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 في لواء الجيزة . 
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district 
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 الملخص

الثامن االساسي لألهداف السلوكية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي مادة العلوم  للصف  
وقامت الباحثة باالعتماد على المنهج الوصفي إلجراء الدراسة لمناسبته    خالل عمليات التدريس في لواء الجيزة،

وطبيعة الدراسة وأهدافها لكونها تهتم بدرجة ممارسة معلمي مادة العلوم للصف الثامن  االساسي لألهداف السلوكية 
التدريس في مدارس لواء الجيزة وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج من أهمها أن درجة ممارسة معلمي  خالل  

( 2.78مادة العلوم  للصف الثامن االساسي لألهداف السلوكية خالل عمليات التدريس كانت بوسط حسابي قدره )
ن على المناهج التريوية في وزارة  ( وهي درجة متوسطة وأوصت الدراسة القائمي 471.و انحراف معياري قدره )

التربية والتعليم في األردن بعقد دورات تدريبية متخصصة إلكساب مدرسي العلوم للصف الثامن االساسي مهارات  
 معرفية تتعلق باألهداف السلوكية خالل عمليات التدريس.

 ساسي.الكلمات المفتاحية: الهداف السلوكية،  معلمو مادة العلوم ، الصف الثامن اال
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Abstract . 
This study aimed to identify the degree to which science teachers of the eighth 
grade practice behavioral objectives during the teaching operations in the Giza 
District. Giza District Schools, The researcher reached a number of results, the 
most important of which is that the degree to which science teachers of the eighth 
grade practice the behavioral objectives during the teaching process was with an 
arithmetic mean of (2.78) and a standard deviation of (.471), which is a medium 
degree. The study recommended those based on the educational curricula in the 
Ministry of Education In Jordan, specialized training courses are held to provide 
science teachers for the eighth grade with cognitive skills related to behavioral 
objectives during the teaching process. 
Key words: Behavioral goals, science teachers, eighth grade. 

 المقدمة 

تشكك م مهمككة تحدألككد األهككداف التعليميككة المحككور األسككاس فككي عمليككات  مشككةلة  الدساسككة وتسكك لت ا:

التربوية ، ولما كانت األهككداف السككلوكية تعتبككر  التدريس المختلفة والتعرف على مدى نجاح العملية

بمثابككة البعككد الكلككي الككذي ألرنككوا التعلككيم إلككى تحايقككه، هككذا وقككد ازداد الحككدأل  عككن األهككداف السككلوكية 

بعككد كككم الككذي تعراككت لككه العمليككة التعليميككة مككن جائحككة كورونككا والتككي لككم تقككف فككي ت  يراتهككا علككى 

تكك  رت بهككا الجوانككا السككلوكية ، وبالتككالي تحككر  هككذه  الجانككا المككادي والتعطككم الككذي حصككم ، بككم

الدراسككة علككى التعككرف علككى درجككة ممارسككة معلمككي مككادة العلككوم  للصككف الثككامن االساسككي لألهككداف 

 السلوكية خالل عمليات التدريس في لواء الجيزة.
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 اس لة الدساسة

ممارسكككة معلمي مادة العلوم  للصكككف الثامن االسكككاسكككي لألهداف السكككلوكية خالل عمليات    ما مدى .1
 التدريس؟

ما مدى ممارسككككة معلمي مادة العلوم للصككككف الثامن االسككككاسككككي لألهداف السككككلوكية خالل عمليات   .2
 التدريس حسا المتغير)الخبرة ( ؟

االسككاسككي لألهداف السككلوكية خالل عمليات  ما مدى  ممارسككة معلمي مادة العلوم  للصككف الثامن   .3
 التدريس حسا المتغير )الجنس ( ؟

ما مدى ممارسكككة معلمي مادة العلوم  للصكككف الثامن االسكككاسكككي لألهداف السكككلوكية خالل عمليات   .4
 التدريس حسا المتغير)المؤهم العلمي( ؟

 تهمية الدساسة:  

تقوم عليها العملية التعليمية في لواء الجيزة   : توفر هذه الدراسككككككة تقدألرال للحالة التيالهمية النظرية

تحدألدال ، إاكافة إلى الوقوف على األسكباب المرتبطة بالنتائج لهذه الدراسكة إبجابال وسكلبال ، فان كان 

بشكك م إبجابي فيم ن االسككتفادة من التجربة وعواملها المواككونية وتن كانت سككلبية وقاصككرة فحين ذ  

 نقف على أسباب هذا القصور.

حيك  تتك مكم هكذه الكدراسككككككككككككككة أن تعزز من اهتمكام المعلمين والمعلمكات على أهميكة    الهميكة العمليكة:

األهداف السكككككلوكية ، كما ويم ن االسكككككتفادة في جانا التخطيط التربوي على مسكككككتوى المملكة من  

 نتائج هذه الدراسة.
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م للصككككف الثامن هدفت الدراسككككة الى اسككككتقصككككاء درجة ممارسككككة معلمي مادة العلو   هدف الدساسكككة :

األسكككاسكككي لألهداف السكككلوكية خالل عمليات التدريس، ومدى اسكككتخدام معلمي مادة العلوم للصكككف  

 الثامن األساسي لألهداف السلوكية حسا متغيرات ومجاالت األهداف السلوكية خالل التدريس.

 التعريفات اإلجرائية  :

العينة حول شكككككعورهم وتحسكككككاسكككككهم    هي الدرجة الكلية للح م على اسكككككتجابات أفراد  دسجة مماسسكككة:

 (44،    2013بدرجة ممارسة معلمو مادة العلوم لألهداف السلوكية )الشريفي،

: معلمو مبح  العلوم، الذألن بقومون بتدريس العلوم في المدارس الح ومية أو   معلمو مادة العلوم

لعلوم ( وتعرف إجرائيال أنهم المعلمون الذألن تخصككككككككككككصككككككككككككهم ا92،  2016الخاصككككككككككككة) نبابنة،  

 ويدرسون الصف الثامن االساسي في المدارس الح ومية في لواء الجيزة.

نبارات مصككا ة بشكك م دقيق ووااككد  ومحدد ا تصككف التغير المتوق  حدو ه    الهداف السكلوكية:

 في سلوك المتعلم بعد مروره بخبرة تعليمية جدألدة م  إم انية مالحظته وقياسه

 حدود الدساسة :  

 .2022-2021الفصم الدراسي األول من العام الدراسي    الحدود الزمانية:
 المدارس الح ومية في االردن مدارس لواء الجيزة / محافظة العاصمة.   : الحدود المةانية
 معلمو ومعلمات مادة العلوم للصف الثامن األساسي .   : الحدود البشرية

درجة ممارسككككككككة معلمي مادة العلوم  للصككككككككف الثامن االسككككككككاسككككككككي لألهداف     الحدود الموضكككككو ية
 الحصة الصفية.  السلوكية خالل عمليات التدريس في لواء الجيزة خالل
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 اإلطاس النظري والدساسات السابقة

 االطاس النظري 

 الهداف السلوكية:
 الهداف السلوكية:  تعريف

لقككد ورد العدألككد مككن التعككاري  لألهككداف السككلوكية مككن قبككم المعنيككين بالتربيككة . فقككد عككرف )تككاأللور( 
األهككداف السككلوكية ب نهككا ع أنككواا التغيككرات فككي السككلوك الككذي تسككعى مؤسسككة تربويككة كالمدرسككة إلككى 

 ( .  16م ،  1982إحدا ها في سلوك التالميذ ع ) تاأللور ،  
عالوصف الدقيق، والوااد، والمحدد للناتج التعلمككي المر ككوب تحايقككه ويعرف الهدف السلوكي ب نه 

 (2003من المتعلم على هي ة سلوك قابم للاياس والمالحظةع )السمامعه،  
أما ) الدمرداش( فيعرف الهدف السلوكي ب نه ع تلك الصيا ة التي تعبر بدقككة وواككوح عككن التغيكك ر 

( 95م، 1979بككرة تعليميككة معينككة )الككدمرداش ، المرجككو إحدا ككه لككدى التلميككذ مككن خككالل مككروره بخ 
( فٌيعرف الهككدف السككلوكي ب نككه ع مقصككد بعبككر عنككه بعبككارة تصككف تغيككرال مقترحككال Magerأما )ميجر  

نريككد أن نحد ككه فككي التلميككذ،  وهككو نبككارة تصككف مككا سككي ون عليككه المككتعلم عنككدما ألنهككي بنجككاح خبككرة 
ألؤمككم أن ب ككون المككتعلم قككادرال علككى إ هككاره ع)  تعليمية، كمككا أنككه وصككف لككنمط مككن السككلوك أو األداء

 ( .  11م،  1967ميجر ،  
ويعكككرف ككككذلك ب نكككه عالسكككلوك المر كككوب فيكككه أن ألتحقكككق لكككدى المكككتعلم نتيجكككة النشكككا  الكككذي ألزاولكككه 

 (2000المدرس، وهو السلوك القابم ألن ب ون موا  المالحظه والاياس والتقويم )الدريج،
سلوكي ب نه ع نبككارة تصككف التغيككر المر ككوب فيككه فككي مسككتوى أما ) عميرة( فُيعرف الهدف ال 

خبكككرة أو سككككلوك الفكككرد عنككككدما ب مكككم خبككككرة تربويككككة معينكككة بنجككككاح ،بحيككك  ب ككككون هكككذا التغيككككر قككككابالل 
 (  21م ،  1991للمالحظة والاياس ع ) عميرة ،  

اسككه ( ب نككه عجككزء مككن الصككيا ة اللغويككة التككي تواككد السككلوك، ويم ككن قي  2001ويعرفككه )القطككامي ،
 مالحظته، وي ون من المتوق  أن ب ون المتعلم له القدرة على األداء في الموقف التعليمي.
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وعككرف الهككدف السككلوكي ب نككه النككاتج التعليمككي المتوقكك  مككن التلميككذ بعككد عمليككة التككدريس ويم ككن أن 
 ( .  105م ،  1998ألالحظه المعلم ويايسه ع ) سالم ،  

لسلوك أو األداء المتوق  حدو ككه مككن الطالككا كنككاتج لعمليتككي بم ن تعري  الهدف السلوكي ب نه: ع ا
ويعكككرف ع كمكككا ع الهكككدف السكككلوكي ع ب نكككه نبكككارة دقيقكككة تجيكككا عكككن السكككؤال  -التكككدريس والكككتعلم  .

التالي: ما الذي بجا علككى الطالككا أن ب ككون قككادرا علككى عملككه ألككدل علككى أنككه قككد تعلككم مككا تريككده أن 
 " ألتعلم؟

هككداف السككلوكية ب نهككا: مجموعككات لككبعت السككلوكيات واإلنجككازات ( األ 2011ويعككرف )المجككالي ،
المراد تحايقها عند التعلم، وهي وصف مواوعي دقيق لكافة أش ال التغيير المطلوب إحدا ها فككي 

 سلوك الطلبة بعد مرورهم بالخبرة التعليمية المطلوبة.
لوكي ب نككككه: ع التغيككككر ويعكككزف المركككككز العربككككي لبحككككو  التربويككككة لككككدول الخلكككيج العربككككي الهككككدف السكككك 

المر وب المتوق  حدو ككه فككي سككلوك المككتعلم، والككذي بم ككن تقدبمككه بعككد مككرور المككتعلم بخبككرة تعليميككة 
 (136،  2009معينة )العزاوي، 
( الهدف السلوكي ب نه: وصف دقيق ووااد ومحككدد كنككاتج الككتعلم المر ككوب 2007وعرف )الحيلة،

 (  80،  2007مالحظة والاياس.)الحيلة،  تحايقه من المتعلم على هي ة سلوك قابم لل
وفي اوء التعريفات السابقة لألهداف السلوكية ترى الباحثة أن الهدف السككلوكي هككو نبككارة  

مصككا ة بشكك م دقيككق ووااككد لتصككف التغيككر المتوقكك  حدو ككه فككي سككلوك المككتعلم بعككد مككروره بخبككرة 
 تعليمية جدألدة م  إم انية مالحظتة وقياسه.  

تعد األهداف السلوكية من أهم عناصككر المككنهج )األهككداف،  المحتككوى،  سلوكية :تهمية الهداف ال
أساليا وطرق التدريس، التقويم ( فهي التي تجسد تحقيق المستوى المنشككود ، وتنقلككه إلككى التلميككذ ، 
بقصككد تحقيككق قككدر مم ككن مككن التككوازن بككين الفككرد والبي ككة بمككا بحقككق نمككوه ،وبمككا بحقككق حصككوله علككى 

( . وقككد أكككد األدب التربككوي 216،    2005مات الحياة داخم مجتمعه ) عطية ،  متطلبات ومقو 
فككي مجككال األهكككداف السككلوكية علكككى أهميككة تحدألكككد  األهككداف فكككي العمليككة التعليميكككة ، وعلككى دورهكككا 
البككارز بككالتخطيط للتككدريس ، وتنفيككذه داخككم حجككرة الدراسككة وملككك ألن ع  أي عمليككة تعليميككة تكتسككا 
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ة والفاعليككة إما هككي خططككت ونفككذت فككي اككوء تفهككم وااككد للعوائككد أو النتاجككات المزيككد مككن الداللكك 
 ( .  18،  2000التعليمية التي ألتوق  من التالميذ أن بحققوهاع )نشواتي ،  

وقككد حظيككت األهككداف السككلوكية باهتمككام بككالل فككي وقتنككا الحااككر مككن قبككم المككربين والمتخصصككين 
 Gronandوجرونلنككد   Magerوميجككر  Taylorلور بالمنككاهج وطككرق التككدريس والتقككويم مثككم )تككاأل 

و يككرهم( حيككك  بشكككير ) تككاأللور ( إلكككى أهميكككة األهككداف السكككلوكية بقولكككه ع إما كككان علينكككا أن نخطكككط 
برنامجال تربويال وأن نبذل جهودال لتحسينه باستمرار. فانه من الضروري للغابككة أن ب ككون لككدألنا بعككت 

، بحيككك  تصكككبد  األهكككداف بمثابكككة المعكككاألير التكككي فكككي  اإلدراك لألهكككداف التكككي نريكككد أن نصكككم إليهكككا
اوئها تختار المواد وتككنظم محتوياتهككا ، وتعككد أسككاليا التككدريا،واالختبارات، واالمتحانككات ،و يرهككا 

 ( .13م ،  1982من أساليا التقويم ع )تاأللور ،  
 لتعليمية :وفي الوقت نفسه حي  أن تحدألد أهداف السلوكية بحقق اإلسهامات التالية للعملية ا

 ألوفر للمعلم األسس لتوجيه تدريسه وتواد لآلخرين ما ألهدف إلى تحايقه .  -1
ألككوفر أساسككال سككليمال بسككاعد المعلككم علككى إنتقككاء المحتككوى التعليمككي ، وطككرق التككدريس، والوسككائم -2

 التعليمية المناسبة .  
 صيم التالميذ  ألوفر أساسال سليمال إلعداد االختبارات واألدوات المناسبة لتقويم تح -3

 فيما حدد )سترنك وماكسون( أهمية األهداف السلوكية بما أللي :
 تساعد األهداف السلوكية المعلم على تحليم العملية التعليمية وتزيد من تماس ها .  -1
تعمم األهداف السلوكية كدليم أو مرشد لتحقيق األهككداف العامككة للمنهج،وأهككداف التربيككة بشكك م -2

 عام 
 داف السلوكية المعلم على اختيار المحتوى ،وتنظيمه .  تساعد األه-3
 تساعد األهداف السلوكية على تحدألد المتطلبات السابقة ،للتم ن من مواوعال ما .  -4
 تساعد األهداف السلوكية على توجيه الطالب .  -5
 تساعد األهداف السلوكية على التقويم .  -6
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م بالمهككارات ،والمفككاايم التككي ركككز عليهككا أ نككاء تجبككر األهككداف السككلوكية المككدرس علككى االهتمككا-7
 الدرس 

تؤككككد األهكككداف السكككلوكية علكككى التوافكككق بككككين األهكككداف التكككي بحكككددها المدرس،واألهكككداف التككككي -8
 تحددها المدرسة .  

تؤكد األهداف السلوكية على تحقيق األهداف ،وعلى التتاب  واالستمرارية من سنة إلككى أخككرى ، -9
 ومن وحدة إلى أخرى  

، 2002تحككول األهككداف السككلوكية دون الغمككوي والتشككويو وتككدريس مككواد فار ككة  )العككزاوي، -10
 50  ) 

ويتضد من استعراي آراء بعت التربويين أهمية استخدام األهداف السلوكية في العملية التعليميككة 
 بم ن القول إن دور األهداف السلوكية في العملية التعليمية بظهر فيما أللي:

 : دورها في تخطيط المناهج وتطويرهاأوالل : 
تسكككهم فكككي بنكككاء المنكككاهج التعليميكككة وتطويرهكككا ، واختيكككار الوسكككائم والتسكككهيالت واألنشكككطة والخبكككرات 

 . التعليمية المناسبة لتنفيذ المناهج
 . تسهم في تطوير الكتا الدراسية وكتا المعلم المصاحبة لتلك الكتا

ريا المعلمككين خاصككة تلككك البككرامج القائمككة علككى الكفابككات تسهم في توجيه وتطوير برامج إعككداد وتككد
 . التعليمية

تسككهم فككي تصككميم وتطككوير بككرامج التعلككيم الككذاتي والتعلككيم المبككرمج وبككرامج التعلككيم بواسككطة الحاسككا 
 . اآللي

 :  انيال : دورها في توجيه أنشطة التعلم والتعليم
مككين وطالبهككم مككن جهككة أخككرى فاألهككداف تيسككر عمليككة التفككاهم بككين المعلمككين مككن جهككة وبككين المعل

السلوكية تم ن المعلم من مناقشة زمالءه المعلمين حول األهداف والغابات التربوية ووسككائم وسككبم 
تنفيككذ األهككداف ممككا بفككتد المجككال أمككام الحككوار والتفكيككر التعككاوني ممككا ألككنع س إبجابيككال علككى تطككوير 

صككال بككين المعلككم وطالبككه فالطالككا بعككرف مككا هككو المناهج وطرق التعليم . كما أنها تسهم سبم االت 
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مطلوب منه وهذا بساعد عككم توجيهككه وترشككيد جهككوده ممككا بسككاعد عككم تقليككم مككن التككوتر والقلككق مككن 
 . قبم الطالا حول االختبارات

تسهم األهداف السلوكية في تسليط الضككوء علككى المفككاايم والحقككائق والمعلومككات الهامككة التككي تكككون 
دراسية وتككرك التفصككيالت والمعلومككات  يككر الهامككة التككي قككد أللجكك  الطالككا إلككى اي م المواوعات ال

 . دراستها وحفظها جهالل منه بما هو مهم وما هو أقم أهمية
تكككوفر إطكككارال تنظيميكككال أليسكككر عمليكككة اسكككتابال المعلومكككات الجدألكككدة مكككن قبكككم الطالكككا فتصكككبد المكككادة 

 . مترابطة ومات معنى مما بساعد على تذكرها
لكككى تفريكككد الكككتعلم والتعامكككم مككك  الطالكككا كفكككرد لكككه خصائصكككه وتميكككزه عكككن  يكككره مكككن خكككالل تسكككاعد ع

تصككميم وتطككوير بككرامج التعلككيم الككذاتي الموجهككة باألهككداف والتككي بم ككن أن تصككمم فككي اككوء مجككال 
 . خبرات الطالا واستعداده الدراسي

المطلوبككة لتحقيككق  تساعد على تخطيط وتوجيككه عمليككة التعلككيم عككن طريككق اختيككار األنشككطة المناسككبة
العلم بنجاح بما في ملك اختيار طريقة التدريس الفاعلة والمناسبة لألهككداف واختيككار وسككائم التعلككيم 

 . المفيدة لتحقيق الهدف السلوكي
تسككاعد المعلككم علككى إبجككاد نككوا مككن التككوازن بككين مجككاالت األهككداف السككلوكية ومسككتويات كككم مجككال 

 . من المجاالت
لتقككويم تحصككيم الطالككا وتصككميم االختبككارات واختيككار أدوات التقككويم المناسككبة تككوفر األسككاس السككليم 

 . وتحدألد مستويات األداء المر وبة والشرو  أو الظروف التي ألتم خاللها قياس مخرجات التعلم
 . ترشيد جهود المعلم وتركيزها على مخرجات التعلم ) األهداف ( المطلوب تحايقها

سككاس الككذي تبنككى عليككه عمليككة التصككميم التعليمككي ونتككا  هككذه العمليككة تعتبككر األهككداف السككلوكية األ
 . نبارة عن نظام ألالئم المتغيرات في الموقف التعليمي

تيسككر التفككاهم واالتصككال بككين المدرسككة بككين المدرسككة ممثلككة بمعلميهككا وهي تهككا التدريسككية وبككين أوليككاء 
ب نتيجكككة لألنشكككطة المتنوعكككة التكككي األمكككور فيمكككا ألتعلكككق بمكككا تكككود المدرسكككة تحايقكككه فكككي سكككلوك الطكككال

 تقدمها لهم في المجاالت المختلفة ) معرفية ، نفس حركية ، وجدانية
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 :  الثال : دور األهداف في عملية التقويم
تقككوم األهككداف علككى تككوفير القاعككدة التككي بجككا أن تنطلككق منهككا العمليككة التقويميككة فاألهككداف تسككمد 

ية التعليم ونجاحه في تحقيككق التغيككر المطلككوب فككي سككلوك للمعلم و المربين بالوقوف على مدى فعال
المتعلم ما لم بحدد نوا هذا التغير أي مككا لككم تواكك  األهككداف فلككن ألككتم ن المعلككم مككن الايككام بعمليككة 
التقككويم ممككا ألككؤدي إلككى الحيلولككة دون التعككرف علككى مصككير الجهككد المبككذول فككي عمليككة التعلككيم سككواء 

و المكككتعلم أو السكككلطات التربويكككة األخكككرى مات العالقكككة )بلكككوم ككككان هكككذا الجهكككد مكككن جانكككا المعلكككم أ
 (1985وآخرون، بنجامين،

 خصائص الهداف السلوكية :  
أشككار )تككاأللور( أن مككن أهككم خصككائس الهككدف السككلوكي التعبيككر عنككه فككي ألفككا  تميككز نككوا السككلوك 

ك )تكككاأللور ، الكككذي ألُنمكككى فكككي التلميكككذ، ونبكككين أبضكككال جانكككا الحيكككاة الكككذي ألنطبكككق عليكككه هكككذا السكككلو 
(، أما )ميجر( فيبككين أن هنككاك  ككال  خصككائس البككد أن تتككوفر فككي نبككارة الهككدف   63م، 1982

 السلوكي وهي :  
 تحدألد السلوك المطلوب من الطالا الايام به كدليم على تحقيق الهدف المطلوب .  -1
 تحدألد الشر  أو الظرف الذي ألؤدي في  له المتعلم هذا السلوك . -2
   (mager,1962,p.12)تحدألد معاألير قبول األداء ،وملك بوصف مستوى أداء المتعلم -3

 : مةونات ا 
 : ألتكون الهدف السلوكي من األجزاء التالية

 الفعم السلوكي ) الذي بحدد سلوك التعلم بدقة (  -أ
 فاعم السلوك ) المتعلم (  -ب  
 المحتوى )المواوا المراد معالجته (  -جك 
 الظروف ) الحالة التي ب ون عليها المتعلم أ ناء ت دبة السلوك (   –د  
م فيها المعلم أداء المتعلم وهيالمعيار :  -هك   درجة اإلتقان التي بقو 
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 : مثال توايحي
 أن ألرسم الطالا المستطيم أمام زمالئه خالل خمس دقائق  -
 : ألرسكم  الفعم السلوكي -
 فاعم السلوك : الطالا -
 المحتوى المرجعي : خريطة المملكة العربية السعودبة  -
 الظروف : أمام زمالئه -
 المعيار : خمس دقائق ) معيار زمني ( -

 مصادس اشتقاق الهداف السلوكية: 
(  1999تشتق األهداف السلوكية من مصادر متعددة أشار إليها التربويون: )نزال،  

 (  2000،)وصفي،
 .الفلسفة التربوية التي بقوم عليها النظام التربوي  .1
 .األهداف العامة للتربية  .2
 .األهداف العامة للمرحلة التعليمية التي ألتم التعلم بها .3
 .المعلم بتعليمهاألهداف العامة للمادة والمواوا الذي بقوم  .4
  .األهداف االخاصة بالمواوا الدراسي المحدد .5
 .الخصائس النمائية للطالا .6
 طبيعة المعرفة المنهجية. .7

 صياغة الهداف السلوكية :ك  
تسككهم الصككيا ة الدقيقككة لألهككداف السككلوكية فككي تحسككين توجيككه العمليككة التربويككة ، وتواككد للمعلككم 
وتالميذه الطريق الذي بسلكونه ، ونواتج التعلم التي بسعون لتحايقها،وأساليا ووسائم التقككويم التككي 

 (.  116م ،    1991تدلهم إلى أي مدى كان هذا التحقيق) عميرة،  
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يا ة األهداف تتطلا مح ات، أو معاألير معينة . وقككد  نككاقو عككدد ومما ال شك فيه أن ص 
من المهتمين بصيا ة األهداف السككلوكية معككاألير األهككداف الجيككدة التككي بم ككن   مككن خاللهككا الح ككم 

 على جودة األهداف السلوكية حي  بم ن تحدألد هذه المعاألير فيما أللي : 
نجم عنكككه اخكككتالف فكككي تفسكككيره أن ب كككون الهكككدف محكككدد ودقيكككق ، إم أن أي  مكككوي فيكككه ألككك  .1

 وبالتالي عدم الدقة في تحايقه وقياسه .  
أن ألبككدأ كككم هككدف بفعككم سككلوكي وااككد مثككم ) ألتعككرف علككى ، بميككز ، بحسككا ، بقككارن ،   .2

 (   …بحلم ، ألرسم ، ألذكر ،  
 أن ألواد الهدف سلوك التلميذ وليس سلوك المعلم . مثال ) أن بعدد التلميذ..(  .3
لمالحظككة والايككاس ، أي بم ككن مالحظتككه فككي ماتككه ونتائجككه. مثككال ) أن ب ون الهككدف قابككم ل  .4

 أن بسمي التمليذ  ال ة أنواا من الزوابا خالل دقيقة (
 أن بحتوي كم هدف على ناتج تعليمي واحد .  .5
أن بشير الهدف إلى السككلوك النهككائي ، الككذي بقبككم كككدليم وشككاهد علككى أن المككتعلم قككد حقككق   .6

 الهدف .
 أن ألتضمن الهدف تحدألد الحد األدنى لألداء .    .7
 أن ألناسا الهدف قدرات المتعلم .  .8

وبنككاءال علككى مككا سككبق ألككرى الباحكك  أن الصككيا ة الجيككدة للهككدف السككلوكي فككي جميكك  المككواد الدراسككية 
 ام، وفي مادة الرياايات بش م خا ،بجا أن تكون على الش م التالي:بش م ع
أن + فعم سلوكي مضارا + التلميذ + محتوى مككن المككادة + الحككد األدنككى لككألداء المر ككوب  

 + الشر  أو الظرف الذي ألتحقق فيه الهدف  
يا ة وهذه الصيا ة ألهداف المنهج بش م سككلوكي تتطلككا خطككوات محككددة مكرتهككا )نككدوة كيفيككة صكك 

 األهداف وترجمتها إلى أهداف سلوكية( فيما أللي :  
 تحليم األهداف العامة وفقال للتصني  الذي اتفق عليه في الندوة .  -1
 تحدألد أنواا السلوك المر وب تحايقه في المتعلم بعد مروره بخبرة تعليمية معينة .   -2
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 تحدألد محتوى الخبرة الذي بحقق السلوك المر وب فيه .   -3
 تصاغ نبارات األهداف السلوكية وفقال للشرو  المواوعة .  -4
تعككككري األهككككداف السكككككلوكية فككككي نكككككدوات علميككككة علككككى بعكككككت المعنيككككين مكككككن مدرسككككين ومكككككوجهين  -5

 ( .  239،  1980ومتخصصين للت كد من سالمتها وتلبيتها للحاجات ) الا، 
على األخطككاء الشككائعة فككي صككيا ة األهككداف السككلوكية والتككي حككددها )جرونلنككد( فيمككا ويجا التنبيه  

 أللي:  
 وصف نشا  المعلم بدالل من ناتج التعليم وسلوك التالميذ .   -1
 وصف عملية التعلم بدالل من ناتج التعلم .  -2
 تحدألد مواوعات التعلم بدالل من ناتج التعلم .   -3
 (29،  2001لهدف )سعادة،  وجود أكثر من ناتج تعليمي في نبارة ا -4

هناك عدد من المعاألير الختيار األهداف السلوكية   :معايير تساسية لتحديد الهداف السلوكية 
  :هي

من المعروف أن  البية المعلمين بختككارون   مدى تتضمن الهداف السلوكية نتائج التعلم الم مة: .1
أهدافهم فككي المجككال المعرفككي لسككهولة صككيا ة أهدافككه، وسككهولة تحايقهككا، وهككم بككذلك ألهملككون جوانككا 
تعليمية أخرى مهمة، لذا بجا على المعلم عند اختيار أهداف الككدرس الت كككد مككن أنهككا تشككتمم علككى 

لك مشككتملة علكككى عككدد مككن النتكككائج المهمككة وفكككي الجوانككا المعرفيككة والوجدانيكككة والمهاريككة فتكككون بكككذ
 .مستويات مختلفة

بجكككا علكككى المعلكككم عنكككد اختيكككار  مكككدى مسكككايرة الهكككداف السكككلوكية الهكككداف التعليميكككة العامكككة: .2
األهككداف السككلوكية، أن ألراعككي فيهككا تحقيككق األهككداف العامككة عككاجالل أو آجككالل ، لككذا مككن الضككروري 

هككداف التعليميككة العامككة للوحككدات الدراسككية، لكككي بشككتق منهككا على كم معلم اإلحتفككا  بقائمككة مككن األ
 .أهدافه السلوكية الخاصة
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باعتبككار أن األهككداف السككلوكية هككي نككواتج  مككدى اتفككاق الهككداف السككلوكية مككع مبككاد  المككتعلم: .3
تعليميككة مر وبككة ومتوقكك  حككدو ها مككن خككالل خبككرات الككتعلم، لككذا بجككا أن تتسككق هككذه األهككداف مكك  

  : لصحيحة التاليةمبادئ التعلم ا
 .مبدأ االستعداد: أي تناسا األهداف م  العمر الزمني للطلبة وخبراتهم السابقة 
 .مبدأ الدافعية:  أي ارتبا  األهداف باهتمامات الطلبة واحتياجاتهم 
 .مبدأ بقاء أ ر التعلم: أي ُتصاغ أهداف سلوكية إما ما تحققت تبقى لفترات طويلة عند المتعلم 
 .ل: ويتضمن ملك نتائج تعليمية بم ن تطبيقها في مواقف تعليمية متنوعةمبدأ االنتقا 
فكثيككر مككن   مدى تناسب الهداف مع قدسات الطلبة، وزمككن الككتعلم، والتسكك يات المادتككة المتاحككة: .4

المعلمين بختار عددال كبيرال من األهداف السككلوكية، دون النظككر إلككى إم انيككة تحقيككق هككذه األهككداف، 
لككذا ب تفككي أن بختككار المعلككم عككددال مناسككبال مككن األهككداف السككلوكية، ويخضكك  هككذه األهككداف للمعككاألير 

ت مادبكككة، وبمكككا الخاصكككة بام انيكككة تحايقهكككا فكككي  كككم  كككروف البي كككة الصكككفية، بمكككا فيهكككا مكككن إم انكككا
 .ألتناسا م  قدرات المتعلم ومهارات المعلم التدريسية

مككدى تخككم المعلككم بككي التبككاسز البعككد الزمنككي لهككداف الككتمةن والهككداف التنمويككة لنككد اختيككاس  .5
وهكككو مكككا ألكككدعو إلكككى التركيكككز عنكككد اختيكككار أهكككداف وحكككدة دراسكككية كاملكككة، كككك ن نميكككز بكككين  الهكككداف:

المكككتعلم فكككي حصكككة دراسكككية واحكككدة، مثكككم : عتكككذكر حقكككائق معينكككةع  األهكككداف التكككي ألتوقككك  أن ألتقنهكككا
واألهداف التي تحتا  ألكثر من حصة حتى ألتم ن منها المتعلم، أي تحتا  وقتال لنمائها لدبككه مثككم 

 (58،  2005: بعت المهارات المركبة أو االتجاهات.)سميري،  
 معايير الهداف بي تدسيس العلوم بشةل خاص:     

هداف العامة من فلسفة التربية أو مرتكزاتها األساسية وقد حددت وزارة التربية أن تستمد األ .1
 والتعليم األردنية مرتكزات عامة بم ن لتدريس العلوم أن بستند إليها.  



 

 

 

15 
 

 

أن تختار األهداف في اوء مجموعة من العوامم منهككا المتعلمككين ومسككتوياتهم وحاجككاتهم اإلنمائيككة  .2
ميككة وخبككرات تكككون مناسككبة لمسككتوياتهم وميككولهم ونضككجهم وخبككراتهم وما ألرتبط بها من نشاطات تعلي 

 الحاارة،  وأن ترتبط بحاجات المجتم  المتغيرة،  واإلم انيات المتوفرة لعلمية التعليم.  
أن تبني األهداف على أسس معرفيككة نفسككية تربويككة سككليمة وعلككى مبككادئ علككم انفككس وطبيعككة عمليككة  .3

 التعلم.  
 وهذا بعني أن تكون األهداف متمشية م  نظريات التعلم الحدألثة.   .4
 أن تنسجم أهداف تدريس العلوم م  أهداف المرحلة التعليمية.   .5
أن تكككون واقعيككة ومم نككة التحقيككق،  بمعنككى أن تكككون األهككداف قابلككة للتحقيككق فككي  ككروف المدرسككة  .6

 وتم انياتها.  
ها،  والتي تشمم المعرفة العلميككة ب شكك الها المختلفككة أن تكون األهداف شاملة لجوانا الخبرة وجميع .7

والتفكيكككر العلمكككي والمهكككارات العلميكككة واالتجاهكككات والميكككول والاكككيم العلميكككة والتنكككور العلمكككي والثقافكككة 
 العلمية.  

أن تكون تشككاركيه أي أن تتعككدد الجهككات المحككددة لهككا فككي حككدود اإلم ككان مثككم المعلمككين والمشككرفين  .8
 ا أليسر فهمها للجمي  االقتناا بها.  وخبراء المناهج  بم

أن تكككككون األهككككداف قيمككككة و يفيككككة بالنسككككبة للطلبككككة،  أي مات معنككككى وفائككككدة تككككرتبط باتمككككام الطلبككككة  .9
 وحاجاتهم اليومية ومش التهم.  

بفضككككم أن تكككككون األهككككداف مم نكككككة الصككككيا ة فككككي صككككورة أهكككككداف سككككلوكية قابلككككة للايكككككاس  .10
، 2007عككن مككدى تحايقنككا لهككذه األهككداف) عابككدألن، والمالحظككة كككي تتككوافر لنككا مؤشككرات ودالالت 

 25  ) 
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 وتم التباس همز المعايير شروطًا اللتماد الهداف السلوكية :ك 
 بم ن بيان شرو  تحقيق األهداف السلوكية بما أللي

 أن تستند إلى فلسفة تربوية اجتمانية سليمة .   .1
أن بشترك في تحدألدها ،ويقتن  بها جمي  األطراف المعنية ،من مخططين،ومنفككذألن،ومقومين لهككا ،  .2

 باإلاافة إلى من ألت  ر بها ) المتعلمين( .  
 أن تقوم على أسس نفسية سليمة .   .3
 أن تساألر أهداف الخطة الشاملة االقتصادبة، واالجتمانية للبالد ،وترتبط بالمجتم  واحتياجاته. .4
 متناقضة فيما بينها .    أال تكون  .5
 أن تصاغ صيا ة وااحة ال تدعو إلى سوء الفهم .   .6
 أن تكون وااحة في بيان اإلنجاز المطلوب .   .7
 أن تع س التعبير في حاجات الفرد والجماعة. لتكون محققة لسعادة كم منهم .   .8
 أن تكون شاملة  ير مقتصرة على ناحية دون أخرى نحو المتعلمين .   .9

 أن تتفق م  نتائج البح  العلمي في ميدان السلوك اإلنساني .   .10
أن تكككون قابلككة للتجدألككد حتككى بم ككن صككيا تها فككي سياسككات وتجككراءات وممارسككات تعليميككة   .11

 (137،  2010)زيتونا عابو ،  
 الهداف العامة لتدسيس العلوم

فككة العلميككة حصككيلة تعتبككر المعر  مسككالدة الطلبككة للككا ااتسككاب المعربككة العلميككة بصككوسة و ي يككة: .1
البحكك  والتفكيككر للعلمككاء، توصككلوا إليهككا بالمالحظككة والتقصككي واالكتشككاف والتجريككا وهككذه المعرفككة 
العلمية تراكمية حي  ألبككدأ كككم عككام مككن حيكك  انتهككى اآلخككرون فهككو بسككتفيد مككن جهككود السككابقين مككن 

لك التنبكككؤ بمكككا العلمكككاء. وتتصكككف المعرفكككة العلميكككة بقكككدرتها علكككى وصكككف الظكككواهر وتفسكككيرها، وككككذ
سككيحد  وكيفيككة الككتح م بككه واككبطه، ويجككا أن تكككون المعرفككة العلميككة التككي تلقاهككا الطالككا و يقككة 
الصككلة فككي حياتككه مرتبطككة بمشكك الت المجتمكك  الككذي بعككيو فيككه وتنككاقو بعككت القضككابا التككي ألككتم 
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هككم نفسككه االهتمام بها على المستوى العككالمي، وعنككدها بشككعر الطالككا بكك ن مككا ألتعلمككه بسككاعد علككى ف
وبي ته والعالم المحيط به وحم المشكك الت التككي تواجهككه ممككا ألنمككي لدبككه االتجككاه نحككو دراسككة العلككوم. 
ويجككا علككى المعلككم االهتمككام بتو يكك  المعرفككة فككي حيككاة الطالككا بحيكك  تكككون هككذه المعرفككة مات 

ت معنكككى وتسكككاعد فكككي حكككم مكككا ألواجكككه الطالكككا مكككن مشككك الت،  وككككذلك البكككد مكككن االهتمكككام بالعمليكككا
العقليككة التككي تسككاعد فككي زيككادة قككدرات الطالككا علككى فهككم حقككائق ومبككادئ العلككم وعككدم التركيككز علككى 
حفظ المعلومات وملك باالهتمام بالعمق المعلوماتي، والترابط بني المعلومات وتكاملهككا حتككى بسككهم 

 فهمها.
ف تككدريس العلككوم ألؤكككد التربويككون أنمككن اهككم أهككدا تنمية التفكير  العلمي وم اسات  حككل المشككةلة:   .2

تعلكككيم الطلبكككة كيككك  بفككككرون، بمعنكككى تعلكككيم التفكيكككر، والتركيكككز علكككى طكككرق العلكككم وعمليكككات العلككككم 
األساسكككية والمتكاملكككة. والتفكيكككر العلمكككي سكككلوك م تسكككا هكككادف لكككيس بعشكككوائي وال بعراكككي بككك تي 

يككة بالصككدقة وهككو موجككه بطريقككة منظمككة نحككو دراسككة مشكك الت معينككة ب ككم جوانبهككا وتقصككيها بمنهج 
علمية والوصول إلى حلول لها، كما ألهدف تدريس العلوم إلى تنمية أنواا أخرى من التفكير ويجككا 
علككى معلككم العلككوم تنميككة التفكيككر العلمككي ومهككارات حككم المشكك لة مككن خككالل مسككاعدة الطالبككة أ نككاء 
حصس العلوم على حم مواقككف علميككة ألككتم تهي تهككا خصيصككال للطلبككة بحيكك  تتحككدى تفكيككرهم وتثيككر 
الدواف  لدألهم لحلها المواقف والمش الت والوصككول إلككى حلككول جيككدة لهككا، وكككذلك نقككم هككذه المواقككف 

 ( .22،  2000خار   رفة الصف حتى تصبد أسلوبال في حياة الطالا. )نشواتي ،  
بعتبككر االهتمككام بالتفاعككم بككين العلككم  تنمية االهتمام  بالتفالل بين اللككم  والمجتمككع والتكنولوجيككا:   .3

جتمكككك  والتكنولوجيككككا مككككن الككككدعوات التككككي  هككككرت حيكككك  وتنككككادي بككككالخرو  بالنشككككاطات العمليككككة والم
للطككالب خككار  نطككاق المدرسككة وتنميككة االسككتجابات نحككو التعبيككر ومواكبككة التطككور ومسككاعدتهم علككى 
إدراك واقككك  التغيكككر علكككى حيكككاتهم إن هكككذا التوجكككه للتربيكككة العلميكككة نحكككو الكككدمج بكككين العلكككم والمجتمككك  
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وجيا بفري على القائمين على تدريس العلككوم تككدريس المهككارات العمليككة مات المعنككى ويؤكككد والتكنول
علكككككى أهميكككككة تكككككدريس التطبيقكككككات العمليكككككة والتكنولوجيكككككة باإلاكككككافة للمعكككككارف والعمليكككككات العلميكككككةع 

(. والتغير العلمي والتكنولككوجي السككري  والتطككور فككي مجككال التربيككة ألتككرك أ ككرال 130.1999)النجدي،
علكككى المجتمككك  ال بم كككن إ فالكككه فكككي تكككدريس العلكككم، فهنكككاك الكثيكككر مكككن القضكككابا والمشككك الت كبيكككر 

الناتجككة عككن التفاعككم بككين العلككم والمجتمكك  والتكنولوجيككا مثككم اإلخصككاب المجهككري وأطفككال األنابيككا، 
واالستنسكككاا والهندسكككة البشكككرية،  والتلكككو  البي كككي والنفابكككات اإلشكككعانية والكيماويكككة الضكككارة و قكككا 

وزون واالختزان الحراري واألمراي الخطرة.....الخ لذلك البد من تدريا المعلمككين علككى تككدريس األ
 هذه المواوعات بصورة متكاملة وتنمية قدراتهم لتدريا الطلبة على دراسةهذه المش الت.

أصبد التنور العلمي هدفال رئيسيال لتككدريس العلككوم   االهتمام بالتنوس العلمي ك دف لتدسيس العلوم:   .4
والتربيكككة العلميكككة فكككي العكككالم حيككك  أصكككبحت عمليكككة نونيكككة المكككواطن العكككادي فكككي أي دولكككة مهتمكككة 
باعداده للمشاركة المثمرة في المجتم ، وحي  أن العلم أصككبد جككزءال ال ألتجككزأ مككن النسككج المتماسككك 

ن هنككاك مواطنككة جيككدة فككي أي دولككة دون دراسككة وفهككم للمجتمكك  الككذي نسككعى إليككه فككال بم ككن أن تكككو 
لكككم مككن العلككم والتكنولوجيككا والعالقككات المتبادلككة معهككم ومكك  المجتمكك ،  ومككن صككفات الفككرد المتنككور 
علميكككال أن ب كككون لدبكككه فهكككم وااكككد لطبيعكككة العلكككم وم وناتكككه وأقسكككامه الفيزيكككاء والكيميكككاء والبيولكككوجي 

يعككككة الريااككككيات،  والقككككدرة علككككى حككككم المشكككك الت العلميككككة وجوانبككككه االجتمانيككككة،  وكككككذلك فهككككم لطب 
والريااكككية التكككي تواجهكككه فكككي حياتكككه، كمكككا لدبكككه الكككدرة للتعامكككم مككك  األجهكككزة واألدوات التكنولوجيكككة 
واسككتخدامها، ولدبككه الميككول لككتعلم هككذه األشككياء وعنككده إدراك وااككد للعالقككة بككين العلككم والريااككيات 

ورهككم فككي األنشككطة البشككرية وتطككور المجتمعككات لككذلك البككد مككن والتكنولوجيككا وتطككورهم التككاريخي ود
إعككداد معلككم العلككوم المتنككور علميككال واالهتمككام بتدريبككه فككي ورش عمككم خاصككة حتككى تكككون لدبككه القككدرة 
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على إمداد تالميذه بالخبرة والمهارات المعرفية والتكنولوجيككة، ومسككاعدتهم فككي تنميككة مهككارات البحكك  
 (62،  2005ات موجبة نحو العلم. )سميري،  واالستقصاء، وتكوين اتجاه

بجككا أن ألنمككي تككدريس العلككوم عنككد تالميككذ اإلبمككان تنميككة المككيم واالتجاهككات  والميككول العلميككة:   .5
بككككالعلم وأهميتككككه فككككي حككككم المشكككك الت وت خككككذ الو يفككككة االجتمانيككككة للعمككككم علككككى عاتقهككككا أن تجعككككم 

يول محركككات للسككلوك،  ودوافكك  دخليككة لألهداف معنى إنساني اجتماعي حي  تعتبر االتجهات والم
تككدف  اإلنسككان للتقككدم وتسككانده فككي علميككات التقصككي واالستكشككاف وتعككدألم سككلوكه.ومعلم العلككوم لككه 
الدور الككرئيس  فككي التغييككر نحككو األفضككم فهككو مسكك ول عككن محاولككة تفسككير وتواككيد وت هككار أهميككة 

،  حيكك  ان الميككول واالتجهككات لهكككا المعرفككة وتنميككة االهتمككام بهككا مكككن قبككم التالميككذ وبطريقككة شكككيقة
أهميكككة كبيكككرة فكككي اكتسكككاب الخبكككرات العلميكككة، ويجكككا إعطكككاء الفرصكككة الالزمكككة للتالميكككذ بعبكككروا عكككن 

 اهتماماتهم واتجاهاتهم.
ألهككدف تككدريس العلككوم إلككى تنميككة  تنميككة م ككاسات الككتعلم  الككماتي والمسككتمر  بككي مجككال العلككوم:   .6

ة العلميككككة التكنولوجيككككة التككككي أفرزهككككا التقككككدم والتطككككور العلمككككي مهككككارات الككككتعلم الككككذاتي لمسككككاألرة الثككككور 
والتربككوي، وألن التطككور كمككي وكيفككي ويتسككم بالتعقككد والسككرعة فككان هنككاك تجككدد سككري  فككي الخبككرات 
اإلنسكككانية العلميكككة، وأي تعلكككم نكككا مي مهمكككا كانكككت مدتكككه  يكككر ككككاف إلعكككداد األفكككراد إعكككدادال ألناسكككا 

ال سككبيم  يككر تككدريا الطككالب علككى الككتعلم الككذاتي والمسككتمر كهككدف التغيككر الككدائم والسككري  للحيككاة فكك 
أساسي لعملية تدريس العلوم. وملك بتهي ة الفر  لتككدريبهم علككى اسككتخدام مصككادر الككتعلم المختلفككة 
وتدريبهم على مهارة جم  المعلومات وتفسيرها وتقنيتهككا واالسككتفادة منهككا وعمليككات التقصككي والبحكك  

 واالكتشاف.  
 س العلوم بي مرحلة التعليم الساسي تهداف تدسي
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مساعدة التالميذ على تنمية المفاايم والمبادئ والتعميمات التي تساعدهم في فهم وحم   .1
 المش الت.  

مساعدة تالميذ على  رس االتجاهات العلمية مثم العقلية الفاحصة الناقدة ومثم االستعداد للبحكك   .2
 عنا لدالئم المو وق بها والتصرف في اوئها.  

مسككاعد التالميككذ علككى كسككا وتنميككة الوسككائم العلميككة للعمككم لمككا بشككتمم عليككه مككن التخطككيط الككذكي  .3
 والمالحظة بعنابة والوصول إلى استنتاجات صحيحة.  

 مساعدة التالميذ على البح  والتنقيا عن ميول جدألدة تؤدي بهم إلى الراا والراحة النفسية . .4
مساعدة الطالب على كسككا المهككارات والتكتيككك الككالزم للحصككول علككى معلومككات أكثككر وأوسكك  مثككم  .5

 قراءة محتوى العلوم بفهم والمالحظة الدقيقة لما بق  من احدا .  
 ( .13م ،  1982مساعدة األطفال على تنمية االتجاهات االجتمانية وتقدألرها. )تاأللور ،   .6

 مةونات االهداف السلوكية 

لتككي تصككلد لصككيا ة األهككداف السككلوكية هككي األفعككال المضككارعة بعككد انتهائككه مككن عمليككة األفعككال ا
التعلم وتواد سلوكال  اهرال بم ن مالحظاته وقياسه تعتبر عملية تحدألد الفعم المضككارا جككزء مهككم 
جدال من صيا ة الهدف السلوكي كونها تعبر بواوح عمككا نر ككا مككن المككتعلم أن ب ككون قككادرال علككى 

 ( .26،  2000حتوى المواوا أو الوحدة الدراسية )نشواتي ،  أدائه من م

 –ألنقككد  –بميككز  –بقككارن  –بفسككر  –بحلككم    –ألواككد    –الفعم: ومن أمثلة األفعال السلوكية :ألككذكر  
 ألو ف. . إلخ. –بستخدم   –ألرسم  –بحد  

سككلوكية ألتقبككم. ..الككخ هككذه أفعككال  يككر  –بسككتوعا  –ألككتعلم  –ألككدرك  –أمككا األفعككال التاليككة:   بفهككم 
 تايس سلوك خفي  ير قابم للمالحظة والايسا،  وال بجوز استخدامها في صيا ة األهداف.  
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كمكككا ال بجكككوز اسكككتخدام أكثكككر مكككن فعكككم مضكككارا واحكككد فكككي الهكككدف،  وتال بصكككبد هكككدفال مركبكككال  يكككر 
 صحيد سلوكيال.  

ن قككراءة المككادة بعبر عككن محتككوى الفعككم أو المواككوا المككراد تعلمككه،  ولتحدألككد هككذا المحتككوى البككد مكك  
الدراسية جيدال  م تحدألد الحقائق والمفاايم والمبادئ والقوانين والنظريككات الككذي بحققككه الهككدف بحيكك  
تتنككاول مفهومككال أو مبككدأ بصككورة مبسككطة حتككى بسككهم اسككتيعابها لككدى الطلبككة مثككال:   ألككذكر )فعككم( 

 يار الوقت(.  خمس صفات للثدأليات )محتوى( دون أخطاء )معيار إتقان( في دقيقتين )مع

% 80.  محتككوى الهككدف: بم ككن للمككدرس تحدألككد مسككتوى إتقككان للهككدف حيكك  بحككدد مككثالل مسككتوى 2 
 إلتقان رسم الجهاز الهضمي.

. مسكككتوى االتقكككان للهكككدف:  كككك ن بحكككدد  كككال  دقكككائق للكشكككف عكككن  كككاز  كككاني أكسكككيد الكربكككون، 3 
ويعتبر تحدألد مستوى اإلتقان والوقت جزءال اختياريال بم ن االستغناء عنككه ويم ككن االسككتفادة منككه فككي 

 تحدألد مستوى أداء متطلبات التعلم المر وب.   

رس من تحدألد الشككرو  التككي ألتحقككق فيهككا الهككدف أو . بحدد مدة زمنية إلنجاز الهدف: بم ن للمد4
 الظرف الخا  بالهدف المقصود.

% بعكككد شكككرح المكككدرس وأن ب تكككا الطالكككا 80مثكككال:   أن ألتتبككك  الطالكككا الكككدورة الدمويكككة الصكككغرى 
تقريكككرال عكككن أطفكككال األنابيكككا بعكككد مشكككاهدة فكككيلم تعليمكككي عكككن ملكككك ففكككي المثكككال األول بعتبكككر شكككرح 

دف وفككي المثككال الثككاني تعتبككر مشككاهدة الطالككا لفككيلم تعليمككي شككر  لتحقككق المدرس شككر  لتحقككق الهكك 
 (32،  2001الهدف. )سعادة،  

 . شرو  تحقق الهدف:   5

الهككدف السككلوكي بصككاغ علككى النحككو التككالي: مثككال: أن بفسككر الطالككا و يفككة الحويصككالت الهوائيككة 
 ب المدرسي.%،  خالل  ال  دقائق بعد قراءة ملك من الكتا80في الرئتين بدقة  
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ونظكككرال كلمكككة الطالكككا فكككي صكككيا ة األهكككداف السكككلوكية،  فانكككه بم كككن حكككذفها أو االسكككتغناء عنهكككا أو 
واعها في بدابة األهداف السلوكية بوجه عام. وكذلك كلمة ع أنع ب ونا لطالا قادرال علككى وصككف 

ء المطلكككوب السكككلوك المتوقككك  منكككه أو تحدألكككد الفعكككم المكككراد تعلمكككه، والمحتكككوى، وككككذلك معيكككار األدا
 للهدف.

أن + فعككم سككلوكي + )الطالككا( + المحتككوى+ مسككتوى اإلتقككان + معيككار الوقككت + شككرو  تحقككق  
 (71،  2005الهدف. )سميري،  

( وزمالئه أكثككر تصككنيفات Bloomإن تصني  بلوم )  مجاالت الهداف السلوكية بي تعليم العلوم:
هكككذا التصكككني  إلكككى  ال كككة مجكككاالت األهكككداف اسكككتخدامال وشكككيوعال ، وقكككد صكككنفت األهكككداف بموجكككا 

، 2010كبكككرى وتحكككت ككككم مجكككال عكككدد مكككن المسكككتويات وهكككذه المجكككاالت هكككي : )زيتكككونا عكككابو ، 
 139) 

 المجال المعرفي : ويطلق عليه المجال العقلي أو اإلدراكي   -1
 المجال الوجداني : ويطلق عليه المجال العاطفي أو االنفعالي   -2
  مجال المهاري أو الحركيالمجال النفس حركي : ويطلق عليه ال -3

وقد أواد )قندألم( أن تصككني  بلككوم بعتمككد علككى افتككراي أهميككة توصككي  نككواتج الككتعلم فككي 
صككورة سككلوكية أو إجرائيككة ، تعبككر عككن التغيككرات التككي تطككرأ علككى سككلوك التلميككذ نتيجككة مككروره بخبككرة 

اككككعي المنككككاهج ، تعليميككككة ، ومككككن  ككككم فانككككه ال بفيككككد  المعلككككم فقككككط  فككككي عملككككه ، بككككم بفيككككد أبضككككال وا
ومصككممي االختبككارات فككي تحدألككد الخطككو  الرئيسككة لعملهككم ، وقككد كككان الغككري الرئيسككي لعمككم هككذا 

 (.  59م ،  1993التصني  قياس وتقويم المخرجات التعليمية لدى التالميذ )قندألم ،  
قدر كبير  أوالل: المجال المعرفي )العقلي(:  بعتبر تصني  بلوم لألهداف في المجال الفعلي على 

من األهمية والشمول لمعاألير األهداف الجيدة وتتعقم االهداف في هذا المجال باكتساب الطالا  
للمعرفة العلمية جوانبها وتنمية القدرة على التفكير العلمي وحم المش الت والتفكير المنطقي  
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تصني  بلوم في   والتفكير الناقد،  كما تتضمن اكتاب الطالا لعمليات التفكير العلمي، وقد أشتمم 
 المجال المعرفي ستة مستويات من األهداف ألتضمن كم مستوى المستوى الذي بسبقه. 

ش م المعرفة المستوى األول من المستويات الستة في هذا المجال وهي تتضمن   . المعربة :1 
عملية التذكر أو االسترجاا لمعارف مخزنة لدبه دون إاافة أو حذف أو تغيير وهي ال تتضمن  

ليات عقلية وهي تضمن معرفة الحقائق العلمية والمفاايم وتعريفاتها واألنظمة والخطوات  عم
اإلجرائية ومعرفة التصني  والمعاألير المختلفة،  كما تتضمن معرفة المبادئ العلمية والقوانين  

 ( . 241،  1980والقواعد والنظريات. ) الا، 

 ومن أمثلة األهداف السلوكية في مستوى المعرفة:   

 أن بعدد الطالا مصادر الطاقة الطبيعية. 

 أن ألذكر الطالا نس قاعدة أرخميدس. 

 أن ألتعرف الطالا على م ونات المي روس وب. 

 أن ألذكر الطالا قانون الرواف .

. الفهم: ويمثم هذا المستوىع  الفهمع  المستوى التالي لمستوى المعرفة،  حي  بعتبر مستوى  2
الفهم أعلى في القدرة العقلية من مستوى المعرفة،  فهو ألتضمن امتالك الطالا مضمون المادة  

صة العلمية وتمثلها في بناءه المعرفي بحي  بستطي  تفسيرها وشرحها وتعادة صيا تها بلغته الخا
كما بستطي  أن ألتوصم إلى معلومات جدألدة بناءل على استيعابه لهذه المعلومات،  ويتضمن  

 مستوى الفهم عدة عمليات عقلية:   
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أ. التفسير:  وهو عملية توايد األسباب التي أدت لحدو  الظواهر وأهميتها وتعطاء معنى  
تفسير الرسومات واألش ال    للمادة العلمية بما تتضمنه من حقائق ومفاايم ومبادئ كما ألتضمن

البيانية مات العالقة بالمعرفة العلمية،  ويستخدم في األس لة الصفية تحت عملية التعليم: علم.  
 ومن أمثلة األهداف السلوكية التي تمثم التفسير:   

 بفسر الطالا عملية تبادل الغازات في الرئتين.  

 سالك الكهربائية.  ألبرر الطالا أهمية استخدام البالستيك في تغلي  األ

ب. الترجمة:   تتضمن القدرة على تحويم المعرفة من صورة إلى أخرى كتحويم البيانات إلى  
الرسوم البيانية أو الع س والتعبير عن المفاايم ب سلوب المتعلم الخا ، كما تتضمن التحويم  

ملك مم نال إما  من صورة لفظة إلى عالقة ريااية أو بعطي كلمة مرادف أو نصال بدألالل وي ون 
 تضمنت المعرفة في البنية المعرفية للمتعلم:   

 بصيل الطالا تعريفال للخلية بلغته الخاصة.  

 ألترجم الطالا قوانين نيوتن للحركة بصورة رمزية. 

 بعرف الطالا عملية تحليم الدم ب سلوبه الخا . 

التنبؤ بما ألترتا على   . االستنتا :   ويضم القدرة على استخال  النتائج وصيا تها بدقة و 
الظواهر المختلفة ويتضمن أبضال االستنبا  واالستكمال لمعلومات متوقعة، ومن أمثلة األهداف  

 السلوكية:   

 بستنتج الطالا أهمية األكسجين بالنسبة للكائنات الحية.  
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 ألتنب  الطالا بحالة ماء الجير إما تم تعريضه لفترة طويلة لغاز  اني أكسيد الكربون.  

نب  بعدد أوراق نبات معين في األسبوا الراب  من عمره  )ألتتب  عدد األوراق في كم من األسابي   ألت
 الثال ة( .  

. التطبيق:  ألترتا مستوى التطبيق على قدرة الطالا على فهم المعرفة العلمية وقيامه بتو ي   3
واعد العلمية،  وتكوين أو استخدام هذه المعرفة في مواقف جدألدة، أو حم مسائم على القوانين والق

خرائط ورسومات فيا لعلوم، واستخدام المفاايم والقوانين في حم المش الت واإلجابة عن األس لة  
المرتبطة بها التي تواجه الفرد في حياته اليومية،  وتعتبر مهارات التذكر والفهم والتطبيق مهارات 

. ومن أمثلة األهداف السلوكية في  تفكير دنيا تعالج قدرات تفكير أبسط من المستويات العليا
 مستوى التطبيق:   

 أن بحم الطالا مسائم على قانون الرواف . 

 أن بطبق الطالا قوانين مندل للورا ة على حاالت مختلفة.  

 أن ألو ف العالقة بين الكتلة والحجم في حساب الكثافة لعدة سوائم. 

ا التي ال بم ن االستغناء عنها في تدريس  . التحليم:   بعتبر التحليم من مهارات التفكير العلي 4
العلوم وتعني القدرة على تمييز م ونات المادة العلمية أو العناصر التي تتكون منها أو العمليات  

الفرنية في نظام متكامم، أو تميز العالقات مما بساعد على فهم طبيعتها وتحدألد أوجه الشبه  
لمختلفة،  وكذلك التمييز بين م ونات مادة ما أو  واالختالف بين المواد والعناصر والعالقات ا

،  2010مواد معينة. ومن أمثلة األهداف السلوكية في مستوى التحليم:  )زيتونا عابو ، 
 142 ) 
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 أن بقارن بين عمليات التكا ر الجنسي والتكا ر الالجنسي في النباتات.  

 أن بحلم عملية البناء الضوئي.  

 بتة والب رات المتحركة في عملية البناء.  أن بميز بين عمم الب رات الثا

. التركيا:   هو مهارة البناء المعرفي وتكون كم من أجزاء متفرقة وتتضمن القدرة على ربط أو  5
جم  المعارف الجدألدة في البنية العقلية لتكوين مركا أو مادة أو عالقة جدألدة. وعمم مهارة  

ر المعرفة في البناء. ومن أمثلة األهداف  التركيا ع س عمم مهارة التحليم إم أنها تستثم 
 السلوكية في مستوى التركيا:   

 أن ب تا الطالا تقريرال علميال عن نتائج تجربة تحضير األكسجين . 

 أن بقترح الطالا معيارال جدألدال لتصني  األسماك.  

 أن ب تا الطالا مقاالل عن تلو  مياة اآلبار الجوفية.  

 أ ر شدة الضوء في عملية التمثيم الضوئي لأللودبا.  أن بصمم الطالا تجربة لاياس

 أن بض  خطة لم افحة الذباب في المنزل.  

. التقويم:   بعتبر التقويم سنام مهارات التفكير العليا في المجال العقلي حي  تعتبر مهارات  6
ام معيارية  التحليم والتركيا والتقويم مهارات تفكير عليا، ويتضمن التقويم القدرة على إصدار أح 

على عمم بناتي قام به الطالا. وهذه المعاألير إما داخلية أو خارجية وااحة.  أو هي الح م  
على صحة أو خط  االستنتاجات العلمية وعلى الترابط المنطقي للمادة العلمية. ومن أمثلة  

 (    44،    2010األهداف السلوكية في مستوى التقويم: )عليانا شاهر ربحي ،
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 أن ألبين الطالا رأبه في عمليات استنساا البشر اعتمادال على معاألير أخالقية.  

 أن ألنفد الطالا مقاالل علميال عن جراحة الجينات.  

 أن بحدد الطالا افضم الطرق للكشف عن  از  اني أكسيد الكربون.  

 أن بقرر إن كانت الخلية نباتية أو حيوانية بناء على م وناتها  )الداخلية(.  

 والتقويم مقدمة لالهتمام بالمجال الوجداني وتحقيق أهدافه. 

 انيككككال المجككككال الوجككككداني: وهككككو المجككككال الثككككاني مككككن مجككككاالت األهككككداف ألهككككتم بالجوانككككا العاطفيككككة 
االنفعالية التي تتصككم بتقبككم الطالككا ألشككياء أخككرى، وي تسككا الطالككا مككن خككالل المجككال الوجككداني 

ة للطككالب وتنميتهككا لككدى الطككالب بحقككق أهككداف تككدريس العلككوم ر ككم الايم العلمية واالتجاهات العلميكك 
صككعوبة قياسككها ومالحظتهككا بصككورة مباشككرة فهككذه النتاجككات التعلميككة االنفعاليككة تظهككر بشكك م سككلوك 
بم ككن مالحظتككه علككى نحككو  يككر مباشككر والتعككرف عليهككا مككن دالالت أو عالمككات  انويككة، كمككا أن 

م واتجاهككاتهم وكككذلك صككعوبة صككيا ة األهككداف الوجدانيككة بعككت األفككراد ال بعرفككون حايقككة مشككاعره
كونهككا تاككيس اتجاهككات ومثككم عليككا  البككال مككا تحتككا  لفتككرت زمنيككة طويلككة لكككي تتبلككور بشكك م وااككد. 

بتحدألد  مسككتويات المجككال الوجككداني وهككي:  حيكك  تبككدأ بسككلوك بسككيط   Krathwohlوقد قام كرا ول  
   إلى مستويات أ ر تعقيدال ألتضمن التقبم لظاهرة أو فكرة معينة ويتدر 

. االسكككتابال  )التقبكككم(:   بشكككير إلكككى اسكككتعداد الطالكككا لالهتمكككام بشكككيء معكككين أو  كككاهرة معينكككة 1
ويككؤدي االهتمككام فككي هككذا المسككتوى إلككى المشككاركة الوجدانيككة لككدى الطالككا والمحافظككة علككى االنتبككاه 

فككي أحككدا  أو  ككواهر معينككة وتوجهككه،  ويتضككمن مسككتوى االسككتابال: اإلنصككات أو تركيككز االنتبككاه 
دون  يرهكككا، أو انتقكككاء المثيكككرات وتدراك وتفسكككير المثيكككر الكككذي ألنتبكككه إليكككه دون  يكككره مكككن المكككؤ رات 
واالسككتعداد للمشككاركة أو االسككتجابة للمثيككرات.ومن أمثلككة األهككداف السككلوكية فككي مسككتوى االسككتابال: 

ب هميككة األسككلوب العلمككي فككي حككم  أن بصغي الطالا بانتباه لشرح معلككم العلككوم. وأن بحككس الطالككا
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المشكك الت. وأن بسككتمت  الطالككا باالسككتمتاا إلككى محااككرة عككن التحسككين االجتمككاعي. وأن بصككغي 
 الطالا باهتمام إلى دور العلماء المسلمين في النهضة العلمية الحدألثة.  

نككة فيقككوم . االسككتجابة:  أفعككال تككدل علككى رعبككة المككتعلم لالنككدما  مكك  مككؤ ر وجككداني أو  ككاهرة معي 2
بمشككاركة فعالككة وملككك بعككد قولككه واستحسككانه لهككا وتقبلهككا والراككا عككن تفاعلككه معهككا ومحاولككة اتخككام 
مواقف نحوها. ويتضمن مستوى االستجابة مما أللي: قبول االستجابة للمؤ ر الوجككداني طوعال،الميككم 

ابة للمكككؤ ر. إلكككى االسكككتجابة للظكككاهرة أو المكككؤ ر بشكككعور طيكككا وراحكككة نفسكككية ، العقوبكككة فكككي االسكككتج 
 (45،    2010)عليانا شاهر ربحي ،

ومككن أمثلككة األهككداف السككلوكية فككي مسككتوى االسككتجابة: أن بشككارك الطالككا فككي النشككاطات الثقافيككة 
العلميكككة بمدرسكككته. أن ألتقبكككم الطالكككا الايكككام ببحككك  حكككول مواكككوا علمكككي. أن بسككك ل الطالكككا عكككن 

لجمككك  معلومكككات حكككول اكتشكككافات علكككم خطكككورة تلكككو  الميكككاه أ نكككاء المناقشكككات. أن بسكككعى الطالكككا 
 البيولوجيا الحدألثة. أن بظهر الطالا استعدادال لجم  معلومات عن  قا األوزون.  

. التقيكككيم:   وهكككو تثمكككين أو إعطكككاء قيمكككة لشكككيء أو عمكككم أو سكككلوك معكككين.  وفكككي هكككذا المسكككتوى 3
الايمككة أو المككؤ ر تتعلككق نككواتج الككتعلم بالسككلوك الثابككت إلككى درجككة كافيككة بم ككن معهككا التعككرف علككى 

الوجداني. ويتضمن مستوى تكوين الايمة: النظرة اإلبجابية للمؤ ر واالستجابة لككه والسككتمرار قبولككه. 
تفضكككيم الايمكككة أي إعطكككاء هكككذا المكككؤ ر األولويكككة والعنابكككة لالهتمكككام بكككه. التعلكككق بالايمكككة وم وناتهكككا 

هككداف السكككلوكية فككي مسكككتوى الفرنيككة و هورهككا فكككي رأبككه وسككلوكه، واإلخكككال  لهككا. ومكككن أمثلككة األ
تكوين الايم: أللتزم الطالا بعمليات التحسين االجتماعي، بقككدر الطالككا دور العلمككاء المسككلمين فككي 

 , Daftتطككور علككم الجغرافيككا، ألتطككوا الطالككا للعمككم بمشككروا للحفككا  علككى البي ككة فككي مجتمعككه ) 
Richard L. , 2001) ) 

نونيككة تتنككا م فيمككا بينهككا فككال تتعككاري وال تتنككافر، هو عملية تكككون نسككق قيمككي مككن مجموعككة قككيم    
أو العمم تحت  طاء قيمككي واسكك ، وتهككتم نككواتج الككتعلم فككي مسككتوى التنظككيم بتشكك يم مفككاايم خاصككة 
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بالايمككة أو المككؤ ر الوجككداني. ويتضككمن مسككتوى التنظككيم الايمككي: إبككراز مفهككوم للايمككة حيكك  تعككرف 
اف السكككلوكية فكككي مسكككتوى تنظكككيم الاكككيم: ألكككداف   الايمكككة بصكككورة مجكككردة خاصكككة. ومكككن أمثلكككة األهكككد

الطالككا عككن األسككلوب  العلمككي لحككم المشكك الت .بقككدم  الطالككا خطككة لتطككوير  العمككم االجتمككاعي  
فككي المدرسككة. بقتككرح  الطالككا برنامجككال  لتطككوير النشككا   الريااككي فككي المدرسككة .ألنككاقو  الطالككا 

 أهمية دور  المرأة في األسرة.  

ثلة األهداف السلوكية في مسككتوى تنظككيم الاككيم: أن ألككداف  الطالككا عككن األسككلوب . التنظيم ومن أم4
العلمي لحم المش الت. أن بقككدم الطالككا خطككة لتطككوير العمككم االجتمككاعي فككي المدرسككة. أن بقتككرح 
الطالككا برنامجككال لتطككوير النشككا  الريااككي فككي المدرسككة. أن ألنككاقو الطالككا أهميككة دور المككرأة فككي 

 ي.  التحسين االجتماع

. التخصككيس )االنصككاف( بالايمككة:   وهككو مرة سككنام مسككتويات المجككال الوجككداني، والطالككا الككذي 5
بصكككم إلككككى هككككذا المسكككتوى ألتصككككف بالنمطيككككة إلكككى تطبكككك  سككككلكه وشخصكككيته مككككن أفكككككار ومعتقككككدات 
واتجاهككات تشكك م نمككط أسككلوب الحيككاة لهككذا الطالككا فيتصككرف بفلسككفة معينككة أو نمككوم  خككا  بككه. 

صس الايمة:  اإلقرار العام وهو ما بصور  بات االتجاهككات والاككيم فككي داخككم ويتضمن مستوى تخ 
الطالككا. التخصككيس للايمككة وهككو مككا بمثككم فلسككفة الطالككا الخاصككة فككي حياتككه وسككلوكه. ومككن أمثلككة 

 األهداف السلوكية في هذا المستوى:  

ات صككحية أن بحم الطالا جميكك  المشكك الت التككي تواجككه ب سككلوب علمككي. أن بمككارس الطالككا عككاد
فكككي حياتكككه اليوميكككة. أن بحكككافظ الطالكككا علكككى قواعكككد النظكككام الغكككذائي الكككذي ألتبعكككه.أن بحكككافظ علكككى 

 سالمة اإلجراءات األمنية في المختبر.  

 الثككال:   المجكككال الككنفس حرككككي:  مككن أهكككداف تككدريس العلكككوم تنميككة المهكككارات الحركيككة واآلليكككة مثكككم 
وتشكككريد الكائنكككات الحيكككة وتوصكككيم الكككدوائر الكهربائيكككة  تنكككاول األجهكككزة، والايكككام بالاياسكككات الالزمكككة،

والرسومات البيانية والتوايحية والتخطيطيككة، هككذه المهككارات إما لككم ألككتم تفعليهككا بككالعلوم فككان تككدريس 
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العلوم بصبد نظريال والعككم هككو مككادة وطريقككة للبحكك  والتجريككا العلمككيه لككذلك حظيككت هككذه األهككداف 
نحككو ملحككو  وقككد قككام سمبسككون بتحدألككد مسككتويات المجككال الككنفس باالهتمككام فككي تككدريس العلككوم علككى 

حركككي إلككى سككبعة مسككتويات ب تسككا الطالككا مككن خاللهككا المهككاراة وملككك بالتككدر  حتككى بصككم إلكككى 
 مستويات اإلبداا واالختراا

. اإلدراك الحسي )المالحظة(: ألتعلق هذا البعد باستعمال األعضاء الحسية وبالشعور الذي بقككود 1
الحرككككي وتقكككوم عمليكككة اإلدراك علكككى معرفكككة المكككتعلم بالمهكككارة واألدوات الالزمكككة للايكككام  إلكككى النشكككا 

بالعمكككم، وتحدألكككدال أعضكككاء جسكككمه التكككي تنفكككذ العمكككم أي الكككربط بكككين المعرفكككة والعمكككم.  ومكككن أمثلكككة 
األهداف السلوكية في مستوى اإلدراك الحسي:  أن ألتعرف الطالا على األدوات الالزمككة لصككناعة 

 (147،  2010)زيتونا عابو ،  المجهر.  

أن بحكككدد الطالكككا األدوات الالزمكككة لعمكككم مجسكككم لقلكككا اإلنسكككان. أن ألتعكككرف الطالكككا علكككى المكككواد 
 الالزمة لتحضير  از األكسجين في المعمم.

. التهيؤ)الميم(:  بعد إدراك الطالا للمهارة المطلوبة ومعرفته باألدوات الالزمة للايام بها بصككبد 2
رعبكككة للايككام بهكككذه المهككارة أو العمكككم. والميككم ألتضكككمن التهيككؤ الكككذهني والتهيككؤ البكككدني لدبككه الميككم وال

)عليككككككانا شككككككاهر والتهيككككككؤ االنفعككككككالي ويعككككككد اإلدراك الحسككككككي شككككككرطال أساسككككككيال لهككككككذه المسككككككتويات. 
 (48،    2010ربحي،

ومكككككن أمثلكككككة األهكككككداف السكككككلوكية فكككككي مسكككككتوى التهيكككككؤ: أن ألبكككككدي الطالكككككا الرعبكككككة فكككككي اسكككككتخدام  
 روس وب لفحس الشرائد. أن بظهر الطالا ميالل الستخدام الترمومتر في تحدألككد درجككة حككرارة المي 

 الجو.

. االسكككتجابة الموجهكككة:   ألترتكككا هكككذا المسكككتوى علكككى المسكككتويات السكككابقة لتعلكككيم المهكككارة الحركيكككة 3
ن جانككا حي  بقوم الطالا العمم من خالل المحاكاة والتقليد وي ون مستوى األداء خااعال للتايمككي 
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المتعلم أو على أسس المعاألير الالزمة إلنجككاز العمككم.  ومككن أمثلككة األهككداف السككلوكية فككي مسككتوى 
 االستجابة الموجهة: أن بقوم الطالا بعمم مجسم لقلا اإلنسان بعد أن بقوم المعلم بذلك أمامه.

 أن بشرح الطالا األرنا بعد رؤية فيلم تعليمي عن ملك.

ة: بصككم الطالككا فككي هككذه المرحلككة إلككى مسككتوى مهككارة بحيكك  بقككوم بالعمككم االستجابة المي اني يكك   -4
بسرعة وتتقان وبدون نموم  للتقليد حي  تصبحا الستجابة م لوفة بحي  بقككوم بت دألتهككا بطريقككة آليككة 
وبمستوى إتقان ودرجة عالية من الكفاءة حيكك  بجككا علككى المعلككم تككوفير فككر  التككدريا والممارسككة 

هداف السلوكية في مستوى االسككتجابة المي اني يككة: أن بظهككر الطالككا مهككارة للطالا. ومن أمثلة األ
عاليككة فككي تشككريد الكائنككات الحيككة. أن بسككتخدم الطالككا الميككزان الحسككاس بدقككة وتتقككان. أن بصككن  

 الطالا جهاز لاياس المطر من خامات البي ة بسرعة وتتقان.

األداء المهككككارى للعمككككال الحركيككككة التككككي االسككككتجابة المعقككككدة)الظاهرة( تتصككككم هككككذه االسككككتجابة بكككك  -5
تتضككمن نمككام  حركيككة معقككدة وتظهككر البراعككة والكفككاءة مككن خككالل السككرعة والدقككة وتككوفيرا لجهككد فككي 
استخدام أكثر من مهككارة ألداء العمككم ففككي بعككت األعمككال بسككتخدم االلككا لعدألككد مككن المهككارات معككال 

الخ. ومكككن أمثلكككة األهكككداف السكككلوكية فكككي مثكككم الرسكككم والتلكككوين ودق المسكككامير وقيكككاس األبعكككاد.....
مسكككتوى االسكككتجابة المعقكككدة.  أن بقكككوم الطالكككا برسكككم قلكككا اإلنسكككان بككك كثر مكككن طريقكككة وبمكككواد خكككام 
مختلفكككة. أن بصكككمم الطالكككا مجسكككمات ألشككك ال ريااكككية بمكككواد خكككام مختلفكككة. أن بسكككتخدم الطالكككا 

 (79،    2005)زيتون، عابو ، المي روس وب بطرق متعددة في مالحظة الشرائد.

التكيككك : ألتعلكككق التكيككك  بالمهكككارات المتطكككورة بحيككك  ب كككون باسكككتطاعة المكككتعلم تغييكككر المهكككارة  -6
المتطورة أو تعككدأللها بحركككات أخككرى تتناسككا مكك  التغيككرات والتطككورات فككي المواقككف التعليميككة بحيكك  

األهككداف بصككم لتطككوير أنمككا  حركيككة وتعككدألم سككلوكه بحيكك  ألناسككا المواقككف الجدألككدة .ومككن أمثلككة 
السككلوكية فككي مسككتوى التكيكك : أن بعيككد لطالككا تركيككا جهككاز تحضككير األكسككجين لمنكك  حككدو  أي 

 انفجار.
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أن بصككمم الطالكككا نمككام  لمجسكككمات ريااككية  يكككر قابلكككة للكسككر. أن بعيكككد الطالككا توصكككيم دائكككرة 
 القنطرة المترية بحي  تق  نقطة االتزان على سلك القنطرة.

المسككتوى بعتبككر أرقككى المسككتويات فككي المهككارات العمليككة حيكك  ألتضككمن اإلبككداا)االبتكار(: هككذا  -7
لمواجهككة معينككة،  ويككتم ن الطالككا مككن إجككراء تعككدألم علككى  إ هار قدرة جدألدة متطككورة مككن الحركككات

عمككم قككائم سككواء قككام هككو بككه أو قككام  يككره بهككذا العمككم ويم ككن أن بقككوم بالمهككارة بكك كثر مككن صككورة قككد 
ومن أمثلة األهككداف السككلوكية فككي مسككتوى اإلبككداا: ان بصككمم الطالككا  تصم لحد اإلبداا واإلختراا.

جهكككازال جيكككدال لايكككاس المطكككر. أن بصكككمم الطالكككا جهكككازال لفحكككس المكككاء الملكككو . أن ألبتككككر الطالكككا 
 (2013)السامرائي ،    طريقة جدألدة لتحضير  از األكسجين.

 دوس معلم العلوم نحو الهداف السلوكية:
العلوم النجاح في تحدألد وصككيا ة األهككداف السككلوكية بشكك م سككليم ومككن  ككم العمككم بم ن لمعلم مادة  

 على تحايقها من خالل المتطلبات التالية:
ويقصككككد بككككه أن المعلمككككين الفعككككالين بفهمككككون ويواككككحون المعرفككككة والممارسككككات  معربككككة المحتككككوى: .1

ار والممارسككات العلميككة، المعاصرة في العلوم والهندسة، كمككا أن لككدألهم القككدرة علككى الككربط بككين األفككك 
ومن ملك القدرة على استخدام وتطبيق المفاايم والمبككادئ والنظريككات والقككوانين، وشككرح طبيعككة العلككم 

 .وتطور المعرفة العلمية، باإلاافة المعرفة بالمفاايم المتقاطعة بين مجاالت العلوم والتقنية
عرفتككه وممارسككاته باإلاككافة إلككى ويقصد به التركيز على الطالككا وتطككوير م  للم تصول التدسيس:  .2

االهتمام بعادات العقم، وتقدبم الفر  المتساوية للطالب في التعلم من خالل تطبيق اسككتراتيجيات 
التماألز، والتخطيط لمند الطالا الفرصة لتو ي  الممارسككات الهندسككية فككي تعلككم العلككوم مككن خككالل 

 .الايام بعمليات التصميم والبناء والتجريا
معلمو العلوم الفعالون بخططون إلشراك جمي  الطالب في تعلم العلومه عن طريككق   لم:بي ات التع  .3

تحدألككككد أهككككداف الككككتعلم المناسككككبة التككككي تتسككككق والكيفيككككة التككككي ألككككتعلم بهككككا الطككككالب، وطبيعككككة النسككككيج 
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االجتماعي للفصول الدراسية والمجتم ، بحي  بخلق المعلم بي ة تعلم عادلة متعددة الثقافككات تسككهم 
 .يق األهداففي تحق

الون بروتوكككوالت السككالمة البيولوجيككة والكيميائيككة والفيزيائيككة فككي   السامة: .4 بطبق مدرسككو العلككوم الفعكك 
الفصكككول الدراسكككية وأمكككاكن العمكككم، كمكككا أنهكككم بقومكككون بمعاملكككة الكائنكككات الحيكككة معاملكككة أخالقيكككة، 

ذ األنشككطة المناسككبة لقككدرات باإلاافة إلى المحافظة على المعدات والمواد الكيميائية من خالل تنفي 
الطالب، إاافة إلى القدرة على التعامم م  المواقف الخطيككرة مككن خككالل تنفيككذ إجككراءات الطككوارئ، 

 .وتقدبم تعليمات كافية للطالب حرصال على سالمتهم
بقدم مدرسككو العلككوم الفعككالون أدلككة علككى أن الطككالب تعلمككوا مككن خككالل:   التأثير للا تعلم الطاب:  .5

تقييمككات، جمكك  وتنظككيم وتحليككم النتككائج والت مككم فيهككا، واسككتخدام هككذه البيانككات فككي التخطككيط إجككراء ال
 .والتدريس في المستقبم

بسككعى المعلمككون الفعككالون فككي العلككوم إلككى تحسككين معككرفتهم ب ككم مككن  المعربككة والم ككاسات الم نيككة: .6
جكككاه طكككرق تدريسكككهم المحتكككوى العلمكككي والتربيكككة بشككك م مسكككتمر، مكككن خكككالل ممارسكككة التفكيكككر الناقكككد ت 
)عطككا  ، ميشككيم  للعلككوم، المشككاركة فككي فككر  التطككوير المهنككي لتعميككق معككرفتهم وممارسككاتهم.

 (2010كامم،
 الدساسات السابقة 

( مسكككتوى المقكككدسة التصكككني ية للهكككداف السكككلوكية حسكككب 2017دساسكككة حميكككد، لكككاء  يكككادة  
لساسككية بككي لمككاة سسككالة تصككنيف بلككوم لككدى معلمككي الليككة العرديككة بككي المككداس  الخاصككة ا

وهككدفت هككذه الدراسككة إلككى قيككاس مسككتوى المقككدرة التصككنيفية  ماجسككتير مككن جامعككة الشككرق الوسكك 
لألهداف السلوكية حسا تصني  بلوم لككدى معلمككي اللغككة العربيككة فككي المككدارس الخاصككة األساسككية 

معلمككا  271فرادهككا في العاصمة األردنية عمان، ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينككة بلككل عككدد أ
ومعلمة، كما تم إعداد اختبار بايس مسككتوى المقككدرة التصككنيفية لألهككداف السككلوكية حسككا مجاالتهككا 
الثالككك ، المعرفكككي والوجكككداني والنفسكككحركي، تكككم الت ككككد مكككن صكككدقه و باتكككه وأ هكككرت الدراسكككة النتكككائج 
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ى معلمككي اللغككة العربيككة جككاء المتوسككط الحسككابي للمقككدرة التصككنيفية لألهككداف التدريسككية لككد :اآلتيككة
للمرحلة األساسية في المدارس الخاصة للمجاالت ك م بدرجة متوسطة، ام بلككل المتوسككط الحسككابي 

للمجككال النفسككحركي. ووجككود فككروق  9،25للمجككال الوجككداني و   12،45للمجال المعرفي و    18.88
هكككداف السكككلوكية مات داللكككة إحصكككائية فكككي اسكككتجابات العينكككة علكككى مجكككاالت المقكككدرة التصكككنيفية لأل

 مجتمعة تعزى للجنس، أو النوا والخبرة، والمؤهم العلمي.
الا تقويم استخدام الهداف السلوكية بي مداس  البنين   2013وهدبت دساسة الرشيدي  

. ولتحقيق هذا الغري قام الباح  ببناء استبانة وتطبيقها على عينة  اإللدادتة لمنطقة الج راء
م ة معلم ومعلمه، وبعد أن تم صدقها و باتها. خرجت الدراسة ب نه ألوجد  الدراسة التي تكونت من  

السلوكي  فروق داله إحصائيا بين آراء معلمين المراحم اإلعدادبة، والثانوية حول اتصاف الهدف
بالتوايد، والتحدألد باستثناء كون نباره الهدف تحتوي على عناصر محددة مثم المعيار  

بينت النتائج عدم وجود فروق داله إحصائيا بين آراء معلمي    والظروف لتحدألد الهدف، كما
المرحلة اإلعدادبة حول األ ر االستخدام األهداف السلوكية لتجزئه المادة العلمية، وأ ار التخطيط  

 المسبق في الموقف التعليمي، وصعوبات صيا ة األهداف السلوكية. 
ة مماسسة معلمي المرحلة الساسية ( دسج2011بني خالد محمد سليماة وحمادنة اتاد محمد  

مجلة الجامعة اإلسامية  سلسلة الدساسات اإلنسانية( المجلد   لم اسات صياغة الهداف السلوكية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة و  2011يناير    645ص  –   619التاسع لشر، العدد الول، ص

سلوكية، من خالل استطالا  درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية لمهارات صكيا ة األهداف ال
آراء المشرفين التربويين والمدألرين، فكي اكوء متغيكري الجنس وو يفة المايم. وقد بلغت عينة الدراسة 

مدألرال، تم اختيارهم ب سلوب العينة العشوائية   150، و مشرفال تربويا 75مشرفال ومدألرال، منهم:  250
قام الباحثان بجم  البيانات، وتم استخدام المتوسطات  الطباية. وبعد التحقق من صكدق و بكات األداة  

ع ت   واختبار  المعيارية،  واالنحرافات  والو يفة"الحسابية،  الجنس  متغيري  أ ر  وأ هرت    .لمعرفة 
نتائج الدراسة أن مجال شرو  صيا ة األهداف السلوكية احتم المرتبكة األولكى حسا متوسطات 
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اح  فيما  التربويين،  المشرفين  األولى  تقدألرات  المرتبة  الكسلوكية  لألهكداف  العامة  تم مجال األسس 
حسا متوسطات تقدألرات المدألرين. كما أ هرت النتائج عدم وجود فروق مات داللة إحصائية بين  
متوسطات تقدألرات جنس المشرفين التربويين وتقدألرات جنس المدألرين في كم مجال من مجاالت  

مجتمعة والمجاالت  الستة  الدراسة  لصالد أداة  وككان  السلوكية  األهداف  صيا ة  مجال  في  إال   ،
 المشرفين التربويين الذكور. وفي اوء النتائج قدم الباحثان مجموعة من التوصيات. 

 الطريقة واإلجراءات 

ألتناول هذا الجزء وصكككفال لمنهج المسكككتخدم وكذالك مجتم  الدراسكككة وعينتها ا ووصكككفال ألداة الدراسكككة  

وطرق التحقق من صكككدقها و باتها واإلجراءات المتبعة في تنفيذ الدراسكككة باإلاكككافة الى المعالجات 

 االحصائية وتحليم البيانات وفيما أللي تفصيالل لذلك : 

باحثة على المناهج البحثية والدراسكككككككة السكككككككابقة وبعد تحدألد مشككككككك لة بعد اطالا ال:  من ج الدساسكككككة

الدراسككككة قامت الباحثة باالعتماد على المنهج الوصككككفي ألجراء الدراسككككة لمناسككككبته وطبيعة الدراسككككة  

وأهدافها لكونها تهتم بدرجة ممارسككككككككككة معلمي مادة العلوم للصككككككككككف الثامن  االسككككككككككاسككككككككككي لألهداف  

 ارس لواء الجيزةالسلوكية خالل التدريس في مد

تكون  مجتم  الدراسكككككككة من معلمي مادة العلوم للصكككككككف الثامن االسكككككككاسكككككككي في :  مجتمع الدساسككككة

( معلم ومعلمككة كمككا  132البككالل عككددهم )  2021/2022المككدارس الح وميككة في لواء الجيزة  لعككام  
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نت عينة  ورد في سكككككككككككجالت قسكككككككككككم الموارد البشكككككككككككرية في مدألرية التربية والتعليم في لواء الجيزة وكا

 مدرسة.  16مدرسال و   16معلمال ومعلمة منهم   32الدراسة 

تم اسككككككككتخدام أداة الدراسككككككككة بطاقة المالحظة وملك لمالئمتها لطبيعة هذه الدراسككككككككة    تداة الدساسككككككة:

 ولغري جم  البيانات والمعلومات  واإلجابة عن اس لة الدراسة

لتحقيق أهداف هذه الدراسككة المتعلقة بدرجة ممارسككة معلمي مادة العلوم للصكف    بناء تداة الدساسكة:

الثامن االسكاسكي لألهداف السكلوكية ا ناء التدريس قامت الباحثة بمراجعة االدب النظري والدراسكات  

السكككابقة مات الصكككلة بمواكككوا الدراسكككة واالفادة من اراء مختصكككين وموي الخبرة في تدريس العلوم 

مجكاالت وهي المجكال األول : طريقكة تقكدبم    4فقرة موزعكة على     43م ونكه من    وواكككككككككككككك  قكائمكة

فقرات ا  11فقرات   االمجال الثاني : طريقة عري االفكار وتكونت من    8األهداف وتضككككككمنت  

فقرة ا والمجال الراب  كان التقويم    12والمجال الثال  : طرق التعلم والتعليم واألنشككككطة وم ونة من  

 .43فقرة  حي  تكونت بطاقة المالحظة بصورتها النهائية من   12وتكون من  

السككككتخدام دالالت صككككدق االلتصككككاق الداخلي للماياس اسككككتخرجت معامالت فقرات  صكككدق االداة: 

الماياس م  الدرجة الكلية في العينة حي  تم تحليم فقرات الماياس وحسككككككاب معامم االرتبا  لكم  

ا  هنا بمثم داللة للصكككككككككدق بالنسكككككككككبة لكم فقرة في صكككككككككورة  فقرة من الفقرات حي  أن معامم االرتب 
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معككامككم ارتبككا  بين كككم فقرة وبين الككدرجككة الكليككة من كككم جهككة وبين كككم فقرة وبين ارتبككاطهككا في 

 المجال التي تنتمي اليه وبين كم مجال والدرجة الكلية من جهة أخرى.

ولية ولتحقيق أهداف الدراسكة فقد بعد أن جرى اعتماد أداة الدراسكة بصكورتها اال  اجراءات الداسسكة :

 قامت الباحثة باإلجراءات االتية :  

مراجعة األدب النظري والدراسككات السككابقة  م اعداد أداة الدراسككة بالصككورة االولية والم ونة من  .  1

( من اعضكككككاء هي ة تدريس من العاملين 3فقرة وعري ماياس على لجنة المح مين وعددهم )  42

( من خار  الجامعة ومالك للتحقق من صدق االداة وتش لت بصورتها  2ية و )في الجامعات االردن 

 فقرة .  43النهائية من  

.  قامت الباحثة بحضككور حصككس عند عينة من مدرسككين ومدرسككات مادة العلوم للصككف العلوم 2

 االساسي في لواء الجيزة

االحصككككككككككككككائي وقكام . قكامكت البكاحثكة بتكدقيق بطكاقكات المالحظكة للتك ككد من صككككككككككككككالحيتهكا للتحليكم  3

 الستخرا  النتائج .  spssبتصنيفها حسا متغيراتها واستخدم حزمة التحليم االحصائي  

 : تمثلت متغيرات الدراسة في المتغيرات المستقلة والتابعة كما ب تي :   متييرات الدساسة
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 اواًل المتييرات المستقلة :   

 الجنس وله ف تان )مكر ا أنثى ( .1

 ف تان )ب الوريوس ا دراسات عليا (المؤهم العلمي وله   .2

 سنوات.  5سنوات وأكثر من    5الخبرة أقم من   .3

درجة ممارسككككة معلمي العلوم للصككككف الثامن االسككككاسككككي  لألهداف السككككلوكية    ثانيًا المتيير التابع :

 أ ناء التدريس.

قكامكت   قكامكت البكاحثكة بتفريل البيكانكات الواردة في بطكاقكة المالحظكة  التي  : المعكالجكة االحصكككككككككائيكة

واسكككككككتخرا     SPSSالباحثة ب خذ مالحظاتها عليها  م قامت بتحليم البيانات باسكككككككتخدام برنامج   

النسككككا الم وية والمتوسككككطات الحسككككابية واالنحرافات المعيارية واحتسككككاب داللة الفروق الفردبة بين  

 المتوسطات الحسابية لبيان ا ر المتغيرات المستقلة للدراسة )األهداف السلوكية(

اسككتخر  المتوسككطات الحسككابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسككة معلمي مادة العلوم لألهداف    .1

 السلوكية ا ناء التدريس.

اسكككككككككتخدام التحليم التباألن الثال ي أل ر الجنس او المؤهم العلمي والخبرة التدريسكككككككككية على محاور    .2

 ممارسة األهداف السلوكية للتدريس.
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اعتماد سككككلم لي رت الخماسككككي لتصككككحيد االداة باعطاء كم فقرة من فقراته  تم     :المعياس االحصككائي

درجة واحدة من بين درجاته الخمس )بدرجة كبيرة جدال ا بدرجة كبيرة ا بدرجة متوسكككككككككككككطة ا بدرجة  

على الترتيا وقد تم تنصككككككككككككيفها الى  ال     5ا4ا3ا2ا1قليلة ا بدرجة قليال جدال ( وهي تمثم رقميال 

 سير النتائج من خالل استخدام معادلة المدى. مستويات لسهولة تف

 طول الف ة  = المدى / عدد المستويات   ●

 أصغر قيمة لف ات االجابة –المدى = أكبر قيمة لف ات األجابة   ●

  4=   1 – 5المدى =   ●

 1.33=   3/   4وبالتالي ب ون طول الف ة 
   2.33=  1.33+1وعليه ب ون الحد األدنى = 

   3.67=    1.33+   2.34الحد المتوسط =  
 3.68الحد األعلى = 

 وه ذا تصب  االوزان على النحو األتي :  
 ( بعني ان درجة الممارسة مرتفعة.5.00 –  3.68المتوسط الحسابي بين )
 طة.( بعني ان درجة الممارسة متوس  3.67 –  2.34المتوسط الحسابي بين )
 ( بعني ان درجة الممارسة قليلة.2.33 –  1.00المتوسط الحسابي بين )
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 (1التكرارات والنسا الم وية حسا المتغيرات لعينة الدراسة ) 
 النسبة التكرار الف ات المتغير

 الجنس
 50 16 مكر
 50 16 انثى

 الدرجة العلمية
 68.8 16 ب الوريوس 

 41.2 16 دراسات عليا

 الخبرة
 46.9 15 سنوات  5اقم من  
 53.1 17 سنوات  5اكثر من 

 
 نتائج الدساسة : 

السككككاال االول : ما مدى مماسسككككة معلمي مادة العلوم  للصككككف الثامن االسككككاسككككي للهداف  
 السلوكية خال لمليات التدسيس؟

ولإلجابة عن هذا السككككككككككككؤال،  تم اسككككككككككككتخرا  المتوسككككككككككككطات الحسككككككككككككابية واالنحرافات المعيارية 
السكككككتجابات أفراد عينة الدراسكككككة على فقرات ماياس األهداف السكككككلوكية وعلى الماياس ك م ، كما  

 ألواد في الجدول التالي:  
تبراد لينة الدساسكككة للا  (: المتوسكككطات الحسكككابية واالنحرابات المعياسية السكككتجابات  2جدول  

 بقرات مميا  الهداف السلوكية وللا المميا  كةل:
الكككمكككتكككوسككككككككككككككككط  البعد  الترتيا

 الحسابي 
االنكككككككككككحكككككككككككراف 

 الدرجة المعياري  

 متوسطة 680. 3.50 البعد األول : طريقة تقدبم األهداف السلوكية  .1
 متوسطة 508. 2.65 البعد الثاني : طريقة عري األفكار وتنظيم المحتوى   .2

المسككككككككككككككتخككدمككة لتحقيق   البعككد الثككالكك  : طرق التعلم والتعليم  .3
 481. 2.61 األهداف السلوكية

 كبيرة

 متوسطة 693. 2.59 البعد الراب : التقويم  .4
 متوسطة 471. 2.78 الكليةالدرجة

لألهداف  أ هرت نتائج هذا الجدول ان درجة ممارسة معلمي مادة العلوم  للصف الثامن االساسي 
السككككككككلوكية خالل عمليات التدريس  بدرجة متوسككككككككطة وأن المتوسككككككككط الحسككككككككابي لدرجة ممارسككككككككتهم  



 

 

 

41 
 

 

(.أ هرت نتائج الدراسكككة للبعد االول وهو  471.وبانحراف معياري وقدره )(  2.78بمتوسكككط مقداره )
  (  680.وانحراف معياري مقداره)  (3.50طريقة تقدبم االهداف السككككلوكية بمتوسككككط حسككككابي مقداره )

.أما البعد الثاني  فقد كان في المرتبة الثانية  وهو طريقة عري االهداف السككككككككككككككلوكية بمتوسككككككككككككككط  
.وفي المرتبكة الثكالثكة البعكد الثكالك  وهو  508.)وانحراف معيكاري مقكداره) (  2.65حسككككككككككككككابي مقكداره )  

وانحراف معياري )    (2.61طرق التعلم المسكككككتخدمة لتحقيق األهداف السكككككلوكية بمتوسكككككط حسكككككابي)
وانحراف  2.59 ).واخيرال في المرتبة الرابعة البعد الراب  وهو التقويم  بمتوسككككككككط حسككككككككابي )  (481.

 (  693.معياري )
 المتوسطات الحسابية واالنحرابات المعياسية للفقرات بمجال االهداف : (3جدول  

 نس الفقرة  الترتيا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة 

األجزاء المهمة من المحتوى المعرفيتحدألد  1  مرتف   1.047 3.25  

 متوسط  880. 3.25 تحدألد األهداف السلوكية المراد تحايقها  2

 متوسط  665. 3.41 بقوم المعلم بصيا ة أهداف سلوكية قابلة للاياس والتقويم  3

 متوسط  837. 3.41  بقوم المعلم بعري أهداف الدرس بش م وااد  4

 متوسط  609. 3.88 تحقيق األهداف السلوكية للدرس بصورة أفضم للتعليم  5

6 
تحدألد المصطلحات والمصطلحات المهمة والمثيرة لتفكير 

 الطالا
 متوسط  1.478 3.41

 متوسط  1.148 3.69 ب لف المعلم الطالب بالتحضير المسبق للدرس 7

بالدرس ب لف المعلم طالبه بقراءة األهداف قبم البدء  8  متوسط  1.148 3.69 

 متوسط  680. 3.50 الدرجة الكلية للبعد األول : طريقة تقدبم األهداف السلوكية 
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ألبين الجدول االتي المتوسككككككككككككطات الحسككككككككككككابية واالنحرافات المعيارية لمجال االهداف ورتبت ترتيبا  
 (     3.25-3.88تنازليا وكانت المتوسطات الحسابية  تتراوح بين )

 المتوسطات الحسابية واالنحرابات المعياسية للفقرات بمجال تنظيم المحتوى  : (4 جدول  

 نس الفقرة  الترتيا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة 

1 .  
ألنظم المعلم األهداف والمحتوى بحي  ألتكون أبنية سلوكية لدى  

 الطالب  لتساعدهم على نقم  أ ر التعلم إلى الحياه
 متوسط  745. 3.34

2 .  متوسط  672. 3.00 بعري االهداف بالمادة التعليمية من العام إلى الخا  وبالع س 

3 .  متوسط  928. 3.09 ألربط األهداف السلوكية باحتياجات  المجتم  ومتطلبات الحياه 

4 .  متوسط  840. 2.44 بعري المعلم األهداف من الجزء الى الكم  

5 . بالتدر  من البسيط الى المركابعري المعلم األهداف    متوسط  896. 2.31 .

6 .  متوسط  851. 2.28 بعري المعلم األهداف السلوكية بالتدر  من السهم  الى الصعا 

7 .  متوسط  701. 2.34 ألربط  المعلم األهداف السلوكية الجدألدة بالمادة  السابقة لدى المتعلم 

8 . المعلوم الى المجهول بعري المعلم  األهداف بالتدر  من    منخفت  878. 2.56 

9 .  منخفت  950. 2.53 بعري المعلم األهداف باالنتقال من الجزء الى الكم  

10 .  منخفت  798. 2.59 بعري المعلم  األهداف بالتدر  من المحسوس الى المجرد  

 متوسط  508. 2.65 البعد الثاني : طريقة عري االفكار وتنظيم المحتوى 

الجدول االتي المتوسككككككككككككطات الحسككككككككككككابية واالنحرافات المعيارية لمجال طرق عري االهداف ألبين  
 (2.28–3.34وتنظيم المحتوى  ورتبت ترتيبا تنازليا وكانت المتوسطات الحسابية  تتراوح بين )
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 والتعليم واالنشطةالمتوسطات الحسابية واالنحرابات المعياسية للفقرات بمجال طرق التعلم  : (5جدول  

 نس الفقرة الترتيا 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الشيوا

 متوسط 793. 2.87 بستخدم المعلم طريقة التعلم المنطقي 1
 متوسط 879. 3.53 بستخدم المعلم طريقة التعلم المباشر 2
 متوسط 942. 2.87 بستخدم المعلم طريقة التعلم الموجه  3
 متوسط 677. 2.84 بستخدم المعلم طريقة التعلم التحليلي 4
 متوسط 759. 2.94 بستخدم المعلم طريقة التعلم التنافسي 5
 متوسط 1.234 3.66 بستخدم المعلم طريقة التعلم التعاوني 6
 متوسط 937. 3.34 بستخدم المعلم طريقة التعلم التخيلي 7
 متوسط 647. 2.97 بستخدم المعلم التعلم الفردي  8
 منخفت 1.070 2.22 بستخدم المعلم مهارات التعلم الذاتي 9
 منخفت 1.208 2.34 بستخدم المعلم طريقة التعلم  ير مباشر  10
 منخفت 1.110 2.16 بستخدم المعلم مهارة التفكير الناقد 11
 منخفت 1.047 1.53 ألو ف المعلم التكنولوجيا أ ناء التدريس 12
المعلم استراتيجية حم المش الت بستخدم  13  منخفت 1.073 1.59 

المستخدمة لتحقيق األهداف   البعد الثال  : طرق التعلم والتعليم واالنشطة
 السلوكية

 متوسط 481. 2.61

ألبين الجكدول االتي المتوسككككككككككككككطكات الحسكككككككككككككككابيكة واالنحرافكات المعيكاريكة لمجكال طرق التعلم والتعليم  
   1.53 )      -  3.66تنازليا وكانت المتوسطات الحسابية تتراوح بين )واالنشطة ،ورتبت ترتيبا  
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 المتوسطات الحسابية واالنحرابات المعياسية للفقرات بمجال التقويم : (6جدول  

 نس الفقرة  الترتيا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الشيوا 

 متوسط 641. 2.91 بقوم المعلم بتطبيق التقويم التشخيصي  1
 متوسط 740. 3.03 التقويم عملية مستمرة ألو فها المعلم أ ناء التدريس 2
 متوسط 998. 2.69  بقوم المعلم بتطبيق التقويم القبلي 3
 متوسط 998. 2.69 .بقوم المعلم بتقويم شامم لجمي  نتائج التعلم 4
(بقوم المعلم بتطبيق التقويم البنائي) التكويني 5  متوسط 979. 2.59  
 متوسط 998. 2.81 بقوم المعلم بالتقويم بمواونية وعدالة  6

بعطي المعلم للمتعلم  فرصه ب التقويم لاياس عمليات تحايقه  7
 لألهداف السلوكية 

 متوسط 965. 2.81

 متوسط 902. 3.34 تقويم المعلم ألتميز بالواوح والشفافية 8
)النهائيبقوم المعلم بتطبيق التقويم الختامي  9  متوسط 1.459 2.47  
 متوسط 1.388 2.41 بقوم المعلم بتطبيق بالتقويم المعتمد على االداء 10

11 
بستخدم المعلم استراتيجية المالحظة للتغير على سلوك الطالا  

 قبم وخالل الحصة الصفية وبعدها
 منخفت 1.047 1.75

 منخفت 942. 1.63 بستخدم المعلم استراتيجية التواصم 12
 متوسط 693. 2.59 البعد الراب  : التقويم

ألالحظ فيما سككككبق أن المسككككتوى العام لدرجة ممارسككككة معلمي العلوم لألهداف السككككلوكية كان بدرجة  
متوسككككطة ، وقد بفسككككر ملك نظرال للتغيرات الحاصككككلة على الجانا السككككلوكي للطالب بسككككبا ت  رهم 

شكككككككك م عب ال  قيالل على المعلمين في النهوي بالمسككككككككتوى  معرفيال وسككككككككلوكيال بجائحة الكورونا ، مما  
السككككككلوكي للطالب عالوة عن الضككككككغط الكبير في أعداد الطالب القادمين من القطاا الخا  إلى 
المدارس الح ومية ، ناايك عن قلة الدورات التدريبية التي ألتلقاها المعلمون السككككككككككككككيما معلمو مادة 

ت التعليمية المختلفة والتي تعد األهداف السككلوكية في مقدمتها،  العلوم لتعلم المهارات واإلسككتراتيجيا
( ودراسككككككة )بني خالد ،  2017وبهذه النتيجة تتفق هذه الدراسككككككة م  دراسككككككة )حميد، عالء نيادة ،  

 (2011محمد سليمان وحمادنه إباد محمد ، 
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لمتيير الدساسككة  الجنس  السككاال الثاني : هل يوجد بروق بي مماسسككة الهداف السككلوكية تعزى 
ولإلجابة عن هذا السككككككككككؤال فقد تم اسككككككككككتخرا  المتوسككككككككككطات الحسككككككككككابية واالنحرافات المعيارية ا  (؟

لألهداف السكككككلوكية تبعا لمتغير الجنس والتي احتوت على ف تين )مكر، أنثى( ولبيان داللة الفروق 
 (6ما بظهر في الجدول )  اإلحصائية بين المتوسطات تم استخدام اختبارات للعينات المستقلة ك

 (:المتوسطات الحسابية واالنحرابات المعياسية حسب متيير الجنس 7جدول  
 األهداف السلوكية

 العدد  الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت  المعياري 

درجات 
 الحرية 

الداللة  
 اإلحصائية

 طريقة تقدبم األهداف السلوكية 
 321. 2.97 16 مكر

-7.013- 30 .000 
 509. 4.02 16 أنثى

طريقة عري األفكار وتنظيم 
 المحتوى 

 185. 2.37 16 مكر
-3.726- 30 .001 

 575. 2.93 16 أنثى
المستخدمة  طرق التعلم والتعليم

 لتحقيق األهداف السلوكية
 567. 2.50 16 مكر

-1.256- 30 .219 
 365. 2.71 16 أنثى

 التقويم
 811. 2.41 16 مكر

-1.519- 30 .139 
 514. 2.78 16 أنثى

 الدرجة الكلية 
 0.378 2.53 16 مكر

3.44 30 0.002 
 0.430 3.02 16 أنثى

فككي ممارسككة  (α= 0.05)ألبين الجدول السابق وجود فروق مات  دالة إحصائيا عند مسككتوى داللككة 
( وهككي قيمككة 3.44األهككداف السككلوكية تعككزى لمتغيككر الجككنس )مكككر، أنثككى( حيكك  بلغككت قيمككة ت )

( لصكككالد االنكككا  الكككذألن لهكككم متوسكككط 0.002دالكككة إحصكككائيا كمكككا ألالحكككظ مكككن الداللكككة اإلحصكككائية )
حسككابي اعلككى مككن الككذكور ويوجككد فككروق مات داللككة احصككائية بالبعككد االول طريقككة تقككدبم االهككداف  

( ممكككا ألكككدل ان 2.97( بينمكككا الكككذكور بمتوسكككط حسكككابي )4.02صكككالد االنكككا  بمتوسكككط حسكككابي )ل
االنا  تركز على شرح  االهداف السلوكية للطالا  قبم البدء بالحصة الدراسية  إلعطككاء الطالككا 
فكككرة عامككة عككن مختلككف األهككداف ومنهككا األهككداف السككلوكية المككراد تحايقهككا مككن الككدرس قبككم البككدء 

د فكككروق مات داللكككة احصكككائية ببعكككد الثكككاني وهكككو طريقكككة عكككري االفككككار لصكككالد الكككذكور بينمكككا ألوجككك 
( ممكككا ألكككدل علكككى اهميكككة عكككري 2.37( بينمكككا االنكككا  بمتوسكككط حسكككابي )2.93بمتوسكككط حسكككابي )
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االفكككار لككدى المعلمككين اويوجككد فككروق مات داللككة احصككائية للبعككد الثالكك  وهككو طككرق الككتعلم والتعلككيم 
( ممككا 2.50( بينمككا الككذكور بمتوسككط حسككابي )2.71بمتوسككط حسككابي ) واالنشككطة لصككالد االنككا 

ألكككدل علكككى تركيكككز االنكككا  علكككى التنويككك  بطكككرق الكككتعلم واالنشكككطة وبالتكككالي سكككهولة تحقيكككق الطكككالب 
لألهداف السلوكية المراد الوصول بالطالب إليها ا ويوجد فروق  مات داللككة احصككائية للبعككد الرابكك  

( ممككا 2.41( بينمككا الككذكور بمتوسككط حسككابي )2.78بمتوسككط حسككابي )وهو التقويم للصالد االنا   
 ألدل على تركيز االنا  على التنوا بطرق  التقويم  

السؤال الثال   : هم ألوجد فروق في ممارسككة األهككداف السككلوكية تعككزى لمتغيككر الدراسككة )الخبككرة (؟ 
رافككات المعياريككة لألهككداف ولإلجابة عككن هككذا السككؤال فقككد تككم اسككتخرا  المتوسككطات الحسككابية واالنح ا

سككنوات فككاكثر (  5سككنوات ، 5السككلوكية تبعككا لمتغيككر الخبككرة ، والتككي احتككوت علككى ف تككين )اقككم مككن 
 ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة 

 برة (:المتوسطات الحسابية واالنحرابات المعياسية حسب متيير الخ8جدول    
 األهداف السلوكية

الككمككتككوسككككككككككككككككط  العدد سنوات الخبرة 
 الحسابي

االنكككككككككككككحكككككككككككككراف 
 المعياري 

درجكككككككككككككككككككات  قيمة ت
 الحرية

الكككككككككككككككككككداللكككككككككككككككككككة  
 اإلحصائية

 طريقة تقدبم األهداف السلوكية 
 679. 3.60 23 5اقم من 

1.451 30 .157 
 637. 3.22 9 5اكثر من 

طريقة عري األفكار وتنظيم 
 المحتوى 

 507. 2.70 23 5اقم من  
.808 30 .425 

 522. 2.53 9 5اكثر من 
طرق التعلم والتعليم المستخدمة 

 لتحقيق األهداف السلوكية
 109. 2.65 23 5اقم من  

.869 30 .392 
 359. 2.49 9 5أكثر من 

 التقويم
 714. 2.65 23 5أقم من  

.709 30 .484 
 655. 2.45 9 5أكثر من 

 الكلية الدرجة  
 0.496 2.84 23 5أقم من  

1.157 30 .256 
 0.381 2.63 9 5أكثر من 

( فككي ممارسككة α =0.05ألبين الجدول السابق عدم وجككود فككروق دالككة إحصككائيا عنككد مسككتوى داللككة )
( وهككي قيمككة 1.157األهداف السلوكية تعزى لمتغير الخبرة حي  بلغت قيمككة المتوسككط الحسككابي  )
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( أي ال ألوجككد فككروق تعككزى لمتغيككر 256.إحصككائيا كمككا ألالحككظ مككن الداللككة اإلحصككائية ) يككر دالككة 
 حي  انه ال ألوجد فروق مات داللة لألبعاد االربعة .  الخبرة

الساال الرابع  : هل يوجد بروق بي مماسسة الهككداف السككلوكية تعككزى لمتييككر الدساسككة  الماهككل 
تم اسككتخرا  المتوسككطات الحسككابية واالنحرافككات المعياريككة ولإلجابة عن هذا السؤال فقد ا  العلمي (؟

 ) المؤهم العلمي ( لألهداف السلوكية تبعا لمتغير
فقكككد تكككم اسككككتخرا  المتوسكككطات الحسككككابية واالنحرافكككات المعياريككككة لألهكككداف السككككلوكية تبعكككا لمتغيككككر 

اللكككة الفكككروق المؤهكككم الدراسكككي والتكككي احتكككوت علكككى ف تكككين )ب كككالوريوس ، دراسكككات عليكككا ( ولبيكككان د
 اإلحصائية بين المتوسطات تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة.

 
 (:المتوسطات الحسابية واالنحرابات المعياسية حسب متيير الماهل  العلمية9جدول  

المتوسط  العدد  المؤهم العلمي األهداف السلوكية
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة ت  المعياري 

 الحرية 
الداللة  

 اإلحصائية

 طريقة تقدبم األهداف السلوكية 
 321. 2.97 16 دراسات عليا

-7.013- 30 .000 
 509. 4.02 16 ب الوريوس 

طريقة عري األفكار وتنظيم 
 المحتوى 

 185. 2.37 16 دراسات عليا
-3.726- 30 .001 

 575. 2.93 16 ب الوريوس 
طرق التعلم والتعليم المستخدمة 

 األهداف السلوكيةلتحقيق 
 567. 2.50 16 دراسات عليا

-1.256- 30 .219 
 365. 2.71 16 ب الوريوس 

 التقويم
 811. 2.41 16 دراسات عليا

-1.519- 30 .139 
 514. 2.78 16 ب الوريوس 

 الدرجة الكلية 
 0.378 2.53 16 دراسات عليا

3.44 30 0.002 
 0.430 3.02 16 ب الوريوس 

( فككي ممارسككة α =0.05الجككدول السككابق عككدم وجككود فككروق دالككة إحصككائيا عنككد مسككتوى داللككة )ألبككين 
( وهككي قيمككة دالككة إحصككائيا 0.344األهككداف السككلوكية تعككزى لمتغيككر الخبككرة حيكك  بلغككت قيمككة ت )

( أي  ألوجكككد فكككروق تعكككزى لمتغيكككر المؤهكككم الدراسكككي 0.002كمكككا ألالحكككظ مكككن الداللكككة اإلحصكككائية )
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( مقارنككة بمرحلككة الدراسككات العليككا  التككي 2.53وريوس حيكك  بلككل متوسككطها الحسككابي )لصككالد الب ككال
 (.2.53كان متوسطها الحسابي )

وقككد تبككين بمقارنككة االبعككاد االربعككة لصككالد المؤهككم العلمككي الب ككالوريوس حيكك  البعككد االول بمتوسككط 
ثكككاني وهكككو طريقكككة ( امكككا البعكككد ال2.97( بينمكككا الدراسكككات العليكككا بمتوسكككط حسكككابي )4.02حسكككابي )

( بينما الدراسات العليا بمتوسككط 2.93عري االفكار ابضا للصالد الب الوريوس بمتوسط حسابي )
( . بينما بالبعد الثال  وهو طرق التعلم والتعلككيم المتوسككط الحسككابي االعلككى لصككالد 2.37حسابي )

بعككككد الرابكككك  وهككككو ( وال2.50( وللدراسككككات العليككككا بمتوسككككط حسككككابي  ) 2.71الب ككككالوريوس بمقككككدار )
(  ممكككا ألكككدل 2.41( بينمكككا الدراسكككات العليكككا )2.78التقكككويم لصكككالد الب كككالوريوس بمتوسكككط حسكككابي )

 على اهتمام المعلم باألهداف واالهداف واالنشطة والتقويم .
  التوصيات : 

 توصي الباحثة في اوء نتائج البح  التي تم التوصم إليها بما أللي:
القائمين على المناهج التريوية فككي  وزارة التربيككة والتعلككيم فككي األردن بعقككد دورات تت مم الباحثة من   .1

تدريبيككككة متخصصككككة إلكسككككاب مدرسككككي العلككككوم للصككككف الثككككامن االساسككككي مهككككارات معرفيككككة تتعلككككق 
 باألهداف السلوكية خالل عمليات التدريس.

العلككوم السككيما للمراحككم  تتمنككى الباحثككة أن ب خككذ المشككرفون التربويككون جانككا االهتمككام لككدى معلمككي .2
 األساسية وتوجيههم بما بعود على العملية التعليمية بالنف .

ارورة تحفيز المعلمين لاللتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة بمراعاة األهككداف السككلوكية ا نككاء   .3
 التدريس.

اكككرورة إجككككراء دراسككككات مسككككحية حككككول عككككزوف العدألكككد مككككن معلمككككي العلككككوم عككككن مراعككككاة األهككككداف  .4
 سلوكية خالل عمليات التعليم المختلفة.ال

اكككرورة تلبيكككة احتياجكككات مدرسكككي العلكككوم  فكككي تطبيكككق األهكككداف السكككلوكية ا نكككاء التكككدريس  وتزالكككة  .5
 المعيقات أمامهم
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