكننا صوغ مشكلة 

ذوات اال األول واال الثاين يف منطقة الظاهرة جنوب، وطالبات كلية التربيـة السـنة   
  ".الرابعة يف االني األديب والعلمي حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس؟

  :لفرعية التاليةويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة ا 
يف كلية التربية بعربي حنو  يف االني األديب والعلمي،السنة الرابعة  ما اجتاهات طالبات -1

   الدروس؟ املنهج السلوكي يف ختطيط
يف مدارس منطقـة   ما اجتاهات معلمات التعليم األساسي، يف االني األديب والعلمي، -2
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  ؟طيط الدروسحنو املنهج السلوكي يف ختالظاهرة جنوب 

تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف  اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط هناكهل  -3
 ختطيط الدروس لدى كل من الطالبات واملعلمات؟

تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف  اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط هناكهل  -4
 ؟)أديب وعلمي(ال تعزى إىل متغري اعلمات املختطيط الدروس لدى 

تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف  اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط هناكهل  -5
 ؟ )أديب وعلمي(تعزى إىل متغري اال طالبات الختطيط الدروس لدى 

تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف  اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط هناكهل  -6
 ؟هكل من طالبات اال األديب ومعلمات ختطيط الدروس لدى

تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف  اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط هناكهل  -7
 ؟هختطيط الدروس لدى كل من طالبات اال العلمي ومعلمات

هل هناك فرق دال إحصائياًً بني متوسطات تقديرات االجتاه حنو املنـهج السـلوكي    -8
  ه؟ومعلمات طالبات اال األديب ومعلماته وطالبات اال العلمي لدى كل من

  أهمية الدراسة -3
  :ميكن حتديد أمهية الدراسة يف اجلوانب التالية

تسهم هذه الدراسة يف وضوح رؤية املختصني يف امليدان التربوي لدى املؤسسـات   -1
لتربويني، فيما خيص املسؤولة يف سلطنة عمان وباخلصوص واضعي املناهج واملشرفني ا

عينة مـن خرجيـات   بوصفهن  اجتاهات الطالبات اخلرجيات يف كلية التربية بعربي،
كليات التربية يف السلطنة ومعلمات املدارس يف امليدان حنو ختطيط الـدروس وفـق   
املنهج السلوكي املعمول به على مستوى دول اخلليج العريب، واختاذ ما يلـزم مـن   

  لتربيةتطور واقع الإجراءات 
 . اإلفادة منه يف دراسات الحقةستسفر عن بناء مقياس ميكن  -2
ألن هـذه الدراسـة    النتائج املتوقعة يف تطوير التربية العملية عموماً ينتظر أن تساعد -3

ستسهم يف توضيح الصورة عن االجتاهات الكامنة خالل تنفيذ برامج التربية العمليـة  
يف املدارس حنو ختطيط الدروس وفـق املنـهج   لدى الطالبات اخلرجيات واملعلمات 
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  .السلوكي
  
  أهداف الدراسة -4

  :دف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية
يف كلية التربيـة   )علميالديب واأل( نياليف اىل اجتاهات الطالبات اخلرجيات إالتعرف  -1

عمان حنو بعربي ومعلمات التعليم األساسي يف مدارس منطقة الظاهرة جنوب بسلطنة 
  .ختطيط الدروس وفق املنهج السلوكي

أثنائها حنو ختطيط الدروس وفـق  يف العالقة بني اجتاهات املعلمات قبل اخلدمة و دراسة -2
 .املنهج السلوكي

اجتاهان حنو  يفىل أثر كل من التخصص واملؤهل العلمي للطالبات واملعلمات إالتعرف  -3
  .ختطيط الدروس وفق املهج السلوكي

  
  الدراسة ياتفرض -5

  :تيةاآل ياتلتحقق من الفرض اىلإتسعى الدراسة 
جيابية حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس لدى طالبات السنة إاجتاهات  ليس هناك -1

  يف كلية التربية بعربي؟ )األديب والعلمي(يف االني الرابعة 
الدروس لـدى معلمـات    جيابية حنو املنهج السلوكي يف ختطيطإاجتاهات  ليس هناك -2

 يف مدارس منطقة الظاهرة جنوب؟ )األديب والعلمي(يف االني التعليم األساسي 
تقديرات االجتاه حنو املنهج السـلوكي يف   اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك -3

 ختطيط الدروس لدى كل من الطالبات واملعلمات؟
تقديرات االجتاه حنو املنهج السـلوكي يف   تافرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك -4

 ؟)أديب وعلمي(تعزى إىل متغري اال علمات املختطيط الدروس لدى 
تقديرات االجتاه حنو املنهج السـلوكي يف   اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك -5

 ؟ )أديب وعلمي(تعزى إىل متغري اال طالبات الختطيط الدروس لدى 
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تقديرات االجتاه حنو املنهج السـلوكي يف   اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك -6

 ؟هختطيط الدروس لدى كل من طالبات اال األديب ومعلمات
تقديرات االجتاه حنو املنهج السـلوكي يف   اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك -7

  ؟هختطيط الدروس لدى كل من طالبات اال العلمي ومعلمات
ليس هناك فرق دال إحصائياًً بني متوسطات تقديرات االجتاه حنو املنـهج السـلوكي    -8 

  لدى كل من طالبات اال األديب ومعلماته وطالبات اال العلمي ومعلماته؟
  

  حدود الدراسة -6
  :تقتصر حدود الدراسة على ما يلي

أو ما يطلـق  ) رجياتاخل(على عينة من طالبات السنة الرابعة احلالية طبقت الدراسة
عليهن املعلمات قبل اخلدمة ختصص جمال أديب وعلمي والاليت ينفذن التربية العمليـة،  
وعينة من املعلمات جمال علمي وأديب يف مدارس التعليم األساسي للحلقة األوىل مبنطقة 

  .الظاهرة جنوب
ي باستخدام قياس اجتاهات الطالبات واملعلمات حنو ختطيط الدروس وفق املنهج السلوك

 .مقياس خاص باالجتاهات
  .2004/2005ذت الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام نفّ
  تعريف المصطلحات -7

  :وفيما يلي تعريف هلا ،بعض املفاهيم واملصطلحات يف الدراسةورد 
مفهوم يعرب عن حمصلة االسـتجابات  "بأنه  جرائياًإاالجتاه حنو ختطيط الدروس يعرف  -1

طالبات كلية التربية بعربي ومعلمات التعليم األساسي حنو ختطيط الدروس وفق لدى 
  .املنهج السلوكي وذلك بالقبول أو الرفض

غ األهداف التعليميـة  وهو إحدى املهام األساسية للمعلم، تشمل ص: ختطيط الدروس -2
اليت تصـمم   احملددة والواضحة، واختيار أساليب التقومي املختلفة أنشطة التعليم والتعلم

وبعبارة أخـرى هـو   . هالتمكني التالميذ من حتقيق األهداف احملددة للدرس وإعداد
تصور مسبق ملا سيقوم به املعلم من أساليب وأنشطة وإجراءات واستخدام أدوات أو 
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 .وسائل تعليمية من أجل حتقيق األهداف التربوية املرغوبة
ستند إىل النظرية السـلوكية يف علـم   هو منهج ي: املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس -3

النفس اليت ترى أن التعلم يتشكل عرب العالقة بني مثري واستجابة ظاهرة يقويها ويزيد 
 .احتمال ظهورها من جديد التعزيز الفوري يف

ديب األ نياليف ا(هن طالبات كلية التربية بعربي املسجالت يف الكلية : طالبات الكلية -4
أي من يتوقـع ختـرجهن   " اخلرجيات" لرابعة ويطلق عليهن مصطلحالسنة ا )علميالو

 .2004بنهاية الفصل الدراسي الثاين من العام 
 الـاليت يدرسـن يف  ) ثـاين الول واأل نيالا( هن معلمات: معلمات التعليم األساسي -5

املدارس احلكومية وفق نظام التعليم األساسي يف احللقـة األوىل يف منطقـة الظـاهرة    
اـال األول  .(يف سلطنة عمان وخترجن من معاهد متوسطة أو كليات التربية جنوب

يضم الدراسات االجتماعية واإلسالمية واللغة العربية، أما اال الثاين فيضم الرياضيات 
 .)والعلوم

هي الدراسة اليت توفر للطالبة يف كلية التربية بعربي خالل سنوات : ختصص معلم جمال -6
كوين قدرا من املعارف والعلوم واخلربات العملية اليت جتعلها قادرة علـى  اإلعداد والت

التعامل مع املناهج الدراسية املقررة لتالميذ الصفوف األربعـة األوىل مـن التعلـيم    
ومساعدم على بلوغ نتاجات التعلم احملددة يف ضوء العالقات التكامليـة   األساسي،

للغة العربية، والتربية اإلسـالمية، والدراسـات   واخلربات يف ا وماتالقائمة بني املفه
واخلـربات األساسـية    وماتاالجتماعية يف اال األديب، والعالقات القائمة بني املفه

 .للعلوم والرياضيات يف اال العلمي
ويقصد به التعليم املوحد الذي توفره الدولة جلميع أطفـال سـلطنة   : التعليم األساسي -7

 احلاجـات املدرسة، ومدته عشر سنوات، يقوم علـى تـوفري    عمان ممن هم يف سن
التعليمية األساسية من املعلومات واملعارف واملهارات اليت متكن التالميذ من االستمرار 

  .مليوهلم، واستعدادام وقدرام يف التعليم والدراسة وفقاً
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  الدراسات السابقة -8
االقتنـاع   و تدريس املواد وأثـر تناولت جمموعة من الدراسات موضوع االجتاهات حن

حنو املوقف أو املهنة على التحصيل والتفاعل داخل الفصل، وكـذلك دراسـات   والرضا 
. أخرى تتناول األهداف السلوكية وأثر استخدامها ومدى تطبيقها وصـعوبة اسـتخدامها  

 الباحث بعد حتليله ملضامينها أا تتالمس مع موضوع الدراسة احلالية وهو موضـوع  رأى
  . ن عرضها سيساعد يف مقارنة نتائجها بدراستنا احلاليةإف ومن مثاالجتاهات، 

  الدراسات العربية -8-1
  :كانت دراسة وتقومياً تنفيذاً أو موضوع التدريس ختطيطاً إن أهم الدراسات اليت عاجلت

غ أهداف اجلغرافية يف وتناولت اشتراك املعلمني يف ص إذ) م1983(جودت سعادة  -
من املعلمني يشارك يف حتديد األهداف  حمدداً ينت الدراسة أن هناك عدداًب هاوحتديداألردن 
  .فقط% 4بلغت نسبتهم وغها، ووص

إىل الكشف عـن مـدى معرفـة األهـداف     ) م1992(دراسة آل الشيخ ودف  -
لدى معلمات اللغة العربية باملرحلة املتوسطة يف مدينـة الريـاض،    هاالسلوكية واستخدام

رفة املعلمات بأمهية األهداف جيدة، ولكن معرفتهن مبفهوم األهداف السـلوكية  مع كانت
  .وخصائصها كانت ضعيفة وحمدودة

وتناولت دراسة السمريي اليت أجريت يف مكة املكرمة تقومي اسـتخدام األهـداف    -
دالة  اًقفروومل تظهر نتائجها التربوية يف مدارس تعليم البنات االبتدائية واإلعدادية والثانوية، 

وضوح اهلدف : إحصائياًً بني آراء املعلمات يف املراحل الثالث حول النقاط التالية للدراسة
السلوكي، أثر استخدام األهداف السلوكية يف جتزئة املادة العلمية، وأثر التخطيط املسبق يف 

يف حـني أشـارت   . غ اهلدف السـلوكي واملوقف التعليمي، وكذلك حول صعوبات ص
 وجود فروق دالة إحصائياًً بني آراء املعلمات حول صعوبة تطبيـق األهـداف   الدراسة إىل

السـمريي،  ( .السلوكية، وفروق حول تقوميها وفقا ملتغري املرحلة التعليمية واملؤهل العلمي
  )م1998

أما أحدث دراسة عربية يف موضوع االجتاهات حنو املنهج السـلوكي يف التخطـيط    -
  :دف إىلاليت ) م2000(للدروس فكانت دراسة عمار 
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تعرف اجتاهات مدرسي اللغة العربية قبل اخلدمة يف جامعة امللك فيصل يف اململكة العربية 
  .السعودية حنو تصميم الدروس وتنفيذها وتقوميها وفق املنهج السلوكي

دراسة العالقة بني التحصيل يف مقرر تصميم الدروس وتطويرها واجتاهات مدرسي اللغة 
  .بل اخلدمة حنو تصميم الدروس وتنفيذها وتقوميها وفق املنهج السلوكيالعربية ق

دراسة الفرق بني اجلنسني يف االجتاهات حنو تصميم الدروس وتنفيذها وتقوميهـا وفـق   
  . املنهج السلوكي

املدرسـني قبـل   (كشفت نتائج الدراسة عن اجتاهات اجيابية لدى الطالب والطالبات 
أظهرت اجتاهات أكثر اجيابية لـدى   هادروس وتطويرها، ولكنحنو مقرر تصميم ال) اخلدمة

داللة إحصائية بـني الـذكور    ذا اًكما أظهرت الدراسة فرق. الطالبالطالبات منها لدى 
واإلناث يف اجتاهام حنو تصميم الدروس وفق املنهج السلوكي لصاحل اإلنـاث، ولكـن   

 طـالب اه والتحصيل يف املقرر لدى الالدراسة مل تكشف عن عالقة دالة إحصائياًً بني االجت
 .من ناحية، وبني االجتاه والتحصيل لدى الطالبات من ناحية أخرى

  الدراسات األجنبية -8-2
  :من بني الدراسات األجنبية اليت تعرضت ملوضوع الدراسة احلالية كانت

حول أثر استخدام التدريس الفعـال  ) (Rosen shine,1987دراسة روزنشاين  -
قام الباحث بتحليل الدراسات اليت تؤكد  إذالسلوكية يف حتصيل الطالب،  باألهداف

أن املعلم املدرب على مهارة التدريس اجليد باستخدام األهداف السلوكية أكثر فاعلية 
  .يف الفصل

هدف إىل معرفـة أثـر اسـتخدام    تف) Shavelson,1987( أما دراسة شافلسن - 
تعليم الطالب من ناحيـة   يفناحية وأثرها األهداف السلوكية يف ختطيط الدروس من 

توصلت الدراسة إىل أن استخدام األهداف السلوكية يكسـب أداء املعلـم   وأخرى، 
  .واملشرف التربوي الفاعلية واالجيابية

) Gross and BillingsleY,1994(دراسة كروس وبلنجسلي نتائج يف حني أشارت  -
 .عن هذه املهنة ها يتأثر مبدى اقتناع الفرد ورضاىل أن اإلخالص ملهنة التدريس وااللتزام إ
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  :تعقيب على الدراسات السابقة

  :استخلص الباحث من الدراسات السابقة النقاط التالية
تناولت الدراسات السابقة االجتاهات حنو املهنة وأثرها بتحقيق االنسـجام بالعمـل    -1

  .والتحصيل
أكانـت  انب بدراسة االجتاهات سـواء  جاألعرب والاالهتمام الذي أواله الباحثون  -2

 .األهداف السلوكية ماملهنة أ محول املادة أ
أثبتت الدراسات السابقة احلاجة املاسة ملواصلة الدراسات حول االجتاهات ملا هلا من  -3

 .وتقومياًوتنفيذاً  جناح العملية التربوية ختطيطاًيف تأثري كبري 
اجتاهات اجيابية حنو  جيادإل ودولياً هود املبذولة عربياًللج تأيت الدراسة احلالية استكماالً -4

ن اجتاه الفـرد يـؤثر يف   إ إذالعمل التربوي مبيادينه املختلفة وعلى رأسه االجتاهات؛ 
  .قدراته وإجنازه للمهام التعليمية

ىل اجتاهات الطالبات إوختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بأا حتاول التعرف 
ات يف كلية التربية واملعلمات أثناء اخلدمة على ختطيط الدروس وفق املنهج السلوكي، اخلرجي

دراسة االجتاه حنو املادة أو املهنة أو أثر اسـتخدام  إىل لدراسات السابقة ايف حني توجهت 
اليت درست اجتاهـات  ) م2000( التحصيل، باستثناء دراسة عمار يفاألهداف السلوكية 
و تصميم الدروس وتنفيذها وتقوميها وفق املنهج السلوكي وعالقـة  الطالب والطالبات حن

كانت هذه الدراسة هي األقرب و". تصميم الدروس وتطويرها" ذلك بتحصيلهم يف مقرر
اليت تغطي  ،يف سلطنة عمان - علم الباحث دودحب -األوىل  تعتربالدراسة احلالية، اليت إىل 

إذ تعاين اخلطـط الدرسـية   حنو املنهج السلوكي،  هذا اجلانب املهم الذي يعاجل االجتاهات
وهـذا مـا   ،  ضعف يف وضع خطة درسية شاملة لعناصر التخطيط للطالبات املعلمات من

  .ق التدريس اخلاصة النظرية والعمليةائالباحث خالل تدريسه ملقررات طر، الحظه
  
  إجراءات الدراسة -9
  منهج الدراسة -9-1

 اجتاهات معلمـات  بتعرفتم الدراسة  ، إذج الوصفياعتمدت هذه الدراسة على املنه
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حنو  طالبات اخلرجيات يف كلية التربيةيف مدارس منطقة الظاهرة جنوب وال التعليم األساسي
  . ختطيط الدروس وفق املنهج السلوكي باستخدام مقياس خاص باالجتاهات

  تهامجتمع الدراسة وعين -9-2
 يف) األديب والعلمـي (السنة الرابعة يف االني  تطالبامجيع،  يتكون جمتمع الدراسة من

يف منطقـة  االني األول والثاين كلية التربية بعربي للمعلمات ومعلمات التعليم األساسي 
ـ طالبـة  ) 46(، الظاهرة جنوب، واشتملت عينة الدراسة علـى  مئـة  (ديب واألال يف ا

ـ معلمة ) 31(ديب واألال يف امعلمة ) 30(على ، وعلميالال يف ا) وطالبتني ال يف ا
 ،العينة العشوائية عرب جدول األرقـام العشـوائية   طريقة سحبالعينة ب تخترياو .علميال

وحصل الباحث على أعداد املعلمات وتوزعها يف املدارس من مديرية التربية والتعلـيم يف  
  .منطقة الظاهرة جنوب، ويبين اجلدول التايل توزع العينة

  
  )1(قم ردول اجل

  توزيع عينة الدراسة وفقا للمجال ونسبتها املئوية يف اتمع األصلي
  

  نسبة متثيله  حجم العينة  جمتمع الدراسة  التخصص

  %38  102 269 طالبة جمال علمي
  %32 46 143 طالبة جمال أديب

  %26 31 119 معلمة جمال علمي
  %16 30 183 معلمة جمال أديب
  %29,3  209 714 لّياموع الك

  
، 26، 32، 38(أن نسب متثيل العينة للمجتمع األصـلي  ) 1(يتضح من اجلدول رقم 

وهي نسبة ميكن أن متثـل اتمـع األصـلي    %) 29,3(باملئة والنسبة العامة للعينة ) 16
 نياليف اعلمي يف الكلية ومعلمات احللقة األوىل الديب واأل نياليف الطالبات السنة الرابعة 

  .ثاينلاول واأل
  أداة الدراسة -9-3
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ـ   ىلإكانت على شكل مقياس يهدف  و تعرف على اجتاهات الطالبات واملعلمـات حن

لسلم ليكرت اخلماسي لقياس اً صممت األداة وفقولدروس وفق املنهج السلوكي، اختطيط 
  ).1رقم ( امللحق  يفعبارة موزعة على أربعة حماور  )39(االجتاهات، ويتكون املقياس من 

  ).11(إىل ) 1(ختطيط األهداف، ويتضمن العبارات من : أوالً
  ).19(إىل ) 12(حتليل احملتوى التعليمي، ويتضمن العبارات من : ثانياً
  ).29(إىل ) 20(ختطيط األنشطة ووسائل تعليمها، ويتضمن العبارات من : ثالثاً
  ).39(إىل ) 30(ختطيط التقومي، ويتضمن العبارات من : رابعاً

يصف اجتاهات الطالبات واملعلمات حنو ختطيط الدروس  صوغاً ةاالستبان فقرات صيغت
موافق بشدة، موافق، ال رأي يل، (وفق األهداف السلوكية وفق مقياس ليكرت اخلماسي و

) 1،2،3،4،5(، ووزعت العالمـات عليهـا بالترتيـب    )غري موافق، غري موافق بشدة
األداة يف ضـوء   نيـت وب. ات السـالبة للفقر) 5،4،3،2،1(للفقرات االجيابية املوجبة و

خربة الباحـث يف   فضالً عن) 2000( مراجعة الدراسات السابقة وال سيما دراسة عمار
  .هذا املوضوع

  صدق األداة -9-3-1
  آراء احملكمني -9-3-1-1

هم عـدد و عرض األداة على جمموعة من احملكمنيب وللتأكد من صدق األداة قام الباحث
ق التدريس يف كلية التربية للمعلمات بوالية عربي ائة املناهج وطريف وحد ستة عشر عضواً

  :حلكم على عبارات األداة من حيثيف ابسلطنة عمان، وذلك لالستفادة من آرائهم 
  .مة عبارات األداة ألهداف الدراسةءمدى مال

 .مدى انتساب العبارات للمجال ولألداة ككل
 .مدى الوضوح اللغوي للعبارات

 .ألداة للتطبيقمدى صالحية ا
  :وميكن تلخيص آراء احملكمني بالنقاط التالية  
  .ةمن احملكمني على حماور االستبيان% 80ا تفق 
 .غ بعض العبارات لتصبح أكثر دقة ووضوحاًوتعديل ص% 30أقترح 
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 .لعدم مناسبتها للمجال الذي تندرج فيه بإلغاء بعض العبارات نظراً% 20أقترح 
  ياالتساق الداخل -9-3-1-2

اعتمد الباحث يف اسـتخراج معامالت ارتبـاط سبريمان على برنامج احلزم اإلحصائية 
)spss.v-11 ( واستخدم معادلة معامل ارتباط الرتب لسبريمان )،362، ص1993عالّم( ،
  :، واجلدول التايل يوضح معامالت االرتباط بني حماور االستبانة األربعة)2ملحق رقم(

  
  )2(اجلدول رقم  

  
 يب التقوميأسال األنشطة والوسائل  حتليل احملتوى األهداف 

  ,34  ,31  ,23 1,00  األهداف
  ,43  ,46  1,00 ,23 حتليل احملتوى

  ,65 1,00  ,46 ,31 األنشطة والوسائل
  1,00  ,65  ,43 ,34 أساليب التقومي

  
  ثبات األداة -9-3-2

ـتبانة عن طريق تطبيق معادلة ألفا لكرونباخ، ، )327، ص1997فرح، ( حسـب ثبات االسـ
  . ، وهو معامل ثبات جيد ألداة الدراسة)0,80(، فبلغ معامل الثبات الكلّي )2ملحق رقم (

على جمموعة مـن   تقبطريقة إعادة التطبيق، طب ةذلك حسب ثبات االستبانفضالً عن 
 يف )40( نعلمات يف مدارس التعليم األساسي عـدده املو بعربي، الطالبات يف كلية التربية

د تطبيـق  يعوأ، 2004/2005الفصل الدراسي الثاين، األسبوع الرابع من العام الدراسي 
) 0,81( الثبات فبلـغ وحسب معامل ، على اموعة ذاا بعد مخسة عشر يوماً االستبانة

  .أداة للدراسة ةوهو يدل على درجة جيدة من الثبات، مما يطمئن إىل استخدام االستبان
  ياألسلوب اإلحصائ -9-4
يف برنـامج احلـزم    التاليـة، قام الباحث خالل الدراسة احلالية باستخدام األسـاليب   

جابـات  إلحساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة  ): spss.V-11( اإلحصائية 
  .أفراد العينة
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لقياس داللة الفروق بني متوسط تقدير درجات الطالبات واملعلمـات، يف  ) ت(اختبار 
  .وفقا للمتغريات املذكورة يف الدراسة. ختطيط الدروس وفق املنهج السلوكي االجتاه حنو

 
  عرض النتائج وتفسيرها -10
  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  -10-1

د اجتاهات اجيابية ووجعدم نص على ت ليتالدراسة، ا ياتمن فرض األوىل يةملناقشة الفرض
، حسب متوسط تقدير "كي يف ختطيط الدروسلدى طالبات كلية التربية حنو املنهج السلو

البيانـات باسـتخدام    حللتحماور املقياس األربعة،  ناالجتاه لدى الطالبات يف اإلجابة ع
الـذي   التـايل، يف اجلدول  على النحو الوارد، فجاءت النتائج )spss(الربنامج اإلحصائي 

حمور ويف الدرجة الكلية  يف كل) عينة الدراسة(يوضح متوسطي تقدير االجتاه لدى الطالبات
  .ملقياس االجتاه

  
  )2(رقم دول اجل

  حمور يف كل) عينة الدراسة( للفروق بني متوسطي تقديرا لطالبات واملعلمات) ت(قيمة 
  ويف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس

  

  احملاور
 148=طالبة ن 61=معلمة ن

قيمــة 
  ت

مستوى 
 املتوسط احلسايب  الداللة

االحنراف 
  املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

  غري دالة 0.66  3.49  38.59  5.23  38.18  ختطيط األهداف

  غري دالة 1.71  3.36  33.49  9.31  35.00  حتليل احملتوى

  غري دالة 0.80  3.73  41.30  3.52  40.85  األنشطة والوسائل

  غري دالة 0.94  3.76  39.92  3.90  40.47  التقوميأساليب 

  غري دالة 0.67  10.52  153.31  13.99  154.50  املتوسط الكلي

  ) 2.61=**  0.01عند  1.98= * 0.05عند مستوى  اجلدولية" ت"(  
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  :مايلي) 2(رقم دول اجليتضح من 
يف ، و)33.49(حملتـوى  يف ا، و)38.59(ألهداف ا يفمتوسط تقدير الطالبات  بلغ -
 ).39.92(التقومي يف ، و)41.30(ل تعليمها ألنشطة ووسائا

مـن   تاملتوسطات الفرضية اليت حسـب حمور ب مقارنة املتوسطات احملسوبة لكللدى  -
، )33( ألهدافيف ابعدد بنود كل حمور، بلغت ) 3(خالل ضرب الدرجة احملايدة وهي 

يظهـر  ، )30(لتقومي يف ا، و)30(ألنشطة ووسائل تعليمها يف ا، و)24(توى يف احملو
الفروق كبرية لصاحل املتوسطات احملسوبة لتقديرات الطالبات يف احملـاور األربعـة   أن 

مي حنـو املنـهج   لعالديب واأل نياليف ااجتاهات الطالبات كانت وبالتايل . للمقياس
 .اجيابية السلوكي يف ختطيط الدروس

املتوسط ب، )153.3(املقياس بالطالبات  الكلي لتقديرات اجتاهاتقارنة املتوسط ومب -
  .األوىل يةرفض الفرضت موجب وعليهأن االجتاه  يبني) 117( الكلي للمقياسالفرضي 

إىل نوعية اإلعداد التربـوي  بالرجوع هذا االجتاه االجيايب لدى الطالبات  وميكن تفسري
ق التدريس اخلاصـة  ائضمن مقررات تربوية عديدة كطرتيف الكلية، املالذي تلقينه واملهين 
ربية العلمية داخل الكلية مبا تشتمل عليه من استراتيجيات التدريس وإتقـان احملتـوى   والت

اشـتقاق   من خاللوالتدريس املصغر الذي ينمي مهارات الطالبات يف التخطيط للدروس 
األهداف وحتليل املادة العلمية يف كتب احللقة األوىل للتعليم األساسي من خالل استخراج 

املهارات واألنشطة الالزمة لتحقيق هذه املهارات وكذلك وسـائل  واحلقائق و اتمواملفه
. وهذا كله يسهم يف تكوين اجتاهات اجيابية حنو التخطيط وفق املنهج السـلوكي . تعليمها

بني يف إحدى الذي  ،)م2000عمار،( وتتفق هذه النتيجة مع دراسات سابقة أمهها دراسة
تصـميم الـدروس وتطويرهـا    "ر يف مقرر نتائج دراسته أن مواظبة الطالبات على احلضو

اجتاهات ومن مث باملقرر  كبرياً ومشاركتهن الفعالة يف جوانبه العملية جعلهن يبدين اهتماماً
  .اجيابية حنو ختطيط الدروس وفق املنهج السلوكي

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -10-2
د اجتاهات اجيابية لدى معلمات وجوعدم نص على ت يتللدراسة ال ةالثاني يةملناقشة الفرض 
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ختطيط الـدروس وفـق املنـهج     حنو ،التعليم األساسي يف مدارس منطقة الظاهرة جنوب

، ةحماور االسـتبيان  نحسب متوسط تقدير االجتاه لدى املعلمات يف اإلجابة ع، "السلوكي
قدير السابق الذي يوضح متوسط ت) 2(رقم يف اجلدول  على النحو الواردوجاءت النتائج 

  . الدرجة الكلية ملقياس االجتاهبكل حمور و نيف اإلجابة ع) عينة الدراسة( املعلمات
  :أن) 2(رقم  يتضح من اجلدول

يف : حملاور األربعة للمقياس على التـوايل يف ااملعلمات بلغ  اتتقدير اتطـمتوس -
، )40.85( ، واألنشطة ووسائل تعليمها)35.00(، واحملتوى التعليمي )38.18( ألهدافا

  ).40.47(م ـوالتقوي
من خالل ضـرب   تاملتوسطات الفرضية اليت حسببمقارنة هذه املتوسطات احملسوبة  -

، )33(ألهـداف  يف ابعدد بنود كل حمور على حدة فبلغ ) 3( ةالدرجة احملايدة يف االستبان
ـ )30(، والتقـومي  )30(، واألنشطة والوسائل التعليمية )24(واحملتوى التعليمي  ر ، يظه

الفارق لصاحل املتوسطات احملسوبة ملتوسط تقديرات االجتاه لدى املعلمات، وبالتايل ميكن أن 
نؤكد وجود اجتاهات اجيابية لدى معلمات التعليم األساسي حنو املنهج السلوكي يف ختطيط 

باجتاهات املعلمات حنو ختطيط الدروس وفق  ةاملتعلق ةالثاني يةرفض الفرضنالدروس، وبالتايل 
 .ملنهج السلوكيا

) 154,5(ملقيـاس  بامقارنة املتوسط الكلي احملسوب لتقـديرات املعلمـات   بلغت  -
يظهـر أن  ) 117(والبالغ  ةباملتوسط الفرضي الذي ميثل االجتاه والدرجة احملايدة لالستبان

  .ةالثاني يةرفض الفرضنحنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس وبالتايل  اًجيابيكان إاجتاههن 
وميكن أن يعزى هذا االجتاه االجيايب للمعلمات حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس 
إىل الدور املهم الذي يشغله املنهج السلوكي بأبعاده املختلفة يف عملية التخطـيط اليـومي   

، فأصبح جزءا من سـلوكيان  للدروس بدءا من التهيئة للدرس وانتهاء بالغلق والتعيينات
 . تعامل مع الطلبةاليومية، يف ال

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة -10-3
د فرق دال ووجعدم نص على ت يتالدراسة، وال ياتمن فرض ةالثالث يةملناقشة الفرض  

إحصائياًً بني متوسط تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس لدى طالبات 
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" ت"قيم  تي يف منطقة الظاهرة جنوب، حسبكلية التربية بعربي ومعلمات التعليم األساس
السابق الذي ) 2(على النحو الوارد يف اجلدول رقم وجاءت النتائج  للمتوسطات املرتبطة،

يف ) عينـة الدراسـة  ( للفروق بني متوسط تقديرات الطالبات واملعلمات" ت"يوضح قيمة 
  . كل حمور ويف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه عناإلجابة 

  :ما يلي) 2( رقم دولاجل يتضح من
كـل  تقديرات الطالبات واملعلمات يف  اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك -

 إذ كانـت االجتاه األربعة حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس،  سحمور من حماور مقيا
  . اجلدولية" ت"احملسوبة أقل من قيم " ت"قيم 
تقديرات الدرجة الكلية للمقياس بـني   اتوسطفرق دال إحصائياًً بني مت ليس هناك -

قبـل  تاجلدولية، وعليـه  " ت"احملسوبة أقل من " ت"قيمة  إذ كانتالطالبات واملعلمات، 
 .للدراسة ةالثالث يةالفرض
ميكن تفسري عدم وجود فرق دال إحصائياًً بني متوسط تقديرات الطالبات واملعلمات يف  

 ختطيط الدروس إىل االهتمام الكبري الذي يوىل مقـرر  حماور االجتاه حنو املنهج السلوكي يف
التربية العملية داخل الكلية مبا يتضمنه من ختطيط دروس وأنشطة تعليمية واختيار أسـاليب  

األمر الذي ساعد على تقليص الفجوة بني الطالبات واملعلمـات   ،هاالتقومي املختلفة وإعداد
  ).م1983( دراسة جودت عام عم وتتفق هذه النتيجة إىل حد ما يف امليدان

  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة -10-4
ـ عـدم و نص على ت يتالدراسة ال ياتمن فرض ةالرابع يةملناقشة الفرض د فـرق دال  وج

إحصائياًً بني متوسط تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطـيط الـدروس لـدى    
للمتوسطات " ت"إختبار قيم  ت، حسب)أديب وعلمي(متغري التخصص  ىلإاملعلمات يعزى 

إختبـار  الذي يوضح قيمة ) 3(على النحو الوارد يف اجلدول رقم املرتبطة، وجاءت النتائج 
الدرجة الكلية بكل حمور وب) عينة الدراسة( تقديرات املعلمات اتللفروق بني متوسط" ت"

  .ملقياس االجتاه
  

  )3(رقم دول اجل
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  كل حمورب) عينة الدراسة( ط تقديرات االجتاه لدى املعلماتللفروق بني متوس" ت"اختبار قيمة 

  الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروسبو
  

  احملاور
قيمة  31=معلمة علمي ن 30=معلمة أديب ن

  ت
مستوى 
املتوسط  الداللة

 احلسايب
االحنراف
 املعياري

 املتوسط احلسايب
االحنراف
 املعياري

  غري دالة 0.90 3.93 37.58 6.32 38.80 ختطيط األهداف
  دالة* 2.00 2.71 32.70 12.67 37.36 التعليمي احملتوى
  غري دالة 1.96 3.64 40.00 3.22 41.73 والوسائل األنشطة
  غري دالة 1.85 3.61 39.58 4.03 41.40 التقوميأساليب 
  دالة** 2.77 10.53 149.87 15.60 159.30 الكلي املتوسط

  
  2.66**=  0.01عند مستوى  2.00= * 0.05عند مستوى  اجلدولية" ت"قيمة 

  :ما يلي) 3(رقم دول اجليتضح من 
تقديرات االجتاه لدى كل من املعلمات  اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط ليس هناك -
ت"م قـي إذ كانـت  يف حماور األهداف واألنشطة والتقومي،  )علميالديب واأل( نياليف ا "

  .اجلدولية" ت"احملسوبة هلذه احملاور أقل من 
تقديرات االجتاه  اتبني متوسط )0.05(عند مستوى الداللة  فرق دال إحصائياًً هناك -

" ت"تعادلت قيمة  إذ األديب،لدى املعلمات يف حمور احملتوى التعليمي لصاحل معلمات اال 
   .اجلدولية" ت"مع ) 2.00( احملسوبة اليت بلغت

يف املتوسـط الكلـي   ) 0.01(هناك فرق دال إحصائياًً عند مستوى الداللـة   -
للمقياس بني تقديرات االجتاه لدى كل من معلمات االني األديب والعلمـي لصـاحل   

قبل توعليه اجلدولية، " ت"احملسوبة أعلى من قيمة " ت"اال األديب، إذ  كانت قيمة 
 .للدراسة ةالرابع يةالفرض

ري وجود فرق دال إحصائياًً لصاحل معلمات اال األديب يف حمور احملتوى التعليمي إىل ميكن تفس 
ثراء مقررات اال األديب من حيث تنوع املعلومات وكثرة املراجع اخلاصة ا مقارنة مبقررات اال 

ليل احملتوى العلمي الذي يعتمد على األنشطة الصفية يف حل املسائل واستخدام البيئة الصفية على حت
  ). 1998(وتتفق هذه النتيجة إىل حد ما مع نتيجة دراسة السمريي . التعليمي
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علمي الال اأن معلمات ب معلمات اال األديبالفرق لصاحل  أيضاً هذا ميكن أن يفسرو 
قد يؤثر  وهذاقد يلجأن إىل الشكل التوضيحي العام للدروس املعد من قبل مديريات التربية،

 .يف اهتمامهن بتخطيط الدروس، وخاصة حتليل احملتوى التعليميسلبياً 
  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة -10-5

ـ  عدمنص على ت يتالدراسة ال ياتمن فرض ةاخلامس يةملناقشة الفرض د فـرق دال  ووج
إحصائياًً بني متوسط تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطـيط الـدروس لـدى    

" ت"إختبـار  قـيم   ت، حسـب ) "أديب وعلمـي (متغري التخصـص   ىلإى الطالبات تعز
الذي يوضح ) 4(رقم دول على النحو الوارد يف اجلوجاءت النتائج  للمتوسطات املرتبطة،

كل حمـور  ب) عينة الدراسة( للفروق بني متوسط تقديرات االجتاه لدى الطالبات" ت"قيمة 
  .لسلوكي يف ختطيط الدروسالدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو املنهج ابو

  )4(رقم دول اجل
  يف كل حمور) عينة الدراسة(للفروق بني متوسط تقديرات االجتاه لدى الطالبات" ت" إختبار قيمة 

  .الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروسبو
  

  راحملاو
 46=طالبة أديب ن 102=طالبة علمي ن

قيمة 
  ت

مستوى 
ــط  الداللة املتوسـ

 احلسايب
االحنراف
 املعياري

املتوســط
 احلسايب

ــراف االحن
 املعياري

  غري دالة 1.10 3.55 39.06 3.45 38.38 األهدافختطيط 
  غري دالة 1.52 4.40 32.86 2.75 33.77 التعليمي احملتوى

  غري دالة 0.75 4.36 40.95 3.43 41.46 األنشطة والوسائل
  غري دالة 1.44 4.22 39.26 3.52 40.22 التقوميأساليب 

  غري دالة 0.90 12.60 152.15 9.46 153.84  املتوسط الكلي

  2.61= ** 0.01عند مستوى و 1.98=*  0.05عند مستوى  اجلدولية" ت"قيمة 
    

  :ما يلي) 4(رقم دول اجليتضح من 
) دراسةعينة ال(فرق دال إحصائياًً بني متوسط تقديرات االجتاه لدى الطالبات ليس هناك
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كل باحملسوبة " ت"كانت قيمة  إذقياس االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس، مب

  .الدرجة الكلية للمقياس أقل من قيمتها اجلدوليةبحمور و
 نيالاميكن تفسري عدم وجود فرق دال إحصائياًً بني متوسط تقديرات االجتاه لدى طالبات  
ـ ن اإلعداد داخل الكلية لكال االني يف مقـررات طر أإىل ) عينة الدراسة( علميالديب واأل ق ائ

االني يدرسـن االسـتراتيجيات اخلاصـة    مشترك فطالبات التدريس اخلاصة النظرية والعملية 
التدريب بالتخطيط لألهداف واشتقاقها، وحتليل احملتوى لكتب املرحلة األوىل، وكذلك يتدربن 

رات التدريس املصغر مبا يتضمنه من إعداد خطة تتضـمن  عدد الساعات أسبوعيا على مها هنفس
  .للدراسة ةاخلامس يةقبل الفرضتاحملاور املوجودة يف مقياس االجتاه، وعليه 

  النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة -10-6
فـرق دال   عدم وجـود نص على ت يتالدراسة ال ياتمن فرض ةالسادس يةملناقشة الفرض

ديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس لدى كل تق اتإحصائياًً بني متوسط
وجـاءت   للمتوسطات املرتبطـة، " ت"قيم  تحسب ،"هديب ومعلماتاألال امن طالبات 

للفروق بـني  " ت"التايل الذي يوضح قيمة ) 5(رقم دول على النحو الوارد يف اجلالنتائج 
ـ علمـات  لدى كل من الطالبات وامل ات تقديرات االجتاهمتوسط عينـة  ( ديباألال يف ا
  .الدرجة الكلية ملقياس االجتاهبكل حمور وب) الدراسة

  
  )5(رقم دول اجل

كل ب )عينة الدراسة( هومعلمات ديباألال اطالبات  تقديرات االجتاه لدى كل من اتللفروق بني متوسط" ت" قيمة
  .ختطيط الدروس الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو املنهج السلوكي يفبحمور و

  

  احملاور
 30=معلمة أديب ن 46=طالبة أديب ن

قيمة 
  ت

مستوى 
املتوسط  الداللة

 احلسايب
االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

  غري دالة 0.36 6.34 38.70 3.54 39.10 األهداف ختطيط
  دالة* 2.24 12.66 37.40 4.40 32.82 احملتوى التعليمي
  غري دالة 0.73 3.21 41.70 4.36 41.02 األنشطة والوسائل

  غري دالة 1.88 4.05 41.26 4.20 39.43 التقومي أساليب
  دالة* 2.19 15.60 159.30 12.60 152.15 املتوسط الكلي
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   2.66=**  0.01عند  2.00= *0.05عند مستوى  اجلدولية" ت"
  

  :ما يلي) 5(رقم دول اجليتضح من 
ـ تقديرات االجتاه لدى كل من طالبات  اتفرق بني متوسط ليس هناك - ديب األال ا

يف حماور األهداف واألنشطة مع الوسائل والتقومي، ) 0.05(عند مستوى الداللة  هومعلمات
  .اجلدولية" ت"احملسوبة أقل من قيمة " ت " كانت قيمة  إذ

ل من الطالبات تقديرات االجتاه لدى ك اتفرق دال إحصائياًً بني متوسط هناك -
  .يف حمور احملتوى التعليمي لصاحل املعلمات) 0.05(واملعلمات عند مستوى الداللة 

لصاحل املعلمات يف املتوسـط  ) 0.05(فرق دال إحصائياًً عند مستوى الداللة  هناك -
  .ةاجلدولي" ت"احملسوبة أعلى من قيمة " ت"الكلي للمقياس، إذ كانت 

تقديرات االجتاه لدى كـل مـن    اتائياًً بني متوسطميكن تفسري وجود فرق دال إحص
فر فرص التعامل اليومي للمعلمات مع الصاحل املعلمات إىل تو هديب ومعلماتاألال اطالبات 

يف  املسـتمر  حمتوى املادة العلمية لكتب احللقة األوىل مما يعزز إمكانية التعديل والتحسـني 
ية للخطة ويف ضوء معطيات نتائج الـدرس وردود  حمتوى املادة العلمية بفعل املراجعة الذات

  . للدراسة ةالسادس يةقبل الفرضتوعليه  أفعال التالميذ،
  النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة -10-7

فـرق   عدم وجودعلى  نصت يتالدراسة ال ياتمن فرض ةالسابع يةملناقشة الفرض
السـلوكي يف ختطـيط   تقديرات االجتاه حنو املنـهج   اتدال إحصائياًً بني متوسط

ـ  الال االدروس لدى كل من طالبات  " ت"قـيم   ت، حسـب "هعلمـي ومعلمات
التايل ) 6(رقم ل على النحو الوارد يف اجلدوللمتوسطات املرتبطة، وجاءت النتائج 

للفروق بني متوسط تقديرات االجتاه لدى كل من الطاليات " ت"الذي يوضح قيمة 
الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو املنهج بكل حمور وب )عينة الدراسةأفراد (واملعلمات 

  .السلوكي يف ختطيط الدروس
  

  )6(رقم دول اجل
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كل ب) عينة الدراسة( هعلمي ومعلماتالال اطالبات  تقديرات االجتاه لدى كل من اتللفروق بني متوسط"ت "قيمة 

  .الدروس يطيف ختط الدرجة لكلية ملقياس االجتاه حنو املنهج السلوكيحمور وب
  

  احملاور
  31= معلمة علمي ن   102=طالبة علمي ن

  قيمة ت
  مستوى
املتوسط  الداللة

 احلسايب
االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

  غري دالة  1.09  3.92  37.58  3.45  38.38  األهداف ختطيط

  غري دالة  1.89  2.71  32.70  2.75  33.77  احملتوى التعليمي

  الةد*  2.04  3.64  40.00  3.43  41.46  األنشطة والوسائل

  غري دالة  0.88  3.61  39.58  3.52  40.22  التقومي أساليب

  دالة*  1.99 10.53 149.87 9.46 153.84  املتوسط الكلي

  **2.61=  0.01عند مستوى  * 1.98=  0.05عند مستوى  اجلدولية" ت"
  

  :ما يلي) 6(رقم دول اجليتضح من 
األنشـطة   طحمور ختطـي يف ) 0.05(دال إحصائياًً عند مستوى الداللة فرق هناك  -

  .ووسائل تعليمها لصاحل الطالبات
بـني  ) 0.05(وجود فرق دال إحصائياًً عند مسـتوى داللـة   مل يشر اجلدول إىل  -

واختيـار  وحتليله واختيار احملتوى التعليمي  ،ألهدافاالطالبات واملعلمات يف حماور ختطيط 
  .للدراسة ةالسابع يةقبل الفرضت، وعليه  وإعدادهاقوميأساليب الت

يف املتوسط الكلي للمقيـاس  ) 0.05(هناك فرق دال إحصائياًً عند مستوى الداللة  -
  . ملصلحة الطالبات

ويف  ميكن أن يعزى هذا الفرق لصاحل طالبات الكلية يف حمور احملتوى التعليمـي  
حملتـوى  اري الذي يوىل يف الكلية لعمليـة  إىل االهتمام الكب املتوسط الكلي للمقياس

ختصص جلسـات إلتقـان    إذالتعليمي وإتقانه يف مقرر التربية العملية داخل الكلية 
احملتوى وللتدريب على مهارات تدريسية مصغرة جيب أن تستخدم الطالبات فيهـا  
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 .وسائل وأنشطة تعليمية مناسبة للمحتوى
علمي قد يلجأن الال اىل أن معلمات لصاحل الطالبات إ الفرق يعزىميكن أن و 

قـد   من قبل مديريات التربية، وهذا ما ةإىل الشكل التوضيحي العام للدروس املعد
  . يؤثر سلبياً يف اهتمامهن بتخطيط الدروس وخاصة حتليل احملتوى التعليمي

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة  -10-8 
 تنص على عدم وجود فرق دال إحصـائياًً  ملناقشة الفرضية الثامنة للدراسة اليت

بني متوسطات تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس لدى كـل  
من طالبات اال العلمي ومعلماته وطالبات اال األديب ومعلماته، حسبت قـيم  

للمتوسطات املرتبطة، وجاءت النتائج على النحو الوارد يف اجلـدول  " ت"اختبار 
للفروق بني متوسطات تقـديرات  " ت"الذي يوضح قيمة اختبار : التايل) 7( رقم

بكـل حمـور   ) م,ط (واال العلمي ) م,ط(االجتاه لدى كل من عينة اال األديب 
  .وبالدرجة الكلية للمقياس
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  )7(اجلدول رقم 

  طيط الدروسللفروق بني متوسطات تقديرات االجتاه حنو املنهج السلوكي يف خت" ت"قيمة اختبار 
  لدى كل من االني األديب والعلمي لعينة الدراسة كاملة بكل حمور وبالدرجة الكلية للمقياس

  

  احملاور
 133=م علمي ن +ط 76=م أديب ن+ط

قيمة 
  ت

مستوى 
املتوسط  الداللة

 احلسايب
االحنراف
 املعياري

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

  غري دالة 1.30 3.57 38.19 4.80 38.96 ختطيط األهداف
  غري دالة 1.34 2.77 33.52 8.86 34.64 احملتوى التعليمي
  غري دالة 0.27 3.52 41.12 3.52 41.26 األنشطة والوسائل
  غري دالة  0.5 3.54 40.07 3.54 40.15 أساليب التقومي
  غري دالة 1.23 9.83 152.91 14.20 154.97 املتوسط الكلي

: ط/  2.61=  0.01،عند مستوى 1.98= 0.05دولية عند مستوى اجل" ت"قيمة 
  /معلمة: م -طالبة 
  

  :ما يلي) 7(يتضح من اجلدول رقم 
بني متوسطات تقديرات ) 0.05(ليس هناك فرق دال إحصائياًً عند مستوى الداللة  -

إىل االجتاه حنو املنهج السلوكي يف ختطيط الدروس لدى أفراد عينة الدراسة كاملة تعـزى  
" ت"بكل حمور من حماور مقياس االجتاه حيث بلغـت قيمـة   ) أديب وعلمي(متغري اال 

  .اجلدولية" ت"احملسوبة يف كل حمور أقل من قيمة 
بني متوسطات تقـديرات  ) 0.05(ليس هناك فرق دال إحصائياًً عند مستوى الداللة -

الدراسة يف املتوسـط الكلـي    االجتاه لدى كل من اال األديب واال العلمي لكامل عينة
  .ملقياس االجتاه

اجلهود الكبرية املبذولة يف كليـة التربيـة عـرب    ، إىل ميكن أن تعزى هذه النتيجة  
، األمر الذي هاملشاغل اخلاصة باالستراتيجيات وحتليل احملتوى والتدريس املصغر وإتقان

التواصل اليومي مـع  ملعلمات من خالل لدى افرة ايعوض الطالبات عامل اخلربة املتو
  .التخطيط اليومي للدروس
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  خالصة النتائج -11

  :من خالل عرض النتائج وحتليلها لوحظت النقاط التالية
وجود اجتاهات إجيابية لدى كل من الطالبات واملعلمات حنو ختطيط الدروس وفـق   -

بية، حيـث  املنهج السلوكي، وقد يعزى األمر إىل اجلهود الكبرية املبذولة يف كلية التر
ختصص املقررات النظرية والعملية لتدريب الطالبات على إتقان املهـارات الالزمـة   
لعملية التدريس ومنها ختطيط الدروس، أما ملعلمات اللوايت كان معظمهن خرجيـات  
معاهد متوسطة، فقد خضعن إىل دورات تدريبية يف كلية التربية على مهارات ختطيط 

ونظام التعليم األساسي الذي مل يكن سـائداً يف أثنـاء    الدروس وتقوميها مبا يتماشى
  .خترجهن من املعاهد املتوسطة

تقارب مستوى التقديرات يف االجتاه حنو املنهج السلوكي لدى كل مـن طالبـات    -
االني األديب والعلمي مع وجود بعض الفروق البسيطة اليت ال ترقـى إىل مسـتوى   

 . الداللة اإلحصائية بينهن
 .ب مستوى التقديرات لدى كل من طالبات اال األديب ومعلماتهتقار -
  .وجود فروق بني متوسطات تقديرات االجتاه بني املعلمات لصاحل معلمات اال األديب -
عدم وجود فروق دالة إحصائياًً بني متوسطات تقديرات طالبات اـالني العلمـي    -

حدة فيما يتعلق مبهارات ختطيط الـدرس  وهذا يعود إىل أن عملية اإلعداد وا, واألديب
مبا يتضمنه من أنشطة ووسائل تعليمية، وحتليل احملتوى التعليمي وكـذلك اختيـار   

  .أساليب التقومي وإعدادها
وجود فروق دالة إحصائياًً بني طالبات اال العلمي ومعلماته لصاحل الطالبات وقـد   -

قد يلجأن إىل الشكل التوضيحي العام يعزى هذا األمر إىل أن معلمات اال العلمي 
للدروس واملعد مسبقا من قبل مديريات التربية، األمر الذي قد يتسبب بإمهال طالبات 

  .اال العلمي للتخطيط اجليد للدروس
كثرياً يف اجتاهات الطالبات حنو ختطيط الـدروس  ) أديب وعلمي(مل يؤثر متغري اال  -
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ذا املتغري على ما يبدو يف اجتاهات معلمـات اـال   وفق املنهج السلوكي، إال أن ه

العلمي كان له األثر الواضح يف تراجع تقديران يف االجتاه حنو املنـهج السـلوكي،   
وهذا ما ظهر يف الفروق بني معلمات اال العلمي من جهة وطالبات اال العلمـي  

 . ومعلمات اال األديب من جهة أخرى
 

  المقترحات -12
  :يقترح الباحث ما يليضوء نتائج الدراسة يف  

  .إجراء دراسات مماثلة يف مناطق السلطنة األخرى -1
 .دراسة واقع استخدام املنهج السلوكي يف امليدان -2
إقامة مشاغل خاصة مبهارات حتليل احملتوى وإتقانه وتصميم األنشـطة التعليميـة    -3

  .ية، واملديرية العامة للتربية والتعليمملعلمات اال العلمي بالتعاون بني كلية الترب
تشكيل جلان مشتركة بني املديرية العامة لكليات التربية ووزارة التربيـة والتعلـيم    -4

  .اخلطط التدريسية لتوحيد منهجية عملية إعداد
  
   المراجع 

  المراجع العربية
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دار النهضة  ،3ط ،مهارات التدريس ،)1998(، جابر، جابر عبد احلميد وآخرون -

  .القاهرة العربية،
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  .دمشق العدد الرابع، ،املركز العريب لبحوث التعليم العايل
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  )1(ملحق 
مقياس استبانة لقياس اجتاهات طالبات كلية التربية بعربي ومعلمات مدارس التعليم 

  األساسي حنو ختطيط الدروس وفق املنهج السلوكي
  املعلمة: األخت

  املعلمة / الطالبة : األخت 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

ختطيط الدروس وفق املنهج السـلوكي ،   يقوم الباحث بإجراء دراسة عملية ملعرفة االجتاهات حول 
آخذاً بعني االعتبار خربتكن يف جمال ختطيط الدروس كمعلمات يف مدارس التعليم األساسي ، أو فتـرة  

  . التربية العلمية اليت نفذمتوها يف التربية العملية ملدة ثالث سنوات بالنسبة لطالبات الكلية 
لمات مدارس التعليم األساسي وطالبات كليـة التربيـة   دف هذه االستبانة إىل قياس اجتاهات مع 

السنة الرابعة جمال أديب ، وجمال علمي حنو ختطيط الدروس وفق املنهج السلوكي وذلك مبـا يـنعكس   
  . بالفائدة على العملية التعليمية التعلمية وتطويرها 

لـدروس وفـق املنـهج    عبارة متثل كل واحدة منها اجتاها حنو ختطيط ا) 39(تتألف االستبانة من  
داخل املربع أمام كـل فقـرة   ) ×(أخيت الطالبة وضع إشارة / السلوكي ، واملطلوب منك أخيت املعلمة 

موفق بشدة، موافـق ، ال رأي يل ، غـري   (وحتت درجة املرافقة املناسبة من املقياس اخلماسي املتدرج 
علماً أن النتائج اليت سيتم التواصل . ات اليت تعرب عن اجتاهات حنو هذه العبار) موافق، غري موافق بشدة

  . إليها ستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي ومبا ينعكس بالفائدة على العملية التربوية
  : بيانات شخصية  

  : يف الفراغ اليت ينطبق عليك ) ×(ضعي إشارة 
  ( ) معلم جمال علمي( ) معلم جمال أديب : االختصاص 

  ( ) مخس سنوات فأكثر ( ) أقل من مخس سنوات : مات سنوات اخلربة بالنسبة للمعل
  ( ) جـامعة ( ) معهد متوسط : املؤهل العلمي للمعلمات 

  
  
  مع وافر الشكر والتقدير 

  الباحث 
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مقياس اتجاهات معلمات التعليم األساسي وطالبات كلية التربية بعبري 
  نحو تخطيط الدروس وفق المنهج السلوكي

  
 
  العبارةاال و

 الرأي
موافق
  بشدة

 
  موافق

غري  ال رأي يل
  موافق

غري موافق 
  بشدة

:أعتقد أن ختطيط األهداف وفق املنهج السلوكي حيقق لدي اآليت-أوالً
ميكنين من التدرج البنائي يف ختطيط األهداف من  1

 البسيطة إىل الراقية
      

       يساعد بتخطيط أهداف ترتبط مبجاالت املعرفة  2
       يتيح يل صياغة أهداف ترتبط خبصائص املتعلمني  3
يساعدين على حتديد األغراض السلوكية الواجب  4

 على التالميذ اكتساا بدقة
      

       حيد من إبداعي يف املوقف التعليمي  5
       ال مينحين احلرية يف املوقف التعليمي  6
العـاميساعدين على الربط بني اهلدف التربـوي  7

 وأهداف الدرس السلوكية
      

       جينبين التخبط والعشوائية يف التعليم  8
يساعدين على جذب انتباه املتعلمني عرب قـراءيت  9

 السلوكية،يف بداية الدرسضلألغرا
      

       يفقدين املتعة يف مهنيت ألنه جيعل عملية التعليم آلية 10
فكـار التعليميـةال يساعدين على الربط بني األ 11

 للدرس وأغراضه السلوكية بدقة
      

 :أشعر أن حتليل احملتوى التعليمي وفق املنهج السلوكي حيقق لدي اآليت-ثانياً
12  
  

جيعلين أهتم بالنواتج التفصيلية مما جيعـل العمليـة
 التربوية جمزئة

      

   جينبين اإلسهاب بالدرس واخلروج عنه 13
 

     

على تقدمي املعلومات بـال ركاكـة أويساعدين 14
 احنراف عن األفكار املطلوبة

      

اليت جيب على,ميكنين من اختيار األفكار التعليمية 15
 املتعلم اكتساا

      

       جيعلين أراعي األفكار مبا يتناسب مع بنية املادة املنطقية 16
       حلصة الدراسيةميكنين من إتقان احملتوى التعليمي قبل أداء ا 17

    يدفعين لالهتمام بالنواتج الرئيسية للتعلم 18
         

       جيعلين أنوع أساليب التدريس بتنوع اهلدف 19
 أشعر أن ختطيط األنشطة التعليمية ووسائل تعليمها وفق املنهج السلوكي حيقق األيت-ثالثاً

ليتيساعدين على االختيار اجليد واملناسب لألسئلة ا 20
 أريد توجيهها للمتعلمني
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  العبارةاال و

 الرأي
موافق
 بشدة

 
  موافق

غري  ال رأي يل
  موافق

غري موافق 
  بشدة

يساعدين مبتابعة املتواصلة ألنشـطة واسـتجابات 21
 املتعلمني خالل الدرس

       

ـتعلمني حنـو 22 ـاه امل ميكنين من ضبط الصف لتوجيه انتب
  األنشطة

       

يساعدين على اختيار ما هو مناسب من الوسـائل 23
 التعليمية لتوضيح احملتوى

       

دين على حتقيق التفاعل االجيايب مع املتعلمنييساع 24
 يف مناشط الدرس

       

        ال يساعدين على توجيه نشاط التالميذ بدقة 25
يساعدين على اختيار الطرائق اليت تتناسب والنقاط 26

 التعليمية يف احملتوى
       

        جيعلين أحدد اهلدف من الوسيلة التعليمية 27
        تيار األنشطة اليت تثري التفكرييساعد على اخ 28
ميكنين من تنفيذ فعاليات األنشطة الدراسية وفقـاً 29

 .لزمن احلصة
       

:أعتقد أن ختطيط التقومي وفق املنهج السلوكي حيقق لدى اآليت-رابعاً
يساعدين على استخدام أساليب التقومي املناسـبة 30

 للكشف عن مدى حتقق األهداف
       

 ميكنين من قياس املستويات املعرفية املختلفة 31
 .املتضمنة يف الدرس 

       

ال يساعدين على تقومي أدائي التعليمي يف الـدرس 32
 .بشكل متواصل

       

يساعدين على تقومي أدائي التعليمـي يف الـدرس 33
 .بشكل متواصل

       

        ميكنين على زيادة مستوى حتصيل التالميذ 34
يتيح يل تفحص ومناسـبة الطرائـق واملناشـط 35

 .والسلوكيات املستخدمة
       

يساعدين على التقومي املرحلي املستمر لكل فكـرة 36
 .قبل االنتقال إىل األخرى

       

يساعدين على توزيع مستويات األسئلة من السهل 37
 .إىل الصعب تبعاً ملستويات األهداف

       

        .تالميذ التقومي الذايت وإصدار األحكامميكنين من تعليم ال 38
يؤهلين لطرح أسئلة متنوعـة تنـوع األهـداف 39

 .ومستويات التالميذ
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