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The Obstacles of Using Affective Goals in the
Educational Process From the Primary Level
Teacher`s Point of View At the Governmental
Schools in Gaza Strip

:ملخص

Abstract:

هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن معوقات ا�ستخدام الأهداف
الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي املرحلة
 وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي،الأ�سا�سية يف حمافظات غزة
 مت،) معلم ومعلمة176(  وتكونت عينة الدرا�سة من،امل�سحي
اختيارهم بطريقة طبقية ع�شوائية ن�سبية من مديريتي الرتبية
،)60.2%(  وبن�سبة،) و�رشق خانيون�س،والتعليم (خانيون�س
/2014 طبقت عليهم ا�ستبانة يف الف�صل الدرا�سي الثاين
: موزعة على ثالثة جماالت هي،ً) بندا32(  مكونة من،م2015
،معوقات معرفة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية
،ومعوقات ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية
.معوقات قيا�س معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية
وقد ك�شفت النتائج �أن معوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية
يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية
 كما،)63.55%(  وبن�سبة مئوية بلغت،جاءت بدرجة متو�سطة
بلغت الن�سبة املئوية ملعوقات قيا�س معلمي املرحلة الأ�سا�سية
 والن�سبة املئوية ملعوقات،)65.16%( للأهداف الوجدانية
،)64.0%( ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية
وبلغت الن�سبة املئوية ملعوقات معرفة معلمي املرحلة الأ�سا�سية
.)62.8%( للأهداف الوجدانية
وك�شفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ملعوقات ا�ستخدام الأهداف
الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي املرحلة
 كما وجدت فروق ذات داللة،الأ�سا�سية تعزى ملتغري اجلن�س
�إح�صائية يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة معوقات ا�ستخدام
الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي
املرحلة الأ�سا�سية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي ول�صالح
 كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة،البكالوريو�س
�إح�صائية يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة ملعوقات ا�ستخدام
الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي
 وقد قدمت،املرحلة الأ�سا�سية تعزى ملتغري اخلربة يف التدري�س
.الدرا�سة عدد من التو�صيات واملقرتحات

The study aimed to detect the obstacles of using
affective goals in the educational process from the
primary level teacher`s point of view at the public
schools in Gaza Strip.
The researcher followed a descriptive
analytical method to achieve the objectives of the
study, the study sample consisted of (176) teachers,
were selected randomly from the Directorate of
Education (Khan Younis, and East of Khan Younis)
with a relative weight of (60.2%).
The Researcher used a questionnaire in the
second semester 2014/ 2015, consisting of (32)
items, divided into three fields: The obstacles of the
primary schools teachers’ knowledge of effective
goals, and obstacles of the practice of the primary
schools’ teachers to affective goals. Finally the
obstacles of the measurement of the primary schools
teachers of the Affective goals.
Actually the results revealed that the obstacles
of using affective goals in the educational process
from the primary level teacher`s point of view came
moderately with a relative weight of (63.55%).
While the obstacles of the measurement of the
primary schools teachers of the Affective goals came
with a relative weight of (65.16%). Nevertheless,
the obstacles of the practice of the primary schools
teachers to affective goals came with a relative
weight of (64.0%). The obstacles of the primary
schools teachers’ knowledge of the affective goals
came with a relative weight of (62.8%).
The results revealed that there were no
statistically significant differences that hinder the
use of affective goals in the educational process
from the perspective of teachers in the basic
stage due to the variable (sex) , also there is a
statistically significant differences that hinder the
use of affective goals in the educational process
from the perspective of teachers in the basic stage
attributed to the educational qualification variable
and in favor of (bachelor’s) , as results showed no
statistically significant differences obstacles of using
affective goals in the educational process from the
perspective of teachers in the basic stage due to
the variable teaching experience, the study made a
number of recommendations and suggestions.
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ولكنه غري حمدد ،وميكن �إدراجه يف نف�س الوقت �ضمن املجال
الوجداين.
واملجال الوجداين (االنفعايل)  Affective Domainهو
املجال الذي يحوي �أهداف ًا ت�صف تغريات يف االهتمامات،
واالجتاهات ،وامليول ،والقيم ،والتقديرات ،ويعترب هذا املجال
من �أ�صعب املجاالت الثالثة ،ويرجع ذلك �إىل عدم وجود تعريفات
�إجرائية ملكونات هذا املجال تت�صف بال�صدق واملوثوقية ،كما
�أن نواجت التعلم موقفيه وخادعة� ،إذ قد يظهر املتعلم غري ما يظن
(خالد ،وحمادنه.)2011 :624 ،
والوجدان �إح�سا�س دافعي نف�سي مرتبط باالنفعاالت
والعواطف وي�ؤثر يف عمليات الت�صور والتفكري ،ويق�صد
بالأهداف الوجدانية الأهداف املرتبطة بالقيم امل�ستمدة من
العقائد والتقاليد والتي جتعل املتعلم ي�سلك �سلوك ًا وجداني ًا جتاه
الأ�شخا�ص واملو�ضوعات من خالل ما يتعلمه من معلومات
ومعارف (ال�سيد.)1999 :77 ،
وتتعلق الأهداف الوجدانية :بالآراء ،وامليول ،واملواقف،
والقيم ،و�أ�ساليب التكيف مع احلياة ،ومن ال�سلوكيات ال�شائعة
يف املجال الوجداين:
Ú Úالر�أي ( :)Opinionوهو التعبري اللفظي عن معتقدات
الفرد وميوله واجتاهاته.
Ú Úامليل واالهتمام ( :)Interestوهو تعبري باحلب �أو الكره
(عن امل�شاعر).
� Ú Úأوجه التقدير (� :)Appreciationسلوك الفرد جتاه ق�ضية
�أو ظاهرة معينة ،ك�أن يقدر جهود علماء الريا�ضيات.
Ú Úاالجتاه واملوقف ( :)Attitudeموقف يتخذه الفرد جتاه
ظاهرة معينة وهذا املوقف ين�ش�أ نتيجة مرور ال�شخ�ص بخربة
معينة لذا فاالجتاه يتميز بالثبات ن�سبياً.
Ú Úالقيمة ( )Valueحكم ي�صدره ال�شخ�ص على العامل
املحيط به وهي متنوعة منها القيم العلمية �أو اجلمالية او
الدينية� ...إلخ.
Ú Úقدرة الفرد على تكوين عالقات مقبولة بينه وبني
البيئة املحيطة به ،وهذه ال�سلوكيات ال بد من تنميتها وتدعيمها
لدى املتعلمني من خالل ما يقدم لهم من �أن�شطة تربوية.
(من�شورات جامعة القد�س املفتوحة ،2014 ،امل�شهراوي،2004 ،
)Areti,2012
و�أ�شهر من كتب عن ت�صنيف الأهداف بهذا املجال كراثول
وزمال�ؤه ( )Krathwohl, et al. ,1964ويتكون هذا الت�صنيف من
خم�سة م�ستويات رئي�سة مرتبة ب�صورة هرمية ،كما �أن هناك
م�ستويات فرعية لكل م�ستوى رئي�س ،وفيما يلي تو�ضيح لهذه
امل�ستويات (خالد ،وحمادنه ،624: 2011 ،عودة ،2004 ،حممد،
 ،2000املال:)2005 ،
Ú Úاال�ستقبال (االنتباه)  :Receivingوهو �أن ي�شعر املتعلم
بوجود الظاهرة بطريقة معينة جتعله راغب ًا وم�ستعداً لتقبلها

مقدمة:
يتفق املربون على �أن الرتبية هي عملية �إحداث تغريات
�إيجابية يف �سلوك املتعلمني ،و�أن مهمة املعلم الأ�سا�سية تنح�رص
يف العمل على �إتاحة الظروف اخلا�صة للطلبة ،وتهيئتها لإحداث
مثل هذه التغريات.
وال �شك �أن الطلبة يحاولون دائم ًا �أن يتعرفوا على املربرات
التي من �أجلها يدر�سون مو�ضوع ًا ما ،وكثرياً ما يت�شككون يف
جدوى �أو قيمة ما يدر�سونه �أو بع�ضه على الأقل ،وهذا الأمر
يتوقف بطبيعة احلال على مدى كفاءة املعلم يف حتديد �أهداف
الدرو�س و�صياغتها (خالد ،وحمادنه ،)2011 :621 ،ومن هنا
ندرك متام ًا �أن املعلم عندما يخطط لدر�سه يكون يف �أم�س احلاجة
�إىل ر�صد الأهداف التعليمية؛ حتى يعطي مربراً ملا يقوم بتدري�سه
لطالبه.
وتعترب الأهداف خطوط ًا عري�ضة وقنوات وا�ضحة تر�سم
على �ضوئها كافة اخلطوات والإجراءات بو�ضوح بغية حتقيقها
يف نهاية الأمر ،ويحظى مو�ضوع الأهداف ب�أهمية بالغة يف
كل جماالت احلياة املختلفة ،ولكن تت�أكد �أهميته �أكرث يف جمال
الرتبية والتعليم ملا له من دور يف �إعداد نا�شئة الأمة للقيام
ب�أدوار فعالة يف تنمية جمتمعاتهم (حمدان.)2004 :49 ،
وتعد الأهداف ال�سلوكية حجر الزاوية يف العملية التعليمية،
حيث � ّإن �أي عمل تربوي �أو غري تربوي يرنو �إىل النجاح ال بد له
من �أهداف دقيقة حتقق الغاية املن�شودة (البقمي1421 ،ه.)43 :
وعليه ،ف�إن الأهداف ال�سلوكية حتظى باهتمام كبري لدى
الأو�ساط الرتبوية يف كثري من دول العامل ،وبخا�صة بني وا�ضعي
املناهج واملعلمني وامل�رشفني الرتبويني والباحثني (& Hass
حيويا يف كل من عمليتي
)Parkay,1993؛ وذلك العتبارها جزءا
ّ
التخطيط والتقييم جلميع الأن�شطة التعليميةHarry & Debo�(  (.
)rah, 2005
وظهرت �إ�سهامات املربني يف جمال الأهداف ال�سلوكية
يف بداية القرن الع�رشين ،فقد و�ضع بلوم وزمال�ؤه نظام ًا وا�سع ًا
و�شام ًال لت�صنيف الأهداف ال�سلوكية وتطبيقها ،بحيث مت و�ضعها
يف ثالثة م�ستويات �أو �إىل ثالثة جماالت ،هي :املجال املعريف،
املجال الوجداين ،املجال النف�س حركي (�سعادة.)2001 :12 ،
ويرى كل من بلوم ورفاقه ( ،)1985و�سعادة ،وخليفة
( ،)1987وكوجك (� ،)1997أنه ال ميكن الف�صل بني هذه
املجاالت الثالثة :املعريف ،والوجداين ،والنف�س حركي ،وميثل
ذلك �أن جميع الأهداف املعرفية تقريب ًا ت�شتمل على عن�رص
وجداين جنده �إذا بحثنا عنه ،وي�أمل معظم املدر�سني يف �أن يطور
طلبتهم اهتمام ًا م�ستمراً باملوا�ضيع التي يتعلمونها ،كما ي�أملون
�أن يكون طلبتهم قد تعلموا مواقف واجتاهات معينة �إزاء الظواهر
التي جتري معاجلتها ،ومعنى هذا �أن كثرياً من الأهداف امل�صنفة
�ضمن املجال املعريف حتتوى عن�رصاً انفعالي ًا موجوداً �ضمناً،
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وهذا امل�ستوى ي�شري �إىل ا�ستعداد املتعلم لالهتمام بظواهر �أو
مثريات معينة حتدث �أو توجد يف البيئة املحيطة به وقد تكون
هذه املثريات ن�شاط ًا تعليمي ًا �أو مو�ضوع ًا يف الكتاب املقرر �أو
فكر ًة �أو حدث ًا وينح�رص دور املعلم هنا يف �إثارة اهتمام املتعلم
وجذب انتباهه وهو ميثل �أدنى م�ستويات املجال الوجداين،
وت�ستخدم يف �صياغة �أهداف هذا امل�ستوى �أفعا ًال مثل :يلتفت �إىل،
ي�صغي �إىل ،ي�ستمع �إىل ،يوافق على.
Ú Úاال�ستجابة :Responding :يبدي الطالب يف هذا
امل�ستوى م�شاركة فاعلة �سواء �أكانت هذه امل�شاركة مطلوبة منه،
�أم تطوعية� ،أم ا�ستجابة متعة (�أي ال�شعور بالر�ضا) م�ستوى الر�ضا
والقبول� ،أو الرف�ض والنفور ،وتزداد الفعالية هنا عن امل�ستوى
ال�سابق ،فهو “ يفعل “ �شيئ ًا �إزاء املو�ضوع.وت�ستخدم يف �صياغة
�أهداف هذا امل�ستوى �أفعا ًال مثل :يقبل على ،يبدي �إعجابه بـ،..
مييل �إىل ،يتحم�س لـ ،..يعرب عن تذوقه لـ ،..يبتعد عن ،يعاون يف،
يتطوع لـ.
Ú Úالتقييم  :Valuingيظهر الفرد بهذا امل�ستوى �أن لل�سلوك
�أو للظواهر �أو للأ�شياء قيمة بالن�سبة له ،ويعرب عن ذلك مبواقف
ثابتة يف �سلوكه تدلّ على �أنه ملتزم ذاتيا ،لأنه مقتنع مبا يقوم
به.مبعنى �أن ال�سلوك الذي يقوم به الفرد يدل على �سعيه �إىل �إقناع
الآخرين باجتاهاته ،و�إخال�صه وتفانيه فيها.ويف هذا امل�ستوى
ثالثة م�ستويات فرعية هي :م�ستوى تقبل القيمة ،وم�ستوى
تف�ضيل القيمة ،وم�ستوى التم�سك بالقيمة.وت�ستخدم يف �صياغة
�أهداف هذا امل�ستوى �أفعا ًال مثل :ي�ستح�سن ،يبدي رغبة م�ستمرة
يف ،ينمو �شعوره نحو ،يتحمل م�س�ؤولية ،ي�سهم بن�شاط يف ،يحرتم،
يعظم ،ي�شجب ،يذم ،يعار�ض ،يهاجم.
Ú Úالتنظيم  :Organizationيبد�أ الفرد بهذا امل�ستوى بتكوين
نظام ًا قيميا لنف�سه ،حيث يبد�أ باكت�ساب مفهوم (Conceptualize
 ،)Valueثم يقارن القيم بع�ضها ببع�ض ويحدد العالقات بينها،
ويظهر هنا ،القيمة ت�صارع القيم حتى ي�صل �إىل يف نهايته �إىل
حالة توازن تتمثل بظهور نظام قيمي وفل�سفة حمددة يف حياته.
وهذا البناء القيمي للمتعلم لي�س ثابتاً ،بل ميكن �أن يحدث فيه
تعديل مع ك�سبه لقيم جديدة.وت�ستخدم يف �صياغة �أهداف هذا
امل�ستوى �أفعا ًال مثل :ي�ؤمن بـ ،..يعتقد يف ،ي�ضحي يف �سبيل.
Ú Úالو�سم بالقيمة �أو التمي ز �Complex Characteriza
 :tion by a valueيظهر يف هذا امل�ستوى فردية الفرد ،وي�صبح
له �شخ�صية متميزة ،ويكون ثابت ًا يف مواقفه ،ويظهر تكام ًال يف
اجتاهاته وقيمه.ومن الأهداف التي تنتمي لهذا امل�ستوى� :أن
يكون الفرد واعي ًا بيئياً ،و�أن ميار�س عادات �صحية ،و�أن يقول
احلق ،و�أن يراعي الدقة العلمية.
وم�ستويات الأهداف الوجدانية تتعامل مع ق�ضايا
عاطفية تثري امل�شاعر ،لذا ف�إنه من ال�صعب تقومي �سلوك املتعلم
يف م�ستوياته الوجدانية املختلفة؛ لأن التعامل يف هذا اجلانب
الوجداين يتم مع امل�شاعر واالجتاهات وامليول والقيم ،في�صبح
من ال�صعوبة حتديد هذه امل�شاعر ولأحا�سي�س �أو ثباتها يف �ضوء
معيار �أو حمك معني (�أبو زينة.)2001 :102 ،
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وللأهداف الوجدانية �أهمية خا�صة ،حيث �إ ّنها تعمل
على تنمية امليول واالجتاهات والقيم واملعتقدات لدى الطبة،
وتك�سبهم ال�سمات ال�شخ�صية واالجتاهات واملفا�ضلة يف
الكثري من النواحي ،كما �أنها تنمي بع�ض اال�ستجابات كتعزيز
الدقة والنظام والتعاون واملفا�ضلة (القحطاين،)1426 :14 ،
والت�شجيع على ممار�سة بع�ض الأعمال والأن�شطة خا�صة املقرتنة
ب�إنتاجهم ومتيزهم (�سعادة.)2001 :500 ،
ويرى قالدة (� )264 ،1982أن لكل هدف معريف جانب ًا
وجدانياً ،وتالزم اجلانب املعريف والوجداين �أمر طبيعي ،و�إن
وجود اجلانب الوجداين ومناءه يجعل مناء الأهداف املعرفية
�أكرث ،و�أنه من ال�رضوري م�صاحبة الأهداف الوجدانية للأهداف
املعرفية يف املادة.
وعلى الرغم من ت�أكيد الدرا�سات على �أهمية الأهداف
الرتبوية بكل م�ستوياتها وجوانبها و�أثرها على فاعلية العملية
التعليمية� ،إال �أن االهتمام بها ما زال يرتكز على اجلوانب
املعرفية واملهارية دون االهتمام بالأهداف الوجدانية ،ومل يبق
للجانب الوجداين الذي يعد االعتناء به �أ�سا�س ًا لتنمية �شخ�صية
املتعلم �إال النزر القليل (القحطاين 1426 ،ه).
وهذا ما �أكده عبد العال وزهدي ( ،)1992 :95و Alderman
)�(2007: 214أننا ال نلم�س اهتمام ًا يذكر بالأهداف الوجدانية من
حيث التخطيط �أو التنفيذ ،و�أن هناك �إهما ًال من جانب املعلمني
يف حتقيق الكثري من الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية.
وحتدثت الدرا�سات ال�سابقة عن �أ�سباب �إهمال املعلمني
للأهداف الوجدانية ،وذلك لوجود بع�ض املعوقات التي حتول
دون ا�ستخدامهم لها ،حيث يرى ك ٌل من ال�شافعي (،)1995 :172
وحل�س (� )2013أن �أ�سباب �إهمال املعلمني للجانب الوجداين
ترجع �إىل اخللط بني املجال الوجداين واملجال املعريف يف
م�ستوياتهما املت�شابهة ،و�أن ت�صنيف م�ستويات املجال الوجداين
تعد على م�ستوى عالٍ من الغمو�ض والتجريد والعمومية يف
بع�ض مفاهيمه ،وقد �أدى هذا �إىل �أن الأهداف الوجدانية ال جتد
عناية كافية لدى مطوري املناهج واملعلمني والقائمني على
التدريب والتقومي.
وبينت نتائج العديد من الدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة
بهذا املو�ضوع – رغم قلتها -كدرا�سة (العديني� )2015 ،إىل
وجود ق�صور من جانب معلمي الريا�ضيات يف املرحلة الأ�سا�سية
يف توظيف الأهداف الوجدانية من وجهة نظر املعلمني �أنف�سهم
بوزن ن�سبي قدره ( ،)75.94%و�أظهرت نتائج درا�سة ال�سمريي
(� )1998أن املعلمات يف مدار�س تعليم البنات يف مدينة
مكة املكرمة ال يجدن �صعوبة يف �صياغة الأهداف املعرفية
واملهارية ،ولكنهن يجدن �صعوبة يف �صياغة الأهداف الوجدانية.
وك�شفت درا�سة القحطاين (1426ه) عن وجود عدد من املعوقات
التي تقف حائ ًال دون ا�ستخدام املعلمني للأهداف الوجدانية،
ومن �أبرز هذه املعوقات جتاهل �أدلة املعلم ل�صياغة الأهداف
الوجدانية ومهارات ا�شتقاقها ،وقلة الأن�شطة الإثرائية التي تعنى
بالأهداف الوجدانية ،وبينت نتائج درا�سة امل�شهراوي ()2004
148

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

�أن الكتب تناولت الأهداف الوجدانية ب�شكل �سطحي ومبهم،
وقد اقت�رصت هذه الأهداف على امل�ستوى الأدنى من املجال
الوجداين ،و�أظهرت نتائج درا�سة (حمدان� )2004 ،أن حوايل
( )55%من املعلمني يواجهون بع�ض ال�صعوبات عند �صياغة
الأهداف الوجدانية ،ويرى ( )54.3%من املعلمني �أن الأهداف
الوجدانية تعد ذات �أهمية بالغة بالن�سبة للمعلم ،وك�شفت نتائج
درا�سة (البقمي1421 ،ه) �أن م�ستوى معرفة املعلمات باملرحلة
الثانوية ملجاالت الهدف الوجداين وم�ستوياته كان جيداً فيما
يتعلق بتحديد جمال الهدف حيث بلغ امل�ستوى (.)78.13%
يتبني مما �سبق ،ومما �أظهرته نتائج الدرا�سات ال�سابقة
عن ق�صور و�ضعف ملحوظ يف �أداء املعلمني ال�ستخدام الأهداف
الوجدانية يف العملية التعليمية ،ومل جتر �أية درا�سة -يف حدود
علم الباحث -متخ�ص�صة يف حتديد معوقات ا�ستخدام الأهداف
الوجدانية يف العملية التعلمية من وجهة نظر معلمي املرحلة
الأ�سا�سية ،وعليه جاءت هذه الدرا�سة كمحاولة �أوىل لإثراء البحث
الرتبوي يف هذا اجلانب الهام من العملية التعليمية التعلمية.

مشكلة الدراسة:
ي�شري الأدب الرتبوي �إىل �أن القا�سم امل�شرتك للهدف
الوجداين والأهداف الرتبوية هو تغري يف �سلوك املتعلم يراد
حدوثه نتيجة للتعلم.من هنا يتبني مدى العالقة القوية التي
تربط ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعلمية ،مما
ي�ستدعي من املعلمني �أخذ هذه العالقة بعني االعتبار ،واحلر�ص
على ا�ستخدام الأهداف الوجدانية؛ حتى يتمكنوا من حتقيق �أعلى
درجات العطاء لنتاجات التعليم املرغوبة ،وهذا يتطلب من
املعلم اتقان ًا يف معرفة الأهداف الوجدانية وكيفية ا�شتقاقها
و�صياغتها ،والقدرة على ممار�سة توظيفها يف العملية التعليمية،
وقيا�سها؛ للوقوف على التغيري املراد حدوثه يف العملية التعليمية،
ب�شكل يكفل للمعلم تنفيذها ب�سهولة وي�رس وبدرجة متميزة ،وقد
ا�ست�شعر الباحث من خالل احتكاكه مبعلمي املرحلة الأ�سا�سية
�أن الأهداف الوجدانية ال جتد عناية واهتمام كاف لديهم ،مما
يدفع الباحث �إىل حماولة الك�شف ما �إذا كان هناك معوقات حتول
دون ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية يف
العملية التعليمية.

أسئلة الدراسة:
● ●ما معوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية
التعليمية من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة ملعوقات
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر
معلمي املرحلة الأ�سا�سية تبع ًا ملتغري اجلن�س؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة ملعوقات
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر

معلمي املرحلة الأ�سا�سية تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة ملعوقات
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر
معلمي املرحلة الأ�سا�سية تبع ًا ملتغري اخلربة يف التدري�س؟

أهداف الدراسة:
● ●التعرف �إىل املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام معلمي
املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية.
● ●تفعيل ا�ستخدام معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف
الوجدانية يف العملية التعليمية.
● ●التعرف على مدى وجود اختالفات بني معلمي املرحلة
الأ�سا�سية يف معوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية
التعليمية؛ تعزى ملتغريات الدرا�سة (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،
واخلربة يف التدري�س).
● ●التو�صل �إىل تو�صيات قد تعزز ا�ستخدام معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية.

أهمية الدراسة:
Ú Úحتديد �أهم املعوقات التي تكمن وراء عدم ا�ستخدام
معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية يف العملية
التعليمية.
Ú Úقد تفيد معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف التغلب على
معوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية من خالل االهتمام
بالأهداف الوجدانية وذلك ب�إتباع �أ�ساليب وطرق جديدة.
 Ú Úلفت نظر امل�سئولني �أ�صحاب العالقة بالعملية التعليمية
مثل املعلمني امل�رشفني الرتبويني ،ووا�ضعي املناهج الدرا�سية،
و�صانعي القرار �إىل معوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل و�ضع اخلطط العالجية املنا�سبة ،واتخاذ القرارات
والإجراءات الالزمة حيال تلك امل�شكلة.

حدود الدراسة:
تقت�رص الدرا�سة على احلدود الآتية:
Ú Úاملو�ضوع :التعرف �إىل معوقات ا�ستخدام الأهداف
الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي املرحلة
الأ�سا�سية يف حمافظات غزة.
Ú Úامل�ؤ�س�ساتي :مديريتي الرتبية والتعليم (خانيون�س،
و�رشق خانيون�س).
Ú Úالب�رشي :معلمي املرحلة الأ�سا�سية.
Ú Úالزماين :طبقت هذه الدرا�سة يف نهاية الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام الدرا�سي 2015 /2014م.
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مصطلحات الدراسة:

املتغري

يعرف حل�س ( )2013الأهداف الوجدانية ب�أنها :الأهداف
املرتبطة بالقيم امل�ستمدة من العقائد والتقاليد ،والقائمة على
ربط املعلومات التي تقدم للمتعلم بوجدانه؛ لكي ي�سلك �سلوك ًا
وجداني ًا جتاه :الأ�شخا�ص� ،أو الأ�شياء� ،أو املو�ضوعات.وتتعلق
تلك الأهداف :بالآراء ،وامليول ،و�أوجه التقدير واملواقف� ،أو
االجتاهات والقيم ،و�أ�ساليب التكيف مع احلياة.
ويعرف الباحث م�صطلحات الدرا�سة �إجرائياً على النحو
التايل:
Ú Úالأهداف الوجدانية :وهي نوع من الأهداف ال�سلوكية
ت�صف التغريات يف مواقف املتعلم من اجتاهات وم�شاعر وقيم
وميول وعادات وتقديرات؛ نتيجة العملية التعليمية ،وكذلك
العواطف الفردية والتذوق اجلمايل ،ولها خم�سة م�ستويات خمتلفة
هي( :اال�ستقبال ،واال�ستجابة ،والتقييم ،والتنظيم ،ومتثل القيمة).
Ú Úاملعوقات :جمموعة من العوامل التي ي�ؤدي وجودها
�إىل الت�أثري على العملية التعليمية �سلباً ،مما يقلل �أو مينع من
كفاءتها ،وهي التي ا�ستطاع الباحث حتديدها يف هذه الدرا�سة من
خالل الفقرات التي ت�صف معوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية
يف العملية التعليمية من خالل �أداة الدرا�سة.
Ú Úاملرحلة الأ�سا�سية :ال�صفوف من ال�ساد�س �إىل العا�رش
الأ�سا�سي.

امل�ؤهل
العلمي
اخلربة يف
التدري�س

د .أنور شحادة نصار

م�ستوى املتغري

العدد

بكالوريو�س

143

درا�سات عليا

33

من 10 - 5

125

�سنوات
من � 11سنة
ف�أكرث

املجموع
176

176
51

أداة الدراسة:
قام الباحث ببناء ا�ستبانة للتعرف �إىل معوقات ا�ستخدام
الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي
املرحلة الأ�سا�سية يف حمافظات غزة ،ح�سب اخلطوات التالية:
Ú Úمراجعة الأدب الرتبوي اخلا�ص بالأهداف الوجدانية
واالطالع على الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مثل درا�سة
(القحطاين1426 ،ه) ،ودرا�سة (امل�شهراوي ،)2004 ،ودرا�سة
(العديني.)2015 ،
Ú Úحتديد جماالت الأداة :معوقات معرفة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ،ومعوقات ممار�سة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ،ومعوقات قيا�س معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية.
يل الأداة
�Ú Úصياغة عدد من البنود حتت كل جمال من جما ّ
بلغ عدد البنود ( )41بنداً.

الطريقة واإلجراءات
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املرحلة الأ�سا�سية
يف وزارة الرتبية والتعليم يف مديريتي الرتبية والتعليم
(خانيون�س ،و�رشق خانيون�س) ،والبالغ عددهم ( )292معلما من
العام الدرا�سي2015 /2014م.

التقديرات املستخدمة يف األداة:
ا�ستخدام الباحث التدرج اخلما�سي لتقديرات عينة الدرا�سة
كالتايل :معوق ب�شدة ( )5درجات ،معوق ( )4درجات ،معوق �إىل
حد ما ( )3درجات ،غري معوق ( )2درجة ،غري معوق ب�شدة ()1
درجة.

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )176معلم ومعلمة ،مت اختيارهم
بطريقة طبقية ع�شوائية ن�سبية من مديريتي الرتبية والتعليم
(خانيون�س ،و�رشق خانيون�س) ،وبن�سبة ( ،)60.2%وتعترب هذه
الن�سبة جيدة وممثلة ملجتمع الدرا�سة ،وميكن االعتماد عليها يف
ا�ستكمال �إجراءات الدرا�سة ،وجدول ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة
على متغريات الدرا�سة (اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة يف
التدري�س).

صدق أداة الدراسة:
مت عر�ض الأداة على ( )7حمكمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص يف جمال �أ�صول الرتبية ،ومناهج وطرق التدري�س،
وامل�رشفني الرتبويني ،وقد طُ لب منهم �إبداء مالحظاتهم حول
�صالحية الأداة للهدف الذي و�ضعت لأجله ،ومدى منا�سبة
البنود لكل جمال ،ومدى الدقة العلمية واللغوية ،واقرتاح ما
يرونه منا�سباً ،كما مت ا�ستفتائهم يف مدى منا�سبة التقدير الكمي
امل�ستخدم يف احلكم على ا�ستجابة عينة الدرا�سة.
ويف �ضوء ما ورد من مالحظات مت �إ�ضافة بع�ض البنود،
ودمج البع�ض الآخر ،وحذف بع�ضها ،وتعديل البع�ض الآخر،
وقد تكونت الأداة بعد �إجراء التعديالت من ( )32بنداً موزعني
على جماالت الدرا�سة ،الأول :معوقات معرفة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ( )9بنود ،والثاين :معوقات
ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ()12
بنداً ،والثالث :معوقات قيا�س معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف

جدول (:)1

توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة

املتغري
اجلن�س

م�ستوى املتغري

العدد

ذكور

92

�إناث

84

املجموع
176
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الوجدانية ( )11بنداً.

Ú Úالن�سبة املئوية �أقل من ( ،)50%تعني وجود معوقات
قليلة ال�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعلمية ،ويقابلها
املتو�سـط احل�سابـي �أقل من (.)2.5

ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات �أداة الدرا�سة ،مت تطبيقها على عينة
ع�شوائية مكونة من ( )25معلما ومعلمة ،من خارج عينة الدرا�سة
الفعلية ،وبا�ستخراج معامالت الثبات ح�سب معادلة كرونباخ
�ألفا كانت كما يف جدول (:)2

وقد مت اعتماد التقديرات ال�سابقة بعد موافقة ال�سادة
املحكمني على تلك الن�سب املئوية ،وما يقابلها من متو�سطات
ح�سابية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

جدول (:)2
معامالت الثبات ألداة الدراسة

املجال

البيان

معوقات معرفة معلمي املرحلة
املجال الأول
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية.
معوقات ممار�سة معلمي املرحلة
املجال الثاين
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية.
معوقات قيا�س معلمي املرحلة
املجال الثالث
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية

◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول ون�صه «
ما املعوقات املتعلقة با�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية
التعليمية من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية؟ » للإجابة
عن ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية
ملعوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من
وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سي ،ومت ترتيب اال�ستجابات
ح�سب املتو�سطات احل�سابية تنازلي ًا �ضمن كل جمال ،وكانت
النتائج كما يف جدول .6 ،5 ،4 ،3

معامل الثبات
0.86
0.82
0.83

وقد �أع َّد الباحث معامالت الثبات املح�سوبة مقبولة
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

جدول (:)3
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتبة لمعوقات استخدام األهداف الوجدانية في
العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسي مرتبة تنازلياً

الصورة النهائية ألداة الدراسة:

املجال

تكونت �أداة الدرا�سة يف �صورتها النهائية من ( )32بندا ً،
موزعة على املجاالت كما يلي:

البيان

معوقات قيا�س معلمي املرحلة
املجال الأول
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية.
معوقات ممار�سة معلمي املرحلة
املجال الثاين
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية.
معوقات معرفة معلمي املرحلة
املجال الثالث
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية.

Ú Úاملجال الأول :معوقات معرفة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ،وت�ضمن ( )9بنود.
Ú Úاملجال الثاين :معوقات ممار�سة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ،وت�ضمن ( )12بنداً.

املتو�سط الكلي

Ú Úاملجال الثالث :معوقات قيا�س معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ،وت�ضمن ( )11بنداً.

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

3.25

65.16%

3.20

64.0%

3.14

62.8%

3.17

63.55%

يبني جدول (� )3أن املتو�سط احل�سابي الكلي ملعوقات
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر
معلمي املرحلة الأ�سا�سي ( ،)3.17وبن�سبة مئوية ()63.55%
وبدرجة متو�سطة ،كما بلغت الن�سبة املئوية ملعوقات قيا�س
معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية (،)64.24%
ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.21والن�سبة املئوية ملعوقات ممار�سة
معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ()63.62%
ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.18والن�سبة املئوية ملعوقات معرفة
معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية ()62.8%
ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.14مما ي�شري �إىل وجود معوقات يف
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر
معلمي املرحلة الأ�سا�سي يف الأداء الكلي ،وعلى جماالت الدرا�سة،
وفيما يلي عر�ض مف�صل للنتائج ح�سب جماالت الدرا�سة.
Ú Úاملجال الأول - :معوقات قيا�س معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية:

املعاجلة اإلحصائية:
مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،والن�سب املئوية
ال�ستجابات عينة الدرا�سة ،وكذلك ا�ستخدام اختيار ()T- test
لعينتني م�ستقلتني لدرا�سة الفروق بني متغريات الدرا�سة املختلفة.
وقد اعتمد الباحث ثالثة م�ستويات للتقدير التحليلي
لبنود الأداة ،وحددت بالن�سب املئوية التالية:
Ú Úالن�سبة املئوية ( )70%ف�أكرث ،تعني وجود معوقات
كبرية ال�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعلمية،
ويقابلها املتو�سط احل�سابي ( )3.5ف�أكرث.
Ú Úالن�سبة املئوية من (� )50%إىل �أقل من ( ،)70%تعني
وجود معوقات متو�سطة ال�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية
التعلمية ،ويقابلها املتو�سط احل�سابي (� 2.5إىل �أقل من .)3.5
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وبالرغم من ذلك فهناك مبادرات فردية من املعلمني ممن
لديهم اطالع م�ستمر على �أدوات وطرق القيا�س والتقومي احلديثة،
ولديهم الرغبة واملهارة الالزمة ال�ستخدام الأهداف الوجدانية،
واال�ستفادة منها يف العملية التعليمية ،وتتفق النتيجة ال�سابقة
مع درا�سة العديني ( )2015والقحطاين (1426ه) وحمدان
(.)2004
ويت�ضح من جدول ( )4ح�صول البند ( )6اخلا�ص مبعوق
قلة االهتمام بقيا�س اجلوانب الوجدانية عند و�ضع االختبارات
على الرتبة الأوىل ،وبن�سبة مئوية ( ،)68.8%وقد يعزى ذلك
قلة االهتمام باجلانب املعريف يف االختبارات النهائية ،حيث
الرتكيز على مقدار املعرفة التي ميتلكها الطالب وبالتايل هي
ما يتم االعتماد يف العملية التعليمية وحتديد النجاح والر�سوب
ويف التعرف على م�ستويات الطلبة من ناحية ،و�صعوبة قيا�س
الأهداف الوجدانية من معلمي املرحلة الأ�سا�سية �أنف�سهم من
ناحية �أخرى ،وقد جاء يف املرتبة الثانية البند ( )3املتعلق
مبعوق �صعوبة حتديد امل�شاعر و�إمكانية وقيا�سها ،وبن�سبة مئوية
( ،)68.2%تال ذلك بند قلة اهتمام امل�رشف الرتبوي للجوانب
الوجدانية عند متابعة �أداء املعلم ،وبن�سبة مئوية (،)67.2%
ويف�رس ذلك يف �أن الأهداف الوجدانية تتعلق ب�إحداث تغريات
يف امل�شاعر وامليول والقيم واالجتاهات فهي حتتاج لتحقيقها
وقت ًا طوي ًال �إذ ما قورنت ببقية الأهداف ،بالإ�ضافة �إىل عدم توفر
الوقت الكايف داخل الف�صل ،والإحباط الذي يالقيه املعلم من
البيئة املحيطة ال ي�ساعد على تنمية الأهداف الوجدانية ،كما �أن
بع�ض امل�رشفني الرتبويني ما زالوا يركزون على حتقيق الأهداف
املعرفية واملهارية ،وتقييم املعلم من خالل قدراته يف هذين
املجالني ،ويف �ضوء ذلك ت�صبح رعاية الأهداف الوجدانية غري
كافية يف �ضوء اهتمامهم ،وهذا ي�ضعف التنمية املهنية لدى
املعلمني من التمكن من ا�ستخدام الأهداف الوجدانية.
Ú Úاملجال الثاين - :معوقات ممار�سة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية:

جدول (:)4
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتبة لمعوقات قياس معلمي المرحلة األساسية
لألهداف الوجدانية

الرقم
يف الأداة
6
3
8
11
1
2
4

9

5

10

7

البنود
قلة االهتمام بقيا�س اجلوانب
الوجدانية عند و�ضع االختبارات.
�صعوبة حتديد امل�شاعر و�إمكانية
وقيا�سها.
قلة اهتمام امل�رشف الرتبوي
للجوانب الوجدانية عند متابعة
�أداء املعلم.
�صعوبة اال�ستدالل على خمرجات
الهدف الوجداين وقيا�سه.
�صعوبة تقدير التغريات
الوجدانية للطالب وحتويلها �إىل
درجات و�أرقام.
حاجة الأهداف الوجدانية لفرتة
طويلة حتى تتحقق.
التغيري املرتتب على امل�ستوى
الوجداين قد يحدث داخل املدر�سة
وخارجها ،مما ي�صعب قيا�سه.
افتقار دليل املعلم لأ�سئلة
تقوميية ار�شادية تقي�س الأهداف
الوجدانية.
�ضعف اهتمام املعلمني
ال�ستخدام املعيار �أو املحك عند
�صياغة الأهداف الوجدانية.
قلة املقايي�س التي تقي�س
الأهداف الوجدانية يف العملية
التعليمية.
�صعوبة احل�صول على تغذية
راجعة فورية متنوعة عند
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية.
املتو�سط الكلي

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبة
املئوية

الرتبة

3.44

68.80%

1

3.41

68.20%

2

3.36

67.20%

3

3.34

66.80%

4

3.26

65.2%

5

3.22

64.4%

6

3.20

64.0%

7

3.18

63.2%

8

3.16

63.2%

9

3.14

62.8%

10

3.13

62.6%

11

3.25

65.16%

د .أنور شحادة نصار

جدول (:)5
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتبة لمعوقات ممارسة معلمي المرحلة األساسية
لألهداف الوجدانية

يت�ضح من جدول ( )4وجود معوقات يف قيا�س معلمي
املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية
بدرجة متو�سطة� ،إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية للمجال
( ،)65.16%ومبتو�سط ح�سابي ( ،)3.25وقد يعزى ذلك �إىل عدم
اهتمام الإدارة التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها
بقيا�س الأهداف الوجدانية ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف رغبة بع�ض
املعلمني يف توظيف الأهداف الوجدانية وبالتايل عدم العناية
يف التعرف على كيفية قيا�سها ،ال �سيما يف املرحلة الأ�سا�سية،
بالإ�ضافة �إىل قلة االهتمام من امل�رشفني الرتبويني للتعرف على
احتياجات معلمي املرحلة الأ�سا�سية يف كيفية قيا�س الأهداف
الوجدانية ،والوقوف على نقاط ال�ضعف لديهم يف كيفية ا�ستخدام
املحك �أو املعيار يف كيفية قيا�سها ،و�أي�ض ًا للرتكيز الأكرب على
قيا�س الأهداف املعرفية مما عزز �ضعف التمكن من طرق قيا�س
الأهداف الوجدانية.

الرقم
يف الأداة
6
5

10
4
3
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البنود
�ضعف ا�ستخدام املعلمني �أفعا ًال
وجدانية حمددة ال�صياغة.
�إهمال املعلمني ت�شجيع الطلبة
على امل�شاركة يف املناق�شة
وطرح الأ�سئلة.
�ضعف التوازن يف توزيع
الأهداف الوجدانية يف كتب
للمرحلة الأ�سا�سية.
قلة الأن�شطة الإثرائية التي تعنى
بالأهداف الوجدانية.
�ضعف االهتمام مبراعاة حالة
الطالب وتقديره والرفق به.

املتو�سط
احل�سابي

املتو�سط
الن�سبي

الرتبة

3.42

68.40%

1

3.36

67.20%

2

3.30

66.00%

3

3.28

65.32%

4

3.26

65.20%

5
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الرقم
يف الأداة
7
2
9

12

1

11

8

البنود
الالمباالة من املعلم لإتاحة
احلرية يف التعبري عن الر�أي �أثناء
العملية التعليمية.
قلة �إبراز القيم اجلمالية يف كتب
املرحلة الأ�سا�سية.
�إهمال تبني �أ�سلوب الإقناع
وتبادل الآراء واحرتام الآخر
وتقبله.
�ضعف تر�سيخ احرتام الفروق
الفردية بني الطلبة �أثناء
احلوارات التعليمية.
عدم �إبراز املعلمني لدور
العلماء وامل�سلمني �أثناء العملية
التعليمية.
قلة مراعاة القيم الأ�صيلة
امل�ستمدة من ال�رشيعة وعادات
املجتمع وتقاليده يف العملية
التعليمية.
�إهمال ممار�سة تقبل االختالف
يف الر�أي كبداية للتوافق.
املتو�سط الكلي

الأهداف الوجدانية تلعب دوراً كبرياً يف ت�سهيل العملية التعليمية
وت�شجيع الطلبة على التعلم وبناء �شخ�صيتهم.
Ú Úاملجال الثالث - :معوقات معرفة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية:

املتو�سط
احل�سابي

املتو�سط
الن�سبي

الرتبة

3.22

64.40%

6

3.20

64.00%

7

3.15

63.00%

8

3.12

62.40%

9

3.10

62.00%

10

3.07

61.40%

11

1

2.92

58.40%

12

4

3.20

64.0%

جدول (:)6
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والرتبة لمعوقات معرفة معلمي المرحلة األساسية
لألهداف الوجدانية

الرقم
يف الأداة
6

5

3

ويالحظ من جدول ( )5وجود معوقات يف ممار�سة معلمي
املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية
بدرجة متو�سطة� ،إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية للمجال ()3.20
وبن�سبة مئوية ( ،)64.0%وقد يعزى ذلك لقلة توظيف معلمي
املرحلة الأ�سا�سية للو�سائل التعليمية التي من املمكن �أن حتقق
الإثارة والت�شويق وتعزيز العملية التعليمية ،وهذا �أي�ض ًا �شكل
�صعوبة �أمام ق�صور طرائق التدري�س املنا�سبة لها مثل :الدقة
والتعاون وامل�شاركة وتنمية االهتمامات والتذوق اجلمايل،
واكتفاء املعلمني بتحقيق اجلانب املعريف ،وقد يكون هذا
لعدم قناعة املعلمني املبحوثني بجدوى الأهداف الوجدانية
يف العملية التعليمية ،وقد �أ�شار القحطاين (1426ه) �إىل ق�صور
العملية التعليمية على تعلم املهارات املتعلقة بالأهداف املعرفية
والتطبيقية ،واقت�صار املحتوى التعليمي على تلك الأهداف.
وتختلف النتيجة ال�سابقة مع درا�سة العديني (.)2015
كما يالحظ من جدول ( )5ح�صول بنود جمال معوقات
ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية يف العملية
التعليمية على درجة متو�سطة على ن�سبة مئوية (68.4%-
 ،)58.4%مما يعني �أن هناك حاجة �إىل تعزيز �إعداد املعلم
وتدريبة على ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية،
ومدهم بالإمكانيات واملعرفة التي تبني �أهمية الأهداف
الوجدانية يف العملية التعليمية ،وت�أهيلهم لكيفية توظيفها،
واال�ستفادة منها يف تعزيز وتفعيل العملية التعليمية وحت�سينها،
وي�ؤكد ذلك درا�سة العديني ( )2015ودرا�سة القحطاين (1426ه)،
ودرا�سة امل�شهراوي ( ،)2004ودرا�سة حمدان ( )2004يف �أن

7

2

9

8

البنود
�ضعف اختيار الأفعال ال�سلوكية
ال�صحيحة عند �صياغة الأهداف
الوجدانية.
�ضعف ربط خمرجات العملية
التعليمية يف البيئة ب�شكل
منا�سب.
جتاهل �أدلة املعلم لهذه املرحلة
للأهداف الوجدانية وكيفية
ا�شتقاقها.
قلة االر�شادات والتوجيهات
اخلا�صة يف كيفية بناء الأهداف
الوجدانية.
�صعوبة حتديد الأهداف
الوجدانية يف م�ستوياتها
املختلفة.
�صعوبة معرفة مفاهيم م�ستويات
الأهداف الوجدانية �أثناء
�صياغتها.
قلة معرفة معلمي املرحلة
الأ�سا�سية مباهية الأهداف
الوجدانية.
حمدودية الإملام بكيفية توظيف
الأهداف الوجدانية عند معلمي
املرحلة الأ�سا�سية.
ال�صياغة املغلوطة مل�ستوى
ال�سلوك الوجداين املرغوب
ا�ستخدامه.
املتو�سط الكلي

املتو�سط
احل�سابي

املتو�سط
الن�سبي

الرتبة

3.46

69.20%

1

3.32

66.40%

2

3.25

65.00%

3

3.18

63.6%

4

3.11

62.20%

5

3.10

62.00%

6

3.09

61.8%

7

2.94

58.8%

8

2.89

57.8%

9

3.14

62.8%

ويالحظ من جدول ( )6وجود دور متو�سط ملعوقات
معرفة معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية يف
العملية التعليمية� ،إذ بلغت الن�سبة املئوية الكلية للمجال ()3.14
وبن�سبة مئوية ( ،)62.8%وقد يعزى ذلك �إىل قلة اهتمام
املعلمني باالطالع والقراءة حول الأهداف الوجدانية ،وبالتايل
�ضعف التمكن من �صياغتها ،والتعرف على �أ�سلوب كتابتها،
وتطبيقها �أثناء العملية التعليمية التعلمية ،كما �أن فقدان التعزيز
من امل�س�ؤولني الرتبويني مثل مديري املدار�س وامل�رشفني
الرتبويني للمعلم امل�ستخدم للأهداف الوجدانية ،واقت�صار
توجيهاتهم على اجلوانب املعرفية� ،أدى لقلة املعرفة الكافية
حول الأهداف الوجدانية ،و�أدى �إىل ارتفاع ن�سبة الغمو�ض يف
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فهمها وا�ستخدامها ،وهذا ما �أكدته درا�سة ال�سمريي (،)2005
وامل�شهراوي ( ،)2004وحمدان ( )2004ب�أن معرفة املعلمني
حول الأهداف الوجدانية ،و�صياغتها ،وا�ستخدامها يف العملية
التعليمية قليلة ومل ت�صل �إىل امل�ستوى املطلوب.
ويت�ضح من جدول ( )6ح�صول البند ( )6اخلا�ص مبعوق
�ضعف اختيار الأفعال ال�سلوكية ال�صحيحة عند �صياغة الأهداف
الوجدانية على الرتبة الأوىل ،وبن�سبة مئوية ( ،)69.20%وقد
يعزى ذلك لقلة الدورات التدريبية املتعلقة بت�أهيل املعلمني
وتعريفهم بالأهداف الوجدانية وكيفية ا�شتقاقها و�صياغتها،
وتو�ضيح الأفعال املرتبطة بكل م�ستوى ،كما �أن �أدلة املعلم مل
تقدم بال�شكل الكايف االهتمام باجلانب الوجداين ،وقد جاء يف
املرتبة الثانية البند ( )5املتعلق مبعوق �ضعف ربط خمرجات
العملية التعليمية يف البيئة ب�شكل منا�سب ،وبن�سبة مئوية
( ،)66.4%تال ذلك بند جتاهل �أدلة املعلم لهذه املرحلة للأهداف
الوجدانية وكيفية ا�شتقاقها ،وبن�سبة مئوية ( ،)65.0%ويف�رس
ذلك يف عدم التعاون واالهتمام الذي يالقيه املعلم من البيئة
املحيطة ال ي�ساعد على ا�ستخدامهم للأهداف الوجدانية.وقلة
اخلربة يف كيفية متابعة مالحظة الطالب يف عينات خمتلفة من
املواقف واال�ستجابات الوجدانية املتعلقة ب�إحداث تغريات يف
امل�شاعر وامليول والقيم واالجتاهات حيث �أنها تتطلب لتحقيقها
وقت ًا طوي ًال لتحقيقها.
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ون�صه
«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة ملعوقات
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة
نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية تبعاً ملتغري اجلن�س؟ للإجابة عن
ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار « »T- testلعينتني م�ستقلتني ،وكانت
النتائج كالتايل:

املجال
املجال الثالث:
معوقات قيا�س
معلمي املرحلة
الأ�سا�سية
للأهداف
الوجدانية.
الدرجة الكلية

نتائج اختبار « ”Tلمعوقات استخدام األهداف الوجدانية في العملية التعليمية من وجهة
نظر معلمي المرحلة األساسية تعزى لمتغير الجنس

املجال
املجال الأول:
معوقات معرفة
معلمي املرحلة
الأ�سا�سية
للأهداف
الوجدانية.
املجال الثاين:
معوقات ممار�سة
معلمي املرحلة
الأ�سا�سية
للأهداف
الوجدانية.

اجلن�س

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكور

92

3.75

0.95

�إناث

84

2.58

086.

ذكور

92

3.70

0.71

�إناث

84

2.69

0.88

T

0.184

0.178

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

ذكور

92

3.73

0.73

�إناث

84

2.63

0.81

ذكور

92

2.49

0.87

�إناث

84

2.72

0.83

قيمة
T

0.291

1.024

م�ستوى
الداللة
غري
دالة

غري
دالة

يتبني من جدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05ملعوقات ا�ستخدام الأهداف
الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي املرحلة
الأ�سا�سية تعزى ملتغري اجلن�س ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن معلمي
املرحلة الأ�سا�سية على م�ستوى واحد من التدريب والتنمية
املهنية ،و�أنهم يعملون �ضمن الأنظمة الرتبوية نف�سها ،ويتلقون
نف�س التوجيهات والإر�شادات نف�سها ،والإ�رشاف الرتبوي يف
مديريات الرتبية والتعليم واحد �أي�ضاً ،كما �أنهم ي�ستعملون الأدلة
واملن�شورات التعليمية نف�سها ،بالإ�ضافة لذلك � ّأن كال اجلن�سني
يتلقون الإعداد نف�سه يف املرحلة اجلامعية ،وت�شابه ظروفهم
االجتماعية والتعليمية واالقت�صادية ،والإمكانيات ،الأمر الذي
مل يظهر فروق ًا دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س نحو معوقات
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية ،وتتفق نتيجة
الدرا�سة مع درا�سة العديني ( )2015والقحطاين (1426ه).
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ون�صه
«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة ملعوقات
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة
نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
» للإجابة عن ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار « »T- testلعينتني
م�ستقلتني ،وكانت النتائج كالتايل:

جدول (:)7

قيمة

اجلن�س

د .أنور شحادة نصار

جدول (:)8

م�ستوى
الداللة

نتائج اختبار « ”Tمعوقات استخدام األهداف الوجدانية في العملية التعليمية من وجهة
نظر معلمي المرحلة األساسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

املجال

غري
دالة

امل�ؤهل
اجلامعي

املجال
بكالوريو�س
الأول:
معوقات
معرفة
معلمي
درا�سات
املرحلة
عليا
الأ�سا�سية
للأهداف
الوجدانية.

غري
دالة
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العدد
143

33

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.75

3.58

قيمة
T

م�ستوى
الداللة

2.53

2.14

2.184

دالة
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املجال
املجال
الثاين:
معوقات
ممار�سة
معلمي
املرحلة
الأ�سا�سية
للأهداف
الوجدانية.
املجال
الثالث:
معوقات
قيا�س
معلمي
املرحلة
الأ�سا�سية
للأهداف
الوجدانية.
الدرجة
الكلية

امل�ؤهل
اجلامعي

العدد

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

بكالوريو�س

143

2.70

2.29

درا�سات
عليا

33

3.28

0.93

بكالوريو�س

143

2.14

0.95

درا�سات
عليا

33

3.28

0.94

بكالوريو�س

143

3.28

0.95

درا�سات
عليا

33

2.31

0.93

قيمة
T

2.178

عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05يف تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
ملعوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من
وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي
ل�صالح البكالوريو�س� ،أي �أن املعوقات تظهر �أكرث عند املعلمني
من �أ�صحاب �شهادة البكالوريو�س ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن املعلمني
من �أ�صحاب امل�ؤهالت العلمية العليا �أي الذين يحملون �شهادات
�أعلى من البكالوريو�س كدبلوم عايل يف الرتبية �أو حا�صلني
على درجة املاج�ستري �أو الدكتوراه� ،أتيح لهم فر�ص امل�شاركة
يف كثري من الأن�شطة الرتبوية ،ورمبا ح�ضور الندوات والور�ش
وامل�ؤمترات العلمية� ،أو �إعدادهم للأبحاث الرتبوية ،فكان لهم
�إطالع �أكرث على الأهداف الوجدانية و�أهميتها وتوظيفها يف
العملية التعلمية ،فكانت املعوقات لديهم �أقل من املعلمني من
حملة امل�ؤهالت العلمية بكالوريو�س فقط.مما ترتب عليه وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.

م�ستوى
الداللة

دالة

2.291

دالة

1.024

دالة

◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ون�صه
«هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≥ 0.05بني متو�سطات درجات تقدير �أفراد العينة ملعوقات
ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية من وجهة
نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية تبعاً ملتغري اخلربة يف التدري�س؟
» للإجابة عن ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار « »T- testلعينتني
م�ستقلتني ،وكانت كالتايل:

يك�شف جدول ( )8عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

جدول (:)9
نتائج اختبار « ”Tلمعوقات استخدام األهداف الوجدانية في العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية تعزى لمتغير الخبرة في التدريس

املجال

امل�ؤهل اجلامعي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املجال الأول :معوقات معرفة معلمي
املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية.

من � 10 - 5سنوات

125

2.75

2.53

من � 11سنة ف�أكرث

51

3.58

2.14

من � 10 - 5سنوات

125

2.70

2.29

من � 11سنة ف�أكرث

51

3.28

0.93

من � 10 - 5سنوات

125

2.14

0.95

من � 11سنة ف�أكرث

51

3.28

0.94

من � 10 - 5سنوات

125

2.31

0.95

3.28

0.93

املجال الثاين :معوقات ممار�سة
معلمي املرحلة الأ�سا�سية للأهداف
الوجدانية.
املجال الثالث :معوقات قيا�س معلمي
املرحلة الأ�سا�سية للأهداف الوجدانية.
الدرجة الكلية

قيمة
T

0.125

م�ستوى
الداللة
غري دالة

0.421

غري دالة

0.320

غري دالة

0.43

غري دالة

يبني جدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≥ 0.05ملعوقات ا�ستخدام الأهداف الوجدانية
يف العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية تعزى ملتغري اخلربة يف التدري�س.ويف�رس ذلك ب�أن املعلمني مما هم على
خربة تدري�سية طويلة �أو ق�صرية م�شرتكون نحو عدم االهتمام بتوظيف الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية ،حيث �أنهم تلقوا نف�س
التوجيهات والإر�شادات بالرتكيز على الأهداف املعرفية ومن ثم الأهداف املهارية (النف�س حركية) ،وبذلك ف�إن الأهداف الوجدانية مل
يحدث عليها �أي اهتمام على طول �سنوات خربة التدري�س ،مما يزيد �أهمية الدرا�سة احلالية يف ت�سليط ال�ضوء �إىل التعرف عن املعوقات التي
حتول دون ا�ستخدام الأهداف الوجدانية يف العملية التعليمية.وتتفق النتيجة ال�سابقة يف بع�ض جوانبها مع درا�سة العديني (،)2015
وتختلف مع درا�سة حمدان ( ،)2004ودرا�سة والقحطاين (1426ه).
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.645
�6 .6سعادة ،جودت �أحمد (� .)2001صياغة الأهداف الرتبوية
والتعليمية يف جميع املواد الدرا�سية ،نابل�س ،فل�سطني،
ال�رشوق لدعاية والإعالن والت�سويق.
�7 .7أبو زينة ،فريد كامل (“ .)2001تطوير �أدوات قيا�س الطلبة
يف مادة الريا�ضيات” ،جملة مركز البحوث الرتبوية ،جامعة
قطر ،ال�سنة العا�رشة ،العدد � ،19ص .101 - 79
�8 .8سعادة ،جودت �أحمد ،وخليفة (“ .)1987تطبيق ت�صنيف
كراثول للمجال االنفعايل وت�صنيف �سمب�سون للمجال
املهاري احلركي على الأهداف ال�سلوكية يف الدرا�سات
االجتماعية” ،املجلة العربية للرتبية ،الأردن ،جملد ،7
العدد� ،1ص �ص .55 - 40
�9 .9سمريي ،لطيفة (“ .)1998تقومي ا�ستخدام الأهداف ال�سلوكية
يف مدار�س تعليم البنات يف مدينة مكة املكرمة من وجهة
نظر املعلمات” .املجلة الرتبوية.75 - 33 ،)48( 12 ،
�1010سمريي ،لطيفة (” .)2005مدى ارتباط الأهداف ال�سلوكية
ملو�ضوعات مقرر علم النف�س لأهداف املقرر املحدد لل�صف
الثاين ثانوي يف اململكة العربية ال�سعودية” .جملة العلوم
الرتبوية والنف�سية ،جامعة البحرين.34 - 10 ،)1( 6 ،
1111ال�سيد ،ر�ضا (“ .)1999تطور اجلوانب الوجدانية يف منهج
الريا�ضيات باملرحلة الإعدادية يف �سلطنة عمان من منظور
” ،”NCTMجملة تربويات الريا�ضيات ،ج  ،2م�رص.
1212ال�شافعي� ،إبراهيم حممد و�آخرون (1416ه) .املنهج املدر�سي
من منظور جديد ،الريا ،مكتبة العبيكان ،ط.1
1313عبد العال ،ف�ؤاد حممد وزهدي ،علي مبارك (.)1992
“اجلوانب الوجدانية لتدري�س الريا�ضيات ،درا�سة ميدانية”،
ر�سالة اخلليج العربي ،مكتبة الرتبية العربي لدول اخلليج،
العدد� ،40ص �ص .62 - 40
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