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ممخص البحث-:
مدرسي كمدرسات الفيزياء لممرحمة
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ
ّ
المتكسطة في المدارس المتكسطة كالثانكية التابعة لممديرية العامة لتربية الكرخ
كافت
األكلى بخصائص األىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا  .كمعرفة فيما إذا ػ
ىناؾ فركؽ ذك داللة إحصائية في درجة االلتزاـ بيذه الخصائص كالمعايير تعزل
كمعرؼة الخصائص
ػ
المشترؾ بينيما
ػ
لمتغيرم الجنس كالخبرة التدريسية كاألثر
كالمعايير التي يظير فييا المدرسكف كالمدرسات قكة أك ضعفا كاضحان في درجة
التزاميـ بيا عند كتابتيـ لألىداؼ السمككية .

جميع مدرسي كمدرسػات الفيزياء
ػ
كتـ اختيار مجتمع البحث كالذم تضمف
لممرحمة المتكسطة في المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية التابعة لممديرية العامة
لتربية الكرخ األكلى كالبالغ عددىـ (  ) 224مدرس كمدرسة  ،كتـ اختيار عينة
البحث بصكرة عشكائية مف مجتمع البحث ككاف عددىـ (  ) 62منيـ ( ) 30
افية التابعػة
مدرس ك(  ) 32مدرسة  ،كشممت مدارسيـ أغمب الرقعػة الجغر ػ
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لممديرية العامة لتربية بغداد – الكرخ األكلى .
كقاـ الباحث بإعداد استمارة تقكيـ شممت عمى (  ) 10خصائص كمعايير  .كقد
تـ إيجاد صدقيا عف طريؽ التحكيـ كثباتيا باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف  ،حيث
كانت (  ) 0.86كلتحميؿ البيانات تـ استخداـ االختبار التائي كتحميؿ التبايف ذك
التصميـ العاممي (  ) 2×2كتـ استخراج متكسطات الدرجات عمى استمارة التقكيـ .
كشفت نتائج البحث أف متكسط درجات المدرسيف كالمدرسات عمى استمارة
ػ
التقكيـ كاف اقؿ مف المستكل المقبكؿ تربكيان (  ، ) %75كذلؾ أظيرت
النتائج فركقان

ذات داللة إحصائية في مدل االلتزاـ بخصائص األىداؼ السمككية كمعاييػر
صياغتيا تعزل لمتغيرم الجنس كالخبرة التدريسية كاألثر المشترؾ بينيما  ،كفضضن

كمعايير أظوػر المدرسكف كالمدرسات ػؽكة
ػ
ذلؾ أظيرت نتائج الدراسة ثضث خصائص
في التزاميـ بيا  ،مقابؿ أربػع منيا أظيركا ضعفان كاضحان في التزاميـ بيا .

كقدـ الباحث بعض التكصيات لممسؤكليف بالتربية كتدريس العمكـ كذكم

االختصاص مف اجؿ تطكير معمـ العمكـ كطرائؽ التدريس كاقترح بعض الدراسات
في ىذا المجاؿ .
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الفصل األول
مشكمة البحث وأهميته
مشكمة البحث -:

يؤكد المختصكف بالتربية العممية كتدريس العمكـ ،

أف أم تعميـ ناجح البد أف

يككف مكجو ان نحك تحقيؽ أىداؼ سمككية محددة ككاضحة لجميع

أطراؼ العممية

التعميمية  ،فض بد لمعمـ العمكـ أف يككف كاعيا كعيا كامضن بصياغة األىداؼ بصكرة
سمككية  ،كمطمعا عمى خصائصيا كمعايير صياغتيا

كأىميتيا لممتعمـ ألنيا تعنى

بفكره ككجدانو كمياراتو  ،فض بد مف تحديد نكع الفكر كالكجداف كالميارة تحديدان دقيقان

ككاضحان ( زيتكف  ، 2001 ،ص ( ) 46تكفيؽ كالحيمة  ، 2000 ،ص. ) 244
إف تحديد األىداؼ ككضكحيا يساعد عمى تكجيو

األىداؼ المحددة  ،كالتخطيط لتنفيذ المنيج يبدأ
كالتي تبدأ بدكرىا بصياغة

أعمالنا نحك تحقيؽ ىذه

بإعداد الخطط اليكمية لمتدريس

أىداؼ كؿ درس بصكرة سمككية ممتزميف بخصائص

األىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا .
الحظ الباحث خضؿ عممو كتدريسي لمادة الفيزياء في المدارس المتكسطة
كاإلعدادية كمعاىد المعمميف  ،قمة اىتماـ مدرسي الفيزياء بالتخطيط لمدركس اليكمية
 ،كجيؿ اغمبيـ بالصياغة الصحيحة

ألىداؼ الدرس بصكرة سمككية عند

إعداد

خطط دركسيـ اليكمية كعدـ معرفتيـ ألغمب خصائص كمعايير األىداؼ السمككية .
كلمتثبت مف ذلؾ كجو الباحث استبيانان تضمف خمسة أسئمة مفتكحة تخص إعداد

الخطط التدريسية اليكمية كصياغة األىداؼ السمككية لمدرس كخصائصيا كمعايير
صياغتيا  ،لعينة استطضعية تككنت مف

(  ) 20مدرسان كمدرسة لمادة الفيزياء

مدرس مف المستمريف في الخدمة
بالمرحمة المتكسطة منيـ (  ) 8مدرسات ك( ) 12
ان
في المدارس المتكسطة بمدينة بغداد كذكم خبرة تدريسية بيف (

سنة كاحدة 20 -

سنة ) ككانت النتائج كما يمي -:
 % 80منيـ يعتبركف كتابة الخطة اليكمية لمدرس ىك التخمص مف مساءلة المدير
كالمشرؼ .
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 % 70منيـ يجيمكف صياغة األىداؼ بصكرة سمككية .
 %75منيـ يعتبركف األىداؼ العامة ىي أىداؼ الدرس .

 %90منيـ يجيمكف اغمب خصائص األىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا .
 %75منيـ ال يمتزمكف بخصائص األىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا .
يمكف أف نستخمص مف ىذه البيانات أف ىناؾ ضعفان كاضحان في قدرة المدرسيف

كالمدرسات عمى صياغة أىداؼ الدرس بصكرة سمككية كجيؿ اغمبيـ بخصائص
األىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا  .لذا جاء البحث الحالي لمكشؼ عف مدل
التزاـ مدرسي الفيزياء لممرحمة المتكسطة في بغداد

 /الكرخ األكلى بخصائص

األىداؼ كالسمككية كالمعايير صياغتيا عند إعداد خطط دركسيـ اليكمية .
أهمية البحث والحاجة إليه - :

تيتـ جميع األمـ بتدريس العمكـ في جميع المراحؿ الدراسية كلف يستطيع معمـ

العمكـ النجاح بميمتق عمى الكجو األكمؿ ما لـ يييئ نفسو كيخطط لما يقكـ بتدريسو
.
فالتخطيط ىك احد المقكمات الرئيسة لنجاح عممية التدريس كغيرىا مف األعماؿ
 ،كاألىداؼ التربكية ىي الركف االساسم في عممية التخطيط

التربكم ،

حيث يضع القائمكف عمى التربية الخطط لبناء المنيج الدراسي كيقكـ المعممكف
بالتخطيط لتنفيذ ىذا المنيج .
مسبؽن لممكاقؼ التعميمية التي يقكـ بتنفيذىا كاضعا نصب
ا
يضع المعمـ تصكر ان

عينو االستثمار األمثؿ لمكقت كاإلمكانات المادية المتكفرة في المؤسسة التعميمية
كالبيئة المحمية لجعؿ المتعمـ يتفاعؿ بطريقة ينتج عنيا تغير محدد في سمككو
( نادر  ، 1995 ،ص. ) 73
أكلى خطكات تنفيذ المنيج الدراسي ىك تحديد األىداؼ التربكية الذم يساعد
عمى كضكح الرؤية لمنفذم المنيج كتكجيو عممية التعميـ كالتعمـ بطريقة عممية
كعممية كانسانية .
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ألم عمؿ سكاء كاف ىذا العمؿ في

أك أم نظاـ آخر  .فيي بمثابة القائد كالمكجو لكؿ

إطار
األعماؿ

( سالـ  ، 1997 ،ص. ) 14
ُيعد أسمكب تحديد األىداؼ السمككية لمدرس مف األساليب التدريسية اليامة في
العممية التعميمية  ،كتكتسب أىميتيا مف ككف التربية عممية مقصكدة كمخطط ان ليا

تيدؼ إلى إحداث تغيرات ايجابية في سمكؾ المتعمميف

إثناء العممية التعميمية

( زيتكف  ، 2001 ،ص ( ) 43تكفيؽ كالحيمة  ، 2000 ،ص. ) 99
نظ انر إلى االتجاه التربكم العاـ الذم أشاعتو المدارس السمككية في عمـ النفس

التربكم كالذم ركز عمى األىداؼ اإلجرائية المحددة كالقصيرة المدل استخدمت عبارة
األىداؼ أك األغراض السمككية لمداللة عمى األىداؼ التعميمية القابمة لممضحظة
كالتي تقيس سمكؾ المتعمـ في نياية الحصة الدراسية .
تدؿ كؿ الشكاىد عمى انو حيف تككف األىداؼ السمككية محددة ككاضحة لممعمـ
فانو يحقؽ تعمما أفضؿ الف جيكده ستنصب نحك تحقيؽ األىداؼ المقصكدة بدال مف
أف تبدد أك تكجو نحك تحقيؽ أىداؼ لـ يخطط ليا كبعيدة عف األىداؼ المقصكدة .
كيشير (  ) Mager , 1975إلى أف تحديد األىداؼ السمككية ككضكحيا لممعمـ
تساعد عمى تنظيـ جيكده كنشاطاتو مف اجؿ انجاز ما خطط لو
( . ) Mager , 1975 , p 5-6
كيرل (  ) Oliva , 1982نقض عف ( نشكاني  ) 1987 ،أف تحديد األىداؼ
بطريقة سمككية يسيؿ العممية التعميمية كيسيؿ عممية القياس كيجعميا كاضحة كجمية
لممعمـ  ،فاألىداؼ تشكؿ معايير لمتقكيـ ( نشكاني  ، 1987 ،ص. ) 42
إف جيؿ المعمميف في صياغة

األىداؼ السمككية كعدـ التزاميـ بخصائص

كمعايير صياغتيا يعيؽ تنظيـ المحتكل التعميمي كتسمسمو مف جية كيعيؽ اختيار
الطرؽ كاألساليب كاألنشطة كالكسائؿ التعممية المناسبة لممكاقؼ التعميمية الصفية مف
جية أخرل  .فضض عف ما يترتب عمى ذلؾ مف صعكبة في عممية التقكيـ لما تـ
تدريسو .
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يتضح مما سبؽ أف التأكيد عمى صياغة األىداؼ السمككية لمبحث كااللتزاـ
بالخصائص كالمعايير المتبعة في الصياغة ليا اثر ايجابي في تنمية الميارات
التدريسية كرفع مستكيات األداء التعميمي لممعمـ كيجعؿ ميمتو في تنفيذ عمميتي
التعميـ كالتقكيـ أم انر سيضن كميس انر  ،كعميو فقد أختار الباحث بحثو الحالي لتقصي
مدل التزاـ مدرسي الفيزياء بخصائص كمعايير صياغة

األىداؼ السمككية في

خططيـ التدريسية اليكمية .
كتتمخص أىمية البحث الحالي في اآلتي -:
تقصم مدل التزاـ
ػ
 -1أنو البحػث األكؿ ( حسب عمـ الباحػث ) الذم يتناكؿ
مدرسي الفيزياء بخصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا في العراؽ .
السمككية يمكف
ػ
 -2يقدـ استمارة تقكيمية لخصائص كمعايير صياغ ػة االىداؼ
لممعمميف كالمشرفيف التربكييف اإلفادة منيا .
 -3يمكف أف تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تزكيد التربكييف كالمسؤكليف عف التربية
كبراـ ػج التدريب لتعديؿ كتطكير المناىج كبرامج التدريب لمدرسي الفيزياء
بيدؼ تطكير مياراتيـ التدريسية كتحسينيا .
أهمية تحديد االهداف السموكية في التدريس
يساعد تحديد االىداؼ السمككية في -:

كتكجيق العمؿ لتحقيؽ الغايات المنشكدة في بناء المتعمـ عقميا
ػ
 -1تنسيؽ كتنظيـ
كمياريان ككجدانيان .

ائؽ التدريس كأساليبيا  ،كتصميـ
 -2التنفيذ الجيد لممنو ػج مف حيث اختيار طر ػ
كسائؿ كاساليب مختمفة لمتقكيـ .
تحقيؽق لألىداؼ
ػ
بنفسق عند
ػ
 -3تكفير الكقت كالجيد عمى المعمـ كتزيد مف ثقتو
التي رسميا في خطتو .
 -4اإلسياـ في بناء المناىج كتقكيميا كتطكيرىا .
 -5كقكؼ المعمميف كالمربيف عمى مدل فعالية تدريسيـ كتجعؿ عممية التقكيـ أم انر
ممكفان كسيضن (  ( ، ) Sistrunk and Maxon , 1992 , p.108المركز
ػ
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العربي لمبحكث التربكية  ، 1983 ،ص. ) 152-150
تصنيف االهداف التربوية
ابتكرت تصنيفات متعددة لألىداؼ التربكية حسب مستكياتيا أك مجاالتيا فقد
صنؼ (  ) Krathowhl , 1965نقض عف ( دركزة  ) 1986 ،االىداؼ التربكية
إلى ثضثة مستكيات .
 -1المستكل العاـ ( االىداؼ العامة )  :كىي أىداؼ مجػردة كشاممة كال تتحقؽ
إال بعد فترة زمنية طكيمة نسبيا مثؿ أىداؼ المرحمة الدراسية .
عمكمية مف
ػ
اؽؿ
 -2المستكل المتكسط ( االىداؼ الخاصة )  :كىي أىػداؼ ػ
االىداؼ العامة كأكثر عمكمية مف االىداؼ السمككية مثؿ أىداؼ مساؽ معيف
أك أىداؼ كحدة دراسية .
 -3المستكل الخاص ( االىداؼ السمككية )  :كىي أىػداؼ محػددة كتتحقؽ في
الحصة الدراسية
ػ
نسبيان مثؿ أىػػداؼ
ػ
قصيرة
ػ
زمنية
ػ
فترة
ػ

( دركزه  ، 1986 ،ص. ) 75
تصنيف االهداف السموكية

اىتـ عدد مف عمماء القياس النفسي كالتربكم بتصنيؼ االىداؼ السمككية

إلى

ثضثة مجاالت مختمفة تتناكؿ معظـ أنكاع السمكؾ البشرم كالتي يمكف أف تؤثر في
العممية التعميمية  -التعممية بيدؼ تغيرىا أك تعديميا أك تطكيرىا .
تعد أعماؿ )  ( Bloom , 1965مف أكثر الجيكد المبذكلة في ىذا الميداف فقد
صنؼ االىداؼ السمككية إلى ثضثة مجاالت رئيسة كىي -:
 -1المجاؿ المعرفي ( العقمي ) The Cognitive Domain
 -2المجاؿ الكجداني ( االنفعالي أك العاطفي ) The Affective Domain
 -3المجاؿ النفسحركي ( الميارم الحركي ) The Psychomotor Domain
كقد صنؼ بمكـ المجاؿ المعرفي ( العقمي ) إلى ستة مستكيات تبدأ بالمستكل
األسيؿ ( التذكر ) كتنتيي بالمستكل األصعب ( التقكيـ ) .
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 التذكر ( المعرفة )  Knowledgeكيمثؿ القدرة عمى تذكر المعمكـ ػات التي تـتعمميا سابقا كالتعرؼ عمييا .
الؽدرة عمى اإلدراؾ كالفوػـ
كيمثؿ ػ
ػ
 الفيـ أك االستيعاب Comprehensionكاالستيعاب بمكضكع ما .
 التطبيؽ  Applicationكيمثؿ القدرة عمى استعماؿ األفكار المجردة في مكاقؼمادية محسكسة كاستخداـ المتعمـ لفكرة عامة أك قانكف في مكاقؼ تعميمية جديدة
كحؿ تمريف أك مسائؿ جديدة في ضكء قكاعد أك قكانيف متعممة .
 التحميؿ  Analysisكيمثؿ القدرة عمى تجزئة المركب أك المكقؼ إلى عناصرهالتي تككف منيا أك تفكيؾ مشكمة أك فكرة إلى مككناتيا مع فيـ العضقات بيف تمؾ
المككنات .
جدمدة مف
كميات ػ
 التركيب  : Synthesisكيمثؿ القدرة عمى إنتاج نماذج أك ػعناصر أك أجزاء متفرقة عمى نحك يتميز باألصالة كاإلبداع .
 التقكيـ  : Evaluationكيمثؿ القدرة عمى تثميف األشياء كتقييميا كالحكـ عمييامف خضؿ استعماؿ محكات كمعايير معينة  ( .دركزة  ،1997 ،ص) 32-31
( تكفيؽ كالحيمة  ، 2000 ،ص. ) 240-233
المجاؿ الكجداني يعني ىذا المجاؿ

باألىداؼ المرتبطة بالمشاعر كاألحاسيس

كاالتجاىات كالميكؿ كالقيـ  ،كاالىتمامات  ،فيي تصؼ التغيرات الداخمية
في سمكؾ المتعمـ فيصعب مضحظتيا كقياسيا كتقكيميا كقد قسـ
(  ) Krathowhl and Bloom , 1974نقض عف ( الخطيب ) 2006 ،
ك( الخميمي كآخركف  ) 1996 ،ك ( محمكد  ) 2000 ،ىذا المجاؿ إلى خمسة
مستكيات متدرجة مف أدناىا إلى أعضىا .
غب المتعمـ كاستع ػداده
كيشير إلػى ر ػة
ػ
 االستقباؿ ( التقبؿ ) : Receivingلضىتماـ بمكضكع معيف .
مشارؾة المتعمـ االيجابية بالمكقؼ
ػ
 االستجابة )  : ( Respondingيتضح فيالتعميمي كالتفاعؿ معو .
معايير قيمية لألشياء
ػ
 تمثيؿ القيـ ( أعطاء قيمة )  : Valuingيتمثؿ في تنمية771
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كالظكاىر لدل المتعمـ .
المستكل بتككيف نظاـ
ػ
يبدأ المتعمـ في ىذا
 التنظيـ القيمي  : Organizationػقيمي لألشياء .
متميزة عف
ػ
 التذكيت  : Characterizingيصبح المتعمـ كحدة خاصة منفردةغيره مف األفػراد ( الخطيب  ، 2006 ،ص ( ) 64-63الخميمي كآخركف ،
ػ
 ، 1996ص ( ، ) 76-73محمكد  ، 2000 ،ص. ) 140-136
المجاؿ النفسحركي( الميارم )
يشتمؿ ىذا المجاؿ االىداؼ التي تتعمؽ بتككيف ميارات حركية تتطمب استخداـ
كتناسؽ عضضت الجسـ  ،كقد كضعت اليزابيث سمبسف ( Elizabeth Simpson
) تصنيفا دقيقا ليذا المجاؿ كيشتمؿ سبعة مستكيات متدرجة مف

أدناىا إلى أعضىا

كىي -:
الحسية
ػ
 اإلدراؾ )  : ( Perceptionيتعمؽ ىذا المستكل باستعماؿ األعضػاءكالشعكر الذم يقكد نحك نشاط حركي محدد .
 التييؤ ( الميؿ ) )  : ( setاالستعداد البدني لتأدية عمؿ أك نشاط حركي . االستجابة المكجية )  : ( Gudied Responseيمثؿ المراحػؿ األكلػى لتعمـالميارات المركبة .
الحركية
ػ
يصبح المتعمـ قاد ار عمى أداء الميارات
ػ
 اآللية ) : ( Mechanismالبسيطة .
يتصؿ باألداء
ػ
المعؽدة ) ) : ( Complex Response
ػ
 االستجابة المركبة (الميارم لألعماؿ الحركية المركبة ( المعقدة ) .
يتصؿ بالموػارات التي تحتاج إلى
ػ
 التكيؼ ( المكاءمة ) ) : ( Adaptationتغيير أك تعديؿ كتبديؿ في حركاتيا -:
حركية
ػ
ابتؾار نـ ػاذج
 اإلبداع ( األصالة ) )  : ( Originationيتمثؿ في ػجديدة
الخطيب  ،1986 ،ص ( ، ) 66-65الخميمي كآخركف
ػ
معيفة (
ػ
لحؿ مشكمة
 ، 1996ص ( ( 73-70داكد  ، 1991 ،ص. ) 100-99
772
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شروط صياغة الهدف السموكي -:
تناكؿ المربكف كالمختصكف بكتابة االىداؼ السمككية

الخصائص كالمعايير

كالمكاصفات كالشركط الكاجب تكافرىا في اليدؼ السمككي كالتي يعدكنيا شركط
أساسية في صياغة االىداؼ السمككية الجيدة  .كتعد الشركط كالمكاصفات التي
كضعيا ميجر (  ) 1962لميدؼ السمككي أكثرىا قبكالن  ،حيث حدد ميجر ثضثة
عناصر رئيسة يجب تكافرىا في عبارة اليدؼ السمككي  ،كىي -:

 -1السمكؾ النيائي  :كىك السمكؾ أك الميارة المبينة في الو ػدؼ كالمستـ ػدة مف
تحميؿ الميمة التعميمية .
اصؼات التي تشير إلى الظركؼ التي يؤدم فييا المتعمـ
 -2الشركط  :كىي المك ػ
الميمة التعميمية .
تحقيؽ الوػدؼ ( تكفيؽ
ػ
 -3المعيار  :كىك الذم يستخػدـ لتقكيـ أداء المتعمـ أك
كالحيمة  ، 2000 ،ص. ) 225
أما كانيو كبرجز (  ) Gagne & priggsفاليدؼ السمككي مف كجية نظرىما
يتككف مف خمسة مككنات -:
التدرمس بحيث يمكف
ػ
يؤدمق المتعمـ بعد
ػ
 األداء (  ) Actionكىك الفعؿ الذممضحظتو كقياسو .
 الناتج (  ) Productما ينتجو المتعمـ نتيجة ليذا األداء أك الفعؿ . المكقؼ )  : ( Situationكىي الظركؼ التي سيعرض المتعمـ األداء فييا عمميا المحددات أك القيكد )  : ( Constraintsكىي الشركط المفركضة عمى المتعمـعندما يقكـ باألداء .
الحركية التي
ػ
العاطفية أك
ػ
 القدرة )  : ( Capabilityكىي القدرة الذىنية أكيكتسبيا المتعمـ عندما يحقؽ اليدؼ ( زكرم  ، 1987 ،ص. ) 158-156
كيضع (محمد كآخركف  )1999معادلة لصياغة اليدؼ السمككي كىي ( أف
 +فعؿ سمككي  +الطالب  +الحد األدنى مف المادة التعميمية = ىدؼ سمككي ) .

773
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كتشير المعادلة إلى أف اليدؼ يتككف مف ثضثة مككنات

إضافة إلى ( أف )

ألتأكيدم  ،كىي -:
ة
 -1السمكؾ أك الناتج التعميمي  :كيتمثؿ بالفعؿ السمككي .
 -2القائـ بالسمكؾ حيث ينبغي إبراز دكر الطالب كليس المعمـ .
اصؼات التي يمكف أف يتحقؽ ضمنيا الو ػدؼ كىذا اختيارم
 -3الشركط أك المك ػ
( الف عدـ ذكر ىذا المككف في اليدؼ ال يعيب اليدؼ أم أف اليدؼ السمككي
يبقى صحيحا ) ( محمد كآخركف  ،1999 ،ص. ) 30-29
كبناء عمى ما تقدـ كفي ضكء خصائص كمكاصفات االىداؼ السمككية كمعايير
كشركط صياغتيا  ،يمكف أف نستخمص أىـ الخصائص كالمكاصفات التي يجب
تكافرىا في اليدؼ السمككي كىي أنو -:
 -1يعبر عف السمكؾ النيائي لممتعمـ كليس لممعمـ  ،أم يشير إلى الناتج التعميـ ػم
لممتعمـ .
 -2يحتكم عمى فعؿ مضارع قابؿ لممضحظة كالقياس .
ػ
 -3يتضمف شركطان كمكاصفات يتكقع أف يحدث السمكؾ
النيائم ضمنيا أك بناءان
عمييا .

 -4يتضمف معيا ار يقيس درجة الجكدة كاإلتقاف لسمكؾ المتعمـ النيائي .
 -5يعبر عف سمكؾ كاحد فقط ( أم يحكم عمى فعؿ كاحد ) .
 -6يصاغ بشكؿ عبارة كاضحة كمحددة كليس بصيغة سؤاؿ .
 -7يتصؼ بإمكانية تحقيقو في فترة كظركؼ زمنية محددة .
 -8أف ينسجـ مع االىداؼ العامة لمتربية .
 -9يشمؿ عناصر الدرس األساسية .
 - 10يشمؿ المجاالت المعرفية كالكجدانية كالنفسحركية .
أهداف البحث
ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى ما يأتي :
كمعايير
ػ
السمككية
ػ
 -1مدل التزاـ عينة البحػث الحالي بخصائص األىػداؼ
774
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صياغتيا في خططيـ التدريسية .

الخصائص
ػ
عيفة البحث في ـ ػدل االلتزاـ بيذه
أؼراد ػ
 -2داللة الفركؽ بيف ػ
كالمعايير كفقا لمتغيرات الجنس كالخبرة التدريسية كاألثر المشترؾ بينيما .
عيفة البحث قكة أك ضعفان في
أؼراد ػ
 -3الخصائص كالمعايير التي يظير فييا ػ
درجة التزاميـ بيا عند صياغة األىداؼ السمككية .

كلتحقيؽ ىذه االىداؼ تـ ت صياغة األسئمة اآلتية :
 -1ما مدل التزاـ مدرسي كمدرسات الفيزياء لممرحمة المتكسطة بالمدارس التابعة
السمككية
ػ
لممديرية العامة لتربية بغداد  /الكرخ األكلى  ،بخصائص االىداؼ
كمعايير صياغتيا مقارنة بالمستكل المقبكؿ تربكيا ( . ) %75
 -2ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 0.05بيف درجات
السمككية كمعايير صياغتيا
ػ
التزاـ المدرسيف كالمدرسات بخصائص االىداؼ
تعزل لمتغيرم الجنس كالخبرة التدريسية كاألثر المشترؾ بينيما ؟
 -3ما الخصائص كالمعايير التي يظير فييا المدرسكف كالمدرسات قكة أك ضعفا
كاضحا في االلتزاـ بيا عند صياغتيـ لألىداؼ السمككية ؟
فرضيات البحث  /لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ كضعت الفرضية األكلى -:
الفرضية األكلى  /ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية ( بمستكل  ) 0.05بيف

متكسط درجات التزاـ مدرسي كمدرسات الفيزياء بخصائص االىداؼ السمككية
كمعايير صياغتيا كالمستكل المقبكؿ تربكيا ( . ) %75
كلإلجابة عف السؤاليف الثاني كالثالث كضعت الفرضيات الثانية كالثالثة كالرابعة
الفرضية الثانية  /ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصائية ( بمستكل  ) 0.0 5بيف

درجات التزاـ المدرسيف كالمدرسات بخصائص االىداؼ السمككية كمعابير صياغتيا
تعزل لمتغيرم الجنس كالخبرة التدريبية كاألثر المشترؾ بينيا .
الفرضية الثالثة  /ال تكج ػد فركؽ ذات داللة إحصائيػة ( بمستكل  ) 0.05بيف
السمككية
ػ
متكسط درجات التزاـ مدرسي كمدرسات الفيزياء بخصائص االىداؼ
كمعايير صياغتيا تعزل لمتغير الخبرة التدريسية .
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الفرضية الرابعة  /ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بمستكل معنكية (  ) 0.05بيف
متكسط درجات التزاـ مدرسي كمدرسات الفيزياء بخصائص االىداؼ السمككية
كمعايير صياغتيا ُيعزل ألثر التفاعؿ بيف الجنس كالخبرة التدريسية .
مجتمع البحث وعينته -:
تـ تحديد مجتمع البحث بمدرسي كمدرسات الفيزياء لممرحمة المتكسطة بالمدارس
المتكسطة كالثانكية في محافظة بغداد المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ

األكلى /

كالبالغ عددىـ (  ) 224مدرس كمدرسة تـ اختيار عينة البحث بصكرة عشكائية مف
مجتمع البحث ككاف عددىـ (  ) 62مدرس كمدرسة منيـ (  ) 30مدرس ك( ) 32
مدرسة كشممت مدارسيـ اغمب الرقعة الجغرافية التابعة لممديرية العامة لمتربية الكرخ
األكلى .
تحديد المصطمحات -:
كمدرسات الفيزياء
ػ
مدرسم
ػ
 -1مدل االلتزاـ  :سيعرؼ الباحػث مدل التزاـ
بخصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا إجرائيا كما يأتي -:
التعريؼ اإلجرائي لمدل االلتزاـ ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المدرس  /المدرسة
عمى استمارة التقكيـ ( أداة البحث ) التي أعدىا الباحث ليذا الغرض .
 -2االىداؼ السمككية -:
 عرفيا (  ) Bloom , 1976بأنيا " جمؿ أك عبارات مقيدة تصؼ نكع القدراتالتي ترمي إلى تحقيقيا عممية التعميـ " ) . ( Bloom , 1976 , P7
 كيعرفيا ( محمكد  ) 2000 ،بأنيا " أىداؼ محػددة تحديدان دقيقان كقابمة لمقياسالمباشر أك غير المباشر " ( محمكد  ، 2000 ،ص. ) 122

التعريؼ اإلجرائي لألىداؼ السمككية -:
ىي أىداؼ تصاغ بصكرة سمككية كتتصؼ بخصائص كمعايير محددة بحسب
استمارة التقكيـ المعدة لغرض البحث الحالي .
الفصل الثاني
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الدراسات السابقة
رغـ أىمية الصياغة السمككية لألىداؼ التعميمية إال أف الدراسات كالبحكث
المتعمقة بيذا المكضكع ما تزاؿ قميمة  ،إذا ما قكرنت بالدراسات كالبحكث التي تناكلت
الجكانب كاألبعاد األخرل لألىداؼ التعميمية .
دراسة ) ( Fink , 1980
قاـ بدراسة كصفية حكؿ خبرة التدريس لدل المدرسيف في مكاد العمكـ تكصؿ مف
خضليا إلى بعض النتائج اليامة منيا كجكد قصكر لدل المدرسيف في بعض ميارات
التدريس الفعاؿ مثؿ الصياغة السمككية

(

) . Funk , 1980 , P.177-178
دراسة ) ( Mohmoud , 1987
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التدريسية لمدرسي العمكـ بالبحريف
كتكصمت إلى نتائج ىامة منيا ضعؼ الكفايات التدريسية لدل المدرسيف كاقترحت
الباحثة برنامجا إلعداد المدرس بالبحريف يعتمد عمى الكفايات التعميمية كفي مقدمتيا
صياغة االىداؼ التعميمية صياغة سمككية كذلؾ

ألىميتيا في ميارات التدريس

الفعاؿ .
دراسة ( الشعوان ) 1990 ،

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة التزاـ المدرسيف لمصياغة السمككية

لألىداؼ التعميمية عند إعداد دركسيـ اليكمية كأظيرت النتائج ضعفا عاما لدل
المدرسيف في الصياغة السمككية

لألىداؼ التعميمية كأكصى الباحث باستخداـ

الصياغة السمككية لألىداؼ في جميع المناىج الدراسية كخاصة بالمناىج العممية
كعمى ضركرة صياغتيا تبعا لمخصائص كالمعابير التي غالبا ما يقع المعممكف في
أخطاء عند التعامؿ معيا مف أىميا استيفاء عناصر الصياغة السمككية لألىداؼ
777
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لألىداؼ .

كتدرجيا حسب القدرات العقمية كشمكليا لممجاالت الثضثة
( الشعكاف  ، 1990 ،ص. ) 66
دراسة طعيمة وحسن غريب ( -: ) 1996

ىدفت الدراسة إلى تقكيـ تخطيط كاعداد الدركس بالمرحمة المتكسطة مستخدما
استمارة أعدىا ليدؼ تقكيـ ميارات تخطيط كاعداد الدركس لدل أفراد عينة الدراسة
التي اشتممت عمى مجمكعتيف مف معممي المكاد العممية في المرحمة المتكسطة في
محافظة القاىرة كالجيزة كقد تككنت كؿ مجمكعة مف (
كشفت نتائج الدراسة عف ضعؼ عاـ في

 ) 110مدرس كمدرسة كقد

أداء المدرسيف لميارات تخطيط كاعداد

الدركس  ،كبخاصة في أدائيـ لميارة الصياغة السمككية لألىداؼ  ،كذلؾ أظيرت
النتائج فركقا ذم داللة إحصائية في األداء عمى ىذه الميارة لصالح المدرسيف ذكم
الخبرة (  ) 10-5سنكات كلحممة المؤىؿ التربكم

(

طعيمة  ،كحسف

غريب  ، 1996 ،ص. ) 346-229
دراسة ( حسن ) 2010 ،
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكفايات التدريسية الضزمة لمدرسي األحياء في
 ) 30مدرسا

المرحمة الثانكية بالعراؽ  .قامت الباحثة باختيار عينة تككنت مف (

كمدرسة مف المدارس المتكسطة كالثانكية في بغداد  .كقد اعتمدت االستبياف كأداة
رئيسة في بحثيا كالتي تضمف قائمة بالكفايات الضزمة لمدرسي األحياء كالتي طبقت
عمى عينة البحث كاستخدمت األكزاف المئكية لتفسير النتائج كتكصمت إلى عدة نتائج
ىامة منيا ضعؼ كاضح في مجاؿ إعداد الدركس كتنفيذىا كتكضيح أىدافيا كعزت
الباحثة السبب في ذلؾ إلى أف المدرسيف لـ ييتمكا بصياغة االىداؼ السمككية قبؿ
التدريس مما أدل إلى عشكائية في التدريس كلـ يتـ ذكر كضع أىداؼ تقيس قدرات
عقمية مختمفة مثؿ التذكر كالتطبيؽ كاالستيعاب
 ، 2010ص. ) 219–212
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أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :

في ضكء نتائج الدراسات السابقة يتضح مدل أىمية استخداـ الصياغة السمككية
لألىداؼ التعميمية في عممية التعميـ الصفي

 .حيث تعمؿ عمى تسييؿ كتيسير

عمميتي التعميـ كالتقكيـ عمى حد سكاء لدل المعمميف كذلؾ
كاضحان كممحكظان في

أظيرت النتائج قصك انر

أداء المدرسيف كالمدرسات عمى ميارة الصياغة السمككية

لألىداؼ كإحدل الميارات األساسية لمتدريس كبخاصة لدل المدرسيف الذيف تقؿ

خبرتيـ عف خمسة سنكات كالغير مؤىميف تربكيا  .كأكصت جميع الدراسات السابقة
بضركرة االىتماـ بالكفايات التدريسية لممعمميف كخاصة التي تخص ميارة التخطيط
لمدركس اليكمية كالقدرة عمى صياغة االىداؼ التعميمية لمدرس بصكرة سمككية يمكف
مضحظتيا كقياسيا مع االلتزاـ بخصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا .

الفصل الثالث
إجراءات البحث
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يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لإلجراءات التي قاـ بيا الباحث كالتي شممت األتي
-:
أوالًال  -:مجتمع البحث وعينته -:

حدد مجتمع البحث بمدرسي كمدرسات الفيزياء لممرحمة المتكسطة بالمدارس

النيارية التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد الكرخ

األكلى  .بصكرة قصدية لككف

الباحث مف أحد أعضاء الييئة التدريسية لمعيد المعمميف التابع لنفس المديرية العامة
لمتربية .
كبعد أف تـ الحصكؿ عمى

اإلحصائيات الخاصة بعدد مدرسي كمدرسات

الفيزياء في المدارس الثانكية كالمتكسطة كأسماء المدارس كمكاقعيا كاستحصاؿ كتاب
تسييؿ ميمة مف المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ

األكلى  .تـ اختيار  62مدرسان

كمدرسة مف مجتمع البحث بصكرة عشكائية لتككف عينة البحث  .ككاف تكزيعيـ
حسب الجنس كالخبرة التدريسية ككما مكضح في الجدكؿ رقـ ( . ) 1
جدكؿ رقـ ( ) 1
تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس كالخبرة التدريسية
الجنس

المدرسكف

المدرسات

المجمكع

خمس سنكات كاقؿ

11

13

24

أكثر مف خمس سنكات

19

19

38

المجمكع

30

32

62

الخبرة في التدريس

منيج البحث  :تـ استخداـ المنيج الكصفي التقكيمي في البحث الحالي لمض

ءمتو

لطبيعة البحث أداة البحث  :لقياس مدل التزاـ مدرسي كمدرسات الفيزياء لممرحمة
المتكسطة بخصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا في خططيـ التدريسية تـ
استخداـ ( استمارة تقكيـ خصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا

)  ،حيث

قاـ الباحث بإعداد استمارة التقكيـ عمى خطكات أىميا استخداـ خبرتو كتدريسي لمادة
طرائؽ تدريس العمكـ في معاىد إعداد المعمميف كمراجعة الخمفية النظرية لألىداؼ
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السمككية كأىميتيا في عممية التعمـ الصفي كمراجعة أدب البحث التربكم ذات الصمة
كذلؾ لتحديد خصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا كالتي يجب التزاـ
مدرسي كمدرسات الفيزياء بيا عند كتابتيـ لألىداؼ السمككية في خططيـ التدريسية
كتـ إعداد استمارة تقكيـ كشممت (  ) 14خاصية كمعيار.
صدؽ األداة  :لمتأكد مف صدؽ بناء استمارة التقكيـ تـ عرضيا بصكرتيا

األكلية

عمى لجنة محكميف متخصصة بالمناىج كطرائؽ التدريس كالتقكيـ كالقياس كالمشرفيف
التربكييف لبياف رأييـ في سضمة صياغتيا كالحكـ عمى مدل مضئمة كتمثيؿ فقرات
استمارة التقكيـ كمناسبتيا لمخاصية أك المعيار الذم تقيسو كمدل شمكليتيا ككضكحيا
 ،كالمستكل المقبكؿ تربكيا لمدرجة المستحصمة عمى استمارة التقكيـ  .حيث أكد كؿ
مف )  .( Ebel & Robert , 1992عمى أف أفضؿ طريقة لمتأكد مف الصدؽ
الظاىرم لممقياس أف يقكـ عدد مف المحكميف كالمختصيف بتقدير مدل تمثيؿ فقراتو
لمصفة المراد قياسيا ) . (Ebel & Robert , 1992 , P555
كفي ضكء أرائيـ كمقترحاتيـ تـ تعديؿ صياغة بعض مف فقراتيا

أك إعادة

صياغة البعض اآلخر منيا كحذفت أربع منيا كبذلؾ أصبحت استمارة التقكيـ
بصكرتيا النيائية تشمؿ (  ) 10خصائص كمعايير .
كقد أعطى لكؿ خاصية أك معيار كزف متدرج كفؽ سمـ خماسي لتقدير مدل
االلتزاـ بخصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا (

جيدة جدان  ،جيدة ،

متكسطة  ،ضعيفة  ،ضعيفة جدان ) كتمثؿ بالترتيب بالدرجات ( ، 2 ، 3 ، 4 ، 5

.)1

لذا إؼَّف الدرجات التي يحصؿ عمييا كؿ فرد مف أفراد العينة تتراكح ( ) 10-50

درجة كاجمع المحكمكف عمى أف المستكل المقبكؿ تربكيا لمدرجة المستحصمة عمى
النيام العظـ ػل لمدرجػة
ػة
استمارة التقكيـ ىك (  ) %75مف
(  ) 50أم (  ) 37.5درجة .
ثبات أداة البحث
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كلمتأكد مف ثبات أداة البحث تـ تطبيؽ االستمارة لتقكيـ مدل االلتزاـ بخصائص
االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا لعينة استطضعية بمغ عدد

أفرادىا ( ) 30

مدرسان كمدرسة لمادة الفيزياء في المرحمة المتكسطة مف خارج عينة البحث كبعد

مركر أسبكعيف تـ ت أعادة تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطضعية نفسيا كبعد حساب
معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات العينة االستطضعية في التطبيقيف كجد انو (
 ) 0.86كىي قيمة تعد مقبكلة لغرض ىذا البحث  .كما أشار 1996 , ( Adams
. ) P. 29
تطبيق أداة البحث -:

قاـ الباحث في البداية بمقاء المشرفيف االختصاص لمادة الفيزياء في المديرية

العامة لتربية بغداد  ،الكرخ

األكلى  .حيث تـ االتفاؽ معيـ عمى زيارة الباحث

لمدرسي كمدرسات عينة الدراسة كبالتنسيؽ مع المشرفيف تمت تطبيؽ استمارة التقكيـ
عمى أفراد عينة الدراسة مرتيف خضؿ زيارتيف ليـ زيارة في الفصؿ الدراسي
كزيارة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي

األكؿ

 2012-2011كبعد ذلؾ تـ

استخراج متكسطات الدرجات كعكلجت إحصائيا .
الوسائل اإلحصائية -:
استخدـ الباحث الكسائؿ اإلحصائية اآلتية -:
عيفة البحث
 -1االختبار التائي )  ( t-testلعينة كاحدة  ،لمكشؼ عف مدل التزاـ ػ
السمككية  .كمعايير صياغتيا مقارنة بالمستكل المقبكؿ
ػ
بخصائص االىداؼ
تربكيا (  ) %0.75مف الدرجة العظمى (ام فيركسكف  ،1991 ،ص) 224
 -2تحميؿ التبايف ذك التصميـ العاممي (  ) 2 × 2لمكشؼ عف اثر الجنس كالخبرة
لمتكسط درج ػات أفراد عينة الدراسة بااللتزاـ
ػ
التعميمية كالتفاع ػؿ بينيما
ػ
بخصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا ( السامرائي كجبر 1991 ،
 ،ص. ) 480-473
فؽرة مف فقرات استمارة
اسة عمى كؿ ػ
عيفة الدر ػ
 -3متكسطات درجات أفراد ػ
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الخصائص كالمعايير التي يظير فييا أفراد
ػ
اسة ) لتحديد
التقكيـ ( أداة الدر ػ
عيفة البح ػث ػؽكة أك ضعفا كاضحا في ـ ػدل التزاميـ بيا عند صياغتيـ
ػ
لألىداؼ السمككية في خططيـ التدريسية اليكمية .
 -4معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس ثبات أداة البحث ( الخكلي  ،1999 ،ص )259
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الفصل الرابع
نتائج وتوصيات ومقترحات البحث
أوالًال  :عرض النتائج

الفرضية الصفرية األكلى كالتي نصت عمى انو " ال تكجد
ػ
 -1التحقيؽ مف صحة
متكسط درجػات التزاـ
ػ
فركؽ ذات داللة إحصائية بمستكل (  ) 0.05بيف
السمككية
ػ
مدرسي كمدرسات الفيزياء لممرحمة المتكسطة بخصائص االىداؼ
كمعايير صياغتيا كالمستكل المقبكؿ تربكيا ( . " ) %75
لعيفة كاحدة الختبار الفرضية ككانت
استخدـ الباحػث لضختبار التائي ػ
النتائج كما يكضحيا الجدكؿ رقـ (  )2أدناق .
جدكؿ رقـ ( ) 2

نتائج االختبار التائي لمفرؽ بيف متكسط درجات أفراد العينة كالمستكل المقبكؿ تربكيا ()%75
المجمكع

العدد

المدرسكف كالمدرسات

62

المستكل المقبكؿ

تربكيا ( ) %75

المتكسط

الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

الخطأ

المعيارم

قيمة (ت)
المحسكبة

قيمة (ت)
الجدكلية

31.49
37.5

5.2

0.66

9.11

1.96

كبمضحظة الجدكؿ يتبيف أف قيمة ( ت ) المحسكبة (  ) 9.11كىي أعمى مف (
ت ) الجدكلية كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية األكلى ( فرضية العدـ ) كىذا يدؿ
كيعني كجكد فركؽ معنكية ذك داللة

إحصائية بيف مستكل درجات التزاـ مدرسي

كمدرسات الفيزياء بالمرحمة المتكسطة بخصائص االىداؼ السمككية كمعايير
صياغتيا كالمستكل المقبكؿ تربكيان (  ) %0.75ام (  ) 37.5درجة .
الثانية كالثالثة كالرابعة كالتي تنص عمى انو
ػ
الفرضية
ػ
 -2كلمتحقؽ مف صحة
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" ال تكجد فركؽ ذك داللة إحصائيػة بمستكل (  ) 0.05بيف متكسط درجات
التزاـ مدرسي كمدرسات الفيز ػماء لممرحمة المتكسطػة بخصائص األىػداؼ
السمككية كمعايير صياغتيا  ،تعزل لمتغيرم الجنس كالخبر التدريسية كاألثر
المشترؾ بينيما )) استخرجت درجات التزاـ عينة البحث بخصائص االىداؼ
السمككية كمعايير صياغتيا تبعا لمتغيرم الجنس كالخبرة التدريسة  ،كالجدكؿ
الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمجمكع الدرجات
ػ
(  ) 3يبيف المتكسطات
التي حصؿ عمييا المدرسكف كالمدرسات عينة البحث ككما مكضح في اؿجدكؿ
(.)3
جدكؿ رقـ ( ) 3
الخبرة

التدريسية
 5سنكات
كأقؿ

أكثر مف

 5سنكات

المجمكع

البيانات

المدرسكف

المدرسات

المجمكع

مجمكع الدرجات

301.62

410.93

712.55

عدد األفراد

11

13

24

المتكسط الحسابي

27.42

31.61

29.69

االنحراؼ المعيارم

ػػ

ػػ

6.1

مجمكع الدرجات

580

659.62

1239.75

عدد األفراد

19

19

38

المتكسط الحسابي

30.53

34.72

32.63

االنحراؼ المعيارم

ػػ

ػػ

4.9

مجمكع الدرجات

881.69

1070.61

1952.3

عدد األفراد

30

32

62

المتكسط الحسابي

29.39

33.46

31.49

االنحراؼ المعيارم

5.5

4.8

5.2

كتـ تطبيؽ أسمكب تحميؿ التبايف ذم التصميـ العاممي (  ) 2×2لغرض اختبار
صحة الفرضية الثانية كالثالثة كالرابعة  .كالجدكؿ رقـ ( )4يبيف النتائج .
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اؿجدكؿ رقـ ( ) 4

تحميؿ التبايف (  ) 2×2لمتكسطات درجات أداة البحث لعينة البحث تبعا لمتغيرم الجنس كالخبرة
التدريسية

مصدر التبايف

مجمكع

درجة

متكسط

قيمة ( ؼ )

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

الجنس

124.992

1

124.992

4.289

دالة

الخبرة التدريسة

130.215

1

130.215

4.468

دالة

التفاعؿ بيف الجنس كالخبرة

117.85

1

117.85

4.044

دالة

الخطأ التجريبي

1690.236

58.1

29.142

يتبيف مف الجدكؿ رقـ (  ) 4أف قيـ ( ؼ ) المحسكبة لمجنس (  ) 4.289كىي
اكبر مف قيمتيا الجدكلية (  ) 4.01عند مستكل داللة (  ) 0.05كدرجة حرية (
 ) 58.1كىذا يعني كجكد فركؽ ذ ات داللة إحصائية بيف درجات التزاـ المدرسيف
كدرجات التزاـ المدرسات تعزل لمتغير الجنس كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الثانية
 ،كيتبيف مف الجدكؿ نفسو أف قيمة ( ؼ ) المحسكبة لمتغير الخبرة التدريسية تساكم
(  ) 4.468كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية (  ) 4.01عند درجة حرية ( ) 58.1
كبمستكل داللة (  ) 0.05كلذا ترفض الفرضية الصفرية

الثالثة  ،كىذ ا

يعني كجكد فركؽ ذ ات داللة إحصائية بيف درجات التزاـ مدرسي كمدرسات الفيزياء
بخصائص االىداؼ السمككية كمعايير صياغتيا لصالح ذكم الخبرة التدريسية ألكثر
مف خمس سنكات  .كيضحظ كذلؾ أف قيمة ( ؼ ) المحسكبة لمتفاعؿ بيف الجنس
كالخبرة التعميمية كانت (

 ) 4.044كىي أعمى مف قيمتيا الجدكلية (

) 4.01

كبمستكل داللة (  ) 0.05لذا ترفض الفرضية الصفرية الرابعة .
كلإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف تساؤالت البحث  ،تـ حساب مجمكع الدرجات
التي حصؿ عمييا أفراد العينة عمى كؿ خاصية أك معيار مف خصائص كمعايير
أداة البحث  ،كتـ استخراج المتكسط الحسابي ليذه الدرجات  ،كتـ حصر الخصائص
كالمعايير التي كانت متكسطات درجات العينة فييا أعمى مف

786

( ) %75

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد
ام أعمى مف (  ) 37.5حيث بمغ عددىا

201
د د مجلددداالد3/

(  ) 3خصائص كمعايير تـ

ترتيبيا

تصاعديا كما مكضح في جدكؿ رقـ ( . ) 5
اؿجدكؿ رقـ ( ) 5

الترتيب التصاعدم لمخصائص كالمعايير
ت

الخصائص كالمعايير

مجمكع الدرجات

متكسط الدرجات

1

االنسجاـ مع االىداؼ العامة لمتربية

302.56

4.88

288.3

4.65

276.52

4.46

2
3

الصياغة بداللة سمكؾ المتعمـ كليس بداللة
سمكؾ المعمـ

الشمكلية لعناصر الدرس األساسية

كتـ حصر الخصائص كالمعايير التي أظير فييا أفراد العينة ضعفان كاضحان في

التزاميـ بيا عند صياغتيـ لألىداؼ السمككية كالتي كانت متكسطات درجاتيـ فييا
اقؿ مف (  ) %50ام أقؿ مف (  ) 25درجة حيث بمغ عددىا (

 ) 4خصائص

كمعايير  .ككما مكضح في جدكؿ رقـ ( . ) 6
المعايير

اؿجدكؿ رقـ ( ) 6

التي أبدل فييا أفراد عينة البحث ضعفان كاضحان في االلتزاـ بصياغة خصائص األىداؼ السمككية
ت
1
2
3
4

الخصائص كالمعايير

استيفاء عناصر الصياغة السمككية ( فعؿ السمكؾ
 ،شرط  ،محتكل  ،الحد األدنى لألداء )

التدرج حسب القدرات العقمية ( تذكر  ،فيـ ،
تطبيؽ  ....... ،الخ )

الشمكلية لممجاالت المعرفية  ،الكجدانية
كالنفسحركية .

القابمية لممضحظة كالقياس

ثانيا  :تفسير النتائج -:
787

مجمكع الدرجات

متكسط الدرجات

63.24

1.02

82.46

1.33

123.38

1.99

131.44

2.12
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يتضح مف العرض السابؽ لنتائج البحث ما يأتي -:

السمككية
ػ
المدرسات بخصائص األىػداؼ
ػ
 -1تدني مستكل التزاـ المدرسيف ك
كمعايير صياغتيا بصكرة عامة كقد يعزل ىذا التدني إلى أسبػاب عدة أىميا
عػدـ كعييـ كمعرفتيـ ألىميتيا كإحدل ميارات التدريس الفعػاؿ كأثرىا في
األداء التعميـ ػم لممدرسيف كاألداء التحصمي لمطػالب  .كما أكدتػو بعػض
اسة )  ( Mohmoud , 1978كدراسة ( الشعكاف ) 1990 ،
الدراسات كدر ػ
كدراسة ( حسف . ) 2010 ،
المدرسيف في ـ ػدل التزاميـ بخصائص األىػداؼ
ػ
المدرسات عمى
ػ
 -2تفكؽ
السمككية كمعايير صياغتيا كيعزل ىذا التفكؽ إلى أف المدرسات أكثر اىتماما
بميفة التدريس كأكثر ميض ليا مف المدرسيف كتفرغيف لمعمؿ التدريسي أكثر
ػ
مف المدرسيف الذم قد يككف لدييـ أعباء إضافية أخرل خارج العمؿ التدريسي
 -3تفكؽ المدرسيف كالمدرسات ممف لدييـ خبرة تدريسية أكثر مف (  5سنكات )
عمى زمضئوـ الذيف خبرتيـ التدريسية تقؿ عف ذلؾ كتفسير ذلؾ التفكؽ ىك أف
ميارة صياغػة األىػداؼ بصكرة سمككية مع االلتزاـ بخصائصيا معاييرىا
التكجيق الفني المستمر ككثرة االلتحاؽ بالدكرات
ػ
الخبرة كالمراف ك
ػ
يتطمب
يبية ككرش العمؿ أثناء الخدمة كاتفقت ىذه مع كثير مف الدراسات في
التدر ػ
ىذا الجانب مثؿ دراسة ( حسف . ) 2010 ،
 -4اظير المدرسكف كالمدرسات قكة في التزاميـ بثضث مف الخصائص كالمعايير
اؿجدكؿ(  ) 5كمف المضحظ أف ىذه الخصائص كالمعايير تعتبر سيمة فيي مف
العمكميات كال تحتاج إلى كثير مف الخبرة كالجيد في صياغتيا .

كبالمقابؿ إِإ
ؼف ىناؾ أربع خصائص كمعايير اظير فييا المدرسكف كالمدرسات

ضعفا كاضحا في االلتزاـ بيا عند صياغة االىداؼ السمككية (

اؿجدكؿ  ) 6كىي

معايير كخصائص ذات مساس دقيؽ بالناحية الفنية لصياغة االىداؼ بصكرة سمككية
كتحتاج الكثير مف الجيد كالمراف كالخبرة كالكقت كالتكجيو الفني المستمر أثناء الخدمة
كاإلعداد كالتدريب كتحتاج إلى كثير مف الكعي كالتفكير كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج
( حسف . ) 2010 ،

دراسة ( الشعكاف  ) 1990 ،كدراسة
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ثالثا  :التوصيات والمقترحات
في ضكء نتائج البحث يكصي الباحث بما يأتي -:
 تطكير خطط كبرامج طرائؽ التدريس في كميات التربية في الجامعات العراقيةبمعمكمات نظرية كعممية عف ميارة الصياغة السمككية لألىداؼ .
 إقامة دكرات تدريبية مستمرة لممدرسيف كالمدرسات إثناء الخدـ ػة ذات الصمةبميارة الصياغة السمككية لألىداؼ التربكية .
 متابعة المدرسيف كالمدرسات إثناء الخدمة إداريا كفنيا مف خضؿ متابعة تخطيطكاعداد الدركس اليكمية ليـ .
كيقترح الباحث إجراء دراسات كصفية أك تجريبية تتناكؿ متغيرات أخرل مثؿ
االتجاه نحك مينة التدريس  .كاجراء دراسات مقارنة في مناطؽ كمراحؿ كمكاد دراسية
أخرل .

Abstract :
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The study aims at knowing the extent to which male and female
teachers of physics for intermediate stage in Secondary and
Intermediate Schools / The General Directorate of Education –
First Karkh are stick to characteristics of the behavioural
objectives and criteria of wording in their teaching plans. The
study also wants to know whether there are individual
differences having statistical significances in the degree of
being stick to these characteristics and criteria which might be
due to the two changeable factors: sex and teaching experience.
The paper also dealt with the common effect between these
factors so as to know the characteristic and criteria where male
and female teachers showed clear strengths or weakness in the
degree of being stick to in their executing of the behavioural
objectives. The selection of the research population included all
male and female teachers of physics for intermediate stage in
morning schools of the above Directorate. They were 224
teachers. The sample of the study was arbitrarily chosen from
the research population: 30 male and 32 females. Their schools
form the most geographical area of The General Directorate of
Education – First Karkh /Baghdad. The researcher prepared an
application form of evaluation consisting 10 characteristics and
criteria. Their reliability and validity were found through
refereeing and by using
Person Correlation Coefficient
respectively. The result was (0,86). For the purpose of analyzing
data, the researcher used the T-Test and the Factorial Design
(2×2). The mean-score was calculated on the evaluation form.
The results of the research revealed that the mean-score of male
and female teachers was educationally less than the acceptable
level (%75). The results also showed differences having
statistical marker in the extent of being stick to the
characteristics of the behavioural objectives and criteria of their
wording. This is due to the two changeable factors: sex and
teaching experience in addition to the common effect between
them. The results also showed the teachers' strength of being
stick to three characteristics and criteria next to clear weakness
in four of them. The researcher offered some recommendations
for the specialists and the educationalists responsible for
790
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teaching science for the sake of developing the science teacher
and his methods of teaching. He also suggested certain studies in
this field of knowledge .
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