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  ملخص

  مستوياتيراعون  الفلسطينيونالمعلمون فيما إذا آان التحققآان الهدف من هذه الدراسة 
أي من هذه المستويات معرفة ثم  ،ة الدراسيةم للمادلألهداف المعرفية لدى تخطيطه" بلوم"

 أخذت عينة عشوائية بسيطة من معلمي ،  ولتحقيق هذا الغرض. أآثر من غيرهايراعونها
 ،ذآور) ١٧٤( منهم ،فردا) ٤٠٠( بلغت ومعلمات مدارس محافظة قلقيلية في الضفة الغربية

مفاتيح الكلمات  فقرة عكست) ٩٨(على  عليهم استبانة اشتملت عتوزو ،إناث) ٢٢٦(و
اإلحصاء عولجت بيانات الدراسة باستخدام  ."بلوم"وفق تصنيف  الست لمستويات العقليةل

 أن  التي أظهرتها هيالنتائج وآانت أهم ، واإلحصائ التحليلي تارة أخرى،الوصفي تارة
قد حظي و ،%)٨٠.٨ ( جيد جدالمعرفية بنسبةلألهداف ا" بلوم"المعلمين يراعون مستويات 

 ، مستوى الفهمله داللة إحصائية ـق  ـ وبفر يليه على التوالي،النسبمستوى التذآر بأعلى 
 ، التذآر والتحليل مستوييولم يظهر فرق إحصائي بين ،لتقويماف ، فالترآيب، فالتطبيق،التحليلف
مستويات يراعون الثانوية  المرحلة  معلميأن وجدت الدراسةآما .   والتقويمالترآيبال بين و
 ،له داللة إحصائية وبفرق ، من معلمي المرحلة األساسيةأفضلالمعرفية بشكل لألهداف " بلوم"
هذه راعوا  من ست إلى عشرة دورات  تراوحتالتحقوا بعدد دورات تأهيليةالذين أن و

هذا  .له داللة إحصائية وبفرق ،دورات عشرة  منأقلب من الذين التحقوا أفلضل  بشكلالمستويات
  .نتائج ضمن مناقشات وتوصيات لدراسات مستقبلية الحقةالجاءت و
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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         

  
  ةـــمقدم

 يتطلبوهذا  ،التخطيط للمادة الدراسية ،يقوم بها المعلم في المدرسةمن المهام الرئيسة التي 
وأهمها ـ آما يرى   ولعل أولها، وفق نماذج تصميم التعليم إجرائية وعمليةالقيام بعدة خطوات

 سلوآية ا أهدافأم ، تربوية عامةاالتعلمية سواء أآانت أهداف وضع األهداف علماء تصميم التعليم ـ
 اهتمام ولعل).  Dick & Carey, 1990, Gagne, Briggs, & Wager, 1992(خاصة 

 الطالبهتمامهم بتنمية عقل ايأتي من  التعلميةألهداف م لالمعلوضع علماء تصميم التعليم ب
 وذلك بهدف أنخالقا؛ ومبدعا ده ألن يكون إنسانا مفكرا محلال  وإعدا،بطريقة شاملة وتفكيره

 إذ أن وضع األهداف ، إلى أعلى المستوياتمارتقاء بهواإلبالشكل الصحيح مجتمعه ويخدم نفسه 
ار طرائق التدريس المناسبة وما المعلم على اختي يساعد هو الذيبطريقة شاملة وتكاملية التعلمية 

 سجمين بشكل ، واختبارات تقويمية، ومنشطات عقلية، وأنشطة تربوية،يتبعها من وسائل تعليمية
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ينمي تفكير من شأنه أن الذي  الصحيح يساعده على التدريس ومن ثم ، ويحققهاهذه األهدافو
 ،٢٠٠٨ ،دروزه(الحفظ  على مستوى التذآر وليس فقط ،مستوياته بجميع الطالب وعقله

 بعد  من عمل  ومن المعروف أن الهدف التربوي هو ما يتوقع من الطالب أن يقوم به).٢٠١٠و
 وظفهفي مجملها تدل على ما هي  والتي ، وما يظهره من سلوآات تدل على تعلمه،عملية التعلم

  ).Forehand, 2005 ،م٢٠٠١ ،دروزه(من عمليات عقلية وما فكر به 

 فقد ،التخمين ورتجاليةاإل عن ا بعيدمتكاملو وضع األهداف بشكل صحيحولكي تتم عملية 
الذاآرة والتي يجب على قوم بها التي تقلية تصنيفات تلخص العمليات الع  األوائلضع التربويونو

  وهو يعّدمنهاحتى ال يغفل عن أي وذلك  ،المعلم أن يراعيها لدى قيامه بعملية تصميم الدروس
 وهوالطالب إليها  يحتاج تعكس عمليات التفكير التي التصنيفات إذ أن هذه ، والتعليم للتعلمالطالب
  ).Forehand, 2005 ( آما أسلفنايتعلم

  " جيلفورد " تصنيف،هذا المجال التصنيفات التي وضعت في أوائلعل من ول
)Guilford, 1959(،بنيامين بلوم"  وتصنيف) "Bloom, 1956(، روبرت جانيه" وتصنيف" 

  .)Merrill, 1983" (ميرل" تصنيفو ،)Gagne et al., 1992 (الهرمي

 ،ي ابتكرت في هذا المجال عن جميع التصنيفات التربوية التالحديثلسنا بصدد هنا نحن و
نتناول سة س ولكننا في هذه الدرا، والتعليم تغص بالمعلومات التي تتكلم عنهاإذ أن آتب التربية

 معظمفي  واستخدامه ، وشموليتهعالمياالواسعة  نظرا لشهرتهبالذات؛ " بلوم"تصنيف 
  لم يسمع بتصنيفم في العال إذ ال يوجد مربي أو معلم، تقريبا العالميةالمؤسسات التربوية

التصنيفات المهتم ب فإن ، ومع هذا، التربويةألهداف صياغته للدى أو لم يستخدمه ،"بلوم"
 آتاب إجراءات في ،٢٠٠١ ،دروزه(" دروزه"  آتابإلى الرجوع اآلخرى يمكنهالتربوية 

  ).٣٨-١:   ص ص، الفصل الثالث،٣ ط،تصميم المناهج

م ٢٠٠١(التربوية آما جاء في آتاب دروزه  لألهداف "بلوم"تصنيف  فإن ،باختصارو
 لدى وضعهبعين االعتبار  المعلم يأخذهايجب أن يتكلم عن ثالثة مجاالت  )المرجع السابق نفسه

والمجال ) ٢ ،المجال المعرفي) ١:  هذه المجاالت هي.  األهداف التعلمية للمادة التي يدرسها
  .  والمجال الوجداني العاطفي) ٣ ،حرآي -النفس 

  Cognitive Objectives:  المعرفيالمجال   -١

معلومات ب تتعلق ذهنيةعقلية ومعرفة  الطالبويعرف بأنه ذلك المجال الذي يكتسب فيه 
.  ل العقل والتفكير وتشغيل الذاآرة التي تتطلب منه إعماالمعرفةونظريات وحقائق وغيرها من 

 وأن ،وأن يصمم ، وأن يقارن،وأن يفسر ، وأن يفترض، وأن يحلل،أن يقرأ الطالب: مثال
  .الخ من األهداف التي تندرج تحت النمط المعرفي اإلدراآي ...،يكتشف
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   Psychomotor Objectives:  المجال النفس حرآي  -٢

 وإجراءات عمليةحرآية مهارات  الطالبالمجال الذي يكتسب فيه ويعرف بأنه ذلك 
:  مثال.  توافقها مع الجهاز العصبي الحسيوغيرها من األعمال التي تتطلب استخدام العضالت و

 ، وأن يرسم، وأن يجري تجربة، وأن يطبع، وأن يزرع، وأن يعدو، وأن يعزف،أن يكتب الطالب
   . حرآي– من األهداف التي تندرج تحت المجال النفس الخ...  وأن يلون ، وأن يطرز،وأن يخيط

   Affective Objectives:   العاطفيالمجال الوجداني  -٣

 ، واالتجاهات، والمبادئ،األخالق الطالبويعرف بأنه ذلك المجال الذي يكتسب فيه 
العواطف والوجدانيات من األعمال التي تتطلب  وغيرها ، والجماليات،والروحانيات
 ، أن يتذوق، أن يفرح، أن يصدق، أن يحب، أن يتعاون، أن يحترم،أن يقّدر: مثال.  والروحانيات

  .الخ من األهداف التي تندرج تحت المجال الوجداني...  أن يغضب للحق ، أن يثّمن،أن يشعر

لألهداف " بلوم"مراعاة المعلم لمستويات  الدراسة الحالية التعرف على مدى آان هدفما ول
مفاتيح بعض مستويات و فإننا سنعطي تعريفا موجزا لهذه ال،التعليمة في المجال المعرفي فقط

  :اعليهالدالة  الكلمات
  
  "بلوم"ويات المجال المعرفي عند تمس

شكل هرمي تراآمي بحيث تتدرج بإلى ست مستويات عقلية   المجال المعرفي"بلوم"صنف 
وبحيث  ،ومن البسيط إلى المعقد ،هذه المستويات أو العمليات العقلية من السهل إلى الصعب

 متطلبا سهلاأل ويصبح المستوى ، منه بالضرورةاألبسطيتضمن المستوى األصعب المستوى 
 العقلية التي تقوم بها الذاآرة البشرية العمليات مبينا أن مساحة ،سابقا للمستوى األعلى منه

تدريجيا هذه المساحة  ثم تتضاءل ،مرقاعدة الهمساحة تحتلها  أآبر والمخصصة للتذآر تكون هي
م بها الدماغ  التي يقوتمثل أعلى القدرات العقلية إلى قمة الهرم والتي  تصلإلى أنصعودا 
 فإن أآثر ما يقوم به الدماغ هو ، بمعنى آخر. ة التقويم من وجهة نظر بلوميعمل آالبشري

 آالترآيب  وأقل ما يقوم به هو العمليات العقلية المعقدة المرآبة، آالتذآرالعمليات العقلية البسيطة
  :  هذه العمليات هي.والتقويم

  Knowledge:  المعرفة والتذآرمستوى  -١

 ،، والعمليات، واألنماط، والحقائقى استرجاع الجزئيات، والكليات القدرة علبأنهعرف وي
 وآافة ،واألمثلة ، واأللقاب،والمصطلحات ، والعناوين، والتواريخ، واألسماء،والرموز

 ،أن يذآر:  مثال.   والكلية،المعلومات التي تتطلب الحفظ واالستظهار وتذآر المعلومات الجزئية
  .الخ...  أن يعّرف،أن يعطي مثال ،أن يعدد
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   Comprehension:  مستوى الفهم  -٢

  حيث يكون، واإلدراك وهضم المعلومات واألفكاراالستيعاب القدرة على ويعرف بأنه
وفهمها والقوانين واألفكار العامة،  ،والمبادئ ، والقواعد، المفاهيمإدراكالفرد هنا قادرا على 

ن يعيد صياغة  أ،ن يشرح أ، أن يفسر،أن يفهم:  مثال. مغايرهواستيعابها وترجمتها إلى صيغ
  .الخ...، أن يترجم،ول من صيغة إلى أخرى أن يح،نص

   Application:  مستوى التطبيق  -٣

 وتوظيفها في مواقف ، القدرة على استخدام األفكار المجردة المتعلمة سابقاويعرف بأنه
 أو ، المتعلمةآأن يستخدم المتعلم الفكرة العامة.  مادية محسوسة جديدة يراها المتعلم ألول مرة

 ، أن يوظف،أن يطبق:  مثال.   غير التي تعلم فيها في مواقف تعليمية جديدةاإلجراء أو ،القانون
ن أ ،المتعلمقانون ال أن يحل المسائل الحسابية باستخدام ، أن يصنف األمثلة إلى فئات،أن يستخدم

  . الخ.. . أن يصلي،يس أن يصنع وفق مقاي،يعرب الجمل

   Analysis:  التحليلمستوى  -٤

 وتحليل الكل إلى األجزاء ،عناصره القدرة على تجزئة المرآب أو الموقف إلى ويعرف بأنه
أن يحلل :  مثال . التي تربط فيما بينهاوالعالقات  والقدرة على رؤية التفاصيل ،يشتمل عليهاالتي 

أن  ،تشتمل عليها إلى الخطوات التي  أن يحلل التجربة،االقصيدة إلى األفكار التي تتكون منه
  .الخ... ،يفكك جهازا

  Synthesis:  الترآيبمستوى  -٥

و لوه ه، عكس التحلي دأ  ويعرف بأن ق مب ل وف ل متكام ي آ زاء ف ع األج ى تجمي درة عل  الق
ال .  ورؤية النسق الذي يحكم بين األجزاء في وحدة واحدة           ،معين ن  أ ، أن يفترض   ،أن يصمم  : مث

  . الخ... أن يخترع، أن يدرك العالقة، أن يكتشف، أن يستنتج،يحل المشكلة

  Evaluation:   التقويممستوى  -٦

 ، وتثمينها، ووزنها، وتقويمها، والحكم عليها، القدرة على وصف األشياءويعرف بأنه
م  ومن ث، ومعايير معينة صادقة وموضوعيةمحكات الرجوع إلىمن خالل  ،وإبداء الرأي فيها

 أن ، وأن يقيم الحوار الجاري،أن يحكم على ديمقراطية المناقشة: مثال. قرار بشأنهاالاتخاذ 
  .الخ...يعطي رأيه في قضية معينة

ه  أن يراعيها لدى وضعدعا المعلم التيو "بلوم" التي تكلم عنها الستهذه المستويات 
 ،ومحلال ،مفكراو ،لتعلمعلى ا  قادرا الطالب بأن يكون عّد؛ هي التي تألهداف التعلميةل
  . )Bloom, 1956 (مبدعاو ،ستنتجامو
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  ةــكلة الدراســمش

لما آان مستوى التعليم في العالم العربي ال يجاري ما يشهده العالم من تطور واختراعات 
قد هذا إن ف ،المتقدمرنة بغيره في دول العالم  مقا آما تثبته آل الشواهد التي تحيط بناوإبداع
 أم ، أم سياسية،أسباب اجتماعيةأهي  ،هذا التأخر األسباب التي تكمن وراء  فيى التفكير إليدعونا

الذي يهمنا إن ف ، وتربيتهمهمتنا صنع اإلنسانمربين آولما آنا  أما ماذا؟  ، أم تعليمية،اقتصادية
ما  إذ أن ،التعليم ودور المعلم فيهاالتعلم وبعملية  األسباب التي تتعلق البحث في في هذا المجال

طلبة مفكرين مبدعين تخريج عن يدل على أن المعلم ما زال عاجزا نالحظه على أرض الواقع 
وغير قادرين على حل  ،ما يتعلمون في حياتهم العمليةم ويستفيدون ،ونما يتعلم يوظفون خالقين
 ينلمفكرغير قادر على تخريج االعربي بشكل عام  ومن ثم ما زال المعلم ، التي تواجههمالمشاآل

 من  ولعل. اللحاق برآب التطور والتقدمو المجتمعبين القادرين على النهوض  الخالقينالمبدعو
تنحصر المعلم في المؤسسة التعليمية  مسؤولية هذا العجز هو أن التي تكمن وراء أحد األسباب

ون أن يلتفت دفيه  واختبار الطالب ،نتهاء منه في الوقت المحدد واإل،تدريس المنهاج الدراسي في
ودون أن  ،ه ونمو شخصيته في تفكيروتطويرمن تغيير وتنوير هذا المنهاج  يحدثهإلى مقدار ما 

البحث واآتساب و من مهارات التفكير الخالق القادر على  الطالبيلتفت إلى مقدار ما اآتسبه
مدرسون في ماذا يفعل ال :لتساؤلهذا قد يدعونا إلى اآل  .  الصحيحبالشكل  وتوظيفهاالمعرفة

يضعونها في المدارس؟ وما الذي يحصل في المؤسسة التعليمية؟ وما مستوى األهداف التي 
 أم أنه ، عقال متكامالينمونلية بحيث  فيها جميع المستويات العقيراعون التدريسية؟ وهل خططهم

تعرف من هنا جاء هذا البحث لل  آالتذآر والحفظ؟ من التفكير على المستويات الدنيايقتصرون
 هل هي ،على المستويات العقلية التي يخطط المعلمون في المدراس لتنميتها عند الطالب

    أم عليا؟، أم متوسطة،مستويات دنيا
  
  ةــــية الدراســـأهم

 ه وضعلدى المعرفية لألهداف "بلوم" مراعاة المعلم لمستويات مدى التعرف على لعل
 التعرف على  ـالتعليمتصميم صصين في علم مربين ومتخآ ـ يساعدناقد  ،دراسيةال للخطط

ـ مما يساعدنا  ،هار في والعمليات العقلية التي يقّص،عند الطالبالمعلم العمليات العقلية التي ينميها 
ما يتعلموه في توظيف   فيطلبتناالذي يعتري للضعف  ـ على إيجاد تفسير ذلكبناء على 
 قصورهم في االآتشاف واالبداع والصناعة  ومن ثم،قله إلى حياتهم العمليةون أ،المدارس

وزارة التربية والتعليم الخروج بتوصيات ل على أمل ، الدول المتقدمةمنرهم واإلنتاج مقارنة بغي
 ،جميع عملياته العقليةر الطالب بنمي تفكيآي ي ،المعلم إزاء توجههم إلى ماذا يجب أن يفعلوه

إلنسان المتعلم القادر على التفكير المبدع الخالق  وتخريج ا،لعملية التعليميةالنهوض باومن ثم 
عالوة على أهمية البحث  . والتقدمالذي يساهم في تطوير المجتمع واللحاق برآب الحضارة

في هذا المجال بطريقة علمية ستؤدي بنا إلى نتائج وتعميمات صادقة وموضوعية والدراسة 
 .يمكن اعتمادها
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  هـــدف الدراســـة

  :فانآان للدراسة هد

لألهداف المعرفية لدى وضع خطته " بلوم"التعرف على مدى مراعاة المعلم لمستويات  .١
  . والتي تعكس في جوهرها العمليات العقلية التي تقوم بها ذاآرة الطالب في التعلم،التدريسية

 أو مستوى ،التعرف فيما إذا آان مراعاة المعلم لمستويات األهداف التعلمية له عالقة بجنسه .٢
 أو ، أو سنوات خدمته في سلك التربية والتعليم، أو تخصصه العام فيها،ته األآاديميةشهاد

  أو عدد الدورات التأهيلية التي التحق بها ؟،المرحلة التعليمية التي يدرس فيها
  

  ةــئلة الدراســأس

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

 قيامه بعملية التخطيطلدى  المعرفيةلألهداف " مبلو" مستويات المعلمإلى أي مدى يراعي  .١
   الدراسية؟لمادةل

 ؟أي من هذه المستويات الستة يراعيها المعلم أآثر من غيرها في خطته التدريسية .٢

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مراعاة المعلم لمستويات األهداف بعضها عن  .٣
 بعض؟ 

داللة في خططهم الدراسية ب المعرفيةألهداف هل يختلف المعلمون في مراعاتهم لمستويات ا .٤
  األآاديميةالشهادة ومستوى ،) أنثى،ذآر(الجنس :  باعتبار المتغيرات التالية إحصائية

 علمي(ومجال التخصص العام فيها  ،) ماجستير فأعلى، بكالوريوس،آلية مجتمع متوسطة(
أول وحتى  صفمل على  وتشتأساسية (والمرحلة التعليمية التي يدرسون فيها ،)أدبي ،

أساسية وثانوية و ؛ والثاني عشر، الحادي عشرالصف وتشتمل على ثانوية والعاشر؛
أساليب التدريس ووضع  في  وعدد الدورات التدريبية،)وتشتمل على جميع الصفوف

 وسنوات الخدمة في ،) فأآثر دورات١٠ ومن ،١٠-٦ ، دورات٥-١ (األهداف التعلمية
 ؟) سنة فأآثر٢٠ ،١٩-١٥ ،١٤-١٠ ،٩-٥ ، سنوات٤-١ (سلك التربية والتعليم

 
  ابقةــات الســالدراس

 هلدى وضع لألهداف "بلوم"مراعاة المعلم لمستويات مدى في بحثت الدراسات التي 
 التي حللت األسئلة التعليميةإذا ما قورنت بالدراسات إلى حد ما  محدودة العدد ،الدراسية لخططا

 سارت  وآأن الدراسات،التعليمة األهدافبار أن هذه األسئلة تقيس على اعت" بلوم"وفق تصنيف 
الحالية في الدراسة  . المعرفيةألهدافالمستويات مراعاة المعلم مدى بطريقة عكسية لتستدل على 

 )م٢٠١٠ – ٢٠٠٠(التي أجريت ما بين عام العربية واألجنبية عينة من الدراسات  سنستعرض
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األآثر من بترتيب زمني تنازلي وسنعرضها  ،ن الواقع الحاليوذلك لحداثتها وقربها م ،فقط
  . حداثةحداثة إلى األقل

األسئلة  حيث حللت) ٢٠٠٩" (الجعافرة"من هذه الدراسات على سبيل المثال ما قامت به 
 ، في األردن االبتدائي والسابع، والسادس، الخامسللصفآتب اللغة العربية في الواردة 

 ،سؤاال) ١٤١٩( بواقع  هذه األسئلة جاءتوقد ،المعرفية لألهداف "بلوم"تصنيف مستخدمة 
 أن النسبة الكبرى من األسئلة جاءت في ، نتيجة هذا التحليل الباحثةإليه وآان أهم ما توصلت

التي والمستويات الدنيا من التفكير قياس  وأن أعلى هذه النسبة آانت تتعلق ب،المجال المعرفي
  .   والتقويم، والترآيب، التي ترآز على التطبيقالمستويات العلياوليس  ترآز على الحفظ والتذآر

تحليل األهداف السلوآية الواردة في هدفت إلى ) ٢٠٠٧" (لعابدين"وفي دراسة أخرى 
 إلعداد المعلمين في مدينة "أآاديمية القاسمي"في  التي يضعها المعلمون  اليوميةالدراسية الخطط

حيث اختار لهذا  ،األهدافلمستويات  ،"بلوم" بتصنيف مستعينين فلسطين في "باقة الغربية"
خطة ) ١٤٧ ( بلغت المعلمونهؤالء  التي يعدها  من الخطط الدراسيةالغرض عينة عشوائية

 ، واللغة اإلنجليزية، والدين اإلسالمي،اللغة العربيةمعلما يدرسون ) ٤٩ (وضعها ،دراسية
ووجد نتيجة التحليل .  م٢٠٠٥ الدراسي وذلك للعام ،رة والطفولة المبك، والحاسوب،والرياضيات

في المجال انحصرت %) ١٨.٤ (أن و،من األهداف انحصرت في المجال المعرفي%) ٧٤(أن 
 من %)٨٢.٦ (جد أنآما و.  حرآي- المجال النفسب فقط تعلقت %)٧.٦( في حين أن ،نيالوجدا

 تتعلق %)١٧.٤(مقابل  ،آالتذآرا مستويات التفكير الدنيآانت تتعلق باألهداف المعرفية 
  .  يم والتقو، والترآيب، آالتحليلمستويات التفكير العلياب

عشوائية من خطط باستخدام عينة ) ٢٠٠٤ ("المعيقل"وفي دراسة أخرى مشابهة قام بها 
المملكة  في "مدارس الرياض" واللغة العربية في ،المعلمين الذين يدرسون العلوم الشرعية

 أن األهداف ها أظهرت نتائج، لعشرين معلما دراسيةخطة) ١٠٠( بلغت ،عوديةالسالعربية 
 التفكير دون من مستويات الدنياالعلى على المجال المعرفي وخاصة  ترآزآانت الموضوعة 

  .العليا

أسئلة آتاب  فيها حللحيث  ،الهدففي نفس ت صّب )٢٠٠٤ ("لألغا"وفي دراسة أخرى 
ووجد  ،المعرفيةلألهداف " بلوم"سي في فلسطين وفقا لتصنيف الجغرافيا للصف السادس األسا

 ،المجال المعرفي تقيسسؤاال آانت ) ١١٥(أن جميع أسئلة الكتاب البالغ عددها نتيجة التحليل 
  . التذآرتقيس مستوىآانت %) ٧٩.٣( منها نسبةأآبر  وأن

ه أعاله وذلك  إلى نتائج تتفق مع نتائج الدراسات المذآور،)٢٠٠٣" (حمادين"وتوصل  
 األسئلة التقويمية الواردة في آتب الجغرافيا المقررة في مرحلة التعليم حلل فيهاعندما قام بدراسة 

 ،م في ضوء األهداف التعليمية المعرفية٢٠٠١/٢٠٠٢ للعام الدراسي "بسلطنة عمان"الثانوي 
. ألسئلة وطبيعتها وأنواعها وذلك لمعرفة واقع هذه ا،مستوياتها المختلفة بوالمهاراتية ،والوجدانية

اقع هذه األسئلة في الكتب التكرارات والنسب المئوية لوبحساب الباحث  قام ،وبعد عملية التحليل
آانت أن معظم األسئلة التقويمية في آتب الجغرافيا المذآورة  التحليل وآانت نتيجة ،الثالث
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 ،مجالين الوجداني على حساب ال وذلك،مجال األهداف المعرفيةتصب في معظمها في 
على المستويات الدنيا من التفكير قياس  رآزت على أسئلة األهداف المعرفية وأن ،والمهاراتي

 ت وحازالفهم أسئلة:  آما يلي لهذه األسئلة تنازليا حيث جاءت النسب،حساب المستويات العليا
 توحازطبيق التأسئلة و ،%)٢٧.٨٣( على نسبة تالتذآر وحازأسئلة  و،%)٣٦.٢٤(على نسبة 
 ت التقويم وحازأسئلةف ،%)١١.٩٣ ( وحازت على نسبةالتحليلأسئلة  ف،%)١١.٧٧(على نسبة 

 على نسبة حازت حيث ،الترآيبسئلة ألأقل هذه النسب آانت  و،%)٦.٤٢(على نسبة 
  ؟   فقط%)٥.٨١(

  عندما للنتائج المذآوره أعالهإلى نتائج مشابهة) ٢٠٠٠ ("المطاوعة" تتوصل وآذلك
 ، والرابع،للصفوف الثالث واختباراتها ، القراءة)آتب ( موضوعاتأسئلةمت بتحليل وتقويم قا

بلغ المجموع  و،لألهداف المعرفية" بلوم"يف  في ضوء تصن، اإلبتدائي والسادس،والخامس
) ٣٥٢ (هااختبارات في حين بلغ عدد أسئلة ،سؤاال) ٦٨١(الكلي ألسئلة موضوعات القراءة 

تهتم بصورة آانت هذه المرحلة ل  أسئلة موضوعات القراءةتيجة التحليل أننوآانت .  سؤاال
 في حين حصلت مستويات ،%)٤٠.٨(التذآر و ،%)٤٧.٣( الفهمآ بالمستويات الدنياملحوظة 
  على والتقويم،%)١.٨ ( علىوالترآيب ،%)٥.١(على   والتحليل،%)٢.٨( على التطبيق

 التذآر حيث بلغت نسبة ،تجاه بنفس اإلأيضات فقد جاء  أسئلة اختبارات القراءة أما%).  ٢.٢(
الترآيب  ف،%)٣.٤(التحليل  ف،%)٩.١(التطبيق  ف،%)٣١.٢(الفهم نسبة  يليها ،%)٥٠.٣(
 هذه النتائج تدل على أن هناك توافقا نوعا ما في المستويات%).  ٢.٢(التقويم  وأخيرا ،%)٣.٧(

 حيث أن آليهما رآزا وأسئلة اختباراتها ،القراءة )آتب ( التي تقيسها أسئلة موضوعاتالعقلية
  .التفكير دون العليا المسويات الدنيا من  قياسعلى

 في الربع األخير من القرنوخاصة  في هذا المجالالتي أجريت وحتى الدراسات األجنبية 
 متفقة مع  فتكاد تكون نتائجها،)٢٠٠٧" (عابدين"و) ٢٠٠٠" (مطاوعة"آما يلخصها  الماضي

حيث توصلت معظمها إلى أن األسئلة .  في الدرجةبسيط مع فرقسات العربية ائج الدرنتا
 في معظمها على قياس الجانب المعرفي أآثر من رآزت التي يستخدمها المعلمون التقييمية

 على قياس رآزتفي الجانب المعرفي األسئلة أن  و، والنفس حرآي،الجانب الوجداني
   . أآثر من المستويات العلياالمستويات الدنيا من التفكير

 قام به  ما، في القرن الحالي األجنبية التي توصلت إلى نتائج مشابهةمن أحدث الدراساتو
في ) Ilorin University" (جامعة إلورين"في) Ijaiya & Alabi, 2010" (إجايا و أالبي"

 التربية في آلية ساتذةأمتحانات التي وضعها  حيث رجعا إلى أوراق اإل، إفريقياآلية التربية في
 بلغ )٢٠٠٩ – ١٩٩٠( من الزمن ينعقد على مدار وما بعد الجامعي ،على المستوى الجامعي

سؤاال على ) ١٨٦( و،توى الجامعيسؤاال على المس) ٢٥١(غطت و ،امتحانا) ٤٠(عددها 
فقد  ،ةالمعرفيللمستويات  "بلوم" وفق تصنيف وعندما حلال هذه األسئلة ،مستوى ما بعد الجامعي

 مستوى آانت على%) ٥٦.٩( و، مستوى التذآرآانت علىاألسئلة من %) ٣١.١(وجدا أن 
على %) ٠.٤( و،على مستوى التحليل%) ٤.٨( و، مستوى التطبيقعلى%) ٤.٠( و،الفهم

  .على مستوى التقويم%) ٢.٨( و،مستوى الترآيب
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موضوع في ال )Wang & Farmer, 2008" (وانج و فارمر "ـوفي دراسة أخرى ل
سون يدّر  التعليم المستمر في الجامعات الصينيةبرامج ومعلمحاوال التحقق فيما إذا آان  ،نفسه

 لألهداف "بلوم" تصنيف وذلك بالرجوع إلى أم العليا ، المستويات الدنيا من التفكيربطريقة تنمي
 طريقة حون وتوجههم ، واتجاهاتهم،راء المعلمين على آتعرفت ستبانةوضعا إ حيث ،المعرفية
امعتتين من  على عينة عشوائية من مدرسي برنامج التربية المستمرة في جووزعوها ،التدريس

جامعة وهما  ،بطريقة عشوائيةاختيرتا اللتين ) Beijing(الصينية " بيجينج"مدينة جامعات 
 عينة الدراسةبلغت و ،)Shanghai & Guangzhou" (انج زووج" جامعة و،"شانغاي"
المعلمين وآانت أهم النتائج التي توصال لها أن   ).٣٥٩( ستجاب منهم إ،ومعلمةمعلما ) ٣٨٩(

 ، والفهم، آالتذآرالتفكير المستويات الدنيا من وا يدرسون بطريقة تنميفي هذه البرامج ما زال
 ، واقترحا بناء على ذلك، والتقويم، والترآيب،العليا آالتحليللمستويات تنمية ا أآثر من والتطبيق

 والمستويات  لدى طلبتهمالناقديم حلقات دراسية تدرب المعلمين على آيفية تنمية التفكير تنظ
 ومن ثم التعلم ،التعليماالنخراط أآثر في عملية ب وذلك عن طريق إتاحة الفرصة لهم العليا

   . أآثربطريقة منفتحة وبحرية

 في دراسة  أعالهة النتيجة السابق)Lord & Baviskar, 2007" (لورد وبافيسكار "ويؤيد
 أن  حيث وجد، في نيويورك األمريكيةأجراها على طلبة الدراسات العليا في آلية العلومتحليلية 

يسترجعوه مما  في مواد العلوم وهم في المرحلة الجامعية أقل بكثير تعلموهفهمهم وتطبيقهم لما 
لوم في الجامعات تدرس عزا ذلك إلى أن مادة الع و، في هذه المواد ومعلومات جزئيةمن حقائق

 الطالب بناء على المدرسين يقيمون وأن ،بطريقة ترآز على الحقائق والتفاصيل والتعريفات
 في دراستهم يرآزون  فالطلبة،وآنتيجة لذلك.  قدرتهم على استرجاع هذه المعلومات وتلخيصها

 ، وتحليلهاتطبيق المعلومات في في حين يقضون وقتا أقل ،على حفظ المصطلحات والتعاريف
 يقترح الباحثان على المعلمين أن يستخدموا في ،ولتصحيح هذه المشكلة.  ستفادة منهاواإل

أن مثل هذه  حيث ، الدنياوليس فقط ،التفكير ومتوسطة في ،علياعمليات تقيس اختباراتهم أسئلة 
العليا من  ينمي عندهم المستوياتمن شأنه أن   مختلفستحفز الطلبة على الدراسة بشكلاألسئلة 
   ."بلوم"آما تكلم عنها التفكير 

 المعلمين المتعلقة بمدى مراعاة  الدراسات السابقةبعض استعراض هكذا نرى من خالل
 همضع أو ،ألهداف التعلميةللدى وضعهم   ذلكأآان سواء ،العقلية المتنوعة" بلوم"لمستويات 

 التي يضعها األهداف أن في ا يكاد يكون عالمي أن هناك شبه إجماع،يميةالتقي ختباراتإلل
 ،على المستويات الدنيا من التفكير آالتذآرفي معظمها المعلمون في خططهم الدراسية ترآز 

 .  والتقويم، والترآيب،حليل المستويات العليا آالت علىترآيزها أآثر من ، وأحيانا التطبيق،والفهم
 في يستخدمها المعلمونأو التي  ، التي ترد في المناهج الدراسيةسئلةاألحال في الوآذلك 

 منها ما يقيس  وقليال،مستويات التذآر والفهم معظمها تقيس فهي في ،اختباراتهم التقويمية
يطرح السؤال الذي و.   واالتقويم،والترآيب ، والتحليل،آالتطبيق ،العليا من التفكير المستويات

أم أنهم  ،ن في الضفة الغربيةيطينيالفلس على المعلمينأيضا  هل هذه النتيجة تنطبق ، هنانفسه
 ،طلبتهم في سلوك يجدوها التي يريدون أن  التربويةألهدافلتخطيطهم مستوى  في يختلفون
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  ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في ،وع دراسة واحدة  ـ على حد علم الباحثة ـ أجريت حول هذا الموضحتىه ال توجد سيما وأن
قة الغربية من في بااألخرى  و،في غزة هاشمواحدة أجريت  ،حين آان هناك دراستان فقط

ها  المستويات العقلية التي يراعيعلىلتتعرف   الحاليةمن هنا جاءت الدراسة. فلسطين المحتلة
باستخدام عينة من معلمي " بلوم"في خططهم الدراسية وفق تصنيف   الفلسطينيونالمعلمون

  .في الضفة الغربيةمحافظة قلقيلية 
  

  الطريقــــة واإلجراءات

  منهج البـــحث

  ة ــب المئويــ والنس،اتـالمتوسطاب ـلحسي ـج الوصفـة المنهـذه الدراسـي هـدم فـستخا
اس ـ للمقياديـ األحنـل التبايـدم تحليـاستخ برىـة أخـن ناحيـي مـج التحليلـ والمنه،ةـن ناحيـم

  ادي ــن األحــل التبايـ وتحلي،)One-way Repeated Measure Design(اد ـالمع
)One-way Analysis Of Variance ( اختبار  حتى إذا ما أظهر،بعدة مستوياتلمتغير 
 تحليل فسيجرى ،فأحسن.) ٠٥ = α(على مستوى  داللة إحصائية  في آال التحليلينالعام) ف(

في حالة " سيداك"استخدام اختبار ب) Post-hoc Analysis of Variance(التباين الالحق 
 وذلك لتحديد ،في حالة تحليل التباين األحادي" شيفيه"بار واخت ،تحليل التباين للمقياس المعاد

  .مكان الداللة اإلحصائية
  
  ةــع الدراســمجتم

مدرسة حكومية ) ٨١( والبالغ عددها قلقيلية محافظة جميع مدارس هومجتمع الدراسة 
مدرسة مختلطة ) ٢٢(و ،مدرسة لإلناث) ٢٦( و،مدرسة للذآور) ٣٣( منها ،أساسية وثانوية

  .معلمة) ٨١٩( و،معلما) ٦٣٩(منهم ) ١٤٥٨ (في هذه المدارس وعدد المدرسين ،سينللجن
  
  ةــة الدراســعين

 بواقع المجتمع األصلمن ) Simple Random Sample(  عشوائية بسيطةعينة سحبت
) ٤٠٠( منها فرجع ، الدراسةاستبانةعليهم  زعت و،معلما ومعلمة) ٤٥٠(مدرسة و) ٢٠(

 ،ستبانة أجاب عليها معلمونإ )١٧٤( منها  آان،تمدت في تحليل النتائجهي التي اع ،استبانة
  . معلماتعليهاستبانة أجاب إ )٢٢٦(و

 
  ةــأداة الدراس

 يمكن أن يستخدمها المعلم  مفاتيح الكلمات التيمن فقراتها تكونت ستبانةإآانت أداة الدراسة 
وقد اعتمدت .  "بلوم "فتصني  وفق وتعكس المستويات العقليةالدروس  أهدافوضعهلدى 

اإلنجليزية المنشور في  في اللغة األدب التربوي على  المفتاحية هذه الكلماتاشتقاقالباحثة في 
 ;Forehand, 2005; Johnson, 1979 ( وبعض المراجع األخرى"إريك"نظام 
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www.bloom's ( التعلم يفي علم على خبرتها التدريسية والتربوية والبحثيةواعتمدت أيضا 
 آلمات األهدافمفاتيح لستبانة من ستة مستويات تكونت اإل وبهذا ).٢٠٠١ ،دروزه (والتعليم

)Key words( وجاء في التذآرمستوى  : آالتاليموزعة) ومستوى الفهم ،آلمة مفتاحية) ١٣ 
 التحليل ومستوى ،آلمة مفتاحية) ١٤( وجاء في ومستوى التطبيق ،آلمة مفتاحية) ١٣ (وجاء في

 أال وهوالمستوى األخير  و،آلمة مفتاحية) ٢٢(مستوى الترآيب  و،آلمة مفتاحية) ٢٠(في وجاء 
فقرة ) ٩٨(ستبانة يصبح عدد فقرات اإل وبهذا ل،آلمة مفتاحية) ١٦ (جاء فيو مستوى التقويم
وفق  معرفية ا أهداف في ضمنهاالمعلم التي يمكن أن يصيغ  الكلمات المفتاحيةمعظماشتملت على 

ذي " ليكرت" مقياس على غرار فقرات االستبانة بنيت. )١انظر ملحق رقم  ("بلوم"تصنيف 
 لدى المفتاحية للكلمة عدم استخدام المعلم ليدل على) ١(وزن  أعطي  بحيثالخمسة أوزان

 ،هال ندرة استخدام المعلم ليدل على )٢(وزن و ،وضعه األهداف المعرفية في خطته الدراسية
 وزن و، غالبية استخدامه لهاليدل على) ٤ (وزن و، وسطية استخدامه لهاليدل على )٣ (وزنو
  . الكلمةلمفتاح ديمومة استخدامه ليدل على) ٥(

 المعلم عن تسألشخصية  صفحة معلومات  فكان عبارة عن،ستبانةاإلأما الجزء الثاني من 
 ،يعادلهاآلية مجتمع متوسطة أو ما (شهادته األآاديمية  ومستوى ،) أنثى،ذآر (جنسه

في سلك  خدمتهسنوات و ،) أدبي،علمي(فيها العام وتخصصه  ،) ماجستير فأعلى،بكالوريوس
والمرحلة التعليمية التي يدرس  ،) فأآثر سنة٢٠ ،١٩-١٥ ،١٤-١٠ ،٩-٥ ،٤-١(التربية والتعليم 

 موضوعي  فوعدد الدورات التأهيلية التي التحق بها ،) أساسية وثانوية معا، ثانوية،أساسية(فيها 
   ). فأآثر دورات١٠  ، دورات١٠-٦ ، دورات فأقل٥ (صياغة األهداف وأساليب التدريس 

  
  ستبانةصدق اإل

 وضعت من الذيللهدف مالءمتها مدى عملت الباحثة على التأآد من صدق االستبانة و
 هفي خطتلألهداف المعرفية  "بلوم"لمستويات  المعلم مراعاة مدى وهو التعرف على أال ،أجله

 عينة عشوائية من المعلمين في  على في صورتها المبدأيةستبانة عرضت اإلوذلك بأن ،الدراسية
 ،مختلفة الذين يدرسون موادا منهجية  وجنين،وقلقيلية ، وطولكرم،محافظات نابلسآل من 

 بلغ ، وأساسية وثانوية معا، وثانوية،أساسية:  متنوعةفوف ومراحل دراسيةويدرسون في ص
الذين يحملون  من زمالئها  محكمين أيضا على ثالثةوعرضتها ؛معلما ومعلمة) ٣٨ (عددها
وواحد تخصص  ، تخصص أساليب التدريس منهماثنين: دآتوراه في مجال التربية والتعليمشهادة 

في  التي جاءت ح الكلماتي وطلبت من الجميع أن يحكموا فيما إذا آانت مفات،علم نفس تربوي
المستويات العقلية الستة التي تكلم عنها بلوم في تصنيفه لألهداف   تعكسستبانةفقرات اإل
 وأ ،إضافة ثم طلبت منهم ، لكل مستوى من المستوياتتعريف وذلك بعد أن زودتهم ب،المعرفية
  .ه مناسباتعديل ما يرون وأ ،حذف

عددا هناك أن   وجدت،ستبانة من المحكمين وحللت ردود فعلهمجمعت الباحثة اإل وبعد أن
 وأخرى ،وآلمات مفتاحية أخرى أضيفت ،تعديل عليها يجرأ  المفتاحية من الكلماتبهال بأس 

 ستبانةفقرات اإلشمولية بتشيد الردود إيجابية  معظم ت ذلك فقد آان وما عدا،حذفت منعا للتكرار
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و  التي يمكن أن تتراود إلى ذهن المعلم وه للمستويات العقلية الستةلمعظم الكلمات المفتاحية
ت التعديالت وبناء على مالحظاتهم فقد أجري. مية في خطته الدراسية أهدافه التعليضع

 وفي ،)١٦(بعد أن آان ) ١٣(ستبانة في مستوى التذآر  وأصبح عدد فقرات اإل،الضرورية
 وفي ،)١٧( بعد أن آان )١٤( وفي مستوى التطبيق ،)١٥( بعد أن آان )١٣( ،مستوى الفهم

 آما آان سابقا  عدد الفقراتبقي وفي مستوى الترآيب ،)٢٣(بعد أن آان  )٢٠(مستوى التحليل 
  .فقرة )١٧(بعد أن آان )  ١٦( وفي مستوى التقويم ، فقرة)٢٢(
  

  ستبانةثبات اإل

 فكان ،"آرونباخ ألفا"عادلة باستخدام مستبانة  لجميع فقرات اإل الكليحسب معامل الثبات
 وفقرات مستوى ،)٠.٧٨= ر (قرات مستوى التذآر ففي حين آان معامل الثبات ل). ٠.٩٧=ر(

= ر ( وفقرات مستوى التحليل ،)٠.٨٩= ر ( وفقرات مستوى التطبيق ،)٠.٨٣= ر (الفهم 
وفي . )٠.٩١= ر (فقرات مستوى التقويم و ،)٠.٩٢= ر ( وفقرات مستوى الترآيب ،)٠.٩٠

  .الدراسةللثقة بنتائج  د المطلوب الحيأمنانستبانة وثباتها حثة أن صدق اإل ترى الباضوء ما تقدم
  

  اإلجـــراءات

 محافظات طولكرم وجنين وقباطية ونابلس  التربية والتعليم فيياتاتصلت الباحثة بمدير
 ، محافظة قلقيلية فتجاوب منهم بالسرعة المناسبة مدير تربية وتعليم،وقلقيلية في الضفة الغربية

الباحثة خطاب إلى مدير التربية والتعليم في وبناء على ذلك أرسلت . فوقع عليها االختيار
من  على عينة استبانة الدراسةبهدف الدراسة وطلبت منه السماح بتوزيع فيه أخبرته المحافظة 

فوافق  ، مختلف الصفوف والمراحل التدريسيةتسحب بطريقة عشوائية منالمعلمين والمعلمات 
مدراء المدارس  خاص إلى آتاببتوجيه  التربية والتعليموبناء على ذلك قام مدير  ،مشكورا

 من قبل وتعبئتها ستبانةتوزيع اإل التعاون في يطلب منهم محافظة قليقيلية في التابعة لمديريته
 وآان ذلك في الفصل الثاني من العام الدراسي ، مع التقيد بالتعليمات التي جاءت فيها،المعلمين

 وفق ستباناتلمطلوب من اإل بالعدد المديريةا قامت الباحثة بتزويد ،أسبوعينوبعد . )م٢٠٠٩(
 وقاموا من ناحيتهم ـ مشكروين ـ بإرسالها إلى المدارس ،معلما ومعلمة) ٤٥٠ (العينة المحددة

وبعد .  من تاريخ التوزيعثالثة أسابيع وجمعها وإعادتها في مدة استغرقت ،عن طريق البريد
 الرزم باستخدام برنامج نتائجهاحللت  ،استبانة) ٤٠٠( الراجعة وآانت استالم االستبانات

  ).SPSS(اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 
 

  النتائـــــــــــج

 ، واإلحصاء التحليلي تارة أخرى، الوصفي تارةباستخدام اإلحصاءبعد أن عولجت البيانات 
  :إلى النتائج التاليةتوصلت الدراسة فقد 
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ستبانة اإلفقرات جميع العينة على راد أفستجابات  إل والنسب المئوية،المتوسطاتأظهرت  .١
 ،%)٨٠.٨(  بلغت بنسبةللدروس تخطيطهمفي " بلوم"مستويات أن المعلمين يراعون 

 في المعرفية أهداف بلومستبانة التي عكست  متوسط إجابتهم على فقرات اإلآانحيث 
وبهذه  ."ليكرت"نقاط وفق مقياس نقطة من أصل خمس ) ٤.٠٤= م ( مستوياتها الستة

إلى أي مدى يراعي  ": أال وهولى السؤال األول من أسئلة الدراسةالنتيجة نكون قد أجبنا ع
 "لألهداف المعرفية لدى قيامه بعملية التخطيط للمادة الدراسية؟" بلوم"المعلم مستويات 

 أن ،أظهرت متوسطات إجابة المعلمين على آل مستوى من مستويات األهداف المعرفية .٢
 آانت أهداف التذآر والمعرفة ،تخطيطهم للدروسها في أثناء ن يراعوأآثر األهداف التي
 ،)٤.١٤= م( يليها على التوالي أهداف الفهم واالستيعاب ،)٤.١٧= م (حيث بلغ متوسطها 

  ب ـداف الترآيـ فأه،)٤.٠١= م (ق ـداف التطبيـ فأه،)٤.٠٨= م (ل ـداف التحليـفأه
). ١شكل رقم ال و،١جدول رقم الانظر ) (٣.٩١= م ( وآخرها أهداف التقويم ،)٣.٩٧= م (

أي من  ": أال وهو من أسئلة الدراسةوبهذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال الثاني
 ."المستويات الستة يراعيها المعلم أآثر من غيرها في خطته التدريسية ؟

اري   ،المتوسط الحسابي   ):١(جدول   ة لمدى م       ، واالنحراف المعي سبة المئوي ين     والن اة المعلم راع
  . ولكل مستوى من المستويات الستة على حده،لألهداف المعرفية آكل" بلوم"لمستويات 

  المستوى  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب  مدى المراعاة

  األول  %٨٣.٤  ٠.٤٤  ٤.١٧  التذآر والمعرفة  ١
  الثاني  %٨٢.٨  ٠.٤٨  ٤.١٤ الفهم واالستيعاب  ٢
  الرابع  %٨٠.٢  ٠.٥٤  ٤.٠١  التطبيق  ٣
  الثالث  %٨١.٦  ٠.٥١  ٤.٠٨  التحليل  ٤
  الخامس  %٧٩.٤  ٠.٥٧  ٣.٩٧  الترآيب  ٥
  السادس  %٧٨.٢  ٠.٥٩  ٣.٩١  التقويم  ٦

   %٨٠.٨.  ٠.٤٣   ٤.٠٤  المستويات الستة
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وضعهم األهداف المعرفية   لدى   متوساطات المستويات العقلية التي يراعيها المعلمون      ): ١(شكل  
  .في خططهم الدراسية معبر عنها في رسم بياني

 )One-Way Repeated Measure Analysis(اس المعاد يتحليل التباين األحادي للمقهر أظ .٣
) = ٥:٣٩(ف ( المعرفية الستةألهداف ا  بلوممستوياتقا إحصائيا في مراعاة المعلمين لفر

٢٥.٣٤ ، α = ٢ رقم جدولالانظر  ()٠.٠٠٠١.(  

روق                 ):٢(جدول   ة الف رر، لفحص دالل  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي متعدد القياسات المتك
  .بين المجاالت الست

قيمة ولكس 
  المبدا

درجة حرية 
  البسط

درجة حرية 
  المقام

  مستوى الداللة Fقيمة 

٠.٠٠٠١  ٢٥.٣٤٩  ٣٩٥  ٥  ٠.٧٥٧*  

  .)٠.٠٥= (دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   *

 لتحديد مكان ،في تحليل التباين الالحق للمقياس المعاد" سيداك"اختبار ولدى استخدام 
 : فأحسن) ٠.٠٥= ( عند مستوى النتائج التالية فقد أظهر ،الداللة اإلحصائية
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  روق ود ف ة إحصائيةوج ي ذات دالل اة  ف ينمراع داف ألالمعلم ذآره ن و،  الت ل م دافآ  أه
  . دون الفهم، التذآرأهدافلصالح يم، وو والتق،آيب والتر، والتحليل،يقالتطب

  روق ود ف صائيةوج ة إح اة  ذات دالل ي مراع ينف داف أل المعلم مه ن و، الفه ل م دافآ  أه
 . دون التحليل، الفهمأهدافلصالح م، ووالتقوي ، والترآيب،التطبيق

    اة      ذات داللة إحصائية   وجود فروق ين في مراع ق،    هداف أل المعلم د آل من     و التطبي  افأه
 . دون الترآيب، التحليلأهداف، ولصالح يمو والتق،التحليل

     روق ة إحصائية    وجود ف اة      ذات دالل ين في مراع ل  هداف  أل المعلم  أهداف آل من   و،  التحلي
 .التحليل أهداف، ولصالح  يمو والتق،بالترآي

  دم ود ع روج صائية وق ذاتف ة إح ين  دالل ط  ب اة متوس ينمراع داف المعلم ب أله  الترآي
 ).٣جدول رقم الانظر ( التقويممتوسط أهداف وومتوسط 

روق    " أال وهو  من أسئلة الدراسةالثالث السؤال  عن نكون قد أجبنا     النتائجوبهذه   اك ف هل هن
 ذات داللة إحصائية في مراعاة المعلم لمستويات األهداف بعضها عن بعض؟ 

دول  ار  ):٣(ج ائج اختب يداك"نت ة " س ة البعدي ات الثنائي ين ال للمقارن داف  ب ست لأله ستويات ال م
  .المعرفية

  المستوى
التذآر 
  والمعرفة

الفهم 
 واالستيعاب

  التقويم  الترآيب  التحليل  التطبيق

التذآر 
  والمعرفة

  ٠.٢٦٣  *٠.٢٠٤  *٠.٠٩٥  *٠.١٦٥  ٠.٠٣٣*  

الفهم 
  واالستيعاب

    ٠.٢٣٠  *٠.١٧١  ٠.٠٦٢  *٠.١٣٢*  

  *٠.٠٩٨  ٠.٠٣٩ *٠.٠٧٠-        التطبيق
  *٠.١٦٨  *٠.١٠٩          التحليل
  ٠.٠٥٩            الترآيب

              يموالتق

  ).٠.٠٥ (ثقةدالة إحصائيا عند مستوى   *

اة في   ذا داللة إحصائية فرقا  )One-Way ANOVA (أظهر تحليل التباين األحادي    .٤  مراع
ة لمستويات بلوم لألهداف      المعلمين ار    المعرفي ة    باعتب ة التعليمي ي    المرحل ا  ونس يدّر الت   فيه

دى ).  ٠.٠٠٨ =  ،٤.٩٤) = ٢:٣٩٧( ف( ار ول تخدام اختب يفيه"اس ان لتحد" ش د مك ي
ة والثان المرحلة   ي أن معلم  أظهر فقد   ،الداللة اإلحصائية  وم لألهداف        يراعون  ي ستويات بل  م

ة ة  المعرفي الفهم المتعلق ق ،)٠.٠٤=(ب ل  ،)٠.٠٣= (والتطبي  ،)٠.٠٣= (والتحلي
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ة األساسية    ال يعلمممراعاة   بشكل أفضل من     )٠.٠٤= (والترآيب ا  مرحل وا    ، له م يختلف   ول
نهم  ا بي صافيم ة إح ستوى بدالل اة م ي مراع ذآرئية ف وو) ٠.١٢= ( الت ستوى التق  يمم

)=٤جدول رقم الانظر  ()٠.٠٨(. 

 التي دد الدورات التدريبيةعأظهر تحليل التباين األحادي فرقا ذا داللة إحصائية باعتبار  .٥
) = ٢:٣٩٧( ف (،لتدريسأساليب او اف التربويةوالمتعلقة بوضع األهد المعلم بها يلتحق
٣.٧٣،  = فقد ،يد مكان الداللة اإلحصائيةلتحد" شيفيه"استخدام اختبار ولدى ). ٠.٠٢ 
 )٠.٠٤=( التذآر راعوا أهداف )١٠-٦ (مندورات عدد  المعلمين الذي التحقوا بد أنوج

  أو،دورات إلى خمسبدورة  الذين التحقوا من أفضل بشكل )٠.٠٠٦=( الفهموأهداف 
فقد  ، درواتةعشرأآثر من  التحقوا بنالذيأما  . عشرة دوراتبأآثر من  الذين التحقوا

 عشرةأقل من بمن الذين التحقوا بشكل أفضل ) ٠.٠٠٤= (التطبيقراعوا أهداف 
   التحليلراعوا أهداف فقد   ، دوراتخمسبدورة إلى التحقوا الذين أما  .دورات

) =١٠(أو من ) ١٠-٦( من دوراتعدد ب من الذين التحقواضل بشكل أف) ٠.٠١ – 
أهداف  و،)٠.١٦= (الترآيبفي حين لم يختلف المعلمون في مراعاتهم ألهداف  ،)فأآثر
 . الدورات التي التحقوا بهاعدد باعتبار) ٠.٧٨=( يمالتقو

حصائية في لم يظهر تحليل التباين األحادي ـ من ناحية أخرى ـ فرقا ذا داللة إ في حين  .٦
لألهداف المعرفية لدى تخطيطهم للمادة الدراسية " بلوم"مراعاة المعلمين لمستويات 

 ،)٠.٤٣ = ( أو مستوى الشهادة األآاديمية ،)٠.٥٤ = (باعتبار عامل الجنس 
 والتعليم سنوات الخبرة في سلك التربية أو ،)٠.١٢ = (علمي أو أدبي : أوتخصصهم فيها

) = مرة أخرى٤جدول رقم لاانظر () ٠.٧٦ (. 

هل : " وهواألخير من أسئلة الدراسة أالو  الرابعوبهذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال
ألهداف المعرفية في خططهم الدراسية بداللة بلوم ليختلف المعلمون في مراعاتهم لمستويات 

 ،العام فيهاوالتخصص  ، ومستوى الشهادة األآاديمية،الجنس: إحصائية باعتبار المتغيرات التالية
 "الخدمة؟وسنوات  ، وعدد الدورات التدريبية،والمرحلة التعليمية
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م    ):٤(جدول   اة المعل ة وفق      نتائج تحليل التباين األحادي لمدى مراع ستويات األهداف المعرفي لم
  .المدروسة ةالمتغيرات المستقل
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      )٠.٤٢( ٢٢٦٤.٠٥ أنثى

مستوى 
 الشهادة 

آلية مجتمع 
 متوسطة 

٠.٤٣ ٠.٨٣ ٢:٣٩٧ ٠.٠.١٥ ٠.٣١ )٠.٤٣( ٤.٤ ٥٣ 

 األآاديمية           )٠.٤٣( ٣٢٠٤.٥ بكالوريوس
ماجستير 
 فأعلى

٠.٤٥( ٣.٩٣ ٢٧(           

التخصص 
 العام
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الشهادة 
 األآاديمية

      )٠.٤٥( ٢٦٢٤.٠١ أدبي

المرحلة 
 التعليمية 
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التي 
يدرس 

 فيها 

      )٠.٤٠( ١٣٢٤.١٣ ثانوية

أساسية  المعلم
 وثانوية معًا

٠.٤٠( ٤.٠٣ ٨١(      

عدد 
 الدورات

٠.٠٢ ٣.٧٣ ٢:٣٩٧ ٠.٦٩ ١.٣٩ )٠.٤٣( ٢٥٠٤.٠١ ٥ - ١* 

      )٠.٤٦( ١١٩٤.١٢ ١٠ - ٦ التأهيلية
في 

األهداف 
وأساليب 
 التدريس

أآثر من  
١٠ 

٠.٣١( ٣.٩٢ ٣١(      

سنوات 
 الخبرة
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في سلك 
 التربية
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   والتوصياتائجـــة النتــمناقش

 الفلسطيني متمثال في العينة الدراسة التعرف فيما إذا آان المعلمهذه لهدف من آان ا
تخطيط للمادة لدى قيامه بالبشكل عام  المعرفية لألهداف "بلوم" يراعي مستويات المدروسة
 أم ،أم الفهم ، التذآر أهي،أي من هذه المستويات يراعيها أآثر من غيرهامعرفة ثم  ،الدراسية
 فقد بينت ،استخدام اإلحصائيات المناسبةلدى و  !التقويمأم  ،الترآيبأم  ،لتحليلاأم  ،التطبيق

 وهذا يدل أن ،%)٨٠.٨(بنسبة   لألهداف المعرفية"ومبل"نتائج أن المعلم يراعي مستويات ال
ال يقتصر على  الطالب وألدىبأهمية التخطيط لتنمية مستويات عقلية مختلفة المعلم على وعي 

 التي المستويات العقليةأدائهم على آل مستوى من متوسطات ندما فحصت وع.  منهاواحد
حيث آانت : "بلوم "وضعه الهرمي الذي الترتيبمع تنسجم  هاأن  فقد وجد،يخططون لتنميتها

 ، فالترآيب، فالتطبيق، فالتحليل،نسبة الفهم يليها على التوالي ،التذآرأعلى نسبة لمستوى 
أعلى من بشكل ) %٨١.٦ =م( آان متوسطه التحليل الذي ناء مستوىباستث و،وبالتالي ،فالتقويم

 ترتيب فإن النتائج تتفق مع ،)٠.٠٥=α(فرق له داللة إحصائية وب%) ٧٩.٤(متوسط التطبيق 
  . والمساحة التي خصصها لكل منها، للمستويات العقليةالهرمي" بلوم"

  وفقت األهداف التعلميةـ حلليـة التـات السابقـم الدراسـع معظـق مـتتف جـذه النتائـه
 من التعلم آالتذآر الدنيا المستويات يراعونالمعلمين معظم وجدت أن التي  "بلوم" تصنيف
 والتقييم ، أو العليا آالترآيب، والتحليل،المتوسطة آالتطبيقالمستويات  أآثر من ،والفهم

  و ؛٢٠٠٠ ،مطاوعه؛ ٢٠٠٣ ، حمادين؛٢٠٠٤ ،؛ معيقل٢٠٠٧ ،عابدين؛ ٢٠٠٩ ،جعافره(
 Lord & Baviskar, 2007; Wang & Farmer, 2008(،في  إال أن الملفت للنظر 

 العقلية مستوياتال  يراعي ـفي العينة المدروسةمتمثال ـ  الفلسطيني المعلم أن الدراسة الحالية
 مستوى الثمانين بالمئة على الرغم من وجود داللة إحصائية بين آل  قاربتمتقاربه الستة بنسب

أن أهمية يعي أن بيحاول أن يظهر نفسه الفلسطيني أن المعلم في قد تفسر هذه النتيجة و. آخرو
 مع العلم أن نتائج الدراسات ،يغفل عن أي منها بالدرجة نفسها وأال  العقليةالمستوياتجميع  ينمي

لمستويات او ، للمستويات الدنيا آالتذآر والفهم مراعاة المعلمينبينرا السابقة أظهرت فرقا آبي
وهذا ما ظهر جليا في .   إلى صالح التذآر والفهم والتقويم، والترآيب،التحليل و،التطبيقالعليا آ
ألهداف التذآر معلم  مراعاة النسبةأن  حيث وجد  ـ سبيل المثالعلىـ ) ٢٠٠٧" (عابدين"دراسة 
 ،%)٥.١(مستوى التحليل  مراعاة  في حين آانت نسبة،%)٤٧.٣( والفهم ،%)٤٠.٨(آانت 

إجايا "دراسة في  الحال وآذلك %). ٢.٢(التقويم مستوى  و،%)١.٨(الترآيب مستوى و
من األسئلة آانت على مستوى %) ٣١.١( أن ا وجدحيث) Ijaiya & Alabi, 2010 ("وأالبي
على مستوى آانت فقط %) ٤.٠ (أن في حين ،آانت على مستوى الفهم%) ٥٦.٩( و،التذآر
على %) ٢.٨( و،على مستوى الترآيب%) ٠.٤(توى التحليل وعلى مس%) ٤.٨( و،التطبيق

 ومع ، في الدراسة الحاليةنسب المستويات العقلية ولم يظهر مثل هذا التفاوت في ،مستوى التقويم
مستوى  يليه ،مستوى التذآرأظهرت بفرق إحصائي أن نتائج الدراسة الحالية  توما دام ،هذا

 ، آالتحليل األخرى العقليةالمستوياتنة بمتوسطات مقار بأعلى المتوسطات حظياقد الفهم 
 في درجة ترآيزهم هذا يدل على أن توجه المعلمين واحدإن ف ، والتقويم، والترآيب،والتطبيق
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 المستويات الدنيا من تنمية والمتجلي في ، سواء أآانوا عربا أم أجانب،على المستويات العقلية
  . والتقييم، والترآيب،العليا آالتحليليات المستو والفهم أآثر من ،التعلم آالتذآر

 أآثر من ، من التعلم على المستويات الدنياهناك تبرير في ترآيز المعلمين يكون وقد
الحقائق والمفاهيم مناهج تحتوى على آثير من س ين بتدرمطالبو أنهم حيث ؛العليا أو ،المتوسطة

من ناحية  وم، هذا من ناحية. مكن منها والت التي يجب على الطالب حفظهاادئ واإلجراءاتوالمب
تنازليا  يليها ،أآبر المساحات لكل من التذآر والفهم خصص آان قد نفسه" بلوم"أخرى فإن 

يقوم يجب أن   البشريالعقلأن بإيمانا منه وذلك  ،التقييم و، والترآيب، والتحليل،التطبيق و،الفهم
  بصيغ مختلفة فيما بعديعالجهايستطيع أن كي ل ،وفهمهافي ذاآرته   وخزنها المعلوماتبحفظأوال 

 خزن  وآأّن، والتقويم، والترآيب، والتحليل،التطبيقآ  أعلى منها عقليةمستوياتويحولها إلى 
 فإن لم يكن في البنك ،ماليفي مصرف  رصيد شخص يقابل  وتذآرهافي الدماغالمعلومات 

 ، والسفر،التملك آ،ما يريد شراءو األخرى حاجاته يحقق أن الشخصستطيع  فال ي،رصيدا
  على المعلم فيجب،ومع هذا.   ذات المستويات المختلفةالمختلفةمشاريع ال وغيرها من والزواج

على   المعلوماتونآيف يعالج طلبته يدرب أنوإنما عليه  ، الدنيا المستوياتتنميةأال يقف عند 
 ،لهايحلت و، على تطبيقهامبهيدرآأن  ، من التذآر والفهمتعقيداأآثر  علياعقلية  مستويات
  " رـج و فارمـوان "الـن أمثـض الباحثيـبع هـ بىـا أوصـ مذاـهإن   .اـوتقويمه ،اـوترآيبه

)Wang & Farmer, 2008 (وجد أن المعلمين في برامج التعليم المستمر في الجامعات عندما 
 بعقد فاقترح ، دون العلياالصينية ما زالوا يدرسون بطريقة تنمي المستويات الدنيا من التفكير

 والمستويات العليا من  لدى الطالبحلقات دراسية تدرب المعلمين على آيفية تنمية التفكير الناقد
.   وبحرية وانفتاح أآبر، مباشرة بعملية التعلمله أن ينخرط الفرصة إتاحة  عن طريقالتفكير
المعلمين في آليات ) Lord & Baviskar, 2007" (لورد وبافيسكار"ما أوصى به   هذاوآذلك

العلوم في الجامعات األمريكية أن يستخدموا في اختباراتهم أسئلة تستثير العمليات العقلية العليا ـ 
من شأنها أن من األسئلة العليا المستويات الدنيا؛ ألن المستويات بلوم ـ وليس فقط  تكلم عنها التي

إال أن مزيدا من .  من التفكيرالعليا المستويات هذه  بطريقة تنمي عنده على الدراسةتحفز الطالب 
من شأنها لطرائق الدتدريسية التي  الوصف  وذلك،الدراسات المستقبلية مستحب في هذا المجال

مستويات  لتنمية أن يخطط المعلمإذ ال يكفي  ،وليس فقط الدنيا من التعلمتنمي المستويات العليا أن 
دروزه : أنظر. ريقة من شأنها أن تنمي هذه المستويات عليه أن يدرس بط وإنما،عقلية عليا

  .للتعرف على بعض هذه االستراتيجيات) م١٩٩٧ ،دروزه(

ومتغيرات  المعرفيةلألهداف " بلوم"بين مراعاة المعلم لمستويات أما فيما يتعلق بالعالقة 
لمرحلة ا و،مجال تخصصه فيها و، ومستوى شهادته األآاديمية،ذات عالقة آجنس المعلمأخرى 

سنوات خدمته في سلك  و،عدد الدورات التدريبية التي يلتحق بهاو ،التعليمية التي يدرس فيها
المرحلة متغير  مع  ذات داللة إحصائيةعالقة فقد وجدت الدراسة الحالية ،التربية والتعليم

 ،طبيق والت، الفهممستوىتنمية بلصالح معلم المرحلة الثانوية وخاصة فيما يتعلق والتعليمية 
أن معلم المرحلة الثانوية في  وقد تفسر هذه النتيجية . يمالتقو وأدون التذآر  ، والترآيب،والتحليل

 ما أن يفهم قادرا على عمره عشر من يجعل الطالب الذي يبلغ السابع عشر أو الثامنحريص أن 
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 كي يعد الطالبل وذلك ، المرحلة األساسية أآثر من معلم، وترآيبه، وتحليله، وتطبيقه،مهيتعل
 وإليمانه ـ من ناحية أخرى ـ أن ،مصيرهل اتقريروية العامة الذي فيه اجتياز امتحان الثانعلى 
 ، وتحليل، من تطبيق أن يستخدم قدراته العقلية العليايستطيع معه أصبح في عمر الطالب
حلة  المرعلم أن م هوإال أن الملفت للنظر.   أآثر من طالب المرحلة األساسية وتقويم،وترآيب

 أن  في وقد تفسر هذه النتيجية،يممستويي التذآر والتقوا في تنمية األساسية والثانوية لم يختلف
  ـ بالدرجة األولى ـن فهم مطالبو، فيهايدرسونالتعليمية التي مرحلة بغض النظر عن الالمعلمين 

بالدرجة نفسها بتنمية لبين غير مطاو ، أال وهي الحفظ والتذآر في التعلمالقدرات األساسيةبتنمية 
 إذا ما من المهارات الثانويةينظرون إليها على أنها  وآأنهم ،مهارة التقويمآ ،القدرات العليا

نفسها نادرا ما   الدراسيةالمناهج من ناحية أخرى فإن.  قورنت بحفظ ما جاء في المنهاج وتعلمه
 من معرفة ة بما يدرسه الطالبعدم عالقتها مباشرل.. ترآز على التقييم والتثمين وغيرها

 ٤ جدول رقم ارجع إلى ( إال أن مزيدا من الدراسات مستحب في هذا المجال،ومعلومات
  .)السابق

 عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد الدورات التي  الحاليةوجدت الدراسة ،من ناحية أخرى
 حيث وجدت أن ، لألهداف وبين مراعاتهم لمستويات بلومفي أثناء الخدمةن  بها المعلمويلتحق

آان أفضل في مراعاته لمستويات ) ١٠-٦( ترواح ما بين الذي التحق بعدد معقول من الدورات
وخاصة  ،أآثر من عشرة دوراتب  الذي التحق أو،بأقل من ست درواتالتحق األهداف من الذي 

 ،آالتطبيقمستويات العليا لل بالنسبةأما .  والفهم ،التذآرآ التفكير تنميته للمستويات الدنيا من عند
 من لهذا المستوى آان أآثر مراعاة ، دورات فأآثربعشرة الذي التحق فقد وجدت الدراسة أن

  أآثرمدربو وآأن تنمية مستوى التطبيق يحتاج إلى معلم آفي ،عدداأقل دورات بالذي التحق 
ا زاد عدد الدورات أنه آلم ،هذه النتائجيستشف من   ما فإن،وبشكل عام. لقيام بهذا العملل

 اقتصر عمله في حين أنه آلما قل ، تنمية المستويات العليا من التعلم علىدهساعالتدريبية للمعلم 
  .)نظر الجدول السابق نفسه مرة أخرىا ( والفهم،آالتذآرعلى تنمية المستويات الدنيا 

  
  اتــــالتوصي

  : يليما توصي الباحثة ،الدراسة من نتائجبناء على ما توصلت له 

لدى تخطيطه للدروس   جميعهاالمعرفية لألهداف "بلوم"مستويات المعلم لضرورة مراعاة  .١
 لهذه المستويات لما ، والتقويم، والترآيب، آالتطبيقلمستويات العليالر مع إعطاء اهتمام أآب

  .لطالب لدى ا أهمية في تنمية التفكير الناقد والمبدع والخالقمن

حضير المعلمين من حيث مستويات األهداف التي يضعونها تفحص دفاتر ت دراسةإجراء  .٢
 إذ أن هناك فرقا بين ما يظن المعلمون أنهم ، الست"بلوم" شاملة لمستويات وفيما إذا آانت

 . في دفاترهم التحضيرية فعالما يسجلونهو ،يقومون به
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لية تنمي المستويات العق يس بطريقةضرورة عقد دورات تدرب المعلم على آيفية التدر .٣
إذ أن هناك فرقا بين ما يضعه ,  التي اشتملت عليها األهدافالمختلفة وخاصة العليا

 .المعلمون في دفاترهم التحضيرية من أهداف وبين ما يدرسونه على أرض الواقع

 ،الضفة الغربيةمحافظات إجراء درلسات مماثلة تستخدم عينات أخرى من المعلمين في  .٤
عن مستويات األهداف التي يخطط لها شاملة خذ صورة أبهدف  العالم العربي وآذلك في
 . وينفذونها على أرض الواقع،المعلمون

  
   العربية واألجنبيةعالمراج

 ا ضان،األغ ي   ").  ٢٠٠٤. ( رم سادس األساسي ف صف ال ا لل اب الجغرافي ئلة آت ل أس تحلي
وم   صنيفات بل ق ت سطين وف المية  .  "فل ة اإلس ة الجامع س (مجل ات اإلن سلة الدراس  .)انيةسل

٤٦٧-٤٥١ .)١(١٢.  

 ة للصفوف          ").  ٢٠٠٩.  (  خضراء أرشود  ،جعافره ة العربي دراسة تحليلية ألسئلة آتب اللغ
ي األردن    سابع ف سادس وال امس وال ة       .  "الخ ة جامع سية لكلي ة والنف وم التربوي ة العل مجل

  .٨٦-٦٤ .)٤(١٠ .البحرين

 ادين ري،حم ي آ  ").  ٢٠٠٣.  ( فخ ة ف ئلة التقويمي ل األس ي   تحلي ررة ف ا المق ب الجغرافي ت
ة         داف التعلمي وء األه ي ض ان ف سلطنة عم انوي ل يم الث ة التعل ة .  "مرحل ة التربوي  .المجل

٩٩-٥٥ .)٦٨(١٧.  

 دارس      ").  ٢٠١٠.  ( أفنان نظير ،دروزه سطينيون في م ارس المعلمون الفل إلى أي مدى يم
ة؟   اد     ".مدينة نابلس عمليات تصميم التدريس بصورة نموذجي ة اتح ة  مجل  .الجامعات العربي

)٤٠٠-٣٦٣ .)٥٥. 

 ر ،دروزه ان نظي يم أداء     ").  ٢٠٠٨.  ( أفن أداة لتقي يم آ صميم التعل ي ت ساق ف ودة واالت الج
   .٦٦٧-٦٤٣ .)٢(٢٢ .)العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة النجاح لأل.  "المعلم وتطويره

 ر  ،دروزه ان نظي ا   إج).  ٢٠٠١.  ( أفن اهج وتقويمه صميم المن ي ت ز .٣ ط.راءات ف   مرآ
  . فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية.)٢٩(والنشرالتوثيق والمخطوطات 

 دليل المعلم والطالب  :  التعليميةالنظرية في وضع األسئلة     ).  ١٩٩٧.  ( أفنان نظير  ،دروزه. 
  . فلسطين. الضفة الغربية. نابلس.فست النصرمطبعة أو.  ١ط

 ة           تحليل  ").  ٢٠٠٧.  ( محمد عبد القادر   ،عابدين سلوآية في خطط دروس الطلب األهداف ال
ين          ة القاسمي إلعداد المعلم ة القدس المفتوحة لألبحاث          .  "المعلمين في أآاديمي ة جامع مجل

  .٢٣١-١٩٧ .)١٢ (.والدراسات
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 ة      أسئلة القراءة وامتحاناتها ف   ").  ٢٠٠٠.  ( فاطمه محمد  ،مطاوعه ة بدول ي المرحلة اإلبتدائي
-٢٧ .)١٨ (.مجلة مرآز البحوث التربوية في جامعة قطر      ".   دراسة تحليلية تقويمية   -قطر  
٥٧.  

 ل د اهللا،معيق ط    ").  ٢٠٠٤.  ( عب ي الخط واردة ف سلوآية ال داف ال ة لأله ة تحليلي دراس
اض  ة الري ة بمدين دارس الثانوي ي الم ة ف ة العربي شرعية واللغ وم ال ية لمعلمي العل .  "الدراس
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