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 ملخص    

ان املعلمون الفلسطينيون يراعون مستوايت "بلوم" لألهداف كهذه الدراسة التحقق فيما إذا   منان اهلدف ك
ثر من غريها.  ولتحقيق هذا الغرض، كأي من هذه املستوايت يراعوهنا أ املعرفية لدى ختطيطهم للمادة الدراسية، مث معرفة

( فردا، منهم ٤٠٠يف الضفة الغربية بلغت ) أخذت عينة عشوائية بسيطة من معلمي ومعلمات مدارس حمافظة قلقيلية
( فقرة عكست مفاتيح الكلمات للمستوايت ٩٨( إانث، ووزعت عليهم استبانة اشتملت على )٢٢٦ور، و)ك( ذ ١٧٤)

التحليلي اترة  ئالعقلية الست وفق تصنيف "بلوم". عوجلت بياانت الدراسة ابستخدام اإلحصاء الوصفي اترة، واإلحصا
النتائج اليت أظهرهتا هي أن املعلمني يراعون مستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية بنسبة جيد جدا  انت أهمكخرى، و أ
لفهم، ر أبعلى النسب، يليه على التوايل ـ وبفرق له داللة إحصائية ـ مستوى اك(، وقد حظي مستوى التذ %٨.٨٠)

يب والتقومي.   كر والتحليل، وال بني الت كتويي التذ إحصائي بني مس يب، فالتقومي، ومل يظهر فرقكفالتحليل، فالتطبيق، فالت 
ما وجدت الدراسة أن معلمي املرحلة الثانوية يراعون مستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية بشكل أفضل من معلمي ك

 راتاملرحلة األساسية، وبفرق له داللة إحصائية، وأن الذين التحقوا بعدد دورات أتهيلية تراوحت من ست إىل عشرة دو 
ضل من الذين التحقوا أبقل من عشرة دورات، وبفرق له داللة إحصائية. هذا وجاءت راعوا هذه املستوايت بشكل أف

 النتائج ضمن مناقشات وتوصيات لدراسات مستقبلية الحقة.  
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Abstract  

The aim of this study was to investigate whether the Palestinian teachers consider 

the “Bloom’s cognitive levels” while they’re planning for teaching. The study also 

aimed to know which of those levels the teachers consider more. To accomplish these 

aims, a simple random sample of four hundred teachers:  174 male, and 226 female 

was drawn randomly form the government schools in “Qalqilia Governorate” in West 

Bank. A 98 - item questionnaire consisted of the key words of the six cognitive levels 

of Bloom’s taxonomy was distributed to the target sample. The data were 

manipulated by using the descriptive and analytic statistics. The major results of this 

study were that, the teachers’ consideration of Bloom’s cognitive levels was very 

good (%80.8). The knowledge level got significantly the highest percentage, followed 

by the comprehension, analysis, application, synthesis, and evaluation level 

respectively.  The results showed that there were no significant differences between 

knowledge and comprehension levels, nor between synthesis and evaluation ones. 

This study also found that the teachers who teach in the secondary stage considered 

the Bloom’s cognitive levels significantly better than those who teach in the basic 

stage.  In addition, teachers who attended between six to ten training programs during 

service considered those cognitive levels significantly better than those who attended 

just less than ten training programs. These results came along with discussions and 

recommendations for further future studies          

 مقدمـــة    

من املهام الرئيسة اليت يقوم هبا املعلم يف املدرسة، التخطيط للمادة الدراسية، وهذا يتطلب القيام بعدة خطوات 
م ـ وضع األهداف التعلمية ما يرى علماء تصميم التعليكم التعليم، ولعل أوهلا وأمهها ـ  إجرائية وعملية وفق مناذج تصمي

 & ,Dick & Carey, 1990, Gagne, Briggsية خاصة )ك، أم أهدافا سلو مةانت أهدافا تربوية عاكسواء أ

Wager, 1992 ولعل اهتمام علماء تصميم التعليم بوضع املعلم لألهداف التعلمية أييت من اهتمامهم بتنمية عقل  .)
ن خيدم نفسه الطالب وتفكريه بطريقة شاملة، وإعداده ألن يكون إنساان مفكرا حملال مبدعا وخالقا؛ وذلك هبدف أ

اإلرتقاء هبما إىل أعلى املستوايت، إذ أن وضع األهداف التعلمية بطريقة شاملة وتكاملية  وجمتمعه ابلشكل الصحيح و
هو الذي يساعد املعلم على اختيار طرائق التدريس املناسبة وما يتبعها من وسائل تعليمية، وأنشطة تربوية، ومنشطات 

ينسجم وهذه األهداف وحيققها، ومن مث يساعده على التدريس الصحيح الذي من  عقلية، واختبارات تقوميية، بشكل
، ٢٠٠٨ر احلفظ )دروزه، كتوايته، وليس فقط على مستوى التذ شأنه أن ينمي تفكري الطالب وعقله جبميع مس

لم، وما يظهره ع(.  ومن املعروف أن اهلدف التبوي هو ما يتوقع من الطالب أن يقوم به من عمل بعد عملية الت٢٠١٠و
م، ٢٠٠١ات تدل على تعلمه، واليت هي يف جمملها تدل على ما وظفه من عمليات عقلية وما فكر به )دروزه، كمن سلو 

Forehand, 2005  .) 
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ولكي تتم عملية وضع األهداف بشكل صحيح ومتكامل بعيدا عن اإلرجتالية والتخمني، فقد وضع التبويون األوائل 
رة واليت جيب على املعلم أن يراعيها لدى قيامه بعملية تصميم كت العقلية اليت تقوم هبا الذا اتصنيفات تلخص العملي

                                                           د  الطالب للتعلم والتعليم، إذ أن هذه التصنيفات تعكس عمليات ك حىت ال يغفل عن أي منها وهو يعالدروس، وذل
  (Forehand, 2005).ما أسلفناكيتعلم   التفكري اليت حيتاج إليها الطالب وهو

(، وتصنيف Guilford, 1959"جيلفورد") اليت وضعت يف هذا اجملال، تصنيف ولعل من أوائل التصنيفات
وتصنيف  (Gagne et al.، 1992)،اهلرمي (، وتصنيف "روبرت جانيه"Bloom, 1956"بنيامني بلوم" )

 "   (Merrill, 1983)."مريل

تب التبية كيت ابتكرت يف هذا اجملال، إذ أن  ال وحنن هنا لسنا بصدد احلديث عن مجيع التصنيفات التبوية
والتعليم تغص ابملعلومات اليت تتكلم عنها، ولكننا يف هذه الدراسة سنتناول تصنيف "بلوم" ابلذات؛ نظرا لشهرته الواسعة 

لعامل مل يسمع عامليا ومشوليته، واستخدامه يف معظم املؤسسات التبوية العاملية تقريبا، إذ ال يوجد مريب أو معلم يف ا
ميكنه  األخرىبتصنيف "بلوم"، أو مل يستخدمه لدى صياغته لألهداف التبوية، ومع هذا، فإن املهتم ابلتصنيفات التبوية 

 (.  ٣٨-١ ، الفصل الثالث، ص ص:٣تاب إجراءات يف تصميم املناهج، طك،  ٢٠٠١تاب "دروزه" )دروزه، كالرجوع إىل  

م املرجع السابق نفسه( يتكلم ٢٠٠١تاب دروزه )كما جاء يف  كهداف التبوية  يف "بلوم" لألوابختصار، فإن تصن
اليت يدرسها.  هذه اجملاالت  عن ثالثة جماالت جيب أن أيخذها املعلم بعني االعتبار لدى وضعه األهداف التعلمية للمادة

    ( واجملال الوجداين العاطفي. ٣، حركي-( واجملال النفس ٢( اجملال املعريف، ١ هي:

  :Cognitive Objectives املعريفال اجمل -1

ويعرف أبنه ذلك اجملال الذي يكتسب فيه الطالب معرفة عقلية وذهنية تتعلق مبعلومات ونظرايت وحقائق 
 رة.  كعمال العقل والتفكري وتشغيل الذا وغريها من املعرفة اليت تتطلب منه إ

سر، وأن يقارن، وأن يصمم، وأن يكتشف، ...اخل من : أن يقرأ الطالب، وأن حيلل، وأن يفتض، وأن يفمثال
 ي.  كتندرج حتت النمط املعريف اإلدرا  األهداف اليت

 :Psychomotor Objectives   يكاجملال النفس حر -2

ية وإجراءات عملية وغريها من األعمال اليت كالذي يكتسب فيه الطالب مهارات حر ويعرف أبنه ذلك اجملال 
 مثال:  وافقها مع اجلهاز العصيب احلسي. وتتتطلب استخدام العضالت 

أن يكتب الطالب، وأن يعزف، وأن يعدو، وأن يزرع، وأن يطبع، وأن جيري جتربة، وأن يرسم، وأن خييط، وأن يطرز، 
 ي.كحر  –ليت تندرج حتت اجملال النفس وأن يلون ... اخل من األهداف ا

    Affective Objectivesالعاطفي: اجملال الوجداني  -3



   رس حمافظة قلقيلية لـ ......""درجة مراعاة املعلمني يف مدا     0650

  ـ ٢٠١١(، ١٠)٢٥جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم االنسانية(، جملد 

ويعرف أبنه ذلك اجملال الذي يكتسب فيه الطالب األخالق، واملبادئ، واالجتاهات، والروحانيات، واجلماليات، 
                               د ر، أن حيتم، أن يتعاون، أن حيب، انيات والروحانيات.  مثال: أن يقوغريها من األعمال اليت تتطلب العواطف والوجد

ن يغضب للحق ... اخل من األهداف اليت تندرج حتت اجملال       م ن، أذوق، أن يشعر، أن يثأن يصدق، أن يفرح، أن يت
 الوجداين.  

ان هدف الدراسة احلالية التعرف على مدى مراعاة املعلم ملستوايت "بلوم" لألهداف التعليمة يف اجملال املعريف كوملا  
   فقط، فإننا سنعطي تعريفا موجزا هلذه املستوايت وبعض مفاتيح الكلمات الدالة عليها:

 ستويات اجملال املعريف عند "بلوم"  م

مي حبيث تتدرج هذه املستوايت أو العمليات كست مستوايت عقلية بشكل هرمي ترا  صنف "بلوم" اجملال املعريف إىل
العقلية من السهل إىل الصعب، ومن البسيط إىل املعقد، وحبيث يتضمن املستوى األصعب املستوى األبسط منه 

ليات العقلية اليت تقوم هبا األسهل متطلبا سابقا للمستوى األعلى منه، مبينا أن مساحة العم ابلضرورة، ويصبح املستوى
رب مساحة حتتلها قاعدة اهلرم، مث تتضاءل هذه املساحة تدرجييا صعودا إىل كر تكون هي أكرة البشرية واملخصصة للتذ كالذا 

جهة نظر بلوم.  عملية التقومي من و كيقوم هبا الدماغ البشري  ية اليت أن تصل إىل قمة اهلرم واليت متثل أعلى القدرات العقل
و العمليات العقلية ر، وأقل ما يقوم به هكالتذ كاغ هو العمليات العقلية البسيطة  ثر ما يقوم به الدمكمبعىن آخر، فإن أ

 يب والتقومي.  هذه العمليات هي:  كالت كبة  كاملعقدة املر 

   Knowledgeر: كى املعرفة والتذمستو -1

ويعرف أبنه القدرة على استجاع اجلزئيات، والكليات، والعمليات، واألمناط، واحلقائق، والرموز، واألمساء، والتواريخ، 
ر املعلومات اجلزئية، كاليت تتطلب احلفظ واالستظهار وتذ افة املعلومات كملصطلحات، واأللقاب، واألمثلة، و والعناوين، وا

             ر ف... اخل.  د، أن يعطي مثال، أن يعر، أن يعدكلكلية.  مثال: أن يذ وا

 :Comprehension مستوى الفهم -2

املعلومات واألفكار، حيث يكون الفرد هنا قادرا على إدراك  وهضم ويعرف أبنه القدرة على االستيعاب واإلدراك
مغايره. مثال: أن يفهم، أن املفاهيم، والقواعد، واملبادئ، والقوانني واألفكار العامة، وفهمها واستيعاهبا وترمجتها إىل صيغ 

 يفسر، أن يشرح، أن يعيد صياغة نص، أن حيول من صيغة إىل أخرى، أن يتجم،...اخل.  

    Applicationالتطبيق: مستوى  -3

جديدة يراها ويعرف أبنه القدرة على استخدام األفكار اجملردة املتعلمة سابقا، وتوظيفها يف مواقف مادية حمسوسة 
أن يستخدم املتعلم الفكرة العامة املتعلمة، أو القانون، أو اإلجراء يف مواقف تعليمية جديدة غري اليت ك املتعلم ألول مرة.
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أن يطبق، أن يوظف، أن يستخدم، أن يصنف األمثلة إىل فئات، أن حيل املسائل احلسابية ابستخدام تعلم فيها.  مثال: 
 أن يصلي... اخل.    القانون املتعلم، أن يعرب اجلمل، أن يصنع وفق مقاييس،

    Analysisمستوى التحليل:  -4

ب أو املوقف إىل عناصره، وحتليل الكل إىل األجزاء اليت يشتمل عليها، والقدرة كيعرف أبنه القدرة على جتزئة املر و 
أن حيلل أن حيلل القصيدة إىل األفكار اليت تتكون منها، العالقات اليت تربط فيما بينها. مثال: على رؤية التفاصيل و 

 التجربة إىل اخلطوات اليت تشتمل عليها، أن يفكك جهازا،... اخل.  

   Synthesisيب: كمستوى الرت -5

دأ معني، ورؤية النسق الذي ل متكامل وفق مبك  س التحليل، ويعرف أبنه القدرة على جتميع األجزاء يفوهو عك
حيل املشكلة، أن يستنتج، أن يكتشف، أن يدرك أن : أن يصمم، أن يفتض، ل األجزاء يف وحدة واحدة. مثاحيكم بني

 العالقة، أن خيتع...اخل.   

   Evaluationمستوى التقويم:  -6

ويعرف أبنه القدرة على وصف األشياء، وتثمينها، ووزهنا، وتقوميها، واحلكم عليها، وإبداء الرأي فيها، من خالل 
اختاذ القرار بشأهنا. مثال: أن حيكم على دميقراطية املناقشة، الرجوع إىل حمكات ومعايري معينة صادقة وموضوعية، ومن مث 
 وأن يقيم احلوار اجلاري، أن يعطي رأيه يف قضية معينة...اخل.  

هداف التعلمية؛ هي اليت هذه املستوايت الست اليت تكلم عنها "بلوم" واليت دعا املعلم أن يراعيها لدى وضعه لأل
   (.Bloom, 1956تعلم، ومفكرا، وحملال، ومستنتجا، ومبدعا )قادرا على ال                    تعد  الطالب أبن يكون 

 مشــكلة الدراســة  

ل الشواهد كما تثبته  كلعامل من تطور واختاعات وإبداع  ان مستوى التعليم يف العامل العريب ال جياري ما يشهده اكملا  
 التفكري يف األسباب اليت تكمن وراء هذا التأخر، اليت حتيط بنا مقارنة بغريه يف دول العامل املتقدم، فإن هذا قد يدعوان إىل

مربني مهمتنا صنع اإلنسان وتربيته، فإن كنا  كة، أم تعليمية، أما ماذا؟  وملا  أهي أسباب اجتماعية، أم سياسية، أم اقتصادي
إذ أن ما نالحظه على  الذي يهمنا يف هذا اجملال البحث يف األسباب اليت تتعلق بعملية التعلم والتعليم ودور املعلم فيها،

أرض الواقع يدل على أن املعلم ما زال عاجزا عن ختريج طلبة مفكرين مبدعني خالقني يوظفون ما يتعلمون، ويستفيدون 
ل اليت تواجههم، ومن مث ما زال املعلم العريب بشكل عام غري كعملية، وغري قادرين على حل املشا مما يتعلمون يف حياهتم ال

ب التطور والتقدم.  ولعل من كعلى النهوض ابجملتمع واللحاق بر  ملفكرين واملبدعني اخلالقني القادرينقادر على ختريج ا
أحد األسباب اليت تكمن وراء هذا العجز هو أن مسؤولية املعلم يف املؤسسة التعليمية تنحصر يف تدريس املنهاج 

ون أن يلتفت إىل مقدار ما حيدثه هذا املنهاج من تغيري الدراسي، واإلنتهاء منه يف الوقت احملدد، واختبار الطالب فيه د
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كري اخلالق تسبه الطالب من مهارات التفكه، ودون أن يلتفت إىل مقدار ما ا وتنوير وتطوير يف تفكريه ومنو شخصيت
درسون ل هذا قد يدعوان إىل التساؤل: ماذا يفعل املكفها ابلشكل الصحيح.  تساب املعرفة وتوظيكالقادر على والبحث وا 

يف املدارس؟ وما الذي حيصل يف املؤسسة التعليمية؟ وما مستوى األهداف اليت يضعوهنا يف خططهم التدريسية؟ وهل 
وايت الدنيا من التفكري  يراعون فيها مجيع املستوايت العقلية حبيث ينمون عقال متكامال، أم أنه يقتصرون على املست

عرف على املستوايت العقلية اليت خيطط املعلمون يف املدراس لتنميتها عند ر واحلفظ؟ من هنا جاء هذا البحث للتكالتذ ك
   الطالب، هل هي مستوايت دنيا، أم متوسطة، أم عليا؟  

 أهمـــية الدراســــة  

ه للخطط الدراسية، قد يساعدان ـ  لعل التعرف على مدى مراعاة املعلم ملستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية لدى وضع
طالب، والعمليات متخصصني يف علم تصميم التعليم ـ التعرف على العمليات العقلية اليت ينميها املعلم عند المربني و ك

                                                                                     ص ر فيها، مما يساعدان ـ بناء على ذلك ـ على إجياد تفسري للضعف الذي يعتي طلبتنا يف توظيف ما العقلية اليت يق
تشاف واالبداع والصناعة واإلنتاج مقارنة بغريهم كن مث قصورهم يف اال م العملية، ومنقله إىل حياهت يتعلموه يف املدارس، أو

ي كاذا جيب أن يفعلوه إزاء املعلم،  من الدول املتقدمة، على أمل اخلروج بتوصيات لوزارة التبية والتعليم توجههم إىل م
يج اإلنسان املتعلم القادر على ينمي تفكري الطالب جبميع عملياته العقلية، ومن مث النهوض ابلعملية التعليمية، وختر 

ب احلضارة والتقدم. عالوة على أمهية البحث والدراسة كاهم يف تطوير اجملتمع واللحاق بر التفكري املبدع اخلالق الذي يس
 يف هذا اجملال بطريقة علمية ستؤدي بنا إىل نتائج وتعميمات صادقة وموضوعية ميكن اعتمادها. 

 هـــدف الدراســـة  

 اسة هدفان:  ان للدر ك

التعرف على مدى مراعاة املعلم ملستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية لدى وضع خطته التدريسية، واليت تعكس يف  .1
 رة الطالب يف التعلم.  كعمليات العقلية اليت تقوم هبا ذا جوهرها ال

ادميية، كمستوى شهادته األالقة جبنسه، أو ان مراعاة املعلم ملستوايت األهداف التعلمية له عكإذا  التعرف فيما  .2
أو ختصصه العام فيها، أو سنوات خدمته يف سلك التبية والتعليم، أو املرحلة التعليمية اليت يدرس فيها، أو عدد 

  ؟ لدورات التأهيلية اليت التحق هباا

 أســئلة الدراســة  

 حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:  

 م مستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية لدى قيامه بعملية التخطيط للمادة الدراسية؟  إىل أي مدى يراعي املعل .1

 ثر من غريها يف خطته التدريسية؟ كملستوايت الستة يراعيها املعلم أأي من هذه ا .2
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 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مراعاة املعلم ملستوايت األهداف بعضها عن بعض؟   .3

ئية ابعتبار راعاهتم ملستوايت األهداف املعرفية يف خططهم الدراسية بداللة إحصاهل خيتلف املعلمون يف م .4
بكالوريوس،  لية جمتمع متوسطة،كادميية )كر، أنثى(، ومستوى الشهادة األكاملتغريات التالية: اجلنس )ذ 

يها )أساسية ماجستري فأعلى(، وجمال التخصص العام فيها )علمي، أديب(، واملرحلة التعليمية اليت يدرسون ف
وتشتمل على صف أول وحىت العاشر؛ واثنوية وتشتمل على الصف احلادي عشر، والثاين عشر؛ وأساسية 
واثنوية وتشتمل على مجيع الصفوف(، وعدد الدورات التدريبية يف أساليب التدريس ووضع األهداف التعلمية 

سنوات،  ٤-١التبية والتعليم )ثر(، وسنوات اخلدمة يف سلك كدورات فأ ١٠، ومن ١٠-٦دورات،  ٥-١)
 ثر(؟ كسنة فأ ٢٠، ١٩-١٥، ١٤-١٠، ٩-٥

 الدراســات الســابقة  

الدراسات اليت حبثت يف مدى مراعاة املعلم ملستوايت "بلوم" لألهداف لدى وضعه اخلطط الدراسية، حمدودة العدد 
ألسئلة تقيس نيف "بلوم" على اعتبار أن هذه اإىل حد ما إذا ما قورنت ابلدراسات اليت حللت األسئلة التعليمية وفق تص

أن الدراسات سارت بطريقة عكسية لتستدل على مدى مراعاة املعلم ملستوايت األهداف املعرفية. كاألهداف التعليمة، و 
م( فقط، ٢٠١٠ – ٢٠٠٠يف الدراسة احلالية سنستعرض عينة من الدراسات العربية واألجنبية اليت أجريت ما بني عام )

 حداثة إىل األقل حداثة.   ثركعرضها بتتيب زمين تنازيل من األحلداثتها وقرهبا من الواقع احلايل، وسن وذلك

تب اللغة كة يف  ( حيث حللت األسئلة الوارد٢٠٠٩من هذه الدراسات على سبيل املثال ما قامت به "اجلعافرة" )
مستخدمة تصنيف "بلوم" لألهداف املعرفية، وقد العربية للصف اخلامس، والسادس، والسابع االبتدائي يف األردن، 

ان أهم ما توصلت إليه الباحثة نتيجة هذا التحليل، أن النسبة الكربى من ك( سؤاال، و ١٤١٩جاءت هذه األسئلة بواقع )
ز على كوايت الدنيا من التفكري واليت تر انت تتعلق بقياس املستكوأن أعلى هذه النسبة  األسئلة جاءت يف اجملال املعريف، 

 يب، والتقومي.    كز على التطبيق، والت كر وليس املستوايت العليا اليت تر كاحلفظ والتذ 

ومية اليت ية الواردة يف اخلطط الدراسية اليك( هدفت إىل حتليل األهداف السلو ٢٠٠٧ويف دراسة أخرى "لعابدين" )
قة الغربية" يف فلسطني مستعينني بتصنيف "بلوم"، ادميية القامسي" إلعداد املعلمني يف مدينة "ابكيضعها املعلمون يف "أ

بلغت اسية اليت يعدها هؤالء املعلمون ملستوايت األهداف، حيث اختار هلذا الغرض عينة عشوائية من اخلطط الدر 
( معلما يدرسون اللغة العربية، والدين اإلسالمي، واللغة اإلجنليزية، والرايضيات، ٤٩( خطة دراسية، وضعها )١٤٧)

( من األهداف احنصرت %٧٤م.  ووجد نتيجة التحليل أن )٢٠٠٥اسوب، والطفولة املبكرة، وذلك للعام الدراسي واحل
-ت ابجملال النفس( فقط تعلق%٦.٧( احنصرت يف اجملال الوجداين، يف حني أن )%٤.١٨يف اجملال املعريف، وأن )

 (%٤.١٧ر، مقابل )كالتذ كتوايت التفكري الدنيا  تتعلق مبس انتك( من األهداف املعرفية  %٦.٨٢ما وجد أن )كي.  كحر 
 يب، والتقومي.    كالتحليل، والت كتتعلق مبستوايت التفكري العليا  
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( ابستخدام عينة عشوائية من خطط املعلمني الذين يدرسون ٢٠٠٤ويف دراسة أخرى مشاهبة قام هبا "املعيقل" )
( خطة دراسية لعشرين ١٠٠ اململكة العربية السعودية، بلغت )العلوم الشرعية، واللغة العربية يف "مدارس الرايض" يف

ز على اجملال املعريف وخاصة على املستوايت الدنيا من التفكري كانت تر كرت نتائجها أن األهداف املوضوعة  معلما، أظه
 دون العليا.  

رافيا للصف السادس تاب اجلغكنفس اهلدف، حيث حلل فيها أسئلة        ب ت يف( ص٢٠٠٤ويف دراسة أخرى "لألغا" )
األساسي يف فلسطني وفقا لتصنيف "بلوم" لألهداف املعرفية، ووجد نتيجة التحليل أن مجيع أسئلة الكتاب البالغ عددها 

 ر.  كانت تقيس مستوى التذ ك( %٣.٧٩رب نسبة منها )كانت تقيس اجملال املعريف، وأن أك( سؤاال  ١١٥)

ا وره أعاله وذلك عندما قام بدراسة حلل فيهكع نتائج الدراسات املذ ائج تتفق م(، إىل نت٢٠٠٣"محادين" ) وتوصل
م ٢٠٠١/٢٠٠٢تب اجلغرافيا املقررة يف مرحلة التعليم الثانوي "بسلطنة عمان" للعام الدراسي كاألسئلة التقوميية الواردة يف  

، وذلك ملعرفة واقع هذه األسئلة وطبيعتها يف ضوء األهداف التعليمية املعرفية، والوجدانية، واملهاراتية مبستوايهتا املختلفة
 وأنواعها. 

انت نتيجة كهذه األسئلة يف الكتب الثالث، و  وبعد عملية التحليل، قام الباحث حبساب التكرارات والنسب املئوية لواقع
ملعرفية، وذلك انت تصب يف معظمها يف جمال األهداف اكورة  كتب اجلغرافيا املذ كألسئلة التقوميية يف  التحليل أن معظم ا

 زت على قياس املستوايت الدنيا من التفكري علىك، وأن أسئلة األهداف املعرفية ر واملهارايت على حساب اجملالني الوجداين،
على نسبة  ما يلي: أسئلة الفهم وحازتكنازليا  حساب املستوايت العليا، حيث جاءت النسب هلذه األسئلة ت

(، %٧٧.١١(، وأسئلة التطبيق وحازت على نسبة )%٨٣.٢٧نسبة )ر وحازت على ك(، وأسئلة التذ %٢٤.٣٦)
انت أقل هذه ك(، و %٤٢.٦(، فأسئلة التقومي وحازت على نسبة )%٩٣.١١فأسئلة التحليل وحازت على نسبة )

 ( فقط؟    %٨١.٥يب، حيث حازت على نسبة )كالنسب ألسئلة الت 

ت بتحليل وتقومي أسئلة وره أعاله عندما قامكائج املذ ( إىل نتائج مشاهبة للنت٢٠٠٠ذلك توصلت "املطاوعة" )كو 
تب( القراءة، واختباراهتا للصفوف الثالث، والرابع، واخلامس، والسادس اإلبتدائي، يف ضوء تصنيف "بلوم" كموضوعات )

راهتا ( سؤاال، يف حني بلغ عدد أسئلة اختبا٦٨١لألهداف املعرفية، وبلغ اجملموع الكلي ألسئلة موضوعات القراءة )
بصورة ملحوظة ابملستوايت انت هتتم كة موضوعات القراءة هلذه املرحلة  انت نتيجة التحليل أن أسئلك( سؤاال.  و ٣٥٢)

(، والتحليل على %٨.٢(، يف حني حصلت مستوايت التطبيق على )%٨.٤٠ر )ك(، والتذ %٣.٤٧الفهم )كالدنيا  
ت أيضا بنفس أسئلة اختبارات القراءة فقد جاء أما(.  %٢.٢(، والتقومي على )%٨.١يب على )ك(، والت %١.٥)

(، %٤.٣(، فالتحليل )%١.٩(، فالتطبيق )%٢.٣١(، يليها نسبة الفهم )%٣.٥٠ر )ك، حيث بلغت نسبة التذ االجتاه
لية اليت (.  هذه النتائج تدل على أن هناك توافقا نوعا ما يف املستوايت العق%٢.٢(، وأخريا التقومي )%٧.٣) يبكفالت 

وايت الدنيا من التفكري تزا على قياس املسكليهما ر كراءة، وأسئلة اختباراهتا حيث أن  تب( القكقيسها أسئلة موضوعات )ت
 دون العليا.  
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ما يلخصها ك   الربع األخري من القرن املاضيوحىت الدراسات األجنبية اليت أجريت يف هذا اجملال وخاصة يف
كاد تكون نتائجها متفقة مع نتائج الدراسات العربية مع فرق بسيط يف (، فت٢٠٠٧( و"عابدين" )٢٠٠٠"مطاوعة" )

عظمها على قياس اجلانب زت يف مكقييمية اليت يستخدمها املعلمون ر الدرجة. حيث توصلت معظمها إىل أن األسئلة الت
س املستوايت الدنيا من زت على قياكوأن األسئلة يف اجلانب املعريف ر ي، كر من اجلانب الوجداين، والنفس حر ثكاملعريف أ

 ثر من املستوايت العليا.   كالتفكري أ

 Ijaiyaومن أحدث الدراسات األجنبية اليت توصلت إىل نتائج مشاهبة يف القرن احلايل، ما قام به "إجااي و أاليب" )

& Alabi, 2010( "يف"جامعة إلورين )Ilorin University  أوراق لية التبية يف إفريقيا، حيث رجعا إىلك( يف 
لية التبية على املستوى اجلامعي، وما بعد اجلامعي على مدار عقدين من الزمن كاليت وضعها أساتذة يف   المتحاانتا
( سؤاال على ١٨٦( سؤاال على املستوى اجلامعي، و)٢٥١( امتحاان، وغطت )٤٠( بلغ عددها )٢٠٠٩ – ١٩٩٠)

( %١.٣١تصنيف "بلوم" للمستوايت املعرفية، فقد وجدا أن ) مستوى ما بعد اجلامعي، وعندما حلال هذه األسئلة وفق
( على مستوى التطبيق، %٠.٤انت على مستوى الفهم، و)ك( %٩.٥٦ر، و)كانت على مستوى التذ كمن األسئلة  

 ( على مستوى التقومي.  %٨.٢يب، و)ك( على مستوى الت %٤.٠( على مستوى التحليل، و)%٨.٤و)

نفسه، حاوال التحقق فيما إذا   ( يف املوضوعWang & Farmer, 2008فارمر" )ويف دراسة أخرى لـ  "وانج و 
بطريقة تنمي املستوايت الدنيا من التفكري، أم العليا                                                         ان معلمو برامج التعليم املستمر يف اجلامعات الصينية يد رسونك

اء املعلمني، واجتاهاهتم، تعرفت على آر  استبانةاملعرفية، حيث وضعا  وذلك ابلرجوع إىل تصنيف "بلوم" لألهداف
من جامعات  جامعتنيوتوجههم حنو طريقة التدريس، ووزعوها على عينة عشوائية من مدرسي برانمج التبية املستمرة يف 

( اللتني اختريات بطريقة عشوائية، ومها جامعة "شانغاي"، وجامعة "جوانج زو" Beijingمدينة "بيجينج" الصينية )
(Shanghai & Guangzhou)( معلما ومعلمة، ٣٨٩، وبلغت عينة الدراسة )انت أهم ك(.  و ٣٥٩منهم ) استجاب

ر، كلتذ اكمي املستوايت الدنيا من التفكري  النتائج اليت توصال هلا أن املعلمني يف هذه الربامج ما زالوا يدرسون بطريقة تن
حلقات لتقومي، واقتحا بناء على ذلك، تنظيم يب، واكالتحليل، والت كثر من تنمية املستوايت العليا  كوالفهم، والتطبيق أ

يق إاتحة الفرصة هلم يفية تنمية التفكري الناقد لدى طلبتهم واملستوايت العليا وذلك عن طر كدراسية تدرب املعلمني على  
 ثر.   ك التعلم بطريقة منفتحة وحبرية أثر يف عملية التعليم، ومن مثكابالخنراط أ

ها على ( النتيجة السابقة أعاله يف دراسة حتليلية أجراLord & Baviskar, 2007ويؤيد "لورد وابفيسكار" )
لية العلوم يف نيويورك األمريكية، حيث وجد أن فهمهم وتطبيقهم ملا تعلموه يف مواد العلوم وهم كطلبة الدراسات العليا يف  

علوم يف ذه املواد، وعزا ذلك إىل أن مادة اليف املرحلة اجلامعية أقل بكثري مما يستجعوه من حقائق ومعلومات جزئية يف ه
ز على احلقائق والتفاصيل والتعريفات، وأن املدرسني يقيمون الطالب بناء على قدرهتم على كاجلامعات تدرس بطريقة تر 

زون على حفظ املصطلحات والتعاريف، يف كيجة لذلك، فالطلبة يف دراستهم ير نتك. و استجاع هذه املعلومات وتلخيصها
منها.  ولتصحيح هذه املشكلة، يقتح الباحثان على  واالستفادةاملعلومات وحتليلها،  يقضون وقتا أقل يف تطبيق حني

املعلمني أن يستخدموا يف اختباراهتم أسئلة تقيس عمليات عليا، ومتوسطة يف التفكري، وليس فقط الدنيا، حيث أن مثل 
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ما تكلم كهم املستوايت العليا من التفكري  ف من شأنه أن ينمي عندهذه األسئلة ستحفز الطلبة على الدراسة بشكل خمتل
 عنها "بلوم".   

هكذا نرى من خالل استعراض بعض الدراسات السابقة املتعلقة مبدى مراعاة املعلمني ملستوايت "بلوم" العقلية 
ة، أن هناك شبه إمجاع يكاد التقييمي لالختباراتان ذلك لدى وضعهم لألهداف التعلمية، أو ضعهم كملتنوعة، سواء أا

لى املستوايت الدنيا من التفكري  ز يف معظمها عكا املعلمون يف خططهم الدراسية تر يكون عامليا يف أن األهداف اليت يضعه
 يب، والتقومي.  كالتحليل، والت كيزها على املستوايت العليا  كتر  ثر منكر، والفهم، وأحياان التطبيق، أكالتذ ك

فهي يف ألسئلة اليت ترد يف املناهج الدراسية، أو اليت يستخدمها املعلمون يف اختباراهتم التقوميية، ذلك احلال يف اكو 
التطبيق، والتحليل، ك ر والفهم، وقليال منها ما يقيس املستوايت العليا من التفكري،كمعظمها تقيس مستوايت التذ 

لنتيجة تنطبق أيضا على املعلمني الفلسطينيني يف الضفة التقومي.  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذه ايب، و كوالت 
الغربية، أم أهنم خيتلفون يف مستوى ختطيطهم لألهداف التبوية اليت يريدون أن جيدوها يف سلوك طلبتهم، سيما وأنه ال 

، واحدة ان هناك دراستان فقطكحني   ـ أجريت حول هذا املوضوع، يفـ على حد علم الباحثة  واحدةتوجد حىت دراسة 
فلسطني احملتلة. من هنا جاءت الدراسة احلالية لتتعرف على  أجريت يف غزة هاشم، واألخرى يف ابقة الغربية من

املعلمون الفلسطينيون يف خططهم الدراسية وفق تصنيف "بلوم" ابستخدام عينة من معلمي  املستوايت العقلية اليت يراعيها
 حمافظة قلقيلية يف الضفة الغربية.

 يقــــة واإلجراءاتالطر
 منهج البـــحث    

مـن انحيـة، واملنهـج التحليلـي مـن ملتوسطـات، والنســب املئويــة استخـدم فـي هـذه الدراسـة املنهـج الوصفـي حلسـاب ا
، (One-way Repeated Measure Designحتليـل التبايـن األحـادي للمقيـاس املعـاد ) ابستخدامانحيـة أخـرى 

( ملتغري بعدة مستوايت، حىت إذا ما أظهر One-way Analysis Of Varianceاألحــادي )ـل التبايــن وحتلي
.( فأحسن، فسيجرى حتليل التباين الالحق ٠٥=  αعلى مستوى ) إحصائية ال التحليلني داللةك)ف( العام يف  اختبار

(Post-hoc Analysis of Varianceابستخدام اختبار "سيداك" يف حالة )  حتليل التباين للمقياس املعاد، واختبار
 "شيفيه" يف حالة حتليل التباين األحادي، وذلك لتحديد مكان الداللة اإلحصائية.  

 جمتمــع الدراســة  

( ٣٣( مدرسة حكومية أساسية واثنوية، منها )٨١جمتمع الدراسة هو مجيع مدارس حمافظة قلقيلية والبالغ عددها )
( ١٤٥٨( مدرسة خمتلطة للجنسني، وعدد املدرسني يف هذه املدارس )٢٢مدرسة لإلانث، و) (٢٦ور، و)كمدرسة للذ 

 ( معلمة.  ٨١٩( معلما، و)٦٣٩منهم )
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 عينــة الدراســة    

( ٤٥٠( مدرسة و)٢٠( من اجملتمع األصل بواقع )Simple Random Sampleسحبت عينة عشوائية بسيطة )
ان منها كاليت اعتمدت يف حتليل النتائج،   ( استبانة، هي٤٠٠الدراسة، فرجع منها )معلما ومعلمة، وزعت عليهم استبانة 

  أجاب عليها معلمات.   استبانة( ٢٢٦أجاب عليها معلمون، و) استبانة( ١٧٤)

 أداة الدراســة  

عه أهداف تكونت فقراهتا من مفاتيح الكلمات اليت ميكن أن يستخدمها املعلم لدى وض استبانةانت أداة الدراسة ك
"بلوم".  وقد اعتمدت الباحثة يف اشتقاق هذه الكلمات املفتاحية على كس املستوايت العقلية وفق تصنيف الدروس وتع

 ,www.bloom's Forehand)األدب التبوي يف اللغة اإلجنليزية املنشور يف نظام "إريك" وبعض املراجع األخرى 

2005; Johnson, 1979;)  والتعليم )دروزه،  هتا التدريسية والتبوية والبحثية يف علمي التعلمواعتمدت أيضا على خرب
التايل: مستوى ك( موزعة  Key wordsلمات األهداف)كمن ستة مستوايت ملفاتيح   االستبانة(. وهبذا تكونت ٢٠٠١

( ١٤يف ) لمة مفتاحية، ومستوى التطبيق وجاءك( ١٣وجاء يف ) لمة مفتاحية، ومستوى الفهمك( ١٣ر وجاء يف )كالتذ 
لمة مفتاحية، واملستوى ك( ٢٢يب )كلمة مفتاحية، ومستوى الت ك( ٢٠لمة مفتاحية، ومستوى التحليل وجاء يف )ك

( فقرة اشتملت ٩٨) االستبانةلمة مفتاحية، وهبذا ليصبح عدد فقرات ك( ١٦األخري أال وهو مستوى التقومي وجاء يف )
على معظم الكلمات املفتاحية اليت ميكن أن يصيغ املعلم يف ضمنها أهدافا معرفية وفق تصنيف "بلوم" )انظر ملحق رقم 

( ليدل على عدم ١(. بنيت فقرات االستبانة على غرار مقياس "ليكرت" ذي اخلمسة أوزان حبيث أعطي وزن )١
( ليدل على ندرة استخدام ٢األهداف املعرفية يف خطته الدراسية، ووزن ) استخدام املعلم للكلمة املفتاحية لدى وضعه

( ليدل على ٥( ليدل على غالبية استخدامه هلا، ووزن )٤( ليدل على وسطية استخدامه هلا، ووزن )٣املعلم هلا، ووزن )
 دميومة استخدامه ملفتاح الكلمة.  

ر، أنثى(، كات شخصية تسأل املعلم عن جنسه )ذ معلوم ، فكان عبارة عن صفحةاالستبانةأما اجلزء الثاين من 
لية جمتمع متوسطة أو ما يعادهلا، بكالوريوس، ماجستري فأعلى(، وختصصه العام فيها كادميية )كومستوى شهادته األ

ثر(، كسنة فأ ٢٠، ١٩-١٥، ١٤-١٠، ٩-٥، ٤-١)علمي، أديب(، وسنوات خدمته يف سلك التبية والتعليم )
ليمية اليت يدرس فيها )أساسية، اثنوية، أساسية واثنوية معا(، وعدد الدورات التأهيلية اليت التحق هبا يف واملرحلة التع

  ثر(.   كدورات فأ ١٠دورات،   ١٠-٦دورات فأقل،  ٥موضوع صياغة األهداف وأساليب التدريس ) 

   االستبانةصدق 

للهدف الذي وضعت من أجله، أال وهو التعرف  د من صدق االستبانة ومدى مالءمتهاكعلى التأعملت الباحثة 
يف صورهتا  االستبانةعلى مدى مراعاة املعلم ملستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية يف خطته الدراسية، وذلك أبن عرضت 

ل من حمافظات انبلس، وطولكرم، وقلقيلية، وجنني الذين يدرسون موادا كلى عينة عشوائية من املعلمني يف  املبدأية ع
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( ٣٨هجية خمتلفة، ويدرسون يف صفوف ومراحل دراسية متنوعة: أساسية، واثنوية، وأساسية واثنوية معا، بلغ عددها )من
توراه يف جمال التبية والتعليم: اثنني كمن زمالئها الذين حيملون شهادة د معلما ومعلمة؛ وعرضتها أيضا على ثالثة حمكمني 
انت مفاتيح كت من اجلميع أن حيكموا فيما إذا  لم نفس تربوي، وطلبمنهم ختصص أساليب التدريس، وواحد ختصص ع

تعكس املستوايت العقلية الستة اليت تكلم عنها بلوم يف تصنيفه لألهداف  االستبانةالكلمات اليت جاءت يف فقرات 
تعديل ما يرونه املعرفية، وذلك بعد أن زودهتم بتعريف لكل مستوى من املستوايت، مث طلبت منهم إضافة، أو حذف، أو 

 مناسبا.  

ت من احملكمني وحللت ردود فعلهم، وجدت أن هناك عددا ال أبس به من الكلما االستبانةوبعد أن مجعت الباحثة 
انت كك فقد  لمات مفتاحية أخرى أضيفت، وأخرى حذفت منعا للتكرار، وما عدا ذلكاملفتاحية أجري عليها تعديل، و 

ملعظم الكلمات املفتاحية للمستوايت العقلية الستة اليت ميكن أن  االستبانةية فقرات معظم الردود إجيابية تشيد بشمول
 التعديالتيضع أهدافه التعلمية يف خطته الدراسية. وبناء على مالحظاهتم فقد أجريت  تتاود إىل ذهن املعلم وهو

( بعد أن  ١٣مستوى الفهم، ) ، ويف(١٦ان )ك( بعد أن  ١٣ر )كيف مستوى التذ  االستبانة، وأصبح عدد فقرات الضرورية
(، ويف ٢٣ان )ك( بعد أن  ٢٠(، ويف مستوى التحليل )١٧ان )ك( بعد أن  ١٤(، ويف مستوى التطبيق )١٥ان )ك

  ( فقرة.  ١٧ان )ك( بعد أن  ١٦( فقرة، ويف مستوى التقومي )٢٢ان سابقا )كما  كيب بقي عدد الفقرات  كمستوى الت 

   االستبانةثبات 

(. يف حني  ٩٧.٠رونباخ ألفا"، فكان )ر=كابستخدام معادلة " االستبانةلثبات الكلي جلميع فقرات حسب معامل ا
(، وفقرات مستوى ٨٣.٠(، وفقرات مستوى الفهم )ر = ٧٨.٠ر )ر = كمعامل الثبات لفقرات مستوى التذ  انك

(، وفقرات ٩٢.٠ر = يب )ك(، وفقرات مستوى الت ٩٠.٠(، وفقرات مستوى التحليل )ر = ٨٩.٠التطبيق )ر = 
وثباهتا أيمنان احلد املطلوب للثقة  االستبانة(. ويف ضوء ما تقدم ترى الباحثة أن صدق ٩١.٠مستوى التقومي )ر = 

 بنتائج الدراسة.  

 اإلجـــراءات  

ربية، اتصلت الباحثة مبديرايت التبية والتعليم يف حمافظات طولكرم وجنني وقباطية وانبلس وقلقيلية يف الضفة الغ
فتجاوب منهم ابلسرعة املناسبة مدير تربية وتعليم حمافظة قلقيلية، فوقع عليها االختيار. وبناء على ذلك أرسلت الباحثة 
خطاب إىل مدير التبية والتعليم يف احملافظة أخربته فيه هبدف الدراسة وطلبت منه السماح بتوزيع استبانة الدراسة على 

تسحب بطريقة عشوائية من خمتلف الصفوف واملراحل التدريسية، فوافق مشكورا، وبناء على عينة من املعلمني واملعلمات 
قيلية يطلب منهم التعاون س التابعة ملديريته يف حمافظة قلتاب خاص إىل مدراء املدار كم مدير التبية والتعليم بتوجيه  ذلك قا

ان ذلك يف الفصل الثاين من كعليمات اليت جاءت فيها، و يد ابلتوتعبئتها من قبل املعلمني، مع التق االستبانةيف توزيع 
وفق العينة  االستباانتم(. وبعد أسبوعني، قامت الباحثة بتزويد املديرية ابلعدد املطلوب من ٢٠٠٩العام الدراسي )

ها وإعادهتا يف ـ إبرساهلا إىل املدارس عن طريق الربيد، ومجع مشكورين( معلما ومعلمة، وقاموا من انحيتهم ـ ٤٥٠احملددة )
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( استبانة، حللت نتائجها ٤٠٠انت )كبعد استالم االستباانت الراجعة و مدة استغرقت ثالثة أسابيع من اتريخ التوزيع. و 
 (. SPSS) االجتماعيةابستخدام برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم 

 النتائـــــــــــج  

اإلحصاء التحليلي اترة أخرى، فقد توصلت الدراسة بعد أن عوجلت البياانت ابستخدام اإلحصاء الوصفي اترة، و 
 إىل النتائج التالية:  

أن املعلمني يراعون  االستبانةأفراد العينة على مجيع فقرات  الستجاابتأظهرت املتوسطات، والنسب املئوية   .1
ان متوسط إجابتهم على فقرات ك ث، حي(%٨.٨٠مستوايت "بلوم" يف ختطيطهم للدروس بنسبة بلغت )

( نقطة من أصل مخس نقاط وفق ٠٤.٤مستوايهتا الستة )م =  اليت عكست أهداف بلوم املعرفية يف ستبانةاال
مقياس "ليكرت". وهبذه النتيجة نكون قد أجبنا على السؤال األول من أسئلة الدراسة أال وهو: "إىل أي مدى 

 خطيط للمادة الدراسية؟"يراعي املعلم مستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية لدى قيامه بعملية الت

ثر األهداف كمستوايت األهداف املعرفية، أن أ ل مستوى منكهرت متوسطات إجابة املعلمني على  أظ  .٢ 
(، يليها ١٧.٤ر واملعرفة حيث بلغ متوسطها )م = كانت أهداف التذ كعوهنا يف أثناء ختطيطهم للدروس،  اليت يرا

(، فأهـداف التطبيـق )م = ٠٨.٤(، فأهـداف التحليـل )م = ١٤.٤على التوايل أهداف الفهم واالستيعاب )م= 
، ١( )انظر اجلدول رقم ٩١.٣(، وآخرها أهداف التقومي )م = ٩٧.٣)م =  يـبك(، فأهـداف الت ٠١.٤

 (. ١والشكل رقم 

اعيها املعلم ملستوايت الستة ير "أي من اأسئلة الدراسة أال وهو: وهبذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال الثاين من 
 ؟". ثر من غريها يف خطته التدريسيةكأ

ستوايت "بلوم" لألهداف مل ، واالحنراف املعياري، والنسبة املئوية ملدى مراعاة املعلمنياملتوسط احلسايب (:١جدول )
 كل، ولكل مستوى من املستوايت الستة على حده.  كاملعرفية  

 الرقم املستوى سط احلسايباملتو  املعياري االحنراف مدى املراعاة الرتتيب

 ١ ر واملعرفةكالتذ  ٤.١٧ ٠.٤٤ ٨٣.٤% األول

 ٢ الفهم واالستيعاب ٤.١٤ ٠.٤٨ ٨٢.٨% الثاين

 ٣ التطبيق ٤.٠١ ٠.٥٤ ٨٠.٢% الرابع

 ٤ التحليل ٤.٠٨ ٠.٥١ ٨١.٦% الثالث

 ٥ يبكالت  ٣.٩٧ ٠.٥٧ ٧٩.٤% اخلامس

 ٦ التقومي ٣.٩١ ٠.٥٩ ٧٨.٢% السادس
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 الرقم املستوى سط احلسايباملتو  املعياري االحنراف مدى املراعاة الرتتيب

 املستوايت الستة ٤.٠٤ ٠.٤٣ .٨٠.٨% 

   

 
 ( : متوسطات املستوايت العقلية اليت يراعيها املعلمون لدي وضعهم اهلداف املعرفية يف خططهم2)شكل 

 يف رسم بياين الدراسية معرب عنها

( فرقا One-Way Repeated Measure Analysisأظهر حتليل التباين األحادي للمقياس املعاد ) .٣
( )انظر ٠٠٠١.٠=  α،  ٣٤.٢٥( = ٣٩:٥إحصائيا يف مراعاة املعلمني ملستوايت بلوم األهداف املعرفية الستة )ف )

   (.٢اجلدول رقم 

بني اجملاالت  ر حتليل التباين األحادي متعدد القياسات املتكرر، لفحص داللة الفروقنتائج اختبا: (٢جدول )
 الست.  

 قيمة ولكس المبدا درجة حرية البسط درجة حرية املقام Fقيمة  مستوى الداللة

*٠.٧٥٧ ٥ ٣٩٥ ٢٥.٣٤٩ ٠.٠٠٠١ 

 (.  ٠٥.٠= α                            إحصائي ا  عند مستوى الداللة ) * دالة

سيداك" يف حتليل التباين الالحق للمقياس املعاد، لتحديد مكان الداللة اإلحصائية، فقد ولدى استخدام اختبار "
 ( فأحسن:  ٠٥.٠= αأظهر النتائج التالية عند مستوى )
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ل من أهداف التطبيق، والتحليل، كر، و كتذ داف الوجود فروق ذات داللة إحصائية يف مراعاة املعلمني أله -
 ر، دون الفهم.  كاف التذ يب، والتقومي، ولصاحل أهدكوالت 

يب، كل من أهداف التطبيق، والت كاة املعلمني ألهداف الفهم، و عوجود فروق ذات داللة إحصائية يف مرا -
 والتقومي، ولصاحل أهداف الفهم، دون التحليل. 

 اف التحليل، والتقومي،من أهد لكلة إحصائية يف مراعاة املعلمني ألهداف التطبيق، و وجود فروق ذات دال -
 يب. كولصاحل أهداف التحليل، دون الت 

يب، والتقومي ، كأهداف الت  ل منكلة إحصائية يف مراعاة املعلمني ألهداف التحليل، و وجود فروق ذات دال -
 ولصاحل أهداف التحليل. 

يب ومتوسط ومتوسط أهداف كوسط مراعاة املعلمني ألهداف الت بني متفروق ذات داللة إحصائية عدم وجود  -
 (. ٣)انظر اجلدول رقم التقومي 

ذات داللة إحصائية يف  وهبذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة أال وهو "هل هناك فروق
 مراعاة املعلم ملستوايت األهداف بعضها عن بعض؟  

 املعرفية.   افدنتائج اختبار "سيداك" للمقارانت الثنائية البعدية بني املستوايت الست لأله (:٣دول )ج

 التطبيق التحليل يبكالرت  التقومي
الفهم 

 واالستيعاب

ر كالتذ 
 واملعرفة

 املستوى

 ر واملعرفةكالتذ   ٠.٠٣٣ ٠.١٦٥* ٠.٠٩٥* ٠.٢٠٤* ٠.٢٦٣*

 الفهم واالستيعاب   ٠.١٣٢* ٠.٠٦٢ ٠.١٧١* ٠.٢٣٠*

 التطبيق    -٠.٠٧٠* ٠.٠٣٩ ٠.٠٩٨*

 التحليل     ٠.١٠٩* ٠.١٦٨*

 يبكالت       ٠.٠٥٩

 التقومي      

 (.  ٠٥.٠إحصائيا عند مستوى ثقة ) * دالة

ملستوايت مراعاة املعلمني  ( فرقا ذا داللة إحصائية يفANOVA One-Wayأظهر حتليل التباين األحادي ). 4
(.  ولدى ٠٠٨.٠=  α، ٩٤.٤( = ٣٩٧:٢ون فيها )ف )                                عتبار املرحلة التعليمية اليت يدر ساببلوم لألهداف املعرفية 

يراعون مستوايت بلوم  أظهر أن معلمي املرحلة الثانوية، فقد ة اإلحصائيةان الداللاستخدام اختبار "شيفيه" لتحديد مك
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( ٠٤.٠=αيب )ك(، والت ٠٣.٠=αوالتحليل ) (، ٠٣.٠=α(، والتطبيق )٠٤.٠=αاملعرفية املتعلقة ابلفهم ) لألهداف
ر كاة مستوى التذ عائية يف مراصاسية هلا، ومل خيتلفوا فيما بينهم بداللة إحة األسرحلبشكل أفضل من مراعاة معلمي امل

(α=ومستوى التق١٢.٠ )( وميα=٤( )انظر اجلدول رقم ٠٨.٠ .) 

أظهر حتليل التباين األحادي فرقا ذا داللة إحصائية ابعتبار عدد الدورات التدريبية اليت يلتحق هبا املعلم واملتعلقة . 5
(. ولدى استخدام اختبار "شيفيه" ٠٢.٠=  α، ٧٣.٣( = ٣٩٧:٢بوية وأساليب التدريس، )ف )بوضع األهداف الت 

ر ك( راعوا أهداف التذ ١٠-٦لتحديد مكان الداللة اإلحصائية، فقد وجد أن املعلمني الذي التحقوا بعدد دورات من )
(α=( وأهداف الفهم )٠٤.٠α=بشكل أفضل من الذين التحقوا بدورة إىل٠٠٦.٠ ) س دورات، أو الذين التحقوا مخ
( بشكل ٠٠٤.٠=αثر من عشرة دروات، فقد راعوا أهداف التطبيق )كأما الذين التحقوا أب دورات.ثر من عشرة كأب

 ن التحقوا بدورة إىل مخس دورات، فقد راعوا أهداف التحليلأفضل من الذين التحقوا أبقل من عشرة دورات. أما الذي
(α =بشكل أفضل من الذ٠١.٠ )( يف حني مل خيتلف كفأ – ١٠( أو من )١٠-٦ين التحقوا بعدد دورات من ،)ثر
( ابعتبار عدد الدورات اليت التحقوا ٧٨.٠=α(، وأهداف التقومي )١٦.٠=αيب )كملعلمون يف مراعاهتم ألهداف الت ا

 هبا. 

يف مراعاة املعلمني ملستوايت  يف حني مل يظهر حتليل التباين األحادي ـ من انحية أخرى ـ فرقا ذا داللة إحصائية. 6
(، أو مستوى الشهادة ٥٤.٠= α"بلوم" لألهداف املعرفية لدى ختطيطهم للمادة الدراسية ابعتبار عامل اجلنس )

(، أو سنوات اخلربة يف سلك التبية والتعليم ١٢.٠= αختصصهم فيها: علمي أو أديب ) (، أو٤٣.٠= αادميية )كاأل
(α =مرة أخرى ٤ انظر اجلدول رقم( )٧٦.٠ .) 

وهبذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال الرابع واألخري من أسئلة الدراسة أال وهو: "هل خيتلف املعلمون يف مراعاهتم 
الية: اجلنس، ومستوى الشهادة ملستوايت بلوم لألهداف املعرفية يف خططهم الدراسية بداللة إحصائية ابعتبار املتغريات الت

 ص العام فيها، واملرحلة التعليمية، وعدد الدورات التدريبية، وسنوات اخلدمة؟" ادميية، والتخصكاأل
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املتغريات املستقلة  نتائج حتليل التباين األحادي ملدى مراعاة املعلم ملستوايت األهداف املعرفية وفق (:٤جدول )
 املدروسة.  

 مستوى

 الداللة

 اإلحصائية

اختبار 
 ف

 درجات

 احلرية

MS 

متوسط 
جمموع 

 ربعاتامل

SS 

جمموع 
 املربعات

 االحنراف

 املعياري
 العدد املتوسط

 مستوى املتغري

 املدروس

 املتغري

املستقل 
 املدروس

 ركذ  ١٧٤ ٤.٠٢ )٠.٤٥( ٠.٠٧ ٠.٠٧ ١:٣٩٨ ٠.٣٦ ٠.٥٤
 اجلنس

 أنثى ٢٢٦ ٤.٠٥ )٠.٤٢(     

٥٣ ٤.٤ )٠.٤٣( ٠.٣١ ٠.٠.١٥ ٢:٣٩٧ ٠.٨٣ ٠.٤٣ 
لية جمتمع ك

 متوسطة

 مستوى

 دةالشها

 بكالوريوس ٣٢٠ ٤.٥ )٠.٤٣(     
 ادمييةكاأل

 ماجستري فأعلى ٢٧ ٣.٩٣ )٠.٤٥(     

 التخصص العام علمي ١٣٨ ٤.٠٨ )٠.٤٠( ٠.٤٣ ٠.٤٣ ١:٣٩٨ ٢.٣١ ٠.١٢

 أديب ٢٦٢ ٤.٠١ )٠.٤٥(     
يف الشهادة 

 ادمييةكاأل

 يميةاملرحلة التعل أساسية ١٨٧ ٣.٩٨ )٠.٤٦( ١.٨٣ ٠.٩١ ٢:٣٩٧ ٤.٩٤ ٠.٠٠٨*

 اثنوية ١٣٢ ٤.١٣ )٠.٤٠(     
 اليت

 يدرس فيها

     )٨١ ٤.٠٣ )٠.٤٠ 
أساسية واثنوية 

       مع ا  
 املعلم

 عدد الدورات ١ - ٥ ٢٥٠ ٤.٠١ )٠.٤٣( ١.٣٩ ٠.٦٩ ٢:٣٩٧ ٣.٧٣ ٠.٠٢*

 التأهيلية ٦ - ١٠ ١١٩ ٤.١٢ )٠.٤٦(     

     )٣١ ٣.٩٢ )٠.٣١ 
 ثر منكأ

١٠ 

يف األهداف 
وأساليب 

 سالتدري

 سنوات اخلربة ١ - ٤ ١٣٥ ٤.٠٣ )٠.٤٢( ٠.٣٥ ٠.٠٨ ٤:٣٩٥ ٠.٤٦ ٠.٧٦

 يف سلك التبية ٥ - ٩ ١١٢ ٤.٠٧ )٠.٤١(     

     )١٠ - ١٤ ٧٦ ٤.٠٣ )٠.٥١ 

 ١٥ - ١٩ ٣٦ ٣.٩٦ )٠.٣٦(      والتعليم

 ثركسنة فأ ٢٠ ٤١ ٤.٠٦ )٠.٤٤(     
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 مناقشــة النتـــائج والتوصيات  

ان املعلم الفلسطيين متمثال يف العينة املدروسة يراعي مستوايت كهذه الدراسة التعرف فيما إذا   منان اهلدف ك

ثر كة أي من هذه املستوايت يراعيها أ"بلوم" لألهداف املعرفية بشكل عام لدى قيامه ابلتخطيط للمادة الدراسية، مث معرف

ولدى استخدام اإلحصائيات املناسبة، يب، أم التقومي! كأم الت  أم التطبيق، أم التحليل،ر، أم الفهم، كمن غريها، أهي التذ 

(، وهذا يدل أن املعلم على وعي %٨.٨٠فقد بينت النتائج أن املعلم يراعي مستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية بنسبة )

ت متوسطات وعندما فحصأبمهية التخطيط لتنمية مستوايت عقلية خمتلفة لدى الطالب وأال يقتصر على واحد منها. 

مع التتيب اهلرمي الذي  ل مستوى من املستوايت العقلية اليت خيططون لتنميتها، فقد وجد أهنا تنسجمكأدائهم على  

يب، كلفهم، فالتحليل، فالتطبيق، فالت ر، يليها على التوايل نسبة اكانت أعلى نسبة ملستوى التذ كوضعه "بلوم": حيث  

( بشكل أعلى من متوسط التطبيق %٦.٨١ان متوسطه )م= كى التحليل الذي  ، وابستثناء مستو فالتقومي، وابلتايل

(، فإن النتائج تتفق مع ترتيب "بلوم" اهلرمي للمستوايت العقلية، ٠٥.٠=α( وبفرق له داللة إحصائية )%٤.٧٩)

 واملساحة اليت خصصها لكل منها.  

األهداف التعلمية وفق تصنيف "بلوم" اليت وجدت أن  هـذه النتائـج تتفـق مـع معظـم الدراسـات السابقـة التـي حللـت

التطبيق، والتحليل، أو كثر من املستوايت املتوسطة  كر والفهم، أكالتذ كلتعلم  معظم املعلمني يراعون املستوايت الدنيا من ا

؛ و   ٢٠٠٠؛ مطاوعه، ٢٠٠٣؛ محادين، ٢٠٠٤؛ معيقل، ٢٠٠٧؛ عابدين، ٢٠٠٩يب، والتقييم )جعافره، كالت كالعليا  

Lord & Baviskar, 2007; Wang & Farmer, 2008 إال أن امللفت للنظر يف الدراسة احلالية أن املعلم ،)

لرغم من الفلسطيين ـ متمثال يف العينة املدروسة ـ يراعي املستوايت العقلية الستة بنسب متقاربه قاربت الثمانني ابملئة على ا

وقد تفسر هذه النتيجة يف أن املعلم الفلسطيين حياول أن يظهر نفسه أبن ل مستوى وآخر. كوجود داللة إحصائية بني  

ئج الدراسات السابقة يعي أمهية أن ينمي مجيع املستوايت العقلية ابلدرجة نفسها وأال يغفل عن أي منها، مع العلم أن نتا

يب، كالتطبيق، والتحليل، والت كايت العليا  ر والفهم، واملستو كالتذ كاعاة املعلمني للمستوايت الدنيا  بريا بني مر كأظهرت فرقا  

 ( ـ على سبيل املثال ـ حيث وجد أن٢٠٠٧يف دراسة "عابدين" ) جليا وهذا ما ظهرر والفهم. كوالتقومي إىل صاحل التذ 
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انت نسبة مراعاة مستوى التحليل ك(، يف حني  %٣.٤٧(، والفهم )%٨.٤٠انت )كر  كنسبة مراعاة املعلم ألهداف التذ 

 Ijaiyaأاليب" ) ذلك احلال يف  دراسة "إجااي وك(. و %٢.٢(، ومستوى التقومي )%٨.١يب )كومستوى الت (، %١.٥)

& Alabi, 2010( حيث وجدا أن )انت على ك( %٩.٥٦ر، و)كانت على مستوى التذ ك( من األسئلة  %١.٣١

( %٤.٠لتحليل و)( على مستوى ا%٨.٤انت على مستوى التطبيق، و)ك( فقط  %٠.٤مستوى الفهم، يف حني أن )

( على مستوى التقومي، ومل يظهر مثل هذا التفاوت يف نسب املستوايت العقلية يف %٨.٢يب، و)كعلى مستوى الت 

ر، يليه مستوى الفهم كأظهرت بفرق إحصائي أن مستوى التذ الدراسة احلالية، ومع هذا، وما دامت نتائج الدراسة احلالية 

يب، والتقومي، فإن كالتحليل، والتطبيق، والت كوسطات املستوايت العقلية األخرى  تقد حظيا أبعلى املتوسطات مقارنة مب

انوا عراب أم أجانب، واملتجلي يف كم على املستوايت العقلية، سواء أيزهكتوجه املعلمني واحد يف درجة تر  هذا يدل على أن

 يب، والتقييم.  كالتحليل، والت كلعليا  ثر من املستوايت اكر، والفهم أكالتذ كالتعلم   تنمية املستوايت الدنيا من

ثر من املتوسطة، أو العليا؛ حيث أهنم كلدنيا من التعلم، أيز املعلمني على املستوايت اكوقد يكون هناك تربير يف تر 

ثري من احلقائق واملفاهيم واملبادئ واإلجراءات اليت جيب على الطالب حفظها كعلى   حتتويمطالبون بتدريس مناهج 

ر كرب املساحات لكل من التذ كان قد خصص أكممن انحية أخرى فإن "بلوم" نفسه  هذا من انحية، و ها. من والتمكن

وال يب، والتقييم، وذلك إمياان منه أبن العقل البشري جيب أن يقوم أكلفهم، والتطبيق، والتحليل، والت والفهم، يليها تنازليا ا

ا إىل مستوايت عقلية ستطيع أن يعاجلها فيما بعد بصيغ خمتلفة وحيوهلرته وفهمها، لكي يكحبفظ املعلومات وخزهنا يف ذا 

رها يقابل رصيد شخص يف ك                              أن  خزن املعلومات يف الدماغ وتذ كيب، والتقومي، و كيل، والت التطبيق، والتحلكأعلى منها  

التملك، كيريد،  ق حاجاته األخرى وشراء ما مصرف مايل، فإن مل يكن يف البنك رصيدا، فال يستطيع الشخص أن حيق

ومع هذا، فيجب على املعلم أال يقف عند تنمية  ملختلفة ذات املستوايت املختلفة.والسفر، والزواج وغريها من املشاريع ا

ر كثر تعقيدا من التذ كعلومات على مستوايت عقلية عليا أيف يعاجلون املكدنيا، وإمنا عليه أن يدرب طلبته  املستوايت ال

"وانـج و  إن هـذا مـا أوصـى بـه بعـض الباحثيـن أمثـاليبهـا، وتقوميهـا. كلى تطبيقها، وحتليلها، وتر رهبم عأن يدكوالفهم،  

( عندما وجد أن املعلمني يف برامج التعليم املستمر يف اجلامعات الصينية ما زالوا Wang & Farmer, 2008)فارمـر" 
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يفية كحلقات دراسية تدرب املعلمني على  عليا، فاقتح بعقد يدرسون بطريقة تنمي املستوايت الدنيا من التفكري دون ال

بعملية تنمية التفكري الناقد لدى الطالب واملستوايت العليا من التفكري عن طريق إاتحة الفرصة له أن ينخرط مباشرة 

 رب.  كالتعلم، وحبرية وانفتاح أ

ليات العلوم يف كاملعلمني يف  ( Lord & Baviskar, 2007ذلك هذا ما أوصى به "لورد وابفيسكار" )كو 

اجلامعات األمريكية أن يستخدموا يف اختباراهتم أسئلة تستثري العمليات العقلية العليا ـ اليت تكلم عنها بلوم ـ وليس فقط 

املستوايت الدنيا؛ ألن املستوايت العليا من األسئلة من شأهنا أن حتفز الطالب على الدراسة بطريقة تنمي عنده هذه 

ك لوصف الطرائق إال أن مزيدا من الدراسات املستقبلية مستحب يف هذا اجملال، وذل ايت العليا من التفكري.املستو 

تدريسية اليت من شأهنا أن تنمي املستوايت العليا من التعلم وليس فقط الدنيا، إذ ال يكفي أن خيطط املعلم لتنمية ال

م( ١٩٩٧شأهنا أن تنمي هذه املستوايت. أنظر: دروزه )دروزه، مستوايت عقلية عليا، وإمنا عليه أن يدرس بطريقة من 

 للتعرف على بعض هذه االستاتيجيات.  

جنس كعرفية ومتغريات أخرى ذات عالقة  أما فيما يتعلق ابلعالقة بني مراعاة املعلم ملستوايت "بلوم" لألهداف امل

التعليمية اليت يدرس فيها، وعدد الدورات التدريبية اليت  ادميية، وجمال ختصصه فيها، واملرحلةكاملعلم، ومستوى شهادته األ

يلتحق هبا، وسنوات خدمته يف سلك التبية والتعليم، فقد وجدت الدراسة احلالية عالقة ذات داللة إحصائية مع متغري 

يب، كوالتحليل، والت لفهم، والتطبيق، املرحلة التعليمية ولصاحل معلم املرحلة الثانوية وخاصة فيما يتعلق بتنمية مستوى ا

ة يف أن معلم املرحلة الثانوية حريص أن جيعل الطالب الذي يبلغ السابع جيوقد تفسر هذه النتأو التقومي.  ركدون التذ 

ثر من معلم املرحلة األساسية، كيبه، أكا يتعلمه، وتطبيقه، وحتليله، وتر عشر أو الثامن عشر من عمره قادرا على أن يفهم م

على اجتياز امتحان الثانوية العامة الذي فيه تقريرا ملصريه، وإلميانه ـ من انحية أخرى ـ أن  لطالبوذلك لكي يعد ا

ثر من طالب كيب، وتقومي أكية العليا من تطبيق، وحتليل، وتر الطالب أصبح يف عمر يستطيع معه أن يستخدم قدراته العقل

ر والتقومي، كمل خيتلفا يف تنمية مستويي التذ  لة األساسية والثانويةإال أن امللفت للنظر هو أن معلم املرحاملرحلة األساسية. 

ة يف أن املعلمني بغض النظر عن املرحلة التعليمية اليت يدرسون فيها، فهم مطالبون ـ ابلدرجة األوىل ـ نتيجوقد تفسر هذه ال
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مهارة كة نفسها بتنمية القدرات العليا،  جر، وغري مطالبني ابلدر كة يف التعلم أال وهي احلفظ والتذ بتنمية القدرات األساسي

من انحية حبفظ ما جاء يف املنهاج وتعلمه. أهنم ينظرون إليها على أهنا من املهارات الثانوية إذا ما قورنت كالتقومي، و 

الطالب  ز على التقييم والتثمني وغريها.. لعدم عالقتها مباشرة مبا يدرسهكناهج الدراسية نفسها اندرا ما تر أخرى فإن امل

 السابق(.   ٤من معرفة ومعلومات، إال أن مزيدا من الدراسات مستحب يف هذا اجملال )ارجع إىل جدول رقم 

داللة إحصائية بني عدد الدورات اليت يلتحق هبا املعلمون يف  ذات من انحية أخرى، وجدت الدراسة احلالية عالقة

ما  تراوححيث وجدت أن الذي التحق بعدد معقول من الدورات  أثناء اخلدمة وبني مراعاهتم ملستوايت بلوم لألهداف،

ثر كل من ست دروات، أو الذي التحق أبان أفضل يف مراعاته ملستوايت األهداف من الذي التحق أبقك( ١٠-٦بني )

لعليا  أما ابلنسبة للمستوايت ا  ر، والفهم.كالتذ كته للمستوايت الدنيا من التفكري  من عشرة دورات، وخاصة عند تنمي

ن الذي التحق ثر مراعاة هلذا املستوى مكان أكثر،  كسة أن الذي التحق بعشرة دورات فأالتطبيق، فقد وجدت الدراك

ن ثر للقيام هبذا العمل. وبشكل عام، فإكفي ومدرب أكة مستوى التطبيق حيتاج إىل معلم  أن تنميكبدورات أقل عددا، و 

الدورات التدريبية للمعلم ساعده على تنمية املستوايت العليا من التعلم،  لما زاد عددكما يستشف من هذه النتائج، أنه  

  ر، والفهم )انظر اجلدول السابق نفسه مرة أخرى(.  كالتذ كمله على تنمية املستوايت الدنيا  لما قل اقتصر عكنه  يف حني أ

 التوصيــــات  

   بناء على ما توصلت له الدراسة من نتائج، توصي الباحثة ما يلي:

رب كدروس مع إعطاء اهتمام أضرورة مراعاة املعلم ملستوايت "بلوم" لألهداف املعرفية مجيعها لدى ختطيطه لل .1

والتقومي، ملا هلذه املستوايت من أمهية يف تنمية التفكري الناقد واملبدع  يب،كالتطبيق، والت كللمستوايت العليا  

 واخلالق لدى الطالب.  



   رس حمافظة قلقيلية لـ ......""درجة مراعاة املعلمني يف مدا     0622

  ـ ٢٠١١(، ١٠)٢٥جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم االنسانية(، جملد 

انت شاملة كاألهداف اليت يضعوهنا وفيما إذا  ضري املعلمني من حيث مستوايت إجراء دراسة تفحص دفاتر حت .2

ملستوايت "بلوم" الست، إذ أن هناك فرقا بني ما يظن املعلمون أهنم يقومون به، وما يسجلونه فعال يف دفاترهم 

 التحضريية. 

املختلفة وخاصة العليا اليت  ليةيفية التدريس بطريقة تنمي املستوايت العقكرورة عقد دورات تدرب املعلم على  ض .3

اشتملت عليها األهداف، إذ أن هناك فرقا بني ما يضعه املعلمون يف دفاترهم التحضريية من أهداف وبني ما 

 يدرسونه على أرض الواقع. 

ذلك يف العامل العريب كمني يف حمافظات الضفة الغربية، و سات مماثلة تستخدم عينات أخرى من املعلاإجراء در  .4

 أخذ صورة شاملة عن مستوايت األهداف اليت خيطط هلا املعلمون، وينفذوهنا على أرض الواقع.  هبدف
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