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تصــور مقتــرح لمعالجــة صعوبــات تحقيــق 
األهــداف الوجدانيــة فــي تدريــس العلــوم 
لــدى طالبــات التربيــة العملية بكليــة التربية 

ــة ــة المجمع ــي جامع ف

د.ميساء بنت هاشم بن زامل الشريف

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد بقسم العلوم الرتبوية يف كلية الرتبية بالزلفي
يف جامعة اجملمعة 

1439هـ - 2018م
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ــداف  ــق األه ــات تحقي ــى صعوب ــب عل ــرح للتغل ــور مقت تص
التربيــة  طالبــات  لــدى  العلــوم  تدريــس  الوجدانيةفــي 

العمليــة بكليــة التربيــة فــي جامعــة المجمعــة 
د.ميساء بنت هاشم بن زامل الشريف

الملخص: 
 هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن واقــع اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف 
تدريــس العلــوم، والصعوبــات الــي حتــول دون ذلــك، ومــن مث تقــدمي تصــور مقــرتح ميكــن أن يســهم يف حتقيقهــا، 
ومت اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي، كمــا مت إعــداد أداتــن مهــا بطاقــة مالحظــة، واســتبانة، والتحقــق مــن 
صدقهمــا وثباهتمــا، ومت تطبيقهمــا علــى عينــة عشــوائية مــن طالبــات الرتبيــة العمليــة قوامهــا )40( طالبــة، 
وعــدد )10( مشــرفات مــن مشــرفات الرتبيــة العمليــة يف كليــي الرتبيــة جبامعــة اجملمعــة، يف الفصــل الدراســي 
الثــاين مــن العــام )1438-1439ه(. وكان مــن أبــرز النتائــج مــا يلــي: إن متوســط اســتجابات مشــرفات 
الرتبيــة العمليــة حــول احملــاور الثالثــة املكونــة لبطاقــة مالحظــة واقــع اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف 
الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم يــرتاوح مــا بــن )1,18 – 2,18( ممــا يــدل علــى ضعــف عمليــة التخطيــط، 
ومقبوليــة عمليــي التفاعــل وإدارة الصــف والتنفيــذ والتقــومي، وإن متوســط اســتجابات طالبــات الرتبيــة العمليــة 
حــول احملــاور األربعــة املكونــة الســتبانة صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم يــرتاوح مــا 
بــن )4,22–4,55(، وهــي قيــم مرتفعــة ممــا يــدل علــى أن هنــاك صعوبــات كثــرة تتعلــق مباهيــة األهــداف 
الوجدانيــة وكيفيــة تقوميهــا وصعوبــة ممارســتها ووجــود العديــد مــن الصعوبــات الــي تتعلــق بإعــداد املعلــم وتدريبــه 
أثنــاء اخلدمــة، كمــا حصــل التصــور املقــرتح علــى درجــة اتفــاق كبــرة جــداً بــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى 

حتقيقــه لأهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم.

 ويف ضــوء النتائــج الســابقة مت وضــع بعــض التوصيــات منهــا: تطبيــق التصــور املقــرتح ودراســة جــدوى 
فاعليتــه، وزيــادة االهتمــام باألهــداف الوجدانيــة، واحملتــوى الدراســي الــذي حيقــق هــذه األهــداف ويســاعد 
علــى تنميــة اجلانــب الوجــداين لــدى الطلبــة، مــع ضــرورة إعــادة النظــر يف عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والتقــومي 
وإدارة الصــف، وكذلــك األنشــطة وطــرق التدريــس املســتخدمة واختيــار أفضــل الطــرق الــي تســاعد علــى منــو 

اجلانــب الوجــداين.

الطلبــة  علــى حتصيــل  الوجدانيــة  األهــداف  توظيــف  أثــر  حــول  دراســة  إجــراء  الدراســة:  واقرتحــت   
الوجدانيــة. للقيــم  تضمينهــا  ومــدى  الدراســية  للمقــررات  حتليليــة  ودراســة  حنوهــا،  وتوجهاهتــم 
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A Suggested Proposal for Overcoming the Difficulties of 
Achieving the Emotional Goals in Teaching Science to 
Field Training Students in the two Colleges of Education 

at the University of Majma’h

Abstract:

 The study aimed at revealing the reality of field-training 
students’ use of the emotional goals in teaching science, and the 
obstacles that might face them. Then it offered a suggested 
proposal that can help to achieve its objective. The descriptive 
survey method was used. (40) students, and (10) supervisors 
in field training, for the second semester of the academic 
year (1438-1439). Among the most remarkable results were 
the following: 

The average responses of the field training supervisors to the 
three themes, which constitute the monitoring card of the reality of 
field trainers’ use of the emotional goals in the teaching of science, 
ranged between (1.18- 2.18), indicating a weakness in the planning 
process, and an acceptance of the interaction and classroom 
management processes, as well as implementation and evaluation. 
It also indicates that the average responses of the female students 
towards the four themes, which constitute the questionnaire on 
the difficulties of using emotional goals in the teaching of science, 
ranged between (4.22-4.55), which are high values, indicating that 
there are many difficulties as to the nature of the emotional goals 
and the way they could be evaluated, in addition to the difficulties 
that relate to teacher preparation and in-field training. The 
suggested proposal has achieved a very large degree of agreement 
among faculty staff members on its ability to achieve the emotional 
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objectives when teaching science.

In the light of the previous results, some recommendations 
were made, which included: apply the suggested proposal and 
study the feasibility of its effectiveness, also increase the attention 
to the emotional goals and to the educational content that would 
help achieve these goals and develop the emotional side among 
students. There is also a need to review the planning, implementation, 
evaluation and classroom management processes. There is also 
a need to review the applied activities and teaching methods and 
choose the best ways to help in developing the students’ emotional 
side.

The study suggested conducting a study on the impact of 
applying emotional goals on students' achievement and attitudes 
toward them, and an analytical study of the syllabus has been made 
to show to what extent these emotional aspects were included.
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مقدمة: 
يشــهد تدريــس العلــوم اليــوم اهتمامــاً متزايــداً، وتطــوراً ســريعاً، ملواكبــة عصــر التكنولوجيــا ومــا يصاحبــه 
مــن انفجــار علمــي ومعــريف، ولذلــك حظــي مبكانــة كبــرة باعتبــاره املســوؤل عــن تثقيــف املتعلمــن علميــاً 

ومتكينهــم مــن املهــارات والتوجهــات الــي متكنهــم مــن مســايرة متغــرات هــذا العصــر. 

ويؤكــد املختصــون يف الرتبيــة العلميــة وتدريــس العلــوم أن أي تدريــس ناجــح البــد أن يكــون موجهــاً 
حنــو حتقيــق أهــداف تدريســية حمــددة ومقبولــة، وملعلــم العلــوم دور حاســم يف العمليــة التعليميــة بشــكل عــام، 
وحتقيــق أهــداف تدريــس العلــوم بشــكل خــاص، كمــا لــه أثــر كبــر يف تربيــة أفــكار الطلبــة وســلوكهم ووجداهنــم 

)زيتــون، 2017: 289(.

مــن  ولذلــك تعــد األهــداف الوجدانيــة أهــم تلــك األهــداف؛ ألن الوجــدان يشــكل جانبــاً أساســياً 
جوانــب التعلــم، ويؤثــر تأثــراً كبــراً يف الفكــر والســلوك، إذ يســهم يف بنــاء الشــخصية، واكتســاب القيــم 
والتوجهــات اإلجيابيــة الــي تنعكــس بدورهــا علــى تصرفــات الفــرد وســلوكه جتــاه نفســه، وجتــاه اجملتمــع مــن حولــه.

ويشــر كل مــن مايــكل ونوجوســا (Michel & Nugusa , 2015(، ولــن وفرانــس لورنــس 
ولــن وهونــج (Lin & Frances Lawrenz & Lin& Hong,2012( إىل أن األهــداف 
الوجدانيــة ترتبــط ارتباطــاً مباشــراً بعمليــة التعلــم، وجيــب علــى املؤسســات التعليميــة أن هتتــم بتنميــة اجلوانــب 
الوجدانيــة واالنفعاليــة لــدى املتعلــم، ومســاعدته يف اســتثمار طاقاتــه جمتمعــة، ســواء يف جوانبهــا املعرفيــة أم 
املهاريــة أم الوجدانيــة بصــورة متكاملــة؛ فاألهــداف الوجدانيــة جــزء مــن كل، وتتزايــد أمهيتهــا إذا علمنــا أهنــا 

كثــراً مــا تتداخــل مــع املعرفيــة ذاهتــا، وتصبــح عنصــراً مكمــاًل هلــا. 

لذلــك يؤكــد الزعــي)2016: 2( بــأن الــدور املعــريف يبقــى قاصــراً إذا مل يتكامــل مــع اجلانــب الوجــداين 
يف تربيــة الناشــئة، ألن الرتبيــة الوجدانيــة تعــد املدخــل األساســي حنــو بنــاء شــخصية متوازنــة، وميكــن النظــر إليهــا 

علــى أهنــا الطريــق األجنــع ملواجهــة قضايــا اجملتمــع ومشــكالته املتعــددة. 

وقــد أشــارت نتائــج الدراســات مثــل دراســة: )حامــد،2015: 126؛ والعمــري، 2017: 115( إىل 
ضــرورة االهتمــام باألهــداف الوجدانيــة مــن خــالل حمتــوى املناهــج وخراهتــا وبراجمهــا يف إطــار حتقيــق النمــو 

الشــامل واملتــوازن للطلبــة.

وأثبتــت البحــوث الدوليــة أن التـــدخالت الداعمــة للنمــو اجلســمي والعقلــي واالجتماعــي واالنفعــايل 
السليم لـــها آثار إجيابية طويلة املدى على النمو الشامل للطلبة وعلى أدائهم املدرسي وعالقتهم باآلخرين، 
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وعلــى مســتوى اإلنتاجيــة لديهــم حــى مرحلــة متقدمــة مــن العمــر (اهلوارنــة، 2007: 346؛ وووا وآخــرون
.)Eligahu.A. et al,2018) ؛ وإلياهــو وآخــرون)Wu.C et al,2016

وعلــى الرغــم مــن أمهيــة األهــداف التعليميــة بكافــة مســتوياهتا وجوانبهــا، جنــد االهتمــام مــا زال منصبــاً 
على األهداف املعرفية واملهارية دون األهداف الوجدانية. وهذا ما أكدته دراســة كل من )مرســي، 2012( 
و)ســليم، 2015( الــي دعــت إىل ضــرورة االهتمــام باملهــارات االجتماعيــة، ومهــارات االتصــال، والقيــادة 
واملواطنــة، واحــرتام حقــوق اآلخريــن، وتقــدمي املصلحــة العامــة علــى املصلحــة اخلاصــة وغرهــا ممــا ينمــي اجلانــب 

الوجــداين، وتضمينــه كمحتــوى تعليمــي مــن خــالل أي هــدف أو نشــاط. 

وهــذا يقتضــي أن حتتــل األهــداف الوجدانيــة مكانــة كبــرة يف عمليــة التعليــم والتعلــم، حــى ميكــن احلكــم 
بفعاليــة املنهــج الدراســي يف حتقيــق مثــل هــذه األهــداف عنــد تدريــس العلــوم. 

مشكلة الدراسة: 
الشــك أن تزايــد التحديــات االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والنفســية الــي تواجــه الناشــئة اليــوم زادت مــن 
حاجــة وجــود اســرتاتيجيات وتطبيقــات تربويــة داعمــة لشــخصياهتم، تكــون فيهــا األهــداف الوجدانيــة نــواة 
العمــل الرتبــوي. إذ يؤكــد العمــري )2017: 117( علــى أمهيــة حتديـــــد األهـــــداف الســـــلوكية الــي تســــهم يف 
الرتكيــز علــــى املفــــاهيم واحلقــــائق واملعلومــــات والقيــم والتوجهــات املهمــة التــــي تشــــكل الســلوكيات الوجدانيــة 

املرغوبــة.

 كمــا أكــدت دراســة عبــد القــادر وعلــي )2017( علــى أن اجلوانــب الوجدانيــة مــن أهــم موجهــات 
الســلوك اإلنســاين، الــي ال تقــل أمهيــة عــن اجلوانــب املعرفيــة، ومــن هنــا تظهــر أمهيــة نتاجــات التعلــم الوجدانيــة 

وتقوميهــا لتحقيــق األهــداف الــي يســعى النظــام التعليمــي لبلوغهــا. 

ومــع ذلــك هنــاك قصــور واضــح مــن املؤسســات التعليميــة يف العنايــة باألهــداف الوجدانيــة يف العمليــة 
الرتبويــة برغــم أمهيتهــا، حيـــث يـــتم الرتكيــز علــى تدريــس املقــررات الدراســية عــن طريــق حشــو املعلومــات 
وحفظهــا واســرتجاعها، دون االهتمــام بتنميــة اجلانــب الوجـــداين يف نفـــوس الطلبــة )حجــازي،1417: 10 ؛ 

العديــي، 2015(.

 ويؤكــد كل مــن حامــد )2015(، واخلليفــة وهاشــم )2017( علــى أن حتقيــق األهــداف الوجدانيــة 
يعرتضهــا الكثــر مــن الصعوبــات الــي قــد تكــون ســبباً يف جتنــب كثــر مــن املعلمــن اخلــوض يف هــذه األهــداف 

وال يولوهنــا اهتمامــاً كبــراً.
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 كمــا أثبتــت دراســة كايومافــا وتيبنســس (Kayumova & Tippins,2016( أن املــدارس 
واملناهــج ال زالــت تســيطر عليهــا النواحــي الفكريــة والعقالنيــة الــي هتتــم باألدلــة والســبب والنتيجــة عنــد تعليــم 

العلــوم، وال تــويل اهتمامــاً كافيــاً بالنواحــي الوجدانيــة عنــد التدريــس.

وقـــد يـــبدو للبعــض أن مــواد العلــوم بعيــدة عــن اجملــال الوجــداين؛ فينظــر إليهــا كمــواد جافــة وصعبــة، 
ال تتضمــن معــاين وجدانيــة، وال تكــّون قيمــاً ســلوكية؛ برغــم أهنــا أســاس التقــدم احلضــاري الــذي تشــهده 
اجملتمعــات اليــوم، األمــر الــذي يتطلــب إعــادة النظــر يف اســتخدام األهــداف الوجدانيــة وكيفيــة اشــتقاقها 
وصياغتهــا وتوظيفهــا وتقوميهــا؛ لتحقيــق التغــر املــراد حدوثــه يف العمليــة التعليميــة، وهــذا مــا دعــا الباحثــة 
إلجــراء دراســة اســتطالعية علــى عينــة عشــوائية مــن الطالبــات للكشــف عــن واقــع اســتخدام هــذه األهــداف 
يف تدريــس العلــوم، والبحــث عــن الصعوبــات، ومــن مث تقــدمي بعــض املقرتحــات لتحقيقهــا، حيــث الحظــت 
مــن خالهلــا ومــن خــالل زياراهتــا امليدانيــة لطالبــات الرتبيــة العمليــة، ولقاءاهتــا ومناقشــاهتا معهــن أن األهــداف 
الوجدانيــة ال تلقــى االهتمــام الــكايف منهــن، مــع وجــود صعوبــات عنــد صياغتهــا وحتقيقهــا إجرائيــاً وســلوكياً، 

لــذا متثلــت مشــكلة الدراســة يف الســؤال الرئيــس التــايل: 

مــا التصــور المقتــرح للتغلــب علــى صعوبــات تحقيــق األهــداف الوجدانيــة فــي تدريــس العلــوم 
ــات التربيــة العمليــة بكليــة التربيــة فــي جامعــة المجمعــة؟ وتفــرع مــن الســؤال الرئيــس الســابق  لــدى طالب

تســاؤالت الدراســة التاليــة:

- ما واقع استخدام طالبات الرتبية العملية لأهداف الوجدانية يف تدريس العلوم؟ 

- ما صعوبات حتقيق األهداف الوجدانية يف تدريس العلوم من وجهة نظر طالبات الرتبية العملية؟ 

- مــا التصــور املقــرتح الــذي ميكــن أن يســهم يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم مــن وجهــة 
نظــر مشــرفات الرتبيــة العمليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ؟

- هــل يســهم التصــور املقــرتح يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم مــن وجهــة نظــر اخلــراء 
أعضــاء هيئــة التدريــس؟

أهداف الدراسة:
الكشف عن واقع استخدام طالبات الرتبية العملية لأهداف الوجدانية يف تدريس العلوم.- 

التعــرف علــى الصعوبــات الــي حتــول دون حتقيــق األهــداف الوجدانيــة مــن وجهــة نظــر طالبــات الرتبيــة - 
العمليــة. 
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تقدمي تصور مقرتح ميكن أن يسهم يف حتقيق األهداف الوجدانية عند تدريس العلوم.- 

 قيــاس مــدى إســهام التصــور املقــرتح يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم مــن وجهــة نظــر - 
اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس.

أهمية الدراسة:

أ- األهمية النظرية:

- أمهيــة موضــوع األهــداف الوجدانيــة، والــدور الــذي جيــب أن يقــوم بــه التعليــم للجمــع بــن اجلانــب املعــريف 
واملهــاري والوجــداين مــن خــالل توفــر خلفيــة معرفيــة ومواقــف تعليميــة لتنميــة اجلانــب الوجــداين لــدى الطلبــة. 

- تلبيــة ملطالبــات الرتبويــن واملتخصصــن بضــرورة توافــر البعــد الوجــداين يف املناهــج الدراســية والــذي طغــت 
عليــه املفاهيــم املعرفيــة واملاديــة بشــكل انعكــس ســلباً علــى إنســانية املتعلــم ومنظومتــه القيميــة. 

- اســتجابة لنظريــات علــم النفــس الــي دعــت إىل تنميــة اجلوانــب الوجدانيــة لــدى املتعلــم مــن خــالل التعليــم 
العاطفــي واالجتماعــي، ممــا يكــون لــه األثــر الكبــر يف التعامــل مــع القضايــا واملشــكالت التعليميــة والرتبويــة. 

ب- األهمية التطبيقية:

وتكمن يف نتائجها وتوصياهتا الي تسهم يف إفادة كل من: 

- املخططــن ملناهــج التعليــم: مــن خــالل إلقــاء الضــوء علــى األهــداف الوجدانيــة ومــن مث وضــع اخلطــط 
وتقوميهــا.  لتحقيقهــا  املســتقبلية 

- الباحثــن يف جمــال املناهــج وطــرق التدريــس: مــن خــالل تقــدمي بعــض التوصيــات واملقرتحــات الــي قــد تفتــح 
جمــااًل لبحــوث ودراســات مســتقبلية حــول األهــداف الوجدانيــة.

- القــادة الرتبويــن: مــن خــالل التعــرف علــى الصعوبــات الــي حتــول دون حتقيــق األهــداف الوجدانيــة، ومــن 
مث وضــع احللــول لتجاوزهــا.

- طلبة الرتبية العملية: من خالل تقدمي تصور مقرتح ميكن أن يساعدهم يف استخدام األهداف الوجدانية 
وحتقيقهــا عنــد تدريــس العلوم. 
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حدود الدراسة:
- احلــدود املوضوعيــة: حتــددت يف الكشــف عــن واقــع األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم، والصعوبــات 

الــي حتــول دون ذلــك، وتقــدمي تصــور مقــرتح لتحقيقهــا. 

- احلدود البشرية: مت تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من طالبات الرتبية العملية. 

- احلدود الزمانية: مت تطبيق أداة الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي )1439/1438ه(.

- احلدود املكانية: كليتا الرتبية يف جامعة اجملمعة )كلية الرتبية باجملمعة، كلية الرتبية بالزلفي(. 

مصطلحات الدراسة:
:Paradigm تصور مقترح -

عرفــه العديــي )2015: 7( بأنــه: »جمموعــة مــن األنشــطة العالجيــة والطــرق التعليميــة احلديثــة وطــرق 
تقوميهــا، والــي مــن شــأهنا الرتكيــز علــى توظيــف األهــداف الوجدانيــة مبســتوياهتا اخلمســة«.

كمــا عرفتــه الزعــي )2016: 9( بأنــه: »خطــة تربويــة وأســلوب موجــه يهــدف إىل بنــاء منهــاج يف الرتبيــة 
الوجدانيــة هدفــه حتســن مفهــوم الــذات، والنمــو االنفعــايل اإلجيــايب لــدى الطلبــة«. 

األســاليب  مــن  عــدد  علــى  حيتــوي  منظــم  فكــري  بنــاء  بأنــه:  الدراســة  هــذه  يف  إجرائيــاً  ويعــرف 
واالســرتاتيجيات واألنشــطة املســتقبلية يتــم مــن خالهلــا تــاليف صعوبــات حتقيــق األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس 

العلــوم.

 :Difficulties صعوبات -

عرفهــا عبــد الــدامي ومحــدان )2013: 9( بأهنــا: »عقبــات يشــعر هبــا املعلمــون، ويعتقــدون أهنــا تعيــق 
تدريســهم للمــادة، وحتــول دون التطويــر وتشــكل خلــاًل يف العمليــة التعليميــة«.

وعرفهــا علــوان )2007: 9( بأهنــا: »املعيقــات الــي تقــف أمــام حتقيــق إجنــاز مــا، أو جتعــل مــن حتقيقــه 
أمــراً غــر يســر، وتتطلــب مزيــداً مــن اجلهــد للتغلــب عليهــا«.

وتعــرف إجرائيــاً يف هــذه الدراســة بأهنــا: جمموعــة مــن العوامــل يــؤدي وجودهــا إىل التأثــر علــى حتقيــق 
األهــداف الوجدانيــة، ويقلــل مــن كفاءهتــا عنــد تدريــس العلــوم.
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 :Emotional goals األهداف الوجدانية

عرفتهــا الســباعي)2017: 195( بأهنــا: »األهــداف الــي تعمــل علــى بنــاء نظــرة إجيابيــة عــن الــذات، 
وتعزيــز الثقــة بالنفــس، والشــعور باالطمئنــان، والســعادة، واكتســاب روح االســتقاللية، وحتمــل املســؤولية، 

وتفهــم مشــاعر اآلخريــن، واحرتامهــا«.

وعرفهــا نصــار)2017: 150( بأهنــا: »نــوع مــن األهــداف الســلوكية تصــف التغــرات يف مواقــف 
املتعلــم مــن توجهــات ومشــاعر وقيــم وميــول وعــادات وتقديــرات؛ نتيجــة العمليــة التعليميــة، وكذلــك العواطــف 
الفرديــة والتــذوق اجلمــايل، وهلــا مخســة مســتويات خمتلفــة: االســتقبال، االســتجابة، التقييــم، التنظيــم، متثــل 

القيمــة«.

وتعــرف إجرائيــاً يف هــذه الدراســة بأهنــا: جمموعــة مــن امليــول والتوجهــات تتعلــق باألحاســيس واملشــاعر 
واالنفعــاالت، متمثلــة يف القيــم والســلوكيات األخالقيــة واالجتماعيــة، واملهــارات احلياتيــة، واملواقــف الرتبويــة 

الــي ميكــن حتقيقهــا عنــد تدريــس العلــوم لــدى طالبــات الرتبيــة العمليــة.

أدبيات الدراسة: 

مفهوم األهداف:

والتعليميــة، وأهــداف  الرتبويــة،  األهــداف  بــن  الشــافعي وعثمــان واجلمــل )2015: 98(  ميــزت   
املناهــج كالتــايل: 

 األهــداف الرتبويــة Educational Goals هــي: غايــات ومقاصــد ونتائــج مرغوبــة ألي مؤسســة أو 
برنامــج تربــوي يرجــى حتقيقهــا.

 أمــا األهــداف التعليميــة Instructional Objectives فهــي: التغــرات اإلجيابيــة املرغــوب إحداثهــا 
يف ســلوك املتعلمــن نتيجــة مرورهــم خبــرات تعليميــة حمــددة تتوالهــا مؤسســات التعليــم.

 أمــا أهــداف املنهــج: فتمثــل اخلطــوة األوىل يف بنائــه، حيــث يتــم يف ضوئهــا انتقــاء اخلــرات التعليميــة املناســبة، 
واختيــار األنشــطة والوســائل التعليميــة، وأســاليب التدريــس املتنوعــة، وأســاليب التقــومي املناســبة للتأكــد مــن 

مــدى حتقــق أهدافــه.
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مصادر اشتقاق األهداف: 

حدد اخلليفة )2017: 91( مصادر اشتقاق األهداف كالتايل:

- طبيعة اجملتمع وفلسفته وخصائصه.

- طبيعة املتعلم وخصائص مرحلة منوه.

- طبيعة املادة الدراسية وفلسفتها.

- متطلبات احلياة املعاصرة.

ومــن هنــا ينبغــي للمخططــن وواضعــي املناهــج أخــذ هــذه املصــادر بعــن االعتبــار عنــد بنــاء املنهــج 
وحتديــد مكوناتــه وعناصــره. 

األهداف السلوكية: 
مفهوم الهدف السلوكي:

 يعرفــه حامــد )2015: 130( بأنــه: »التغــر املرغــوب فيــه الــذي حيــدث يف ســلوك املتعلــم نتيجــة ملــروره 
خبــرة تعليميــة حمــددة أو تفاعلــه مــع موقــف تعليمــي«. 

شروط صياغة األهداف السلوكية:

 هنــاك عــدد مــن الشــروط واملواصفــات جيــب توافرهــا عنــد صياغــة أي هــدف ســلوكي )عبــد البــاري، 
2016: 221( وهــي: 

أن يكــون اهلــدف واضحــاً وحمــدداً، حبيــث ال خيتلــف علــى تفســره، فاهلــدف الغامــض يعطــي تفســرات . 1
خمتلفــة، وبالتــايل نتائــج غــر مرغوبــة ومتفاوتــة. 

أن مُيَكِّن من مالحظة اهلدف يف ذاته، ويف نتائجه املطلوبة.. 2

أن يكــون قياســه ممكنــاً، ممــا يســاعد علــى تقــومي نتيجــة التعلــم، وبالتــايل تقــومي مــدى تعديــل ســلوك . 3
الطلبــة.

أن يوجه اهلدف السلوكي حنو سلوك الطلبة، وليس حنو نشاط املعلم؛ ألهنم حمور العملية التعليمية.. 4

أن تشتق األهداف السلوكية من األهداف العامة للمنهج املدرسي.. 5
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عدم تكرار األهداف السلوكية وتداخلها. . 6

أن يوجه اهلدف السلوكي إىل نتائج وليس عمليات.. 7

أن يوجــه اهلــدف الســلوكي إىل ناتــج تعليمــي واحــد، فــال يتضمــن الواحــد أكثــر مــن هــدف ســلوكي يف . 8
الفقــرة الواحــدة.

أن يوجه اهلدف السلوكي إىل نتائج التعلم وليس موضوعات التعلم املتضمَّنة يف املنهج املدرسي. . 9

أن حتتوي عبارة اهلدف السلوكي على القاعدة التالية:. 10

أن + الفعل السلوكي+ الطالب/ة + مصطلح من املادة العلمية + احلد األدىن لأداء. 

أنواع األهداف السلوكية: 

وقــد  اســتخداماً،  األهــداف  تصنيفــات  أكثــر   )Bloom) بلــوم  تصنيــف  إن  القــول  ميكــن 
صنفــت األهــداف مبوجــب هــذا التصنيــف إىل ثالثــة جمــاالت كــرى، وينــدرج حتــت كل جمــال عــدد مــن 

:)100  -95  :2017 املســتويات)اخلليفة، 

 -.)Cognitive Domain) اجملال املعريف: ويطلق عليه اجملال العقلي أو اإلدراكي

 -.)Psychomotor Domain) اجملال النفسي احلركي: ويطلق عليه اجملال املهاري أو احلركي

 -.)Affective Domain) اجملال الوجداين: ويطلق عليه اجملال العاطفي أو االنفعايل

تعريف األهداف الوجدانية: 

 عرفهــا العديــي )2015: 7( بأهنــا:« نــوع مــن األهــداف الســلوكية ختتــص بالتغــرات يف املشــاعر مــن 
توجهــات وميــول وعــادات وقيــم وتقديــرات، وكذلــك العواطــف الفرديــة والتــذوق اجلمــايل«.

الطالــب وتطويرهــا،  تنميــة مشــاعر  املتمثلــة يف  بأهنــا: »األهــداف   ويعرفهــا زيتــون )2017: 65( 
وتنميــة عقائــده، وأســاليب التكيــف مــع األفــراد الذيــن يتعامــل معهــم، والتعامــل مــع األشــياء، وتضــم املشــاعر 

والتوجهــات والقبــول والقيــم«.

وهكذا يتضح أن هذه األهداف تتعامل مع ما حيتويه القلب من توجهات ومشــاعر وأحاســيس وقيم 
تؤثر يف سلوك الطلبة وأنشطتهم املختلفة.
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أهمية األهداف الوجدانية:

خلص الشهري )1430: 55( أمهية األهداف الوجدانية كاآليت:

 حترير الوجدان البشري من عبادة غر اهلل، مبا حيقق لإلنسان العزة والكرامة يف الدنيا واآلخرة.- 

تربية الوازع الديي مبخاطبة الوجدان، وإيقاظ الضمر اإلنساين.- 

الرتبية على الفضائل واملشاعر النبيلة كالصدق، واألمانة، والتسـامح، والشعور باألمل والتفاؤل.- 

حتقيق النمو السليم، وخلوه من التعقيدات واالضـطرابات، وسوء التكيف مع البيئة. - 

إشباع الدوافع واحلاجات الوجدانية كاحلاجـة إىل احلـب، واألمـن، واالنتماء.- 

ضبط االنفعاالت والعواطف واملشاعر مبا يتوافق ويتالءم مع الدين اإلسالمي، وأعراف اجملتمع.- 

حتقيق التوافق الشخصي وتكيفه ومتتعه بالصحة النفسية والعقلية.- 

هتذيب احلاجات الوجدانية وتوجيهها بوسطية واعتدال دون إفراط وال تفريط. - 

ومــن خــالل مــا ســبق يعتــر وضــوح األهــداف الوجدانيــة ودقتهــا ضمانــاً لتوجيــه عمليــة التعليــم والتعلــم 
بطريقــة منظمــة.

عالقة األهداف الوجدانية باألهداف المعرفية والمهارية:

 ال ميكــن الفصــل بــن األهــداف الثالثــة املعرفيــة واملهاريــة والوجدانيــة ألهنــا مجيعــاً تــؤدي إىل التكامــل يف 
العمــل الرتبــوي، فبعــد أن يكــون الطلبــة قــد مــروا خبــرات معرفيــة خاصــة مبنهــج مــا ال ميكــن أن يــؤدوا مهــارة 

معينــة دون توافــر الرغبــة واالســتجابة ألداء هــذه املهــارة )العديــي، 2015: 31(.

 ومــن هنــا يتضــح أنــه ال ميكــن حتقيــق األهــداف املعرفيــة واملهاريــة إال مــن خــالل حتقيــق األهــداف 
املتداخلــة معهــا.  الوجدانيــة 

املجال اإلدرايك  

Cognitive domain

املجال الحريك

Motor domain

املجال الوجداين

 Affective

Affective domain

شكل )1( العالقة الوثيقة والتداخل 
المتبادل بين مجاالت النمو الثالثة



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد الثاني - شعبان 1439هـ - مايو  2018م

216

مستويات األهداف الوجدانية:

قــام كراثــوول وزمــالؤه )1964( بتقســيم األهــداف الوجدانيــة إىل مخســة مســتويات رئيســة )عبــد القــادر 
وعلــي، 2017: 156( هــي: 

Reception المستوى األول: االستقبال/التلقي

 ميثــل االســتقبال أقــل مســتويات نتاجــات التعلــم الوجدانيــة، فهــو يشــر إىل اهتمــام املتعلــم بظاهــرة 
معينــة أو مثــر معــن وشــد انتباهــه لــه، وهــذه اإلثــارة قــد تكــون عــن طريــق التفكــر أو الســمع أو أي حاســة 

مــن احلــواس األخــرى.

Response المستوى الثاني: االستجابة

 يشــر هــذا املســتوى إىل تفاعــل املتعلــم ومشــاركته بإجيابيــة، حيــث يرتقــي إىل مســتوى أعلــى مــن جمــرد 
إبــداء االهتمــام أو االنتبــاه إىل ظاهــرة أو نشــاط معــن، فاملتعلــم يؤكــد املوافقــة والرغبــة يف االســتجابة. 

Evaluation )المستوى الثالث: التقييم )إعطاء القيمة

 ويشــر هذا املســتوى إىل القيمة الي يعطيها املتعلم لشــيء أو موضوع أو ســلوك معن، وتتفاوت من 
جمــرد التقبــل البســيط للقيمــة إىل مســتويات أعلــى وأكــر مــن التقبــل وااللتــزام الســلوكي.

Organization )values( )المستوى الرابع: التنظيم )القيمي

 ويشــر هــذا املســتوى إىل جمموعــة القيــم الــي تنتظــم وتســتقر يف دواخــل الفــرد ويرتضيهــا لنفســه ويؤمــن 
هبــا ويعمــل مبوجبهــا، حيــث يعــرف هــذا املســتوى بالنظــام القيمــي.

Customization )Value( المستوى الخامس: التخصيص القيمي

 يف هــذا املســتوى يتكــون لــدى املتعلــم نظــام قيمــي متكامــل مــن األفــكار واملعتقــدات واالجتاهــات 
يضبــط ســلوكه ويوجهــه باســتمرار ومييــزه بأســلوب خــاص بــه، يتصــف بأنــه ممتــد وشــامل وثابــت إىل حــد كبــر 

حبيــث يســهل التنبــؤ بــه.
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شكل )2( تدرج مستويات المجال الوجداني من البسيط إلى المعقد

مكونات الجانب الوجداني: الشافعي وعثمان واجلمل )2015:112(: 
Value القيم -

 هــي أعلــى مســتويات اجلانــب الوجــداين، كمــا أهنــا الدافــع أو احملــرك لســلوك اإلنســان، وتعتــر معايــر لقيــاس 
ســلوك األفــراد وتصرفاهتــم.

 Attitudes التوجهات -

 هي فكرة أو عقيدة أو موقف يتخذه الفرد)إجيابياً أو سلبياً أو حيادياً( جتاه قضية أو موضوع جديل. 

 Dispositions الميول -

 شعور قوي يدفع الفرد لالهتمام بشيء معن، وتفضيله على غره ويكون مصحوباً عادة باالرتياح.

Appreciation التذوق وأوجه التقدير -

 تقدير الفرد وإعطاء قيمة لشيء ما.

دور المعلم في تحقيق األهداف الوجدانية:
يبذله من جهد؛ ولرفع درجة حتقيق األهداف  املعلم وما  الوجدانية على  يتوقف حتقيق األهداف   

باآليت )حامد، 2015: 137(: يقوم  أن  املعلم  الوجدانية على 

معرفــة األهــداف العامــة للمــادة املــراد تدريســها بدقــة مــع تدوينهــا يف دفــرت التحضــر، واســتخراج األهــداف . 1
الوجدانيــة منهــا ألهنــا متثــل القاســم املشــرتك يف كل الــدروس.

االستشــهاد باألدلــة النقليــة والعقليــة بصــورة مناســبة يف املواقــف التدريســية املختلفــة مــع ربطهــا بالواقــع؛ . 2
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لدعــم اهلــدف الوجــداين املــراد حتقيقــه.

االهتمــام باألهــداف الوجدانيــة كيفــاً ال كمــاً، أي عــدم اإلكثــار منهــا بــل تناوهلــا بصــورة مناســبة متكــن . 3
املعلــم مــن إعدادهــا ذهنيــاً واســتهدافها داخــل حجــرة الصــف. 

التنويع يف أساليب وطرائق مثل أسلوب القصة الذي يعتر أهم وسيلة لدعم األهداف الوجدانية.. 4

االهتمام بأسلوب احلوار بصفة خاصة مع االهتمام بضبطه واستخدام اإلشارات النفسية فيه.. 5

ربــط الــدروس بالواقــع واالســتفادة مــن القــدوات املعروفــة بالنســبة للمتعلــم ســواء أكان ذلــك مــن تراثــه أو . 6
حاضــره.

الزيــارات امليدانيــة لبعــض املعــامل واملناطــق األثريــة حســب اإلمكانــات املتاحــة، وميكــن تعويــض ذلــك . 7
بعــرض األفــالم واألشــرطة وبعــض مقاطــع الفيديــو.

تشــجيع الطلبــة علــى قــراءة الكتــب، والرجــوع إىل املصــادر واملراجــع مــع الرتكيــز علــى األهــداف الوجدانيــة . 8
فيها. 

ومــن هنــا يتضــح أن املعلــم املقتــدر واملعــد إعــداداً جيــداً يســهم بفاعليــة يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة 
مــن خــالل تطبيــق طــرق وأســاليب ووســائل متنوعــة يف املواقــف الرتبويــة والتعليميــة املختلفــة. 

صعوبة تحقيق األهداف الوجدانية:

ميكن تلخيص أهم الصعوبات )القحطاين، 1426: 30؛ اخلليفة وهاشم، 2017: 139( كالتايل:

- تعتــر تنميــة امليــول والتوجهــات والقيــم واملعتقــدات، الــي يركــز عليهــا اجملــال الوجداين،قضيــة خاصــة تتــم يف 
أماكــن حمــددة كالبيــت، واملســجد وغرمهــا ؛ يف حــن يعتــر تدريــس احلقائــق واملفاهيــم والتعميمــات والــي متثــل 

اجملــال املعــريف، قضيــة عامــة تتــم يف املدرســة النظاميــة.

- النظرة إىل الرتبية على أهنا حتصيل معريف، مما يدفع املعلمن إىل الرتكيز على اجملال املعريف دون غره.

- يتم اكتســاب السمـــات الشــخصية والتوجهات واجلوانب الوجدانية األخرى ببطء، وحتتاج إىل فرتة طويلة 
الختيارها.

- يتم حتديد النتاجات الوجدانية وقياسها بصعوبة بالغة جداً.
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- عــدم مالءمــة مــواد التعليــم وطرقــه املتاحــة لتنميــة املكونــات الوجدانيــة مثــل: االهتمامــات والتوجهــات 
والقيــم.

- عدم تعرض املنهاج املدرسي ملناقشة ميول الطلبة وتوجهاهتم وإمكاناهتم.

- النظــر إىل توجهــات الشــخص ومعتقداتــه وقيمــه علــى أهنــا مســائل شــخصية، بينمــا ينظــر إىل التحصيــل 
علــى أنــه شــيء عــام.

- قلة املقاييس الي تقيس أوجه التقدير يف األهداف الوجدانية.

- صياغة األهداف الوجدانية بصورة عامة يصعب تفسرها بأسلوب يصلح للقياس.

- إسناد املفاهيم اخلاصة باجملال الوجداين إىل نظريـات التعلم ومبادئ علم النفس الرتبوي.

- اعتماد األسلوب النظري عند تدريس املواد املتعلقة باجملال الوجداين يف اجلامعات وكليات اجملتمع.

- عــدم مالءمــة البيئــة احمليطــة بالطلبــة، وعــدم توفــر اإلمكانــات والظــروف الالزمــة ملزاولــة األنشــطة الــي تنمــي 
اجلوانــب الوجدانيــة.

- عدم إعداد املعلمن إعداداً كافياً لتنمية هذه اجلوانب.

- كثرة األعباء التدريسية وزيـادة عدد الطلبة يف كل فصل ال يوفر الوقت الكايف لتنمية هذه اجلوانب.

- اخللــط القائــم بــن كل مــن مســتويات اجملــال املعــريف واجملــال الوجــداين، فمســتوى االســتقبال يف اجملــال 
الوجــداين يقابــل املعرفــة يف اجملــال املعــريف، ومســتوى االنتبــاه يف اجملــال الوجــداين يقابــل مســتوى الفهــم يف 

اجملــال املعــريف. 

- تصنيف اجملال الوجداين على مستوى عاٍل من التجريد والعمومية، والغموض يف بعض مفاهيمه. 

- صعوبــة حتديــد األهــداف التعليميـــة املتعلقــة باجملــال الوجــداين، أدت إىل صعوبــة تضمينهــا يف املناهــج 
الدراســية أو تطويــر طــرق مناســبة لتدريســها أو تقوميهــا.

وتعلــل الباحثــة ذلــك بكــون األهــداف الوجدانيــة تتعامــل مــع قضايــا عاطفيــة تثــر الوجــدان، فيـــصبح مـــن 
الصعوبة حتديد هذه املشــاعر واألحاســيس أو ثباتـــها يف ضوء معيـــار أو حمك معن.
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 ثانياً: الدراسات السابقة:

من خالل اســتعراض البحوث والدراســات الســابقة ذات العالقة مبوضوع الدراســة احلالية ميكن عرض 
أبرزهــا كالتايل:

 )Eligahu.A. et al, 2018( دراسة إلياهو و آخرون -

املعرفيــة  الســلوكية و  الوجدانيــة و  للمشــاركة  التحفيــز  بــن  املتبادلــة  العالقــات  هدفــت إىل مناقشــة 
 Structural )خــالل ســياقات تعلــم العلــوم وأنشــطتها، واســتخدمت منــوذج املعادلــة البنائيــة )الرتكيبيــة
Equation modeling لقيــاس العالقــات التبادليــة، وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن االخنــراط يف 
الصــف  طــالب يف  مــن)10(  العينــة  Activity Engagement Survey، وتكونــت  النشــاط 
الســادس مــن مــدارس خمتلفــة، و )10( طــالب يف الصــف اخلامــس، وتوصلــت الدراســة إىل ارتبــاط كفايــة 
الــذات مبتغــر إتقــان األهــداف بشــكل ســلي يف جمموعــة املشــاركن مــن الصــف الســادس بشــكل ســلي، يف 
حــن ارتبطــت بشــكل إجيــايب باملشــاركة الفعالــة لديهــم، كمــا بــرز مســتوى املشــاركة الكليــة بــكل أشــكال 
التحفيــز، وارتبــاط كفايــة الــذات بشــكل إجيــايب باملشــاركة الكليــة لطــالب الصــف اخلامــس يف نشــاط زيــارة 
املتحــف، كمــا ارتبطــت التوجهــات املتعلقــة بتنفيــذ اهلــدف باملشــاركة الســلوكية بشــكل إجيــايب، وأوصــت 
الدراســة بإجــراء مزيــد مــن الدراســات للتحقــق ممــا إذا كانــت تلــك املشــاركة تتوســط العالقــة بــن التحفيــز و 

التعلــم.

- دراسة نصار)2017(:

هدفــت إىل التعــرف علــى معوقــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف العمليــة التعليميــة مــن وجهــة 
نظــر معلمــي املرحلــة األساســية، واعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي، ومتثلــت أداة الدراســة يف 
املعلمــن  يونــس، وتوصلــت إىل أن معرفــة  العينــة)176( معلمــا ومعلمــة يف خــان  االســتبانة، وبلــغ عــدد 
املعلمــن  توعيــة  بأمهيــة  هلــا كانــت بدرجــة متوســطة، وأوصــت  الوجدانيــة وممارســتهم وقياســهم  لأهــداف 
بتحقيــق األهــداف الوجدانيــة، مــع ضــرورة عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــن يف كيفيــة اســتخدام األهــداف 

التعليميــة.  العمليــة  الوجدانيــة يف 

- دراسة بروق )2016(: 

هدفــت إىل التعــرف علــى الصعوبــات الــي تواجــه معلمــي الرياضيــات للمرحلــة األساســية يف اســتخدام 
األهــداف الوجدانيــة يف التدريــس، واعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي، واســتخدمت االســتبانة كأداة، وبلــغ 
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الــي  عــدد العينــة)104( معلمــاً ومعلمــة يف عمــان، وتوصلــت الدراســة إىل وجــود عــدد مــن الصعوبــات 
تقــف عائقــاً دون اســتخدام املعلمــن لأهــداف الوجدانيــة، أوالهــا صعوبــات تتعلــق باألهــداف الوجدانيــة يف 
التدريــس، وصعوبــات تتعلــق بقيــاس األهــداف الوجدانيــة وتقوينهــا وحتقيقهــا، تليهــا صعوبــات تتعلــق بإعــداد 
املعلمــن وتدريبهــم، وأوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى وضــع برامــج تدريبيــة لتدريــب املعلمــن وخاصــة 

اجلــدد منهــم. 

- دراسة الزعبي )2016(: 

هدفــت إىل الكشــف عــن واقــع تضمــن مفاهيــم الرتبيــة الوجدانيــة ومبادئهــا يف حمتــوى مناهــج ريــاض 
األطفــال يف ســوريا، ومــن مثّ تصميــم قائمــة بأهــم تلــك املفاهيــم الــي جيــب أن تتضمنهــا مناهــج تلــك املرحلــة، 
واعتمــدت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي، واعتمــدت حتليــل احملتــوى كأداة، وكانــت العينــة عبــارة عــن 
دليــل املعلمــة للفئــة الثالثــة، وتوصلــت الدراســة إىل اخنفــاض الوعــي الثقــايف بأمهيــة الرتبيــة الوجدانيــة لطفــل هــذه 
املرحلــة واعتبارهــا مرحلــة للهــو واللعــب أكثــر مــن كوهنــا مرحلــة الكتســاب القيــم واخلــرات، وأوصــت الدراســة 
بضــرورة االســتفادة مــن التجــارب الرتبويــة يف جمــال مناهــج ريــاض األطفــال العربيــة واألجنبيــة يف تطويــر احليــاة 

القيميــة والوجدانيــة للطفــل.

 )Kayumova. S. & Tippins.D,2016( دراسة كايومافا وتيبنسس -

هدفــت الدراســة إىل مناقشــة عمــل زميبــالس –باعتبــاره أحــد األطــر النظريــة بالغــة األمهيــة عنــد البحــث 
يف جمــال تعليــم مــادة العلــوم- يف لفــت االنتبــاه إىل العالقــة بــن االنفعــال والوجــدان يف الفصــل الدراســي، 
واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي، ومت اســتخدام حــوار الكوجــن – Cogen Dialogue ملناقشــة 
كيفيــة إعــادة التفكــر يف أثــر النواحــي االنفعاليــة والوجدانيــة علــى املعلمــن والباحثــن يف مــادة العلــوم، وإعــادة 
التفكــر يف تدريــس العلــوم خــارج األطــر املعرفيــة واالجتماعيــة، والكوجــن أحــد أطــر احلــوار اآلمــن وهــو عبــارة 
عــن اســتبيان حــواري يتضمــن االســتماع الــردكايل ملعــارف وخــرات عنــد أفــراد ذوي خــرات خمتلفــة ومتشــاهبة، 
وتكونــت العينــة مــن أحــد معلمــي العلــوم وأحــد الباحثــن يف جمــال تعليــم العلــوم، وتوصلــت الدراســة إىل أن 
املــدارس واملناهــج ال تــويل اهتمامــاً كافيــاً بالنواحــي الوجدانيــة عنــد تعليــم العلــوم، ومــا زالــت تســيطر النواحــي 
الفكريــة والعقالنيــة الــي هتتــم باألدلــة والســبب والنتيجــة، وأوصــت بضــرورة مناقشــة الطبيعــة املرتابطــة بــن التعلــم 

و اخلــرات الوجدانيــة.
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- دراسة حامد )2015(:

هدفــت إىل التعــرف علــى موقــف تطبيــق األهــداف الوجدانيــة يف مــواد الرتبيــة اإلســالمية، واعتمــدت 
الدراســة املنهــج الوصفــي، واســتخدمت االســتبانة كأداة، وبلــغ عــدد العينــة)93( معلمــاً ومعلمــة يف اخلرطــوم، 
وتوصلــت الدراســة إىل أن مفهــوم األهــداف الوجدانيــة ال يتضــح بدرجــة كافيــة لــدى املعلمــن، وأوصــت 
بضــرورة تدريــب املعلمــن علــى كيفيــة صياغــة األهــداف الوجدانيــة وطريقــة تقوميهــا، وتطويــر طــرق التدريــس 

وأســاليبه لرفــع مســتوى حتقيقهــا.

)Michael & Ngussa,2015( دراسة مايكل ونجوسا -

هدفــت إىل مناقشــة أثــر التعلــم الوجــداين علــى حتســن التعلــم املعــريف؛ إلجيــاد نــوع مــن التــوازن يف 
تقييــم جمــاالت التعلــم الــي هلــا عالقــة بتغيــر الســلوك بــداًل عــن تقييــم التحصيــل املعــريف فقــط، واعتمــدت 
مــن)41(  الدراســة  الوصفــي واالســتنتاجي، واســتخدمت االســتبانة كأداة، ومتثلــت عينــة  املنهــج  الدراســة 
معلمــاً، وتوصلــت إىل أن للمعرفــة الوجدانيــة إســهامات متنوعــة يف حتســن اجلانــب املعــريف، وأن مســتوى أداء 
الطلبــة يتحســن يف اجلانــب املعــريف إذا كانــت القيــم واألخالقيــات والتوجهــات املالئمــة جــزءاً مــن احلقيبــة 
التعليميــة هلــم، وأوصــت بالقيــام بدراســات هتــدف إىل التحقــق ممــا إذا كان التعلــم الوجــداين مــن التصميــم 

الرمســي للمنهــج الدراســي.

 )Grauer,2014( دراسة جروار -

 هدفت إىل دراسة أمناط االستجابة الوجدانية للطلبة يف حصص العلوم، وكيفية تعامل املعلمن معها، 
والتفاعــالت الــي كانــت مســاندة هلــا يف الفصــل الدراســي، واســتخدمت الدراســة املنهــج الكيفــي للحاجــة 
إىل فهــم املوضوعــات الــي تتضمنهــا، عــالوة علــى الطبيعــة الوصفيــة لتلــك املوضوعــات، ومت االعتمــاد علــى 
دراســة احلالــة لتقــدمي وصــف تفصيلــي لتقاريــر املعلمــن حــول التعليــم الوجــداين يف الفصــل الدراســي، وكانــت 
أداة الدراســة عبــارة عــن املقابلــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن)8( مــن معلمــي العلــوم جبامعــة الرج ميدويســت 
Large Midwest، وتوصلــت الدراســة إىل أن ســلوكيات الطلبــة الــي ظهــرت أثنــاء دروس العلــوم قــد 
مثلــت كل مســتويات التصنيــف الوجــداين لكراتوهــل وهــي: االســتقبال، االســتجابة، التقديــر واحلكــم القيمــي، 
التنظيــم القيمــي، التوصيف)التطبيــع القيمــي(، وكانــت الســلوكيات املتعلقــة مبســتوى االســتقبال واالســتجابة 
أكثــر الســلوكيات تكــراراً مــن الطلبــة، وأوصــت بضــرورة تغيــر التصــورات املرتبطــة مبــادة العلــوم علــى أهنــا مــادة 
يقودهــا الســبب والنتيجــة، وخاليــة مــن العاطفــة، ومنفصلــة عــن القيــم، مــع أمهيــة تصميــم أنشــطة العلــوم حبيــث 

تســهم يف تطويــر اجلانــب الوجــداين لــدى الطلبــة. 
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التعليق على الدراسات السابقة:
حتتــل األهــداف الوجدانيــة مكانــة كبــرة يف عمليــة تعليــم العلــوم وتعلمهــا ؛ األمــر الــذي يقتضــي صحــة 
صياغتها واشــتقاقها وتقوميها حى ميكن اإلفادة من نتائجها يف حتقيق الســلوك املرغوب فيه. ومبراجعة نتائج 

الدراســات الســابقة الــي تناولــت هــذا املوضــوع ميكــن اإلشــارة إىل بعــض النقــاط املهمــة: 

مــن حيــث اهلــدف: اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة يف أمهيــة األهــداف الوجدانيــة، 
وضــرورة صياغتهــا بصــورة إجرائيــة ســلوكية، والعمــل علــى تقوميهــا. 

مــن حيــث العينــة: اختلفــت الدراســة احلاليــة عــن الدراســات الســابقة يف نــوع العينــة الــي طبقــت عليهــا 
أداة الدراســة حيــث كانــت عينتــان؛ عينــة مــن مشــرفات الرتبيــة العمليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وعينــة 
أخــرى مــن طالبــات الرتبيــة العمليــة أثنــاء فــرتة التدريــب الســتجواهبن حــول املعوقــات الــي تعوقهــن يف حتقيــق 
األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم، بينمــا اقتصــرت الدراســات الســابقة علــى معلمــي العلــوم األساســين 

يف املــدارس املســتهدفة.

مــن حيــث األدوات: اســتخدمت معظــم الدراســات الســابقة االســتبانة كأداة جلمــع املعلومــات، بينمــا 
متيــزت الدراســة احلاليــة باســتخدام أداتــن، إحدامهــا بطاقــة مالحظــة ملعاينــة الواقــع والوقــوف علــى حقائقــه، 
كمــا اســتخدمت اســتبانة الســتطالع آراء طالبــات الرتبيــة العمليــة حــول املعوقــات، وهــذا يزيــد مــن قــوة 

الدراســة وصحــة نتائجهــا.

أوجــه اإلفــادة مــن الدراســات الســابقة: اســتفادت الدراســة احلاليــة مــن الدراســات الســابقة يف بنــاء 
اإلطــار النظــري، وحتديــد عناصــره وحمــاوره، ويف االطــالع علــى منهجيــة تلــك الدراســات واإلفــادة منهــا.

موقــع الدراســة احلاليــة: مل تتنــاول أيــة دراســة مــن الدراســات الســابقة تصــور مقــرتح لتحقيــق األهــداف 
الوجدانيــة علــى الرغــم مــن أمهيتهــا يف إكســاب الطلبــة القيــم والتوجهــات الوجدانيــة، كمــا متيــزت خبضــوع هــذا 
التصــور املقــرتح للتحكيــم مــن جمموعــة مــن احملكمــن واملختصــن باملناهــج وطــرق التدريــس مــن أعضــاء هيئــة 

التدريــس بكليــات الرتبيــة. 
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إجراءات الدراسة:
اتبعت الباحثة اإلجراءات العلمية التالية:

- منهج الدراسة:

اســتخدمت الدراســة احلاليــة املنهــج الوصفــي املســحي الــذي يعتمــد علــى دراســة الظاهــرة كمــا توجــد يف 
ًكميــاً مــن خــالل مســح آراء الطالبــات، ومشــرفات  الواقــع ويهتــم بوصفهــا وصفــاً دقيقــاً ويعــر عنهــا كيفيــاً أو 

الرتبيــة العمليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس حــول األهــداف الوجدانيــة. 

- مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكــون اجملتمــع األصلــي للدراســة مــن )50( طالبــة مــن طالبــات الرتبيــة العمليــة يف الفصــل الدراســي 
الثــاين مــن عــام )1438-1439هـــ(، ومت اختيــار عينــة منــه بلغــت )40( طالبــة، أمــا جمتمــع الدراســة مــن 

مشــرفات الرتبيــة العمليــة فبلــغ )10( مشــرفات، ومت اختيــار عينــة منــه بلغــت )5( مشــرفات.

جدول رقم )1(: توصيف عينة الدراسة من طالبات الرتبية العملية

اإلمجايلعينة استطالعيةعينة أساسية

401050
%80%20%100

جدول رقم )2(: توصيف اخلراء من أعضاء هيئة التدريس واملشرفات

العددالفئة

أعضاء هيئة خراء )حمكمون(
تدريس

لتحكيم االستبانة وبطاقة املالحظة10
ملالحظة الطالبات بواقع 8 طالبات لكل خبر5خراء للمالحظة

ملالحظة الطالبات بواقع 4 طالبات لكل مشرفة10مشرفات الرتبية العملية
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جــدول رقــم )3(: يوضــح توصيــف عينــة اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن مت اســتطالع أرائهــم 
حــول التصــور املقــرتح

النسبة )%(العددأعضاء هيئة التدريس
20% 2جامعة امللك عبد العزيز 

20%2جامعة الطائف
20%2جامعة طيبة

20%2جامعة امللك سعود
20%2جامعة أم القرى

100%10اإلمجايل

أواًل: حساب معامل الصدق ألدوات الدراسة
1- صدق المحكمين:

أ- حســاب معامــل الصــدق لبطاقــة مالحظــة واقــع اســتخدام طالبــات التربيــة العمليــة لألهــداف 
الوجدانيــة فــي تدريــس العلــوم:

 قامــت الباحثــة بعــرض البطاقــة بصورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وعددهــم 
)10( للتعــرف علــى آرائهــم حــول املفــردات اخلاصــة بأبعــاد البطاقــة، ومــدى قدرهتــا علــى التعــرف علــى )واقــع 
اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم( وهــو مــا يتضــح يف جــدول )4(.

جدول )4(: اآلراء ونســبة موافقة أعضاء هيئة التدريس حول املفردات اخلاصة ببطاقة مالحظة واقع 
اســتخدام طالبات الرتبية العملية لأهداف الوجدانية يف تدريس العلوم

النسبة املئوية %عدد املوافقناملفردةم
 احملور األول: كفايات التخطيط ن = 10

90%9حتدد األهداف الوجدانية تبعاً ملوضوع الدرس1
80%8ختتار األهداف الوجدانية تبعاً مليول الطلبة واهتماماهتم2
100%10تصوغ األهداف الوجدانية صياغة إجرائية سلوكية3
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النسبة املئوية %عدد املوافقناملفردةم
100%10تتدرج يف صياغة األهداف الوجدانية حسب مستوياهتا4
100%10تستخدم أسـاليب تعليميـة متنوعـة لتحقيق األهداف الوجدانية5
90%9حتدد املعينات التعليمية املالئمة لأهداف الوجدانية6
90%9تعد أنشطة إثرائية تساعد على حتقيق األهداف التعليمية7
90%9تنظم البيئة التعليمية بطريقة تثر الوجدان لدى الطلبة8
90%9تراعي الفروق الفردية عند صياغة األهداف الوجدانية9
90%9تربط األهداف الوجدانية بواقع احلياة والبيئة احمليطة10

احملور الثاين: كفايات التنفيذ والتقومي
100%10حتدد املنظومة القيمية يف املفاهيم العلمية11
80%8حتقق األهداف الوجدانية يف صورة تعديل سلوك12

تستند إىل آيات القرآن الكرمي وأحاديث السنة الشريفة إلثارة 13
100%10الوجدان

100%10تنوع يف املواقف التعليمية والبيئة الصفية وغر الصفية14
100%10تشجع على التفكر العلمي يف حل املشكالت15
90%9تنوع يف طرح األسئلة املثرة للوجدان16
90%9تشجع على احلوار واملناقشة17
90%9تستخدم أساليب تعزيز متنوعة18
100%10تقوم األهداف الوجدانية بأساليب متنوعة19

احملور الثالث: كفايات التفاعل وإدارة الصف
90%9هتيئ اجلو املناسب للتعبر عن الدوافع واحلاجات20
100%10تساعد على تكوين عالقات إجيابية بن الطلبة21
100%10تراعي املرونة يف التعامل مع املواقف املختلفة22
100%10توزع املهام واملسؤوليات حسب القدرات والرغبات23
100%10تشجع املبادرات اإلجيابية24
90%9تشجع على التعلم الذايت25
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يتضــح مــن جــدول )4( أن آراء أعضــاء هيئــة التدريــس ونســبة موافقتهــم علــى املفــردات املكونــة لبطاقــة 
مالحظــة واقــع اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم والــي تشــتمل علــى 
عــدد )3( حمــاور بإمجــايل )25( عبــارة تراوحــت مــا بــن )80 – 100%( وقــد ارتضــت الباحثــة نســبة املوافقــة 

علــى املفــردات مبــا ال يقــل عــن )%80(.

ب- حســاب معامــل الصــدق الســتبانة صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة فــي تدريــس 
العلــوم )صــدق المحكميــن(:

قامــت الباحثــة بعــرض االســتبانة بصورهتــا األوليــة علــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وعددهــم 
)10( للتعــرف علــى آرائهــم حــول املفــردات اخلاصــة بأبعــاد االســتبانة، ومــدى قدرهتــا علــى التعــرف علــى 

)صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم( وهــو مــا يتضــح يف جــدول )5(.

جــدول )5(: اآلراء ونســبة موافقــة أعضــاء هيئــة التدريــس حــول املفــردات اخلاصــة باســتبانة صعوبــات 
اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم مــن وجهــة نظــر طالبــات الرتبيــة العمليــة

النسبة املئوية %عدد املوافقناملفردةم
احملور األول: صعوبات تتعلق مباهية األهداف الوجدانية ن = 10

90%9تركيز مقررات العلوم على اجلوانب العقلية والعلمية1
80%8جتاهل أدلة املعلم لطرق اشتقاق األهداف الوجدانية2
100%10قلة اإلرشادات والتوجيهات اخلاصة ببناء األهداف الوجدانية3
100%10صعوبة صياغة مستويات األهداف الوجدانية4
100%10صعوبة التمييز بن مستويات األهداف املعرفية والوجدانية5
90%9اجلهل بكيفية توظيف األهداف الوجدانية6
90%9الصياغة اخلاطئة لنوع السلوك املرغوب حتقيقه7

احملور الثاين: صعوبات تتعلق بكيفية ممارسة األهداف الوجدانية
90%9عدم القدرة على صياغة أهداف وجدانية حمددة8
80%8ضعف التوازن يف توزيع األهداف اإلجرائية السلوكية9
90%9غياب حتديد املنظومة القيمية يف املفاهيم العلمية10
80%8التقيد بالكتاب املدرسي وإمهال الربط بواقع احلياة والبيئة احمليطة11
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النسبة املئوية %عدد املوافقناملفردةم
90%9ندرة استخدام األنشطة اإلثرائية املتعلقة باألهداف الوجدانية12
100%10إمهال تشجيع الطلبة على املشاركة يف املناقشة وطرح األسئلة13
100%10عدم إتاحة احلرية يف التعبر عن الرأي14
100%10إمهال أسلوب اإلقناع، واحرتام اآلخر وتقبله15

عدم االستفادة من األحداث اجلارية يف غرفة الصف لتحقيق 16
90%9األهداف الوجدانية

احملور الثالث: صعوبات تتعلق بتقومي األهداف الوجدانية
90%9عدم االهتمام بتقومي األهداف الوجدانية17
80%8صعوبة االستدالل على خمرجات األهداف الوجدانية18
100%10صعوبة حتديد املشاعر واالنفعاالت الوجدانية19
100%10حاجة األهداف الوجدانية لفرتة طويلة للتحقق20
100%10إمهال استخدام معيار أو حمك عند حتقيق األهداف الوجدانية21
90%9عدم استخدام املقاييس الي تقيس األهداف الوجدانية22
90%9صعوبة احلصول على تغذية فورية لأهداف الوجدانية 23

احملور الرابع: صعوبات تتعلق بإعداد املعلم وتدريبه أثناء اخلدمة
90%9عدم مشولية برامج اإلعداد جلوانب التعلم املختلفة24

الرتكيز على اإلعداد األكادميي أكثر من االهتمام باجلوانب 25
80%8الرتبوية 

ندرة الرامج التدريبية املتعلقة مبهارات استخدام األهداف 26
100%10الوجدانية

املكونــة  املفــردات  التدريــس ونســبة موافقتهــم علــى  هيئــة  أعضــاء  آراء  أن  مــن جــدول )5(  يتضــح 
الســتبانة صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم، والــي تشــتمل علــى عــدد )4( حمــاور 
بإمجــايل )26( عبــارة تراوحــت مــا بــن )80 – 100%( وقــد ارتضــت الباحثــة نســبة املوافقــة علــى املفــردات 

مبــا ال يقــل عــن )%80(.



تصور مقترح للتغلب على صعوبات تحقيق األهداف الوجدانية ...     د. ميساء بنت هاشم بن زامل الشريف 

229

ثانياً: حساب االتساق الداخلي

أ- بطاقة مالحظة واقع استخدام طالبات التربية العملية لألهداف الوجدانية في تدريس العلوم:

مت حســاب االتســاق الداخلــي لبطاقــة املالحظــة مــن خــالل إجيــاد العالقــة االرتباطيــة بــن كل مفــردة 
واحملــور لــذي تنتمــي إليــه مث حســاب معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة لالســتبانة، كمــا 

يتضــح يف اجلــدول)6(.

جــدول رقــم )6(: حســاب معامــالت االرتبــاط بــن درجــة كل مفــردة ودرجــة احملــور الــذي تنتمــي إليــه 
لبطاقــة مالحظــة طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم

معامل االرتباطاملفردةاحملورمعامل االرتباطاملفردةاحملورمعامل االرتباطاملفردةاحملور

يط
خط

 الت
ات

فاي
/ ك

1

1*0,667
ومي

التق
ذ و

تنفي
ت ال

فايا
/ ك

2
11**0,824

ف
لص

رة ا
وإدا

ل 
فاع

 الت
ات

فاي
/ ك

320*0,747
2*0,75712**0,78521**0,843
3*0,65913*0,70722**0,809
4**0,77114**0,78923**0,824
5**0,89815**0,81524**0,777
6*0,70116**0,85425**0,791
7**0,85617**0,781
8**0,80418**0,842
9**0,78919*0,696
10**0,811

 ** دال عند مستوى )0,01( * دال عند مستوى )0,05(

 يتضــح مــن جــدول )6( أنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن درجــة كل مفــردة ودرجــة احملــور 
الــذي تنتمــي إليــه لبطاقــة مالحظــة طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم، ويوضــح 

جــدول )7( العالقــة االرتباطيــة بــن درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة لبطاقــة املالحظــة.

جــدول رقــم )7(: حســاب معامــالت االرتبــاط بــن درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة لبطاقــة مالحظــة 
طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم
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معامل االرتباطاحملورم
0,887**كفايات التخطيط1
0,769**كفايات التنفيذ والتقومي2
0,869**كفايات التفاعل وإدارة الصف3

 ** دال عند مستوى )0,01(
يتضــح مــن جــدول )7( أنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة 
لبطاقــة مالحظــة طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم، ممــا يــدل علــى متتــع بطاقــة 

املالحظــة بدرجــة عاليــة مــن الصــدق.

ب- حساب االتساق الداخلي الستبانة صعوبات استخدام األهداف الوجدانية في تدريس العلوم:

مت حســاب االتســاق الداخلــي لالســتبانة مــن خــالل إجيــاد العالقــة االرتباطيــة بــن كل مفــردة واحملــور 
الــذي تنتمــي إليــه مث حســاب معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة لالســتبانة، كمــا يتضــح 

يف اجلدولــن )8(، )9(.

جــدول رقــم )8(: حســاب معامــالت االرتبــاط بــن درجــة كل مفــردة ودرجــة احملــور الــذي تنتمــي إليــه 
الســتبانة صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم

معامل املفردةاحملور
معامل املفردةاحملوراالرتباط

معامل املفردةاحملوراالرتباط
معامل املفردةاحملوراالرتباط

االرتباط
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ت تت
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1**0,796
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-28**0,808
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ومي
 بتق

علق
ت تت

عوبا
 ص

-3

17**0,765

دمة
 اخل

ثناء
به أ

دري
م وت

ملعل
اد ا

عد
ق بإ

تتعل
ت 

عوبا
 ص

-424**0,831
2**0,8219**0,81418**0,80625**0,798
3**0,76810**0,92019**0,78726**0,805
4**0,76711**0,84520**0,791
5**0,77512**0,77921**0,835
6**0,81113**0,76622**0,842
7**0,79014**0,78123**0,791

15**0,803
16**0,771

** دال عند مستوى )0,01(
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 يتضــح مــن جــدول )8( أنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن درجــة كل مفــردة ودرجــة احملــور 
الــذي تنتمــي إليــه الســتبانة صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم، ويوضــح جــدول )9( 

العالقــة االرتباطيــة بــن درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة لالســتبانة.

الســتبانة  الكليــة  والدرجــة  حمــور  درجــة كل  بــن  االرتبــاط  معامــالت  رقــم )9(: حســاب  جــدول 
العلــوم تدريــس  يف  الوجدانيــة  األهــداف  اســتخدام  صعوبــات 

معامل االرتباطاحملورم
0,869**صعوبات تتعلق مباهية األهداف الوجدانية1
0,821**صعوبات تتعلق بكيفية ممارسة األهداف الوجدانية2
0,806**صعوبات تتعلق بتقومي األهداف الوجدانية3
0,869**صعوبات تتعلق بإعداد املعلم وتدريبه أثناء اخلدمة4

 ** دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن جــدول )9( أنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــن درجــة كل حمــور والدرجــة الكليــة 
الســتبانة صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم، ممــا يــدل علــى متتــع االســتبانة بدرجــة 

عاليــة مــن الصــدق.

ثالثاً: حساب معامل الثبات ألدوات الدراسة

الدراســة  عينــة  علــى  االســتمارات  بتوزيــع  الباحثــة  قامــت  الدراســة  أدوات  صــدق  مــن  التأكــد  بعــد 
االســتطالعية وقدرهــا )10( مــن طالبــات الرتبيــة العمليــة )10( مــن مشــرفات الرتبيــة العمليــة مــن جمتمــع 
بطريقتــن  وذلــك  املســتخدمة  لــأدوات  الثبــات  معامــالت  حلســاب  األساســية  العينــة  وخبــالف  الدراســة، 

مهــا: خمتلفتــن 

1- طريقة حتليل التباين )ألفا كرونباخ(.

2- طريقة التجزئة النصفية )سبرمان براون، جتمان(كما يتضح يف جدول )10(.
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جــدول )10(: حســاب معامــل الثبــات لبطاقــة املالحظــة اخلاصــة بواقــع اســتخدام طالبــات الرتبيــة 
العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم بطريقــي )ألفــا كرونبــاخ، التجزئــة النصفيــة لســبرمان، جتمــان( 

ن =10 

ألفا كرونباخاحملاورم
 التجزئة النصفية

جتمانسبرمان – براون
0,7740,6630,659كفايات التخطيط1
0,8750,7980,777كفايات التنفيذ والتقومي2
0,7360,6980,675كفايات التفاعل وإدارة الصف3

 يتضـــح مــن جــدول )10( أن معامــالت الثبــات حملــاور البطاقــة اخلاصــة بواقــع اســتخدام طالبــات الرتبيــة 
العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم قــد حققــت قيمــاً مرتفعــة يف مجيــع حمــاور البطاقــة حيــث كانــت 
بطريقــة ألفــا كرونبــاخ )0,736، 0,875(، كمــا لوحــظ تقــارب متجــه معامــالت الثبــات اخلاصــة مبحــاور 
البطاقــة يف كل مــن طريقــي »ســبرمان- بــراون، جتمــان« حيــث كانــت يف ســبرمان – بــراون )0,663، 
0,798( وىف جتمــان مــا بــن )0,659، 0,777(، ومجيعهــا قيــم مرتفعــة ممــا يــدل علــى متتــع البطاقــة بدرجــة 

عاليــة مــن الثبــات. 

جــدول )11(: حســاب معامــل الثبــات لالســتبانة اخلاصــة بصعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة 
يف تدريــس العلــوم بطريقــي )ألفــا كرونبــاخ، التجزئــة النصفيــة لســبرمان، جتمــان( ن = 10

ألفا كرونباخاحملاورم
التجزئة النصفية

جتمانسبرمان – براون
0,7710,7070,614صعوبات تتعلق مباهية األهداف الوجدانية1
0,7910,6630,600صعوبات تتعلق بكيفية ممارسة األهداف الوجدانية2
0,8570,7470,712صعوبات تتعلق بتقومي األهداف الوجدانية3
0,7860,7610,756صعوبات تتعلق بإعداد املعلم وتدريبه أثناء اخلدمة4

 يتضـــح مــن جــدول )11( أن معامــالت الثبــات حملــاور االســتبانة اخلاصــة بصعوبــات اســتخدام األهــداف 
الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم قــد حققــت قيمــاً مرتفعــة يف مجيــع حمــاور االســتبانة، حيــث كانــت بطريقــة ألفــا 
كرونبــاخ )0,771، 0,857(. كمــا لوحــظ تقــارب متجــه معامــالت الثبــات اخلاصــة مبحــاور االســتبانة ىف 
كل مــن طريقــى » ســبرمان – بــراون، جتمــان » حيــث كانــت ىف ســبرمان – بــراون )0,663، 0,761( 
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وىف جتمــان مــا بــن )0,600، 0,756(، ومجيعهــا قيــم مرتفعــة ممــا يــدل علــى متتــع االســتبانة بدرجــة عاليــة 
مــن الثبــات.

ممــا ســبق وىف ضــوء نتائــج اجلــداول )5- 11( يتضــح أن بطاقــة املالحظــة واالســتبانة تتمتعــان بدرجــة 
عاليــة مــن الصــدق والثبــات وبالتــايل ميكــن اســتخدامهما للتعــرف علــى كل مــن )واقــع اســتخدام طالبــات 
الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم، وصعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس 

العلــوم(.

ثالثاً: حساب معامل الثبات لبطاقة مالحظة الواقع

مت حســاب معامــل الثبــات لبطاقــة املالحظــة باســتخدام معادلــة كوبــر (Cooper(، والــي ميكــن 
حســاهبا كمــا يلــي:

عدد مرات االتفاق ÷ )عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف( × 100

حيــث أشــار كوبــر إىل أنــه إذا كانــت نســبة االتفــاق )80%( فأكثــر فــإن هــذا يــدل علــى ارتفــاع ثبــات 
أداة املالحظــة. 

جــدول )12(: حســاب معامــل الثبــات لبطاقــة مالحظــة الواقــع باســتخدام معادلــة كوبــر فيمــا يتعلــق 
باحملــور األول )كفايــات التخطيــط(

النسبة املئويةعدد مرات االختالفعدد مرات االتفاقاألداءاترقم الطالبة
11082%80
21091%90
31010-%100
41082%80
51082%80
61091%90
71091%90
81091%90
91010-%100
101010-%100
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 يتضــح مــن جــدول )12( أن أعلــى نســبة اتفــاق بــن املالحظــن فيمــا يتعلــق باحملــور األول )كفايــات 
التخطيــط( والــي يبلــغ عــدد األداءات اخلاصــة هبــا )10( مت مالحظتهــا كانــت )100%( وأقــل نســبة اتفــاق 
بــن املالحظــن كانــت )80%( وهــى نســب مرتفعــة ممــا يــدل علــى ارتفــاع مســتوى ثبــات عبــارات احملــور األول 

لبطاقــة املالحظــة.

جــدول )13(: حســاب معامــل الثبــات لبطاقــة مالحظــة الواقــع باســتخدام معادلــة كوبــر فيمــا يتعلــق 
باحملــور الثــاين )كفايــات التنفيــذ والتقــومي(

النسبة املئويةعدد مرات االختالفعدد مرات االتفاقاألداءاترقم الطالبة
1981%89
2981%89
399-%100
4981%89
5981%89
6981%89
799-%100
8981%89
9981%89
10981%89

يتضــح مــن جــدول )13( أن أعلــى نســبة اتفــاق بــن املالحظــن فيمــا يتعلــق باحملــور الثــاين )كفايــات 
التنفيــذ والتقــومي( والــي يبلــغ عــدد األداءات اخلاصــة هبــا )9( مت مالحظتهــا كانــت )100%( وأقــل نســبة 
اتفــاق بــن املالحظــن كانــت )89%( وهــى نســب مرتفعــة ممــا يــدل علــى ارتفــاع مســتوى ثبــات عبــارات احملــور 

الثــاين لبطاقــة املالحظــة.

جــدول )14(: حســاب معامــل الثبــات لبطاقــة مالحظــة الواقــع باســتخدام معادلــة كوبــر فيمــا يتعلــق 
باحملــور الثالــث )كفايــات التفاعــل وإدارة الصــف(
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النسبة املئويةعدد مرات االختالفعدد مرات االتفاقاألداءاترقم الطالبة
1651%83
2651%83
366-%100
4651%83
566-%100
6651%83
7651%83
8651%83
9651%83
1066-%100

يتضــح مــن جــدول )14( أن أعلــى نســبة اتفــاق بــن املالحظــن فيمــا يتعلــق باحملــور الثالــث )كفايــات 
التفاعــل وإدارة الصــف( والــي يبلــغ عــدد األداءات اخلاصــة هبــا )6( مت مالحظتهــا كانــت )100%( وأقــل 
نســبة اتفــاق بــن املالحظــن كانــت )83%( وهــى نســب مرتفعــة ممــا يــدل علــى ارتفــاع مســتوى ثبــات عبــارات 

احملــور الثالــث لبطاقــة املالحظــة.

ممــا ســبق وىف ضــوء نتائــج مــا أشــارت إليــه اجلــداول )12- 14( يتضــح أن احملــاور الثالثــة الــي تتضمنهــا 
بطاقــة مالحظــة الواقــع تراوحــت نســبة االتفــاق يف األداءات فيهــا مــا بــن )80%- 100%(، ممــا يــدل علــى 

متتــع بطاقــة املالحظــة بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.

جدول )15(: احملاور الرئيسية لبطاقة مالحظة الواقع

عدد األداءات الفرعيةاحملاور الرئيسيةم

10كفايات التخطيط1
9كفايات التنفيذ والتقومي2
6كفايات التفاعل وإدارة الصف3

25اجملموع الكلى
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يتضــح مــن جــدول )15( أن بطاقــة مالحظــة الواقــع تتكــون مــن عــدد )3( حمــاور بإمجــايل عــدد )25( 
مهــارة فرعيــة.

جدول رقم )16(: معيار احلكم على درجة االستجابة للمفردة )متوسط( مفردات احملور

45 – أقل من 35 – أقل من 24 – أقل من 13 – أقل من 2درجة املفردة

ممتازجيد جدًاجيدمقبولضعيفةدرجة االستجابة

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
1- التكرارات )ك( والنسب املئوية )%(

2- املتوسط احلساىب.

3- حتليل التباين )ألفا كرونباخ(.

4- التجزئة النصفية )سيرمان براون – جتمان(.

5- معامل االرتباط البسيط » برسون«.

6- معادلة كوبر حلساب ثبات بطاقة املالحظة. 

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: 
إجابــة الســؤال األول: مــا واقــع اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس 

العلــوم ؟ 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت تطبيــق بطاقــة املالحظــة مــن مشــرفات الرتبيــة العمليــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس، ومت حســاب التكــرارات والنســب املئويــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، وكانــت النتائــج كمــا 

يظهرهــا جــدول)17(.

جــدول )17(: التكــرارات والنســبة املئويــة وترتيــب االســتجابات اخلاصــة بواقــع اســتخدام طالبــات 
الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم مــن وجهــة نظــر املشــرفات وأعضــاء هيئــة التدريــس 

املالحظــن
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- المحور األول )كفايات التخطيط( ن = 15

م
ضعيفمقبولجيدجيد جدًاممتاز

اط
النسبة النق

املئوية
املتوسط 
باحلسايب

رتتي
ال

%ك%ك%ك%ك%ك

10%02%13,313%86,70%00%047%62,73,161

20%00%01%6,71%6,713%86,718%241,138

30%00%01%6,72%13,312%8019%25,31,216

40%00%01%6,71%6,713%86,718%241,187

50%00%01%6,713%86,71%6,730%402,083

60%00%014%93,31%6,70%044%58,72,952

8 م70%00%00%05%33,310%66,720%26,71,13

80%00%01%6,714%93,30%031%41,32,054

90%00%00%02%13,313%86,717%22,71,0510

100%00%01%6,714%93,30%031%41,325

-1,8املتوسط العام

** دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن جــدول )17( أن املتوســط احلســايب الســتجابات مشــرفات الرتبيــة العمليــة حــول واقــع 
اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق باحملــور األول )كفايــات 
التخطيــط( تــرتاوح مــا بــن )1,05 – 3,16( مبتوســط عــام )ضعيــف( يبلــغ )1,8(، وهــى اســتجابات 
تــرتاوح شــدهتا مــا بــن )ضعيفــة – جيــدة(، حيــث كان العــدد األكــر مــن املفــردات يف اجتــاه )ضعيــف( ممــا 
يــدل علــى أن هنــاك قصــور يف عمليــة التخطيــط فيمــا يتعلــق باســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف 

الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم.

وقــد حققــت العبارتــان )1، 6( »حتــدد األهــداف الوجدانيــة تبعــاً ملوضــوع الــدرس، حتــدد املعينــات 
التــوايل  بنســب مئويــة كانــت علــى  أعلــى معــدالت لالســتجابة  الوجدانيــة«  املالئمــة لأهــداف  التعليميــة 
)62,7%، 58,7%( ومبتوســط حســايب )3,16، 2,95( وهــى مــا تــدل علــى اســتجابات جيــدة للمفــردة 
األوىل ومقبولــة للثانيــة، بينمــا حققــت املفــردة )9( » تراعــي الفــروق الفرديــة عنــد صياغــة األهــداف الوجدانيــة« 
أقــل معــدل لالســتجابة بنســب مئويــة تبلــغ )22,7%( ومبتوســط حســايب يبلــغ )1,05( وهــو مــا يــدل علــى 
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اســتجابة ضعيفــة حــول هــذه املفــردة.

جــدول )18(: التكــرارات والنســبة املئويــة وترتيــب االســتجابات اخلاصــة بواقــع اســتخدام طالبــات 
الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم مــن وجهــة نظــر املشــرفات وأعضــاء هيئــة التدريــس 

املالحظــن

- المحور الثاني )كفايات التنفيذ والتقويم( ن = 15

م
ضعيفمقبولجيدجيد جدًاممتاز

اط
النسبة النق

املئوية
املتوسط 
باحلسايب

رتتي
ال

%ك%ك%ك%ك%ك

110%00%00%01%6,714%93,316%21,31,116

6 م120%00%00%01%6,714%93,316%21,31,11

3 م130%00%013%86,72%13,30%043%57,33

140%00%01%6,714%93,30%031%41,32,115

150%00%015%1000%00%045%6033

160%00%00%01%6,714%93,316%21,31,059

170%01%6,714%93,30%00%046%61,33,052

180%014%93,31%6,70%00%059%78,73,91

190%00%00%00%015%10015%201,088

-2,16املتوسط العام

** دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن جــدول )18( أن املتوســط احلســايب الســتجابات مشــرفات الرتبيــة العمليــة حــول واقــع 
اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق باحملــور الثــاين )كفايــات 
التنفيــذ والتقــومي( يــرتاوح مــا بــن )1,05- 3,9( مبتوســط عــام )مقبــول( يبلــغ )2,16(، وهــى اســتجابات 
تــرتاوح شــدهتا مــا بــن )ضعيفــة – جيــدة(، ممــا يــدل علــى أن هنــاك ضعفــاً يف التنفيــذ وقصــوراً يف عمليــة التقــومي 

فيمــا يتعلــق باســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم.

وقــد حققــت العبارتــان )18، 17( »تســتخدم أســاليب تعزيــز متنوعــة، تشــجع علــى احلــوار واملناقشــة« 
أعلــى معــدالت لالســتجابة بنســب مئويــة كانــت علــى التــوايل )78,7%، 61,3%(، ومبتوســط حســايب 
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)3,9، 3,05( وهــى مــا تــدل علــى اســتجابات جيــدة للمفردتــن، بينمــا حققــت املفــردة )16( » تنــوع 
يف طــرح األســئلة املثــرة للوجــدان« أقــل معــدل لالســتجابة بنســبة مئويــة تبلــغ )21,3%( ومبتوســط حســايب 

)1,05( وهــو مــا يــدل علــى اســتجابة ضعيفــة حــول هــذه املفــردة.

جــدول )19(: التكــرارات والنســب املئويــة وترتيــب االســتجابات اخلاصــة بواقــع اســتخدام طالبــات 
الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم مــن وجهــة نظــر املشــرفات وأعضــاء هيئــة التدريــس 

املالحظــن

- المحور الثالث )كفايات التفاعل وإدارة الصف( ن = 15

م
ضعيفمقبولجيدجيد جدًاممتاز

اط
النسبة النق

املئوية
املتوسط 
باحلسايب

رتتي
ال

%ك%ك%ك%ك%ك

200%00%00%02%13,313%86,717%22,71,165

210%015%1000%00%00%060%803,951

220%00%015%1000%00%045%603,052

230%00%00%013%86,72%13,328%37,323

240%00%00%00%015%10015%201,036

250%00%00%014%93,31%6,729%38,71,94

-2,18املتوسط العام

** دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن جــدول )19( أن نســبة املتوســط احلســايب الســتجابات مشــرفات الرتبيــة العمليــة حــول 
واقــع اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق باحملــور الثالــث 
)كفايــات التفاعــل وإدارة الصــف( تــرتاوح مــا بــن )1,03–3,95( مبتوســط عــام )مقبــول( يبلــغ )2,18(، 
وهــى اســتجابات تــرتاوح شــدهتا مــا بــن )ضعيفــة – جيــدة(، ممــا يــدل علــى أن هنــاك تفاعــاًل ضئيــاًل وإدارة 
ضعيفــة داخــل الصــف فيمــا يتعلــق باســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم.

بــن الطلبــة، تراعــي  العبارتــان )21، 22( »تســاعد علــى تكويــن عالقــات إجيابيــة  وقــد حققــت 
املرونــة يف التعامــل مــع املواقــف املختلفــة« أعلــى معــدالت لالســتجابة بنســب مئويــة كانــت علــى التــوايل 
)80%، 6%( ومبتوســط حســايب )3,9، 3,05( وهــى مــا تــدل علــى اســتجابات جيــدة للمفردتــن، بينمــا 
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حققــت املفــردة )24( »تشــجع املبــادرات اإلجيابيــة« أقــل معــدل لالســتجابة بنســبة مئويــة تبلــغ )%20( 
ومبتوســط حســايب )1,03( وهــو مــا يــدل علــى اســتجابة ضعيفــة حــول هــذه املفــردة.

ممــا ســبق وىف ضــوء نتائــج اجلــداول )17- 19( يتضــح أن متوســط اســتجابات مشــرفات الرتبيــة 
العمليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس حــول احملــاور الثالثــة املكونــة لبطاقــة مالحظــة واقــع اســتخدام طالبــات 
الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم يــرتاوح مــا بــن )1,18 – 2,18(، حيــث حقــق 
احملــور الثالث)كفايــات التفاعــل وإدارة الصــف( أعلــى متوســط حســايب الســتجاباهتم ويبلــغ )2,18(، يليــه 
احملــور الثــاين )كفايــات التنفيــذ والتقــومي(، ويبلــغ متوســطه )2,16(، وجــاء يف املرتبــة الثالثــة واألخــرة احملــور 
الثالــث )كفايــات التخطيــط( مبتوســط حســايب يبلــغ )1,8( ممــا يــدل علــى ضعــف عمليــة التخطيــط، ومقبوليــة 

عمليــي التفاعــل وإدارة الصــف والتنفيــذ والتقــومي. 

وهكــذا تشــر نتائــج اجلــداول )17(،)18(،)19( إىل ضعــف واقــع اســتخدام طالبــات الرتبيــة امليدانيــة 
لأهداف الوجدانية يف تدريس العلوم. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: نصار)2017(، وبروق)2016(، 
والزعــي )2016(، وكايومافــا وتيبنســس (Kayumova. S. & Tippins ,D, 2016(، وحامــد 
)2015(، وجراريــر (Grauer. B. C,2014(، وتعــزو الباحثــة ذلــك لعــدم اهتمــام القائمــن علــى 
أثنــاء تدريســهم األكادميــي بكيفيــة حتقيــق األهــداف الوجدانيــة، وكيفيــة  العمليــة  الرتبيــة  تدريــس طالبــات 

اشــتقاقها وتقوميهــا، ومتركــز اهتمامهــم حــول اجلوانــب املعرفيــة. 

إجابــة الســؤال الثانــي: مــا صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم مــن وجهــة نظــر 
طالبــات الرتبيــة العمليــة؟ 

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال مت توزيــع اســتبانة علــى طالبــات الرتبيــة العمليــة، ومت حســاب التكــرارات 
والنســب املئويــة الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، وكانــت النتائــج كمــا يظهرهــا جــدول)20(.

اســتخدام  بصعوبــات  اخلاصــة  االســتجابات  وترتيــب  املئويــة  والنســب  التكــرارات   :)20( جــدول 
العمليــة الرتبيــة  نظــر طالبــات  مــن وجهــة  العلــوم  تدريــس  الوجدانيــة يف  األهــداف 

- المحور األول )صعوبات تتعلق بماهية األهداف الوجدانية( ن = 40
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م
ضعيفة ضعيفةمتوسطةكبرةكبرة جدَا

جدًا

اط
النسبة النق

املئوية
املتوسط 
باحلسايب

رتتي
ال

%ك%ك%ك%ك%ك
125%62,513%32,52%50%00%0183%91,54,585
231%77,58%201%2,50%00%0190%954,752
34%1026%6510%250%00%0154%773,857
431%77,57%17,51%2,51%2,50%0188%944,73
525%62,511%27,53%7,51%2,50%0180%904,56
630%757%17,53%7,20%00%0187%93,54,684
733%82,56%151%2,50%00%0192%964,81

-4,55املتوسط العام

** دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن جــدول )20( أن نســبة املتوســط احلســايب الســتجابات طالبــات الرتبيــة العمليــة حــول 
صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق باحملــور األول )صعوبــات تتعلــق مباهيــة 
األهــداف الوجدانيــة( تــرتاوح مــا بــن )3,85–4,8( مبتوســط عــام )جيــد جــداً( يبلــغ )4,55( ممــا يــدل علــى 
أن هنــاك صعوبــات كبــرة تتعلــق مباهيــة األهــداف الوجدانيــة عنــد اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف 

الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم.

وقد حققت املفردة )7( »الصياغة اخلاطئة لنوع السلوك املرغوب حتقيقه« أعلى معدالت لالستجابة 
بنســب مئويــة كانــت )96%( ومبتوســط حســايب )4,8( وهــى مــا تــدل علــى اســتجابات جيــدة جــداً هلــذه 
املفــردة، بينمــا حققــت املفــردة )3( »قلــة اإلرشــادات والتوجيهــات اخلاصــة ببنــاء األهــداف الوجدانيــة« أقــل 
معدالت لالســتجابة بنســب مئوية كانت )77%( ومبتوســط حســايب )3,85(، وهو ما يدل على اســتجابة 

جيــدة حــول هــذه املفــردة.

اســتخدام  بصعوبــات  اخلاصــة  االســتجابات  وترتيــب  املئويــة  والنســب  التكــرارات   :)21( جــدول 
العمليــة الرتبيــة  نظــر طالبــات  مــن وجهــة  العلــوم  تدريــس  الوجدانيــة يف  األهــداف 

- المحور الثاني )صعوبات تتعلق بكيفية ممارسة األهداف الوجدانية( ن = 40
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م
ضعيفة ضعيفةمتوسطةكبرةكبرة جدَا

جدًا

اط
النسبة النق

املئوية
املتوسط 
باحلسايب

رتتي
ال

%ك%ك%ك%ك%ك
832%805%12,52%51%2,50%0188%944,73
932%804%103%7,51%2,50%0187%93,54,686
102%57%17,530%751%2,50%0130%653,258
3 م1131%77,56%153%7,50%00%0188%944,7
1234%853%7,52%51%2,50%0190%954,75 2
133%7,54%1032%801%2,50%0129%64,53,239
143%7,55%12,532%800%00%0131%65,53,287
1534%854%102%50%00%0192%964,81
3 م1631%77,56%153%7,50%00%0188%944,7

-4,23املتوسط العام

** دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن جــدول )21( أن نســبة املتوســط احلســايب الســتجابات طالبــات الرتبيــة العمليــة حــول 
صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق باحملــور الثــاين )صعوبــات تتعلــق 
يبلــغ  جــداً(  )جيــد  عــام  مبتوســط   )4,8–3,23( بــن  مــا  تــرتاوح  الوجدانيــة(  األهــداف  ممارســة  بكيفيــة 
)4,23(ممــا يــدل علــى أن هنــاك صعوبــات كبــرة تتعلــق بكيفيــة ممارســة األهــداف الوجدانيــة عنــد اســتخدام 

طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم.

وقد حققت املفردة )15( »إمهال أسلوب اإلقناع، واحرتام اآلخر وتقبله« أعلى معدالت لالستجابة 
بنســب مئويــة كانــت )96%( ومبتوســط حســايب )4,8( وهــى مــا تــدل علــى اســتجابات جيــدة جــداً هلــذه 
املفــردة، بينمــا حققــت املفــردة )13( »إمهــال تشــجيع الطلبــة علــى املشــاركة يف املناقشــة وطــرح األســئلة« 
أقــل معــدالت لالســتجابة بنســب مئويــة كانــت )64,5%( ومبتوســط حســايب )3,23( وهــو مــا يــدل علــى 

اســتجابة جيــدة حــول هــذه املفــردة.

اســتخدام  بصعوبــات  اخلاصــة  االســتجابات  وترتيــب  املئويــة  والنســبة  التكــرارات   :)22( جــدول 
العمليــة الرتبيــة  طالبــات  نظــر  وجهــة  مــن  العلــوم  تدريــس  يف  الوجدانيــة  األهــداف 

- المحور الثالث )صعوبات تتعلق بتقويم األهداف الوجدانية( ن = 40
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م
ضعيفة ضعيفةمتوسطةكبرةكبرة جدَا

جدًا

اط
النسبة النق

املئوية
املتوسط 
باحلسايب

رتتي
ال

%ك%ك%ك%ك%ك

1729%72,59%22,52%50%00%0187%93,54,685

1828%709%22,53%7,50%00%0185%92,54,636

191%2,55%12,533%82,51%2,50%0126%633,157

2034%854%102%50%00%0192%964,81

2132%806%152%50%00%0190%954,753

2233%82,54%102%51%2,50%0189%94,54,734

1 م2334%854%102%50%00%0192%964,8

-4,51املتوسط العام

** دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن جــدول )22( أن نســبة املتوســط احلســايب الســتجابات طالبــات الرتبيــة العمليــة حــول 
صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق باحملــور الثالــث )صعوبــات تتعلــق 
بتقــومي األهــداف الوجدانيــة( تــرتاوح مــا بــن )3,15–4,8( مبتوســط عــام )جيــد جــداً( يبلــغ )4,51( ممــا 
يــدل علــى أن هنــاك صعوبــات كبــرة تتعلــق بعمليــة تقــومي األهــداف الوجدانيــة عنــد اســتخدام طالبــات الرتبيــة 

العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم.

للتحقــق، صعوبــة  لفــرتة طويلــة  الوجدانيــة  األهــداف  العبارتــان )20، 23( »حاجــة  وقــد حققــت 
احلصــول علــى تغذيــة فوريــة لأهــداف الوجدانيــة« أعلــى معــدالت لالســتجابة بنســبة مئويــة تبلــغ )%96( 
ومبتوســط حســايب )4,8( وهــى مــا تــدل علــى اســتجابات جيــدة جــداً هلاتــن املفردتــن، بينمــا حققــت املفــردة 
)19( »صعوبــة حتديــد املشــاعر واالنفعــاالت الوجدانيــة« أقــل معــدالت لالســتجابة بنســب مئويــة تبلــغ 

)63%( ومبتوســط حســايب )3,15( وهــو مــا يــدل علــى اســتجابة جيــدة حــول هــذه املفــردة.

اســتخدام  بصعوبــات  اخلاصــة  االســتجابات  وترتيــب  املئويــة  والنســب  التكــرارات   :)23( جــدول 
العمليــة الرتبيــة  نظــر طالبــات  مــن وجهــة  العلــوم  تدريــس  الوجدانيــة يف  األهــداف 

- المحور الرابع )صعوبات تتعلق بإعداد المعلم وتدريبه أثناء الخدمة( ن = 40
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م
ضعيفة ضعيفةمتوسطةكبرةكبرة جدَا

جدًا

اط
النسبة النق

املئوية
املتوسط 
باحلسايب

رتتي
ال

%ك%ك%ك%ك%ك

242%52%534%852%50%0124%623,13

2535%87,53%7,52%50%00%0193%96,54,831

2631%77,57%17,52%50%00%0189%94,54,732

-4,22املتوسط العام

** دال عند مستوى )0,01(

يتضــح مــن جــدول )23( أن نســبة املتوســط احلســايب الســتجابات طالبــات الرتبيــة العمليــة حــول 
صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق باحملــور الرابــع )صعوبــات تتعلــق بإعــداد 
املعلــم وتدريبــه أثنــاء اخلدمــة( تــرتاوح مــا بــن )3,1- 4,83( مبتوســط عــام )جيــد جــداً( يبلــغ )4,22( ممــا 
يــدل علــى أن هنــاك صعوبــات كبــرة تتعلــق بعمليــة إعــداد املعلــم وتدريبــه أثنــاء اخلدمــة وهــو مــا يظهــر بوضــوح 

عنــد اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم.

وقــد حققــت املفــردة )25( »الرتكيــز علــى اإلعــداد األكادميــي أكثــر مــن االهتمــام باجلوانــب الرتبويــة« 
أعلــى معــدالت لالســتجابة بنســب مئويــة كانــت )96,5%( ومبتوســط حســايب )4,83( ممــا يــدل علــى 
اســتجابات جيــده جــداً هلــذه املفــردة، بينمــا حققــت املفــردة )24( »عــدم مشوليــة برامــج اإلعــداد جلوانــب 
التعلــم املختلفــة« أقــل معــدالت لالســتجابة بنســبة مئويــة كانــت )62%( ومبتوســط حســايب )3,1( وهــو مــا 

يــدل علــى اســتجابة جيــدة حــول هــذه املفــردة.

الرتبيــة  طالبــات  اســتجابات  متوســط  أن  يتضــح  اجلــداول )20- 23(  نتائــج  ســبق وىف ضــوء  ممــا 
العمليــة حــول احملــاور األربعــة املكونــة الســتبانة صعوبــات اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم 
يــرتاوح مــا بــن )4,22- 4,55(، حيــث حقــق احملــور األول )صعوبــات تتعلــق مباهيــة األهــداف الوجدانيــة( 
أعلــى متوســط حســايب الســتجاباهتن ويبلــغ )4,55( يليــه احملــور الثالــث )صعوبــات تتعلــق بتقــومي األهــداف 
الوجدانيــة( ويبلــغ متوســطه )4,51(، وجــاء يف املرتبــة الثالثــة احملــور الثــاين )صعوبــات تتعلــق بكيفيــة ممارســة 
األهــداف الوجدانيــة( مبتوســط حســايب يبلــغ )4,23(، وجــاء يف املرتبــة األخــرة احملــور الرابــع )صعوبــات تتعلــق 
بإعــداد املعلــم وتدريبــه أثنــاء اخلدمــة( مبتوســط حســايب يبلــغ )4,22( ومجيعهــا قيــم مرتفعــة ممــا يــدل علــى أن 
هنــاك صعوبــات كثــرة تتعلــق مباهيــة األهــداف الوجدانيــة وكيفيــة تقوميهــا وصعوبــة ممارســتها ووجــود العديــد مــن 

الصعوبــات الــي تتعلــق بإعــداد املعلــم وتدريبــه أثنــاء اخلدمــة. 
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نتائــج اجلــداول )20(، )21(، )22(، )23( إىل وجــود صعوبــات كثــرة حتــد مــن  وهكــذا تشــر 
اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة 
 Kayumova) كل مــن: نصــار)2017(، وبــروق )2016(، والزعــي )2016(، وكايومافــا وتيبنســس
S. & Tippins ,D,2016(، وحامــد )2015(، وجراريــر (Grauer. B. C,2014(، وتعــزو 
الباحثــة ذلــك إىل أن طالبــات الرتبيــة العمليــة أثنــاء فــرتة اإلعــداد األكادميــي يتــم تدريســهن بطريقــة نظريــة 
وليســت عمليــة علــى كيفيــة اســتخدام األهــداف الوجدانيــة مــن حيــث عمليــات التخطيــط، والتقــومي والتنفيــذ 

وإدارة الصــف. 

إجابــة الســؤال الثالــث: مــا التصــور املقــرتح الــذي ميكــن أن يســهم يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد 
تدريــس العلــوم مــن وجهــة نظــر مشــرفات الرتبيــة العمليــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ؟

يف ضوء نتائج سؤايل الدراسة السابقن مت بناء التصور املقرتح كالتايل: 

أواًل: المسوغات

انطلق التصور املقرتح من مجلة من املسوغات ميكن تلخيصها يف اآليت: 

تداعيــات التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، والتغــرات املتالحقــة الــي يشــهدها هــذا العصــر، وخماطــر العوملــة . 1
الــي باتــت هتــدد املكــون القيمــي والثقــايف للمجتمعــات.

النظــرة احلديثــة لتكامــل جوانــب النمــو: وعــدم االكتفــاء بتنميــة اجلانــب املعــريف فقــط، فجوانــب التعلــم . 2
اإلنســاين جوانــب متكاملــة مــن الصعــب الفصــل بينهــا، ممــا يدعــو إىل وضــع املناهــج التعليميــة دون التقصــر 

يف أي جانــب مــن جوانــب النمــو املختلفــة.

التوجهــات العامليــة يف جمــال الرتبيــة: وخاصــة مراحــل مــا قبــل التعليــم اجلامعــي. إذ مــا يتــم غرســه يف طلبــة . 3
هــذه املراحــل ســيصبح جــزءاً ال يتجــزأ مــن منظومتهــم القيميــة والســلوكية.

التوجهــات احلديثــة يف الرتبيــة املعاصــرة: الــي دعــت إىل أمهيــة الرتكيــز علــى الطلبــة أكثــر مــن الرتكيــز علــى . 4
املنهــج الدراســي، ممــا أتــاح فرصــة أمــام علــم النفــس لرســم إطــاراً مرجعيــاً لتعلــم الســلوكيات الســوية، وتعزيــز 
العالقــة بــن األقــران واملعلمــن، وتســهيل التواصــل مــع مؤسســات اجملتمــع األخــرى، وتنميــة املهــارات وحــل 

املشــكالت.
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ثانياً: األهداف

هدف التصور املقرتح إىل جمموعة من األهداف اآلتية:. 1

تقدمي رؤى اسرتاتيجية لتطوير منظومة التعليم انطالقاً من احتياجاهتا، واحتياجات مراحلها التعليمية.. 2

التأكيد على املسؤولن وأصحاب القرار بأمهية تركيز املناهج الدراسية على اجلوانب الوجدانية. . 3

تعزيــز قــدرات املعلمــن واملعلمــات مــن خــالل تعميــق األرصــدة املعرفيــة وزيــادة اجلوانــب اإلثرائيــة حــول أمهيــة . 4
األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلوم. 

تدعيم األنشطة الرتبوية هبدف تنمية املفاهيم والقيم واملبادئ الوجدانية.. 5

ثالثاً: المحتوى 

- في مجال التخطيط

التخطيط السليم لأهداف، ومراعاة األساس النفسي والوجداين للطلبة.1. 

حتديــد األهــداف الوجدانيــة تبعــاً ملوضــوع الــدرس؛ ممــا يســاعد علــى وضــوح الرؤيــة والتخطيــط الســليم 2. 
للمحتــوى، واختيــار أفضــل طــرق التدريــس وأســاليب التقــومي.

اختيــار األهــداف الوجدانيــة الــي مــن شــأهنا إثــارة املشــاعر والوجــدان ألهنــا مبثابــة احملــرك للســلوك اإلنســاين 3. 
يف اســتجاباته للمواقــف التعليميــة املختلفــة. 

صياغــة األهــداف الوجدانيــة صياغــة إجرائيــة ســلوكية تســهم يف تكويــن القيــم واملبــادئ و التوجهــات 4. 
اإلجيابيــة لــدى الطلبــة. 

العنايــة 5.  الوجدانيــة حســب مســتوياهتا، وإعطــاء كل مســتوى حقــه مــن  التــدرج يف صياغــة األهــداف 
مــن اجلوانــب الوجدانيــة لــدى الطلبــة.  واالهتمــام ألن كاًل منهــا يعــاجل جانبــاً 

التخطيط الستخدام طرائق تدريس وأسـاليب تعليميـة متنوعـة لتحقيق األهداف الوجدانية.6. 

حتديد املعينات والوسائل التعليمية املالئمة لأهداف الوجدانية.7. 

إعداد أنشطة تعليمية وإثرائية تساعد على حتقيق األهداف الوجدانية.8. 
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مراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة وأخذها بعن االعتبار عند صياغة األهداف الوجدانية.9. 

- في مجال إدارة الصف

هتيئة اجلو املناسب للتعبر عن الدوافع واحلاجات.. 1

العمل على تكوين عالقات إجيابية بن الطلبة.. 2

مراعاة املرونة يف التعامل مع املواقف املختلفة.. 3

تشجيع املبادرات اإلجيابية، واإلسهامات اجليدة.. 4

التشجيع على التعلم الذايت، والتعليم املستمر.. 5

- في مجال التنفيذ والتقويم

تطبيق املنظومة القيمية يف املفاهيم العلمية بصورة إجرائية.. 1

حتقيق األهداف الوجدانية يف صورة تعديل سلوك الطلبة.. 2

عدم عزل اجلوانب الوجدانية عن اجلوانب املعرفية ألهنما مكمالن لبعضهما وكل منهما يؤثر يف اآلخر. . 3

االستناد إىل آيات القرآن الكرمي وأحاديث السنة النبوية إلثارة الوجدان.. 4

استخدام الرتبية بالقدوة احلسنة كوسيلة من وسائل تعميق اجلانب الوجداين والتأثر على السلوك.. 5

التنــوع يف املواقــف التعليميــة والبيئــة الصفيــة وغــر الصفيــة، واالنتقــال مــن جمــرد التلقــن إىل األمثلــة احليــة . 6
والقصــص املشــوقة.

 تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة الي جتذب انتباه الطلبة وتأسر مشاعرهم.. 7

تنظيم البيئة التعليمية املالئمة ومصادر التعلم املناسبة بطريقة تثر الوجدان لدى الطلبة.. 8

ربط األهداف الوجدانية بواقع احلياة وبالبيئة احمليطة من حيث املفاهيم والتصورات واملمارسة.. 9

التشجيع على التفكر العلمي يف حل املشكالت.. 10

التنويع يف طرح األسئلة املثرة للوجدان.. 11
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استخدام أساليب تعزيز متنوعة معنوية ومادية.. 12

استخدام أنشطة إثرائية نابعة من احتياجات الطلبة ومراعية مليوهلم واستعداداهتم.. 13

تفعيل اإلذاعة املدرسية واملكتبة واملسرح املدرسي كأحد املناشط الداعمة لتحقيق األهداف الوجدانية.. 14

تدريــب الطلبــة علــى الســلوك االجتماعــي الــذي يعــزز اجلانــب الوجــداين مــن خــالل الزيــارات والرحــالت . 15
املدرسية.

االهتمام باألعمال التطوعية وتشجيع الطلبة على االخنراط فيها. . 16

تقومي األهداف الوجدانية بأساليب متنوعة.. 17

إجابــة الســؤال الرابــع: هــل يســهم التصــور املقــرتح يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم 
مــن وجهــة نظــر اخلــراء أعضــاء هيئــة التدريــس؟

لإلجابة على هذا الســؤال مت عرض التصور املقرتح على )10( من اخلراء من أعضاء هيئة التدريس، 
ومت حساب نسبة املوافقة على حماور التصور، كما أظهرهتا نتائج اجلداول من )26-24(.

جــدول )24(: نســبة موافقــة اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس حــول التصــور املقــرتح الــذي ميكــن أن 
يســهم يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم فيــم يتعلــق بـــ )املســوغات(

- أواًل: المسوغات ن = 10

عدداملفردةم
املوافقن

النسبة 
املئوية %

تداعيــات التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، والتغــرات املتالحقــة الــذي يشــهدها هــذا 1
100%10العصــر، وخماطــر العوملــة الــي باتــت هتــدد املكونــن القيمــي والثقــايف للمجتمعــات.

2
النظــرة احلديثــة لتكامــل جوانــب النمــو وعــدم االكتفــاء بتنميــة اجلانــب املعــريف فقــط، 
فجوانــب التعلــم اإلنســاين جوانــب متكاملــة مــن الصعــب الفصــل بينهــا، ممــا يدعــو 
إىل وضع املناهج التعليمية دون التقصر يف أي جانب من جوانب النمو املختلفة.

10%100

3
التوجهــات العامليــة يف جمــال الرتبيــة: وخاصــة مراحــل مــا قبــل التعليــم اجلامعــي، إذ أن 
مــا يتــم غرســه يف طلبــة هــذه املراحــل ســيصبح جــزءاً ال يتجــزأ مــن منظومتهــم القيميــة 

والسلوكية.
10%100
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عدداملفردةم
املوافقن

النسبة 
املئوية %

4

التوجهــات احلديثــة يف الرتبيــة املعاصــرة: الــي دعــت إىل أمهيــة الرتكيــز علــى الطالــب 
أكثر من الرتكيز على املنهاج الدراسي، مما أتاح فرصة أمام علم النفس لرسم إطاراً 
مرجعيــاً لتعلــم الســلوكيات الســوية، وتعزيــز العالقــة بــن األقــران واملعلمــن، وتســهيل 

التواصــل مــع مؤسســات اجملتمــع األخــرى، وتنميــة املهــارات وحــل املشــكالت.

10%100

يتضــح مــن جــدول )24( أن نســبة موافقــة اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى التصــور املقــرتح 
الــذي ميكــن أن يســهم يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق جبانــب املســوغات والــي 
تشــتمل على )4( تصورات حازت على قبول اخلراء بنســبة )100%(، مما يدل على أن هناك موافقة كبرة 
مــن اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى مســوغات التصــور والــي تســهم بشــكل كبــر يف حتقيــق األهــداف 

الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم. 

جــدول )25(: نســبة موافقــة اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس حــول التصــور املقــرتح الــذي ميكــن أن 
يســهم يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم فيــم يتعلــق بـــ )األهــداف(

- ثانياً: األهداف ن = 10

عدد املفردةم
املوافقن

النسبة 
املئوية %

تقــدمي رؤى إســرتاتيجية لتطويــر منظومــة التعليــم انطالقــاً مــن احتياجاهتــا، واحتياجــات 1
100%10مراحلهــا التعليمية.

علــى 2 الدراســية  املناهــج  تركيــز  أمهيــة  علــى  القــرار  وأصحــاب  للمســؤولن  التأكيــد 
الوجدانيــة. 100%10اجلوانــب 

وزيــادة 3 املعرفيــة  األرصــدة  تعميــق  خــالل  مــن  واملتعلمــات  املعلمــن  قــدرات  تعزيــز 
العلــوم. تدريــس  يف  الوجدانيــة  األهــداف  أمهيــة  حــول  اإلثرائيــة  100%10اجلوانــب 

100%10تدعيم األنشطة الرتبوية هبدف تنمية املفاهيم والقيم واملبادئ الوجدانية.4

يتضــح مــن اجلــدول )25( أن نســبة موافقــة اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى التصــور املقــرتح 
الــذي ميكــن أن يســهم يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق جبانــب األهــداف والــي 
تشــتمل علــى )4( تصــورات حــازت علــى قبــول اخلــراء هــي )100%(، ممــا يــدل علــى أن هنــاك موافقــة كبــرة 
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مــن اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى أهــداف التصــور والــي تســهم بشــكل كبــر يف حتقيــق األهــداف 
الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم. 

جــدول )26(: نســبة موافقــة اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس حــول التصــور املقــرتح الــذي ميكــن أن 
يســهم يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم فيــم يتعلــق بـــ )احملتــوى(

ثالثاً: المحتوى )1/ التخطيط( ن = 10

عدد املفردةم
املوافقن

النسبة 
املئوية %

100%10التخطيط السليم لأهداف، ومراعاة األساس النفسي والوجداين للطلبة.1

حتديــد األهــداف الوجدانيــة تبعــاً ملوضــوع الــدرس؛ ممــا يســاعد علــى وضــوح الرؤيــة والتخطيــط 2
100%10الســليمن للمحتــوى، واختيــار أفضــل طــرق التدريــس وأســاليب التقــومي.

اختيــار األهــداف الوجدانيــة الــي مــن شــأهنا أن تثــر املشــاعر والوجــدان ألهنــا مبثابــة احملــرك 3
100%10للســلوك اإلنســاين يف اســتجاباته للمواقــف التعليميــة املختلفــة.

صياغة األهداف الوجدانية صياغة إجرائية ســلوكية، حبيث تســهم يف تكوين القيم واملبادئ 4
100%10و التوجهــات اإلجيابيــة لــدى الطلبة.

التــدرج يف صياغــة األهــداف الوجدانيــة حســب مســتوياهتا، وإعطــاء كل مســتوى حقــه مــن 5
100%10العنايــة واالهتمــام ألن كاًل منهــا يعــاجل جانبــاً مــن اجلوانــب الوجدانيــة لــدى الطلبــة.

100%10التخطيط الستخدام طرائق تدريس وأسـاليب تعليميـة متنوعـة لتحقيق األهداف الوجدانية.6

100%10حتديد املعينات والوسائل التعليمية املالئمة لأهداف الوجدانية.7

100%10إعداد أنشطة تعليمية وإثرائية تساعد على حتقيق األهداف الوجدانية.8

100%10مراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة وأخذها بعن االعتبار عند صياغة األهداف الوجدانية.9

2- يف جمال إدارة الصف

100%10هتيئة اجلو املناسب للتعبر عن الدوافع واحلاجات.1

100%10العمل على تكوين عالقات إجيابية بن الطلبة.2

100%10مراعاة املرونة يف التعامل مع املواقف املختلفة.3

100%10تشجيع املبادرات اإلجيابية، واإلسهامات اجليدة.4

100%10التشجيع على التعلم الذايت، والتعليم املستمر.5
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عدد املفردةم
املوافقن

النسبة 
املئوية %

3- يف جمال التنفيذ والتقومي

90%9تطبيق املنظومة القيمية يف املفاهيم العلمية بصورة إجرائية.1

100%10حتقيق األهداف الوجدانية يف صورة تعديل سلوك الطلبة.2

عــدم عــزل اجلوانــب الوجدانيــة عــن اجلوانــب املعرفيــة ألهنمــا مكمــالن لبعضهمــا بعضــاً وكل 3
100%10منهمــا يؤثــر يف اآلخــر.

100%10االستناد إىل آيات القرآن الكرمي وأحاديث السنة النبوية إلثارة الوجدان.4

اســتخدام الرتبيــة بالقــدوة احلســنة كوســيلة مــن وســائل تعميــق اجلانــب الوجــداين والتأثــر 5
الســلوك. 100%10علــى 

التنــوع يف املواقــف التعليميــة والبيئــة الصفيــة وغــر الصفيــة، واالنتقــال مــن جمــرد التلقــن إىل 6
100%10األمثلــة احليــة والقصــص املشــوقة.

90%9تطبيق االسرتاتيجيات احلديثة الي جتذب انتباه الطلبة وتأسر مشاعرهم.7

90%9تنظيم البيئة التعليمية املالئمة ومصادر التعلم املناسبة، بطريقة تثر الوجدان لدى الطلبة.8

املفاهيــم والتصــورات 9 مــن حيــث  بواقــع احليــاة وبالبيئــة احمليطــة  الوجدانيــة  ربــط األهــداف 
100%10واملمارســة.

100%10التشجع على التفكر العلمي يف حل املشكالت.10

100%10التنوع يف طرح األسئلة املثرة للوجدان.11

100%10استخدام أساليب تعزيز متنوعة معنوية ومادية.12

100%10استخدام أنشطة إثرائية نابعة من احتياجات الطلبة ومراعية مليوهلم واستعداداهتم.13

لتحقيــق 14 الداعمــة  املناشــط  املدرســي كأحــد  واملســرح  واملكتبــة  املدرســية  اإلذاعــة  تفعيــل 
الوجدانيــة. 100%10األهــداف 

تدريــب الطلبــة علــى الســلوك االجتماعــي الــذي يعــزز اجلانــب الوجــداين مــن خــالل الزيــارات 15
100%10والرحــالت املدرســية.

90%9االهتمام باألعمال التطوعية وتشجيع الطلبة على االخنراط فيها.16

100%10تقومي األهداف الوجدانية بأساليب متنوعة.17
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يتضــح مــن اجلــدول )26( أن نســبة موافقــة اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى التصــور املقــرتح 
الــذي ميكــن أن يســهم يف حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم فيمــا يتعلــق مبجــال )احملتــوى( 
والــذي اشــتمل علــى )3( أبعــاد )التخطيــط( بواقــع )9( مفــردات، )إدارة الصــف( بواقــع )5( مفــردات، 
)التنفيــذ والتقــومي( والــذي يشــتمل علــى )17( مفــردة، تــرتاوح مــا بــن )90%- 100%( وهــى نســب مرتفعــة 
جــداً، ممــا يــدل علــى أن هنــاك اتفاقــاً كبــراً بــن اخلــراء علــى هــذه التصــور والــذي يســهم بشــكل كبــر يف 
حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم يف جمــال احملتــوى مــن حيــث )التخطيــط، إدارة الصف،التنفيــذ 

والتقــومي(. 

ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها:

أواًل: نتائـج الدراسة

إن متوســط اســتجابات مشــرفات الرتبيــة العمليــة حــول احملــاور الثالثــة املكونــة لبطاقــة مالحظــة واقــع 
اســتخدام طالبــات الرتبيــة العمليــة لأهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم يــرتاوح مــا بــن )1,18 – 2,18(، 
حيــث حقــق احملــور الثالــث )كفايــات التفاعــل وإدارة الصــف( أعلــى متوســط حســايب الســتجاباهتم ويبلــغ 
)2,18( يليــه احملــور الثــاين )كفايــات التنفيــذ والتقــومي( ويبلــغ متوســطه )2,16(، وجــاء يف املرتبــة الثالثــة 
واألخــرة احملــور الثالــث )كفايــات التخطيــط( مبتوســط حســايب يبلــغ )1,8( ممــا يــدل علــى ضعــف عمليــة 

التخطيــط، ومقبوليــة عمليــي التفاعــل وإدارة الصــف والتنفيــذ والتقــومي.

املكونــة الســتبانة صعوبــات  احملــاور األربعــة  العمليــة حــول  الرتبيــة  اســتجابات طالبــات  إن متوســط 
اســتخدام األهــداف الوجدانيــة يف تدريــس العلــوم يــرتاوح مــا بــن )4,22– 4,55(، حيــث حقــق احملــور 
األول )صعوبــات تتعلــق مباهيــة األهــداف الوجدانيــة( أعلــى متوســط حســايب الســتجاباهتم ويبلــغ )4,55( 
يليــه احملــور الثالــث )صعوبــات تتعلــق بتقــومي األهــداف الوجدانيــة( ويبلــغ متوســطه )4,51(، وجــاء يف املرتبــة 
الثالثــة احملــور الثــاين )صعوبــات تتعلــق بكيفيــة ممارســة األهــداف الوجدانيــة( مبتوســط حســايب يبلــغ )4,23(، 
وجــاء يف املرتبــة األخــرة احملــور الرابــع )صعوبــات تتعلــق بإعــداد املعلــم وتدريبــه أثنــاء اخلدمــة( مبتوســط حســايب 
يبلــغ )4,22( ومجيعهــا قيــم مرتفعــة ممــا يــدل علــى أن هنــاك صعوبــات كثــرة تتعلــق مباهيــة األهــداف الوجدانيــة 
وكيفيــة تقوميهــا وصعوبــة ممارســتها ووجــود العديــد مــن الصعوبــات الــي تتعلــق بإعــداد املعلــم وتدريبــه أثنــاء 

اخلدمــة. 

إن نســبة موافقــة اخلــراء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى التصــور املقــرتح الــذي ميكــن أن يســهم يف 
حتقيــق األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم تــرتاوح مــا بــن )90%- 100%( وهــى نســب مرتفعــة جــداً، 
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ممــا يــدل علــى أن هنــاك اتفاقــاً كبــراً بــن اخلــراء علــى هــذه التصــور والــذي يســهم بشــكل كبــر يف حتقيــق 
األهــداف الوجدانيــة عنــد تدريــس العلــوم مــن حيــث املســوغات، واألهــداف، واحملتــوى.

ثانياً: التوصيات

يف ضوء النتائج السابقة ميكن صياغة التوصيات التالية:

تطبيق التصور املقرتح يف الدراسة احلالية ودراسة جدوى فاعليته. - 

زيادة االهتمام باألهداف الوجدانية، واحملتوى الدراسي الذي يساعد على تنمية اجلانب الوجداين.- 

تــــدريب الطالبــة املعلمــة علــــى صــــياغة األهــداف الوجدانيــة بصــــورة إجرائيــة، وكيفيــة تقوميهــا، -  ضــــرورة 
الرتبــوي. امليــدان  يف  وتطبيقهــا 

تأهيــل الطالبــة املعلمــة فيمــا يتعلــق بعمليــات التخطيــط، والتقــومي والتنفيــذ،وإدارة الصــف لتحقيــق األهــداف - 
الوجدانية.

إعادة النظر يف طرق التدريس املستخدمة الي تساعد على منو اجلانب الوجداين.- 

إثراء كتب العلوم باألنشطة املتنوعة الي تكسب الطلبة القيم الوجدانية، وتتالءم مع ميوهلم ورغباهتم.- 

عقد دورات للمعلمن واملعلمات حول كيفية استخدام األهداف الوجدانية يف العملية التعليمية.- 

تطوير برامج إعداد املعلم واملعلمة يف اجملال الوجداين وتطبيقاته املعاصرة. - 

ضــرورة احتــواء دليــل املعلــم علــى إرشــادات وأمثلــة لبيــان كيفيــة صياغــة األهــداف الوجدانيــة واألنشــطة - 
املقرتحــة لذلــك.

ثالثاُ: المقترحات

- إجراء دراسة حول توجهات املعلمن واملعلمات حنو استخدام األهداف الوجدانية يف العملية التعليمية. 

- إجراء دراسة حول أثر توظيف األهداف الوجدانية على حتصيل الطلبة وتوجهاهتم حنوها.

- إجراء دراسة حتليلية للمقررات الدراسية ومدى تضمينها للقيم الوجدانية.
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