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 المستخمص:
بالمرحمة ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى مدل معرفة معممي العمكـ 

, كلتحقيؽ ىدؼ البحث اتُّبَع المنيج االبتدائية لكفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية
الكصفي المسحي ) تحميؿ عمؿ(, كتحددت اجراءات البحث في إعداد قائمة كفايات 
عداد اختبار لمجانب  تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية, كا 

تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية المعرفي لكفايات 
( مف معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية, 23كتقنينو, كالذم ُطبؽ عمى مجمكعة قكاميا )

كأشارت نتائج الدراسة إلى أفَّ معرفة معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية بكفايات تحقيؽ 
%( كىي تدؿ عمى مستكل مقبكؿ مف المعرفة, 06األىداؼ الكجدانية تكافرت بنسبة )

 كفي ضكء ذلؾ تّـَ كضع مجمكعة مف التكصيات كالبحكث المقترحة.
 : الكفايات التدريسية, األىداؼ الكجدانية, معممي العمكـ.الكممات المفتاحية
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Competencies of Achieving the Affective Aims 

for Primary Stage Science Teachers 

 

 

Abstract:   

 Purpose of the current research was to identify the extent to which 

primary stage science teachers knew the competencies of achieving the 
affective aims. To achieve this purpose, the descriptive research (survey 

research) was used. The research procedures were as follows: preparing a list 

of competencies for achieving the Affective Aims among science teachers in 

the primary stage, preparing a test of the cognitive aspects of the 

competencies for achieving the affective aims of science teachers in the 

primary stage, and testing its validity and reliability. Sample of the research 

was a group of science teachers in the primary stage (N=32). Results of the 

study showed that science teachers in the primary stage knew 60% of the 

competencies, indicating an acceptable level of knowledge. Based on this 

result, a set of recommendations and suggested research were presented. 

Keywords: Teaching competencies, affective aims, science teachers. 
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 :مقدمة
مف المراحؿ الميمة في السمـ التعميمي لممتعمـ, ففييا المرحمة االبتدائية  تعد

تتككف ميكلو كتتشكؿ عاداتو كاتجاىاتو, مما يؤثر عمى سمككو, كليذا فإنو مف 
الضركرم االىتماـ بتنمية الجانب الكجداني مف األىداؼ, كالذم يركز عمى التككيف 

 لسمكؾ القيمي.االنفعالي لممتعمـ كالذل يعد مف محركات ا
كيشير المربكف إلى الدكر الميـ الذم تؤديو الجكانب الكجدانية كاالتجاىات, 

 ,Birbeck & Andre)كالميكؿ, كالقيـ في العممية التربكية كأثرىا في تقدـ المتعمـ
2009); (Allen,2010) , ,كما تقكـ تمؾ الجكانب بدكر كاضح في التعمـ كاألداء
يـ نحك المادة الدراسية كاألنشطة المدرسية ككذلؾ اتجاىاتيـ فميكؿ المتعمميف كاتجاىات

نحك زمالئيـ كمعممييـ كأنفسيـ تؤثر في قدرتيـ عمى إنجاز المياـ التعميمية )زبيدة 
 (. 60:3660محمد قرني محمد عبداهلل,

لذا ُتعد األىداؼ الكجدانية مف الجكانب الميمة في األىداؼ التعميمية, التي 
ر المعمـ في دعـ  يسعى المجتمع مف خالليا إلى إعداد المكاطف الصالح, فمك قصَّ

الجانب المعرفي أك الميارم داخؿ الفصؿ فقد يعكضو المتعمـ بالجيد كالمذاكرة 
كمساعدة الغير لو, أما اليدؼ الكجداني فال يستطيع تعكيضو إذا أغفمو المعمـ؛ ألنو 

 (.51:3669لنصر,يخاطب االنفعاالت )مناؿ الباركدم كمدحت محمد ابك ا
كترجع أىمية الجانب الكجداني في تدريس العمـك إلى أنو يتعمؽ بالميكؿ 
العممية, )مثؿ مؿء كقت الفراغ باألنشطة العممية, كالتكسع في القراءة كاستطالع 
القضايا كالمسائؿ العممية كاالشتراؾ بالجمعيات كالنكادم العممية كاالىتماـ بالعمؿ 

ية المرافقة(, كاالتجاىات التي ليا مككنات دالة عمييا, مثؿ المعممي كأنشطتو العمم
)حب االستطالع ,األمانة العممية , المكضكعية , العقمية الناقدة , االستعداد لتغيير 
الرأم, العقالنية, اإليماف بالطرؽ العممية, الدقة كالحرص, سعة األفؽ( كالقيـ العممية 

لممتعمميف )زبيدة محمد قرني محمد عبد  التي تتككف مف محصمة االتجاىات السابقة
 (. 93-32: 3660اهلل, 
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كنظران لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي السريع المميز لمعصر الحالي كالذم يقاس فيو 
فرص تقدـ الشعكب بمدل تقدميـ العممي كالتكنكلكجي, كلذلؾ يجب االىتماـ بتكفير 

التربية العممية التي تؤكد عمى الجكانب السابقة كبخاصة في المرحمة االبتدائية, لكى 
تسمح بظيكر أكبر عدد مف العمماء, حيث أنو كمما زاد االىتماـ بالميكؿ كاالتجاىات 

 كالقيـ العممية مبكران زادت فرص اعداد جيؿ مف عمماء المستقبؿ. 
ألفَّ المعمـ بصفة عامة كمعم ـ العمكـ بصفة خاصة يعتبر الركيزة األكلى كنظرا ن

في تنفيذ المنيج كتحقيؽ أىدافو, فيك القدكة لمتعمميو, لذا ينبغي أف يتسـ بالميكؿ 
 Advisory كاالتجاىات كالقيـ العممية التي تكفر لديو القدرة كالحماس إلكسابيا لتالميذه

Committee on Teacher Education and Qualifications, 2003:8) مما )
لكفايات تدريسية أدائية المعمـ  يساعد عمى تشكيؿ شخصياتيـ, كىذا يتحقؽ بامتالؾ

نو يمتمؾ المعرفة الالزمة ألمكفايات المعرفية يعنى ككجدانية بجانب المعرفية, فامتالكو 
دائية ألما امتالكو لمكفايات اأامتالكو القدرة األدائية,  كلكف ال يدؿ عمىلممارسة العمؿ, 

نو أف يعنى كجكد مؤشر عمى أى قدرتو عمى ممارسة ميارات التعميـ المتعددة دكف يعن
نو صاحب كفاية أ, لذا يقاؿ عميو المتعمميفقادر عمى إحداث نتيجة مرغكبة في أداء 

مجرد  ي سمككيـ الالقدرة عمى إحداث تمؾ التغييرات فك  الكفايات الكجدانية ذا امتمؾإ
, منى عبد اليادمراشد ك مى النجدم كعحمد أ) ظيار األداءا  امتالؾ المعرفة ك 

666:3663)( Nessipbayeva, n.d) ;. 
تدريسية كتكظيفيا الكفايات ال ىذه كمف ىنا فإف معمـ العمكـ مطالب بامتالؾ

الجانب الكجداني منيا لدل  لمقياـ بدكره المأمكؿ في تحقيؽ االىداؼ التدريسية خاصة
مى مدل معرفة معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية التعرؼ عمف الضركرم المتعمميف, لذا 

 بكفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية, كىذا ما تسعى إليو الدراسة الحالية.
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 -مشكمة الدراسة وتحديدها:
 -تـ االحساس بمشكمة الدراسة مف خالؿ ما يمي:

 -المالحظة الشخصية: .1
العمكـ )الميكؿ عمى الرغـ مف أىمية تنمية الجانب الكجداني في تدريس 

كاالتجاىات كالقيـ( لدل التالميذ إال أنو مف خالؿ اإلشراؼ عمى مجمكعات 
 -مف طالب التربية العممية لكحظ التالي:

كجكد سمككيات لدل التالميذ ال تعبر عف امتالكيـ لبعض االتجاىات  -
العممية كعدـ التركم قبؿ االجابة كعدـ احتراـ بعضيـ البعض اثناء 

 لتمسؾ بالرأم.المناقشات كا
محدكدية اىتماميـ باالشتراؾ في األنشطة العممية بالمدرسة, مما قد يرجع  -

 إلى قصكر في أداء المعمـ لتنمية تمؾ الجكانب.
االطالع عمى دفاتر التحضير الخاصة بمجموعة من معممي العموم بالمرحمة  .3

ماميـ كعددىـ أحد عشر معممان بعد مكافقتيـ لمتعرؼ عمى مدل اىتاالبتدائية 
بصياغة األىداؼ المتعمقة بالجكانب الكجدانية كتبيف أف صياغتيـ لألىداؼ 
تنحصر غالبان في الجكانب المعرفية كفي حالة كتابة أىداؼ كجدانية فإنيا 

 التمميذ يقدركأف  دكر العمـ كالعمماءأف يقدر التمميذ  -تقتصر عمى ىدفيف ىما:
 عظمة الخالؽ. 

ي العموم بالمرحمة االبتدائية وسؤالهم مجموعة من خالل مقابمة عدد من معمم .2
تتعمؽ بالجكانب الكجدانية, كأشارت النتائج إلى إىماليـ  التي من األسئمة

لتنمية الجانب الكجداني لدل المتعمميف كذلؾ لعدة أسباب مف كجية نظرىـ 
 متمثمة في اآلتي: 

 .صعكبة صياغة االىداؼ الكجدانية 
 ( صعكبة تحديد السمة المقاسة.)الميكؿ كاالتجاىات كالقيـ العممية 
 .صعكبة تقكيـ ىذا الجانب مف كجية نظرىـ 
  الحاجة إلى كقت طكيؿ لمتخطيط لألىداؼ الكجدانية كتحقيقيا

 بصعكبة.



 أ.د/عبد الرحيم أحمد أحمد سالمة     االبتدائية بالمرحمة العموم معممي لدى الوجدانية االهداف تحقيق كفايات
 هدى جبريل أحمد محمد     د/ شيرين مرقس مصري قديس       أ.م. د/سعاد محمد مغربي أحمد

 9102ابريل                                   - 356 -                            ثالثونلوا التاسعالعدد 

 دراسة نتائج وتوصيات بعض الدراسات السابقة ومنها:  .6
 في قصكر الى كجكد نتائجيا التي اشارت (3669دراسة احمد ابراىيـ سالـ )      

االبتدائية, كأيدت ذلؾ المرحمة تالميذ اكجو تكظيؼ األىداؼ الكجدانية في تدريس 
( كالتي أشارت إلى كجكد قصكر مف جانب 3661دراسة أياد دلشاد عبدالممؾ مانا )

المعمميف في تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لمتدريس, كيدعـ ذلؾ دراسة ناصر بف حسيف 
كاقع األىداؼ الكجدانية  أشارت نتائجيا حكؿ ق(, كالتي6030بف ناصر القحطاني )

كنقص القيـ الكجدانية كما أشارت إلى  تجاىؿ المعمـ لصياغة األىداؼ الكجدانيةإلى 
 .قمة األنشطة اإلثرائية التي ُتعنى باألىداؼ الكجدانية
( بضركرة تركيز المعمميف عمى 3666كما أكصت دراسة ثناء عبدالمنعـ رجب)

ناء عممية التدريس, كاالىتماـ بتدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى الجانب الكجداني أث
استخداـ األىداؼ الكجدانية, ككيفية صياغتيا كاشتقاقيا كقياسيا, كيؤكد ذلؾ دراسة أنكر 

(, كالتي أكصت بضركرة رفع ميارة المعمميف في مجاؿ استخداـ 3662شحادة نصار )
جراء دراسة حكؿ اتجاىات األىداؼ الكجدانية خاصة معممي المرحمة اال بتدائية كا 

 المعمميف نحك استخداـ األىداؼ الكجدانية في التعميـ.
بضركرة اعداد برامج  3660كأكصت دراسة أماني محمد سعدالديف المكجي)

تجريبية كتنمية مينية لتطكير أداء معمـ العمكـ في المرحمة االبتدائية في تنمية الجانب 
 مرحمة.الكجداني لدل تالميذ ىذه ال

مستكل أداء  إلى أفَّ  (3662سراء عاكؼ العبيدم )إدراسة كأشارت نتائج  
 ,(05( كفاية مف مجمكع )30تحقؽ سكل )يالتدريسية ضعيؼ اذ لـ  لمكفاياتالمعمميف 
 .العمـك أثناء الخدمة لتطكير كفاياتيـ لمعمميدكرات تدريبية  بإعداد الدراسةكأكصت 
( مف خالؿ استطالع رأم 3660مد عبداهلل )كما أشارت زبيدة محمد قرني مح 

, كأشارت نتائج  لمعممي العمكـ حكؿ مدل اىتماميـ باألىداؼ الكجدانية لتدريس العمـك
 تطبيؽ االستطالع إلى عدـ اىتماـ معممي العمـك بالجكانب الكجدانية لدل المتعمميف.

 من خالل ما سبق تتبمور مشكمة الدراسة في أنه :
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عرفة معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية بكفايات تحقيؽ قد يكجد قصكر في م
 األىداؼ الكجدانية. 

 حاكلت الدراسة الحالية اإلجابة عف السؤاؿ التالي: الدراسة:سؤال 
ما مدل معرفة معممي العمـك بالمرحمة االبتدائية بكفايات تحقيؽ  -

 األىداؼ الكجدانية؟
 -الدراسة بالمحددات التالية: التزمت محددات الدراسة:

  بعض الالزمة لتحقيؽ بالمرحمة االبتدائية الكفايات التدريسية لدل معممي العمكـ
)الميكؿ كاالتجاىات كالقيـ(, كالتي تـ ألىداؼ الكجدانية المككنات السمككية ل

 االتفاؽ عمييا مف خالؿ عدد مف السادة المحكميف.
  قنادينة بم معممان( 23) عمى مجمكعة مف معممي العمكـ الدراسةإجراء. 
  ّـَ تطبيؽ الدراسة في العاـ الدراسي  ـ.3665ـ / 3661ت
 :الدراسة إلى ىدفت -الدراسة: هدف

التعرؼ عمى مدل معرفة معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية بكفايات   -
 تحقيؽ األىداؼ الكجدانية.

 -مف االعتبارات التالية: تنبع أىمية الدراسة أهمية الدراسة:
تقديـ قائمة بالكفايات التدريسية الالزمة لمعممي العمكـ لتحقيؽ األىداؼ  -

الكجدانية لدل تالميذ المرحمة االبتدائية لإلفادة منيا في برامج إعداد معمـ 
 العمـك قبؿ الخدمة كأثنائيا. 

ل معممي تقديـ االختبار المعرفي حكؿ كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لد -
العمكـ بالمرحمة االبتدائية قد يفيد في تقكيـ معممي العمكـ قبؿ الخدمة في ىذا 

 المجاؿ.
تكجيو نظر مصممي كمخططي برامج إعداد المعمـ بكميات التربية نحك تدريب  -

 معممي العمـك قبؿ الخدمة عمى كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية.
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  -منهج الدراسة:
 أف منطمؽ مفالمسحي ) تحميؿ عمؿ(   الكصفي لمنيجا اعتمدت الدراسة عمى

 & McMillan)الكاقع أرض عمى ىي كما كالظكاىر الممارسات يتناكؿ المنيج ىذا
Schumacher, 2001),  حيث ييتـ ببحث كاجبات كمستكيات العامميف في التعميـ

كاألنشطة التي يقكمكف بيا في أعماليـ, كظركؼ عمميـ كالتسييالت المتاحة ليـ, كما 
اكتسبكه مف معارؼ كميارات كقيـ كعادات كمستكيات صحية كسمات سمككية )سمير 

( 01:3662يكنس صالح كسعد الرشيدم كيكسؼ العنيزم كعبدالرحيـ سالمة, 
 كالتكصؿ إلى تحميؿال إلى الظكاىر ككصؼ البيانات جمع يتجاكز أنو إلى باإلضافة

البحث بيدؼ تحديد جكانب  يعالجيا التي لممشكمة بالنسبة الداللة ذات االستنتاجات
لمعالجتيا)محمد خميؿ عباس, محمد بكر  القكة لمتأكيد عمييا كجكانب الضعؼ فييا

ّـَ تحميؿ عمؿ 3662 محمد أبك عكاد, نكفؿ, محمد مصطفى العبسي, فلاير (, كليذا ت
( معممان مف معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية مف خالؿ تطبيؽ اختبار معرفي 23)

 عمييـ, لتشخيص مدل تكافر كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدييـ كمعرفتيـ بيا.
لدل معممي العمـك  اختبار معرفي حكؿ كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية-القياس:أداة 

 .) مف إعداد الباحثة( بالمرحمة االبتدائية

 -:*مصطمحات الدراسة
 الكفاية:
ُتعرَّؼ إجرائيان بأنيا قدرة معمـ العمكـ عمى أداء دكره في تحقيؽ األىداؼ  -

 الكجدانية بمستكل مرٍض.
 -األهداف الوجدانية:

ُتعرَّؼ إجرائيان تمؾ األىداؼ المتعمقة بالميكؿ العممية مثؿ مؿء كقت الفراغ 
باألنشطة العممية, كالتكسع في القراءة كاستطالع القضايا كالمسائؿ العممية كاالشتراؾ 
بالجمعيات كالنكادم العممية كاالىتماـ بالعمؿ المعممي كنشاطاتو العممية المرافقة, 

نات دالة عمييا مثؿ ) حب االستطالع ,األمانة العممية , كاالتجاىات التي ليا مكك 
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المكضكعية , العقمية الناقدة , االستعداد لتغيير الرأم, العقالنية, اإليماف بالطرؽ 
العممية, الدقة كالحرص, سعة األفؽ ( كالقيـ العممية التي تتككف مف مجمكعة مف 

مكـ بالمرحمة االبتدائية مف أجؿ االتجاىات السابقة كالتي ينبغي اف يمتمكيا معمـ الع
 القياـ بدكره في تحقيؽ األىداؼ الكجدانية. 

 كفايات تحقيق األهداف الوجدانية:
ُتعرَّؼ إجرائيان في الدراسة الحالية, مقدار ما يمتمكو كيكظفو معمـ العمـك 

يؽ بالمرحمة االبتدائية مف خبرات معرفية كميارية ككجدانية مف أجؿ القياـ بدكره في تحق
األىداؼ الكجدانية لدل متعمميو كيتـ ذلؾ في صكرة تخطيط كتنفيذ كتقكيـ لتمؾ 

 األىداؼ, كما يممكو مف سمات شخصية تجعمو قدكة لممتعمميف.
 -اإلجراءات التالية: اتُّبعت, عف سؤاؿ الدراسةلإلجابة  إجراءات الدراسة:

الوجدانية لدى معممي العموم المرحمة األولى: إعداد قائمة كفايات تحقيق األهداف 
 كإلتماـ ذلؾ تـ اتباع ما يمي: بالمرحمة االبتدائية,

: االطالع عمى المراجع كالدراسات السابقة التي تناكلت الكفايات التدريسية , كتمؾ  أكال ن
التي تناكلت األىداؼ الكجدانية, لمتكصؿ إلى قائمة بكفايات تحقيؽ األىداؼ 

 الكجدانية .
: إعدا د قائمة مبدئية بكفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمـك ثانيا ن

بالمرحمة االبتدائية باالستعانة بالمراجع المشار إلييا في اإلطار النظرم كالمرتبطة 
 بالكفايات التدريسية كباألىداؼ الكجدانية, كلتحقيؽ ىذه الخطكة تـ اتباع اآلتي:

 تممت عمى كفايات تحقيؽ األىداؼ تحديد الكفايات التدريسية الرئيسة كاش
الكجدانية المرتبطة بالتخطيط, ككفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية المرتبطة 

 بالتنفيذ, ككفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية المرتبطة بالتقكيـ.
 .تحديد الكفايات التدريسية الفرعية المندرجة تحت كؿ كفاية رئيسة 
 معمـ العمكـ كالمرتبطة بكؿ كفاية فرعية  صياغة المؤشرات الدالة عمى سمككيات

 كالمؤدية إلى تحقيؽ األىداؼ الكجدانية صياغة إجرائية.
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: عرض استطالع رأم حكؿ قائمة كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي  ثالثا ن
العمكـ بالمرحمة االبتدائية عمى مجمكعة مف السادة المحكميف عف طريؽ المقابمة 

اسمة, كُطمب مف كٍؿ منيـ إبداء الرأم حكؿ مدل ارتباط الشخصية أك المر 
الكفايات التدريسية الفرعية بالكفايات التدريسية الرئيسة التابعة ليا, كمدل مناسبة 
المؤشرات لمكفايات التدريسية الفرعية التابعة ليا, كمدل سالمة الصياغة 

يسة, أك فرعية, اإلجرائية لممؤشرات, كحذؼ, أك تعديؿ, أك إضافة, أم كفاية رئ
 أك مؤشر بالقائمة.

: تعديؿ القائمة في ضكء تكجييات السادة المحكميف   .رابعا ن
: التكصؿ إلى قائمة نيائية بكفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي  خامسا ن

 العمكـ بالمرحمة االبتدائية.
المرحمة الثانية: إعداد اختبار معرفي حول كفايات تحقيق األهداف الوجدانية لدى 

 كإلتماـ ذلؾ تـ اتباع ما يمي:معممي العموم بالمرحمة االبتدائية وتقنينه, 
 .: االطالع عمى بعض المراجع التي تناكلت أنكاع األسئمة كشركط صياغتيا ن أوال
كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية ل ب المعرفيالجان مبدئي حكؿ : إعداد اختبار ن ثانيا

 .لدل معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية
: تّـَ عرض استطالع رأم حكؿ صالحية االختبار في تقييـ الجانب المعرفي ثالثاً 

لكفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية عمى مجمكعة 
ريؽ المقابمة الشخصية أك المراسمة, كُطمَب مف كؿٍ  منيـ مف السادة المحكميف عف ط

إبداء الرأم حكؿ مدل مناسبة أسئمة االختبار لألىداؼ المرجكة, كحذؼ أك تعديؿ, أك 
إضافة أم أسئمة لالختبار كفقا ن لما يركنو, كما خصصت صفحة لتدكيف أم 

 مالحظات.
 ف.مي:تعديؿ االختبار في ضكء تكجييات السادة المحك ن رابعا

: إعداد مفتاح تصحيح لالختبار المعرفي حكؿ كفايات تحقيؽ األىداؼ  ن خامسا
 الكجدانية لدل معممي العمـك بالمرحمة االبتدائية.

 : تقنيف االختبار كذلؾ عف طريؽ حساب صدقو كثباتو كالتالي: ن سادسا
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 :حساب صدق االختبار 
مف ذلؾ تـ استخداـ االختبار الصادؽ ىك الذم يقيس ما كضع لقياسو, كلمتأكد 

أسمكب صدؽ المحكميف, حيث كافؽ معظميـ عمى مناسبة أسئمة االختبار لقياس 
الجانب المعرفي لكفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمـك بالمرحمة 
االبتدائية, كتـ حساب متكسط مكافقات السادة المحكميف لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار, 

ّـَ تـّ حساب متكسط 16قمت نسبة المكافقة عمييا عف  كحذفت األسئمة التي %, ث
 ف االختبار صادؽ.أ, كذلؾ يدؿ عمى %56 غمكافقاتيـ عمى االختبار بشكؿ عاـ كبم

 :حساب ثبات االختبار 
ًـّ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف معممي العمـك  لتحقيؽ ىذا الغرض ت

ًـّ استخداـ طريقة بالمرحمة االبتدائية, عددىا عشر معمميف  مف غير عينة الدراسة, كت
 التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار لعدة أسباب منيا:

  ضماف أف يككف المعمميف في نفس الحالة كالظركؼ فنصفي االختبار يتـ
اإلجابة عنيما مرة كاحدة كاختبار متكامؿ, كبالتالي يككف المعمميف في 

 نفس الظركؼ الفيزيقية كالنفسية.
 كبة تطبيؽ االختبار عمى المعمميف مرة أخرل, نظران لما  كجدتو الباحثة صع

 مف عناء في تطبيقو مرة كاحدة .
 .صعكبة كضع صيغ متكافئة مف االختبار 

( مما 0.549أكبر مف قيمة ر الجدكلية )( 0.828ككجد أفَّ قيمة ر المحسكبة )     
بيف درجات 0.01 يدؿ عمى كجكد عالقة ارتباطية دالة مكجبة عند مستكل داللة 

 األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية لالختبار. 
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 معيار تقدير مستوى المعرفة لالختبار:
أقؿ مف ( كضع معيار لمستكل المعرفة لألسئمة المتضمنة باالختبار ككافتمَّ       
%  16: أقؿ مف 26% مقبكؿ(, )مف 26% : أقؿ مف 06% ضعيؼ(, ) مف 06

 % ممتاز(.666%:56% جيد جدان(, )مف 56%: أقؿ مف 16جيد(, )
 اختيار عينة الدراسة:المرحمة الثالثة: 

ّـَ اختيار عينة الدراسة مف معممي العمكـ بالمرحمة االبتدائية بصكرة عشكائية  ت
ثالثكف اثناف ك  ؿ كالخبرة , عددىامف مدارس محافظة قنا كذلؾ لضماف اختالؼ المؤى

 , مكزعة كفقان لمجدكؿ التالي: معممان 
 النسبة العدد  المتغير

 ؤهلـالم
 %34 11 دبمـك

 %66 21 بكالكريكس

 برةـالخ

 %9 3 أقؿ مف عشر سنكات

 %9 3 سنة 36أقؿ مف  -66

 %56 18 سنة 26أقؿ مف  -36

 %25 8 سنة فأكثر 26

 االستعداد لتنفيذ تجربة الدراسة:: الرابعةالمرحمة 
ّـَ استيفاء  أكالن: الحصكؿ عمى مكافقة السادة المشرفيف عمى الدراسة الحالية بالتطبيؽ, ث

, كالجياز المركزم لمتعبئة العامة المكافقات اإلدارية المتمثمة في مكافقة الكمية
ّـَ التكجو إلى المدارس.  دارة األمف بإدارة قنا التعميمية, ث  كاإلحصاء, كا 

ّـَ مقابمة مدير كؿ مدرسة, كاطالعو عمى مكضكع الدراسة, كأنيا تحتاج إلتماميا  ثانيان: ت
 إلى مالحظة عدد مف معممي العمـك أثناء قياميـ بالتدريس.

ّـَ ثالثان:  مقابمة المدرسيف كاالطالع عمى جداكؿ الحصص لمتنسيؽ بينيا حتى يمكف ت
 الباحثة مف حضكر أكبر عدد ممكف مف الحصص في اليـك الدراسي الكاحد.
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 المرحمة الخامسة: تطبيق االختبار:
ما مدى معرفة معممي العموم بالمرحمة لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الذم نص عمى: 

قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار حكؿ  حقيق األهداف الوجدانية؟االبتدائية بكفايات ت
الجانب المعرفي لكفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمـك بالمرحمة 

 ( معممان, ككانت النتائج كما بالجدكؿ التالي:23االبتدائية عمى عينة عددىا )
 (6جدكؿ )

انب المعرفي لكفايات تحقيؽ يكضح درجات أفراد مجمكعة الدراسة عمى اختبار الج
 األىداؼ الكجدانية كالنسبة المئكية لدرجة كؿ معمـ كمستكل أدائو

 مستوى األداء النسبة المئوية درجة كل معمم م
 جيد 73% 22  .1
 جيد جدا 80% 24  .6
 ضعيف 47% 14  .6
 جيد 73% 22  .6
 جيد 70% 21  .5
 جيد 73% 22  .3
 مقبول 60% 18  .6
 مقبول 67% 20  .6
 ضعيف 33% 10  .6

 ضعيف 27% 8  .16
 جيد 77% 23  .11
 مقبول 63% 19  .16
 جيد جدا 83% 25  .16
 مقبول 67% 20  .16
 ضعيف 53% 16  .15
 ضعيف 57% 17  .13
 مقبول 63% 19  .16
 ضعيف 47% 14  .16
 ضعيف 50% 15  .16
 جيد 77% 23  .66
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 مستوى األداء النسبة المئوية درجة كل معمم م
 جيد 70% 21  .61
 مقبول 60% 18  .66
 ضعيف 57% 17  .66
 ضعيف 37% 11  .66
 جيد 73% 22  .65
 ضعيف 43% 13  .63
 ضعيف 53% 16  .66
 مقبول 63% 19  .66
 ضعيف 30% 9  .66
 ضعيف 57% 17  .66
 مقبول 67% 20  .61
 جيد 73% 22  .66

الدرجات متوسط  مقبول 60% 18.03125 

يتضح مف  الجدكؿ السابؽ أف النسبة المئكية لممتكسط الحسابي العاـ لدرجات 
%(, كىي تدؿ عمى مستكل أداء مقبكؿ, كما يتضح 06المعمميف في االختبار قد بمغت)

الجدكؿ التبايف في المستكل المعرفي لممعمميف حيث بمغت أعمى نسبة مف 
%( بمستكل 32%( بمستكل جيد جدان, ككانت أقؿ نسبة مئكية تساكم )12مئكية)

 ضعيؼ.
كتشير ىذه النتائج إلى ضعؼ المستكل المعرفي لكفايات تحقيؽ األىداؼ 

ف كاف المستكل الكمى بشكؿ عاـ ىك "مقبكؿ",  كىذا يجيب عمى سؤاؿ الكجدانية , كا 
 الدراسة, كىذا الضعؼ قد يرجع إلى:

  .نقص إعداد المعمميف قبؿ الخدمة -
 .نقص تدريبيـ أثناء الخدمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ -
اعتقاد معممي العمكـ أف دكرىـ يقتصر عمى االلماـ بالجانب المعرفي فقط  -

 لممادة العممية
بينما يتـ التركيز فقط النظر إلى الجانب الكجداني عمى أنو أمر شخصي ,  -

 عمى التحصيؿ.
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 توصيات الدراسة:
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية, يمكف تقديـ التكصيات 

 التالية:
عقد دكرات تدريبية معممي العمكـ أثناء الخدمة لتنمية كفايات تحقيؽ األىداؼ  -

 الكجدانية لدييـ حتى يتمكنكا مف تنميتيا لدل المتعمميف.
االىتماـ بتنمية كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمكـ قبؿ  -

 الخدمة.
 تحميؿ محتكل مناىج العمكـ لبياف ما تحكيو مف أىداؼ كجدانية. -
 االىتماـ بالجانب الكجداني عند إعداد كتخطيط مناىج العمكـ. -

 مقترحات الدراسة:
ّـَ التكصؿ إلييا في الدراسة الحالية, يمكف اقتراح إجراء  في ضكء النتائج التي ت

 البحكث التالية:
برنامج تدريبي لتنمية كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمكـ قبؿ  -

 الخدمة.
 تقكيـ كفايات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية لدل معممي العمـك أثناء الخدمة -
مف األىداؼ دراسة تحميمية لمقررات العمكـ بالمرحمة االبتدائية لبياف محتكاىا  -

 الكجدانية.
دراسة معكقات تحقيؽ األىداؼ الكجدانية مف كجية نظر معممي العمـك  -

 بالمرحمة االبتدائية.
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 :المراجع
  -المراجع العربية:أوال 

. (3ط) تدريس العمكـ في (. المدخؿ3663راشد, منى عبداليادم )أحمد النجدم, عمى 
 .العربي الفكر  .القاىرة: دار

(. تصكر مقترح لمعالجة أكجو القصكر في تكظيؼ 3669إبراىيـ سالـ العديني )أحمد 
األىداؼ الكجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطالب المرحمة األساسية 

 , جامعة االزىر: القاىرة.التربيةة كمي ,ماجستير, رسالة بمحافظات غزة
عممي العمكـ في المرحمة (. تقكيـ الكفايات التدريسية لدل م3662إسراء عاكؼ العبيدم)

 االبتدائية. 
 .35-65(, 2) 2, جامعة ديالي, مجمة الفتح 

(. تقكيـ مناىج العمكـ لممرحمة االبتدائية في 3660أماني محمد سعدالديف المكجي )
ضكء نسؽ مقترح لمقيـ العممية بمصر. دراسات عربية في التربية كعمـ 

 .962-022, 290النفس, 
(. معكقات استخداـ األىداؼ الكجدانية في العممية  3662أنكر شحادة نصار )

التعميمية مف كجية نظر معممي المرحمة األساسية في محافظات غزة. 
مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاثكالدراسات التربكية كالنفسية, 

 .692-609(, 61)9فمسطيف, 
باألىداؼ الكجدانية (. مدل اىتماـ معممي الرياضيات 3661أياد دلشاد عبدالممؾ مانا )
الفنية كالمينية في محافظة عدف, رسالة ماجستير, كمية  في المعاىد

 التربية, جامعة عدف, اليمف.
(. عمـ النفس المدرسي. القاىرة: الدار الدكلية لالستثمارات 3661بركات حمزه حسف )
 الثقافية.

المغة العربية  (. تنشيط الجانب الكجداني في تعمـ3666ثناء عبدالمنعـ رجب )ابريؿ
كتأثيره عمى التحصيؿ كدافع التعمـ لدل التالميذ ذكم التفريط التحصيمي 

-20(, 660بالمدرسة االبتدائية. مجمة القراءة كالمعرفة,  مصر, )
632 . 

(. القاىرة. عالـ 3(. تصميـ التدريس: رؤية منظكمية ) ط3666حسف حسيف زيتكف )
 الكتب.



 أ.د/عبد الرحيم أحمد أحمد سالمة     االبتدائية بالمرحمة العموم معممي لدى الوجدانية االهداف تحقيق كفايات
 هدى جبريل أحمد محمد     د/ شيرين مرقس مصري قديس       أ.م. د/سعاد محمد مغربي أحمد

 9102ابريل                                   - 366 -                            ثالثونلوا التاسعالعدد 

. معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية. القاىرة. (3662حسف شحاتة كزينب النجار )
 الدار المصرية المبنانية.
: 3660زبيدة محمد قرني محمد عبداهلل ) (. الجانب الكجداني في تدريس العمـك

 القياس. المنصكرة: المكتبة العصرية. -التنمية -النظرية
(. 3662سمير يكنس صالح كسعد الرشيدم كيكسؼ العنيزم كعبدالرحيـ سالمة )

(. الككيت: مكتبة 3مناىج البحث التربكم بيف النظرية كالتطبيؽ) ط
 الفالح لمنشر كالتكزيع.

, التدريب, األداء: كفايات التدريس(. 3662)الفتالكم  سييمة محسف كاظـ . المفيـك
 .الشػركؽ دار: األردف .عماف

التدريسية الالزمة (. الكفايات 3669عادؿ محمد النجار كاحمد سميماف سميماف)سبتمبر 
لمعمـ التربية الفنية  في المرحمة االبتدائية مف التعميـ العاـ بدكلة الككيت. 

 .266-305(, 2)60مجمة العمـك التربكية كالنفسية, 
عماف: دار  (.3ط)(. طرائؽ تدريس الدراسات االجتماعية3660فخرم رشيد خضر )
 المسيرة.

 ماذجو كمياراتو. القاىرة: عالـ الكتب.(. التدريس ن3662كماؿ عبدالحميد زيتكف )
محمد خميؿ عباس, محمد بكر نكفؿ, محمد مصطفى العبسي, فلاير محمد أبك 

(. مدخؿ إلى مناىج   البحث في التربية كعمـ النفس. 3662عكاد)
 عماف: دار المسيرة.

(. البناء النفسي كالكجداني لمقائد 3669مناؿ الباركدم كمدحت محمد أبك النصر)
 الصغير. القاىرة: المجمكعة العربية لمتدريب.

(. 2)ط (. األىداؼ السمككية: تحديدىا, مصادرىا, صياغتيا3666ميدم محمكد سالـ)
 الرياض:  مكتبة  الكعبياف.
تحديد معكقات استخداـ األىداؼ (. 6030ناصر بف حسيف بف ناصر القحطاني )

مف كجية نظر الرياضيات بالمرحمة الثانكية  تدريس الكجدانية في
 . رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة اـ  القرل.المعمميف
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