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 مستىي تضمني اسئلة كتبة االدة والنصىص لصف الثبلث متىسط
 اهليئة التدريسية مستىيبت اهداف اجملبل الىجداني من وجهة نظر

 فاضل نسرينم.م. 
 بغداد/ معيد فنون الجميمة 
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 الممخص:
ث الحالي الى الكشف عن مستوى تضمين مستويات االىداف الوجدانية في اسئمة كتاب ىدف البح

سؤال موزعة عمى  939االدب والنصوص ولتحقيق ذلك اعدت الباحثة استبانة االسئمة بعد تحميل 
سؤال تحت افتراض ان االجابة عن االسئمة تتضمن مستويات  54وحدات الكتاب المنيجي واختارت 

( والمصنفة الى خمسة مستويات متدرجة حسب  9964نية حسب تصنيف )كراثوال,االىداف الوجدا
التمثل القيمي( وطبقت االستبانة  –التنظيم  –التقييم  –االستجابة  –تعقيد المستوى وىي)االستقبال 
وتحققت الباحثة من ثباتيا باستخدام  مدرس ومدرسة المغة العربية  911عمى عينة عشوائية حجميا 

 (  وبعد تحميل البيانات خمصت الى النتائج االتية: 1و83ادة التطبيق وبمغ معامل الثبات )طريقة اع
مستوى تضمين مستويات اىداف المجال الوجداني ضعيف من خالل مقارنة قيم المتوسطات الحسابية  -9

 ( 9و671 -  9و13ضمن  بفئات المعايير والمحسوبة حسب درجات بدائل االجابة ضمن مدى)
 االستقبال–االستجابة –التقييم  –التنظيم  –مين المستويات  تصاعديا ىو التمثل القيمي ترتيب تض  -2
( او ىرمية 9964يتسق الترتيب اعاله مع التدرج االساسي وحسب رؤية صاحب التصنيف)كراثوال, -3

 التدرج
ي زاد تعقيد المستوى ضعف تضمينيا أ ان مستويات التضمين تتسق مع التدرج االساسي بمعنى كمما -4

 عالقة عكسية
تتفق ىذه النتائج مع ادبيات تصنيف االىداف المعرفية ومنيا الوجدانية فضال عن نتائج الدراسات  -5

 .السابقة
وخمصت الباحثة الى بعض االستنتاجات منيا ىناك ضعف في ثقافة تضمين االىداف الوجدانية في  -6

العممية التعميمية بإقامة ورش  تقويم المتعمم وتأليف الكتب المنيجية واوصت الجيات المسؤولة عن
 وزيادة االىتمام بيا .  تدريبية لمييئات التعميمية 

 مستويات أىداف المجال الفعالة(. -األىداف السموكية  -الكممات المفتاحية: )المشاركة 
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The level of including the questions of the book of literature 

and texts for the third grade, the average levels of the goals of 

the emotional field from the point of view of the faculty 

Nasreen Fadel 

Institute of Fine Arts \ Baghdad 
Abstracts: 

The aim of the current research is to reveal the level of including levels of 

emotional goals in the questions of the book of literature and texts. To achieve 

this, the researcher prepared a questionnaire after analyzing 139 questions 

distributed over the units of the methodological book and chose 54 questions 

under the assumption that the answers to the questions include levels of 

emotional goals according to classification (Kratwall, 1964). ) and classified 

into five levels graded according to the complexity of the level, which are 

(reception - response - evaluation - organization - value representation) and the 

questionnaire was applied to a random sample of 100 teachers and schools of the 

Arabic language. It came to the following conclusions: 

1- The level of including levels of emotional domain goals is weak by 

comparing the values of the arithmetic averages within the categories of criteria 

and calculated according to the degrees of the answer alternatives within the 

range (1, 670, and 03). 

2- The order of including the levels in ascending order is value representation - 

organization - evaluation - response - reception 

3- The above arrangement is consistent with the basic hierarchy and according 

to the viewer of the classification (Cratwall, 1964) or the hierarchy of hierarchy 

4- The levels of inclusion are consistent with the basic hierarchy, meaning the 

higher the complexity of the level, the weaker its inclusion, any inverse 

relationship 

5- These results are consistent with the literature of classification of cognitive 

goals, including emotional ones, as well as the results of previous studies. 

6- The researcher concluded some conclusions, including there is a weakness in 

the culture of including emotional goals in evaluating the learner and writing 

methodological books, and recommended the authorities responsible for the 

educational process to establish training workshops for educational bodies and 

increase interest in them. 

Keywords: Inclusion - cognitive behavioral goals - levels of affective domain 

goals 

Keywords: (participation - behavioral goals - levels of effective domain 

goals). 
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 الفصل االول
 تعريف بالبحث

 مشكمة البحث:
ان مفتاح نجاح عناصر العممية التعميمية ىو موضوعية وشمولية التقويم الذي يثير 

ا ان مفتاح افكار تطويرية وتحسين العممية التعميمية وكما معروف لدى القائمين عميي
التقويم الجيد ىو دقة وشمولية االسئمة ويطمق عمييا فقرات االختبار التحصيمية 

 ( . 979: 9998)عودة،
ومن خبرة الباحثة في التدريس ان الخطط التدريسية اليومية تتضمن تحديد االىداف 
السموكية والتي يفترض ان تغطي مجاال واسعا من مستويات االىداف السموكية 

المعرفية والوجدانية والميارية ولكن الواقع الفعمي ان اىداف الخطط فة يا المختمبمجاالت
التدريسية تقتصر عمى مستويات المجال المعرفي من حفظ او فيم او تطبيق وغير ذلك 
وحتى اسئمة الكتب المنيجية ليا نفس الميزة ىذه ، واحست الباحثة بوجود فجوة واسعة 

ستويات االىداف الوجدانية لكن نزعة البحثية العممية لدى المقاربة بين االسئمة ومبين 
الباحثة ربطت بين العناصر المعرفية لمحتوى كتاب االدب والنصوص لمصف الثالث 
متوسط ومفيوم مستويات المجال الوجداني والذي يقوم عمى وكما تبناىا )كراثوول 

المسؤولية معتمدا عمى ( ىي مواقف الوعي واالىتمام واالنتباه والقمق و  9964واخرين،
( 29: 2198القيم)المرواني والشيري،السماع واالستجابة والتفاعل مع االخرين واظيار 

بان اغمب الدراسات السابقة في مجال تقويم وبمورت ىذه الفجوة باطار مشكمة البحث 
المناىج واسئمتيا او اسئمة االمتحانات العامة تقتصر الجانب المعرفي وتعتقد ان مد 

تمامات الباحثين الى مستويات المجال الوجدانية ضرورة عممية يجب التقصي عنيا اى
 ،وفي ضوء ذلك تحاول مشكمة البحث االجابة عن االسئمة االتية:

ىل تتصف اسئمة كتاب االدب والنصوص بشمولية مستويات االىداف السموكية  -9
 لممجاالت المحددة؟

 اف الوجدانية؟ما مستوى تضمين اسئمة الكتاب مستويات االىد -2
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ىل لدى الييئة التدريسية القدرة عمة تصنيف االسئمة حسب مستويات االىداف  -3
 السموكية؟

 االىمية النظرية:
من خالل اشتراك  وبيئتو( ان التربية ىي عممية تكيف بين الفرد  9982يرى)سرحان،

تشكل معارف ىذا التفاعل ت وباستمراريةالفرد وتفاعمو مع المواقف الحياتية االجتماعية 
واتجاىاتو والقيم الفكرية والخمقية واالجتماعية ليكون ناتج التربية ىو ان الفرد وعاداتو 

 (. 99: 9992يتصف الفرد باإلنسانية في الفكر واالرادة ومنظومة القيم)سرحان،
( ىي ظاىرة انسانية غير غريزية  Adward1956وتميزت البشرية بالمغة ويعرفيا )

لعواطف واالفكار بواسطة نظام المغة من الموز تيدف الى توصيل ا
(. وال يخفى عمى االفراد المجتمع والسيما المتعممين ان  268: 2119الصوتية)عبيد،

 (. 331المغة ىي عمود التواصل المعرفي بين المجتمعات البشرية)الوقفي،
سيما في وتتكامل فروع المغة العربية كمنيج دراسية لو اىميتو العممية والعممية وال 

ابي في التواصل االجتماعي والثقافي جالمجتمعات العربية في ابراز اىميتيا واثرىا االي
وقد جاء في لسان العرب تعريفا عبر الزمن ، ويعد االدب والنصوص من الفروع الميمة 

يأدب الناس الى المحامد وينياىم عن القبائح   ألدب والنصوص لغويا )االدب أدبا ،ألنو
(. ويعرف كمصطمح عمني ىو الممكة  245: 2113ب عممو( )ابن منظور،،وادب فتأد

الراسخة في النفس التي يمكن لمفرد ان يعبر فييا من مكنونو الداخمي ويسبر اغور 
ىج ( ،وبرى بعض المختصين في منا 79: 2193عوالم الجمال واالبداع) زاير وداخل،

عمى االدب والنصوص فيي القدرة مغة العربية ان معيار جودة المغة العربية تستند ال
 2193وصبيا في قوالب بمستوى مقبول يثير االنتباه)زاير وداخل،عمى استعمال االلفاظ 

:76 .) 
وتعد االسئمة بمختمف انواعيا ان كانت منيجية او اختبارية فيي وسيمة لتقييم اداء 

لممناىج الدراسية المتعممين ووسيمة لتأكد من تحقيق االىداف السموكية لممحتوى المعرفي 
تبرز اىميتيا في العممية التعميمية ، ويعرف  Approachingوبيذه المقاربة

لغويا )ىو ما يطمب من طالب العمم االجابة عنو في االمتحان(  Questionالسؤال
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ىي مثيرات تتطمب استجابة كعممية ( ومن تعاريفو االصطالحية  289: 9983)الرازي،
 ( . 99: 2199كمحك إلنجاحيا )الياشمي وعطية،عمم قمية تستند عمى عممية التع

ويورد في تراث الدراسات السابقة وادبيات التقويم التربوي كثيرا من الدراسات ىدفت الى 
تقويم المناىج الدراسية وتقويم االسئمة االمتحانية العامة وال سيما مناىج المغة العربية 

امعات وقد خمصت دراسة من ووجية نظر القائمين عمى تدريسيا وطمبة الج
سؤال رئيسا من االسئمة االمتحانية العامة لممراحل  434( بعد تحميل  2193)العنبكي،

الثالث )السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس االعدادي(وفي ضوء تصنيف 
% 38% والتطبيق49تنازليا الفيم بنسبةان ترتيب مستويا المجال المعرفي  Bloomبموم

(وتقاربت ىذه النسب مع نتائج دراسات اخرى مثل  92: 2193عنبكي،%)ال91والتذكر
( في  2119(و)مسمم، 2112( و)السامرائي، 2115( و)العبيدي، 9999)الخفاجي،
وتخمص الباحثة ان كل ىذه الدراسات اقتصرت عمى  ( 56- 47: 2193)العنبكي،

والذي يتحدد بو مستويات المجال المعرفي دون بقية المجاالت مثل المجال الوجداني 
البحث الحالي وترى الباحثة ان ىذه الفجوة تعد مثيرا تحفز بو الباحثين بتقصي المجال 

 (. 9998الوجداني بالرغم من صعوبة قياس مستوياتو كما يشير )عودة 
ان ىذه الفجوة في الدراسات السابقة وكما ترى الباحثة ستنعكس سمبا عمى تكامل 

 Quality ofيق المفاىيم العممية لموصول الى جودة التعميم المعرفة والتي تؤدي الى تطب
learning  وفي نظرة تحميمية لمعممية التعميمية نستنتج انيا تقوم عمى االىداف ،

في اطار منزم  Learning outcomesالتعميمية ويطمق عمييا احيانا مخرجات التعمم 
ل واضح ودقيق وقابمة تخطط لو االنظمة التربوية االكثر نضجا وتكون معمنة بشك

لممالحظة والقياس ومن اىميتيا  ان توجو مسار عممية التعميم المتعددة ومشتقة من 
 (. 26: 2198الى خاصة سموكية لكل مادة دراسية )المرواني والشيري،فمسفة المجتمع 

واىتم عمماء التربية والتعميم بيا فقد خمصوا الى تصنيفات متعددة وحسب رؤيتيم ليا 
ومن  Cognitive domainا الى ثالث مجاالت رئيسة ىي المجال المعرفيوصنوفي

ومن اشير ما  Affective domainوالمجال الوجداني  Bloomاشيرىا تصنيف بموم
والمجال الثالث ىو الجال   Krathwol, et. Al,1964كتب عنو ىو كراثول واخرون



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
297 

صنيف ومن اشيرىا ت Psychomotor domainالحركي-المياري او النفس
-79: 9998)عودة،  Haeow1972وتصنيف ىرو  Simpson,1966سمبسون

(.وتحدد البحث الحالي بالمجال الوجداني بالرغم من صعوبة مالحظتو المباشرة 99
كتغير في سموك المتعمم وضعف دريب المعممين او المعممات عميو وضعف اىتمام 

عكس الجانب الثاني من شخصية االدارات المدرسية وواضعوا المنياج الدراسي اال انو ي
 (. 935: 2194المتعمم)الخميفة ،
 االىمية العممية:

تكمن االىمية العممية في مستوى امكانية تطبيق النتائج المتوقعة من البحث الحالي في 
 -ما يمي :

 مجاالت االىداف السموكية التعميميةيكشف مستوى الفجوة ما بين  -9
 منياج الدراسية وال سيما المغة العربيةتعطي مؤشر مواطن الضعف في تدرسي ال -2
تعطي ضعف شمول االسئمة االمتحانية المختمفة لمجاالت االىداف السموكية  -3

 الرئيسة
 تكمل سمسمة البحوث والدراسات التقويمية لممنياج الدراسية او طرائق التدريس. -4

 -: ييدف البحث الحالي الى :اىداف البحث

االدب والنصوص لصف الثالث متوسط الكشف عن مستوى تضمين اسئمة كتاب 
 مستويات اىداف المجال الوجداني من وجية نظر العينة الرئيسة.

 تحديد المصطمحات: 

ىو شمول اسئمة الكتاب المنيجي لمستويات اىدف المجال التضمين اجرائيا:  -9
 الوجداني )كتاب االدب والنصوص(

ويات المجال اجرائيا :ىو التعبير الكمي والنوعي لمست مستوى التضمين -2
الوجداني والمعبر عن بالنسب المئوية وفق التدرج الثالثي في استبانة االسئمة وحسب 

 وجية نظر افراد العينة الرئيسة.
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 السؤال:  -3
التعريف المغوي:  ما يسألو االنسان و)مسألة( الشيء وىو ما يطمب من طالب العمم  -

 ( 289: 9983زي،ااالجابة عنو)الر 
 التعريف االصطالحي: -
(:جممة خبرية او استفيامية تتطمب اجابة محددة  2119عريف)غباري وابو شعيرةت -

 ( 21: 2119بصياغة لغوية بسيطة وواضحة ومباشرة)غباري و ابو شعيرة،
(: مثير معرفي يتطمب استجابة عقمية معرفية  2199تعريف )الياشمي و عطية، -

 ( 29؛ 2199تعبيرية تؤدي الى وظائف العممية التعميمية)الياشمي وعطية،
التعريف االجرائي: ىو عبارة تقريرية او استفيامية موزعة عمى عناصر المحتوى  -

المعرفي لكتاب االدب والنصوص تيدف الى قياس االىداف الوجدانية كما تحددىا 
 افراد العينة الرئيسة.
 االىداف الوجدانية :

جبل ومنو سمي تعريف اليدف لغويا: )ىو ككل شيء مرتفع من بناء او كثيب رمل او 
 ( 288: 9986الغرض)الرازي،

 التعريف االصطالحي:
يرىا وعقائده وعاداتو في يدف الى تنمية مشاعر المتعمم وتطو (ت 2118تعريف)عريفج، -

 ( 916: 2118مع االفراد والتفاعل مع االشياء)غريفج،التوافق 
م (: ىي تغيرات سموكية في اىتمامات وميول وقي 9964تعريف )كراثول واخرين، -

 ( 54: 2113واتجاىات المتعمم )لييمان وميرنز،
كتاب االدب والنصوص : تعرفو الباحثة ىو كتب منيجي رسمي لصف الثالث متوسط     

كفرع من فروع منيج المغة العربية ضمن النظام التعميمي في العراق يتضمن فنون 
 االدب من الشعر وانواعو والقصة والرواية والخطابة(

 البحث الحالي بما يمي :: يتحدد  حدود البحث
اسئمة كتاب االدب والنصوص  –اف الوجدانية \الحدود الموضوعية : مستويات االه -

 لصف الثالث المتوسط
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 الحدود البشرية : مدرسي ومدرسات المغة العربية لصف الثالث متوسط -
 2122-2129الحدود الزمانية :العام الدراسي  -

 الفصل الثاني
 دراسات سابقةالخمفية النظرية و 

يتفق المربون عمى ان التربية ىي عممية اتاحة فرص التعمم واحداث تغيرات   مقدمة:
لقد اوكل المجتمع الى المؤسسات التعميمية ان يكون سعييا الى في سموك المتعمم و 

غرس القيم والعادات وفمسفة المجتمع في البنية النفسية والمعرفية  لدى االبناء واذا ما 
)المرواني  ذلك قد يذىب المجتمع الى التفكك والتأخر في تطويره حدث عكس 

وتعد االىداف التعميمية خطوطا عريضة واضحة المعالم تستند  ( 26: 2198والشيري،
المتعممين Performance Assessmentعمييا الخطط التدريسية وتقييم اداء  

(Harry&Deborah,2005:8 ) 
لتربوي وطرائق التدريس فقد صنفت االىداف وكما معروف في مراجع عمم النفس ا

التعميمية الى  ثالث مجاالت رئيسة ترى الباحثة ومن خالل خبرتيا التعممية انيا تشكل 
اطارا متكامل اذا ما تفاعمت المجاالت تحت المنظومة التعممية شخصية المتعمم  يمكن 

فكار عن مستويات التعامل معيا .وفي السطور القادمة تحاول الباحثة تفصيل بعض اال
 االىداف الوجدانية والمحددة ضمن حدود البحث الحالي وعمى النحو االتي:

المتعممين ميارات التفاعل الوجدانية في عممية التعمم في اكساب  باألىدافيتجمى اثر االىتمام 
  ( 74: 2197)ممحم، ،االجتماعي وتنمية مشاعرىم نحو االخرين ضمن منظومة القيم 

وف عمى مفيوم اىداف المجال الوجداني فمن الضرورة العممية ان نبين مفيوم ولغرض الوق
وىذه المقاربة بين  Emotional Domainالوجدان والذي يتداخل مع مفيوم المجال االنفعالي 

المصطمحين تتسق مع تعريف الوجدان ىو احساس دافعي مرتبط باالنفعاالت والعواطف 
( وفي مجال سموكيات عممية  769: 2114)المشيراوي، ويؤثر في عمميات التفكير والتخيل

ويطمق  Behavioral Objectivesالسموكية باألىدافالتعمم ربطيا عمماء التربية والتعميم 
متعددة منيا ىي التغيرات المتوقعة ف نية او االنفعالية وقد وردت تعاريعمييا االىداف الوجدا
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من العادات والتقاليد والعقائد واالىتمامات في سموك المتعمم والمرتبطة بالقيم المشتقة 
(  ويشمل ىذا المجال مستويات متدرجة من البسيط  89: 9998واالتجاىات والميول )عودة،

المياري (اذا يسمك  –الى المعقد سنبينيا الحقا التي تتكامل مع المجالين االخرين )المعرفي 
لمعمماء واالدباء والشعراء ويختمف االفراد المتعمم سموكا انفعاليا يتضمن مشاعر الحب والتقدير 

( ويرى  96: 2197بينيم في االىتمامات بين القبول والرفض )حميد،
(Graounded1964ا )ج التعمم نو افتراض اساسي وىو من نواتOutcomes  يمكن وصفيا

 ( 223: 2198في صور تغيرات سموكية لدى المتعمم)صحراوي ونجاة،
  Affective Domain Level Objectivesوجدانيمستويات اىداف المجال ال

يمثل الجانب الوجداني أحد الجوانب الميمة في شخصية الفرد بشكل عام وشخصية 
المتعمم بشكل خاص، مما يستدعي التركيز عميو في العممية التعميمية. ويشمل المجال 

  الوجداني أىدافا تعبر عن السموك الوجداني
( ويعد )كراثول  88: 9998)عودة،ت والميول والقيم.المتمثل بالمشاعر واالتجاىا

(اشير ما كتبوا فيو وقسموا المجال الى خمسة مستويات في ترتيب  9964واخرون 
( 9معقد والصعب في قمتو. والشكل ) ىرمي، تبدأ بالسيل في قاعدة اليرم، وتنتيي (بال

اذ  الوجداني لمستويات المجال Krathwol&et.al1964التالي يظير تصنيف كراثول)
تعد مستوي االستقبال واالستجابة وما يتطمبا من سموكيات اساسا لبقية المستويات 

عمى االستجابة بمعنى ال يتحقق مستوى اعطاء قيمة معنوية ما لم تسبقا قدرة المتعمم 
وىكذا بالنسبة لبقية  Hierarchical Classificationيرميةوىذا ىو المقصود ب

(تعاريف ليذه المستويات تمخصيا  9983بموم واخرون،ولقد عرض )، المستويات
 الباحثة عمى النحو االتي:

 ( 4691كراثول واخرين،مستويات أىداف المجال الوجداني ) تصنيف 
  Receiving:مستوى االستقبال-أ

ما يطمب من المتعمم في ىذا المستوى إبداء الرغبة لالنتباه واالىتمام بقضية ما، أو 
كمة معينة، أو حادثة بعينيا. وتتراوح نواتج التعمم في ىذا موضوع معين، أو مش
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المستوى من الشعور البسيط باألمور إلى اىتمام وانتباه المتعمم لما يجري حولو من 
 حوادث. 

ومن األفعال السموكية المستخدمة في صياغة أىداف مستوى االستقبال: يتقبل، 
الى ثالث  وتنقسم سأل )يطرح أسئمة(يصغي، ينتبو، ييتم، يبدي اىتماما، يبدي رغبة، ي

 مستويات فرعية ىي:
 مستوى الوعي-9
 مستوى الرغبة في االستقبال-2
 مستوى تبمور االنتباه3

 
 مستوى اعمى                                             

   
 
 
 

                                                                                                
 مستوى ادنى

 
 
 
 
 

 (4شكل) 
 يمثل ىرمية مستويات اىداف المجال الوجداني طمخط

 ( 41: 7142زامل،المصدر)
 

التميز 

 بالقيمة
تنظيم 

 القيمة
التقييم/اع

 طاء قيمة
 االستجابة

تتناول اهداف هذا 

 المجال

االتجاهات والميول 

 والقيم
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  Responding:مستوى االستجابة -ب
إذا كان موقف المتعمم في مستوى االستقبال محدودا باالىتمام أو االنتباه أو االصغاء 

ى االستجابة يتعدى ذلك إلى المشاركة الفعمية في تمك لقضية ما، فإنو في مستو 
بدائو الرغبة فييا والرضى عن نتائجيا. ومن األفعال  القضية، بعد قبولو لمقضية وا 
السموكية المستخدمة في صياغة أىداف مستوى االستجابة: يتطوع، يستجيب، يوافق، 

 ي :وينقسم الى ثالث مستويات فرعية ى يبحث، يقرأ، يتحمل، يشارك.
 مستوى القبول او االذعان-9
 مستوى الرغبة في االستجابة-2
  مستوى الرضا عن االستجابة-3
  Valuing:مستوى التقييم / إعطاء قيمة -ج

يركز مستوى التقييم من المجال الوجداني عمى القيمة التي يعطييا المتعمم لشيء ما، أو 
توى مدى تقييم وتقدير ظاىرة معينة، أو عمل معين. لذلك تقيس أىداف ىذا المس

المتعمم )إعطائو قيمة( لألشياء. وتتفاوت أىداف ىذا المستوى من مجرد التقبل البسيط 
لمقيمة )كالرغبة في تطوير ميارات العمل الجماعي(، إلى مستوى أكثر تعقيدا يتمثل 

 بالتعيد وااللتزام بالقيمة )كااللتزام بالعمل الجماعي بشكل فاعل(.
 ع السموك في ىذا المستوى إلى ثالثة أنواع: ويمكن تصنيف أنوا

. ومن األفعال السموكية المستخدمة في صياغة االتجاىات، والمعتقدات، والتقديرات
أىداف مستوى التقييم: يقيم، يقدر، يثمن، يدعم، يحتج، يقبل. وفيما يمي بعض األمثمة 

 الث مستويات فرعية ىي:3وينقسم الى  عمى أىداف مستوى التقييم:
 مستوى تقبل القيمة-9
 مستوى تفضيل القيمة-2
  مستوى التمسك بالقيمة-3
   Organization:مستوى التنظيم -د

يتم في ىذا المستوى تجميع وضم عددا من القيم وحل التناقضات بينيا من أجل بناء 
نظام داخمي متماسك لمقيم. كما يتم في ىذا المستوى، االىتمام بمقارنة ىذه القيم 
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جميعيا. وتيتم نواتج التعمم في مستوى التنظيم بتشكيل مفاىيم خاصة بالقيمة، وربطيا وت
مثل إدراك الفرد لمسؤوليتو في تنمية العالقات االنسانية، أو قد تتناول ىذه النواتج 
ترتيب نظام القيمة أو تنظيمو، كتنظيم خطة مينية تمبي الحاجات االقتصادية 

ة المرتبطة عادة بفمسفة الحياة ضمن ىذا المستوى، واالجتماعية. وتقع األىداف التعميمي
دراكو لمحاجة  تتسقمثل بداية وضع الفرد خطة لنفسو  مع قدراتو وميولو ومعتقداتو، وا 

إلى التوازن بين الحرية والمسؤولية في المجتمع الذي يعيش فيو. ومن األفعال السموكية 
.، يمتزم، يوازن، يعدل، المستخدمة في صياغة أىداف مستوى التنظيم: ينظم، يخطط

 وينقسم الى فرعين ىما: يرسم خطة
 مستوى ادخال القيمة في النظام المفاىيمي-9
  مستوى بناء النظام القيمي-2
  Value Complex:مستوى تمثل القيمة والتميز بيا -ىـ

يمثل ىذا المستوى أعمى مستويات المجال الوجداني أو االنفعالي، حيث يقوم الشخص 
معتقداتو وأفكاره واتجاىاتو لتشكيل صفات الذات كوحدة متميزة، ليتكون لدى فيو بدمج 

الفرد نظام من القيم التي تتحكم في سموكو لفترة كافية يطور خالليا نمط الحياة التي 
 يريدىا. 

وتشمل نواتج التعمم في ىذا المستوى مجموعة متنوعة وواسعة من األنشطة، مثل 
ي العمل الفردي، والتعاون في العمل الجماعي، واستخدام البرىنة عمى الثقة بالنفس ف

األسموب الموضوعي في حل المشكالت التي تواجيو، والتمسك بالعادات الصحيحة، 
والبرىنة عمى المثابرة والدقة في العمل. ومن األفعال السموكية المستخدمة في صياغة 

ترم، يمعب دورا، يواظب، أىداف ىذا المستوى: يؤمن، يعتز، يشكل، يبرىن، يستخدم، يح
 ويكون عمى مرحمتين ىما:  يثق

 مستوى التعميم -9
 .( 355-345: 9983)بموم، واخرون،،مستوى التميز        -2

ية  والنقطة المضيئة ما عرض لحد االن ىو افكار عامة عن مستويات االىداف الوجدان
الثالث تتكامل  تويات االىداف التربوية بمجاالتيا  ىي ان ىذه المجاالتفي مقاربة مس
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(لكي تدرس عنصرا معرفيا فانك  Smith,1966فقد اشار ) عمميا وبصورة غير مباشر 
ال تدرسو لفيمو فحسب بل التجاه نحوه فقبولو او رفضو يشابو عمميا فيمو واالعتماد 

( ,وىناك افكار او اراء اخرى تبين العالقة بين  341: 9983عميو )بموم واخرون،
وىذا يتفق مع ما اشار اليو  نفسحركية( –وجدانية –لثالث )معرفية مستويات المجاالت ا

( فقد اعده من االخطاء العممية عند الفصل ما بين المجاالت الثالث  9987)الخطيب,
 9987من حيث ان المجال المعرفي يعد مدخل اساسي لممجال الوجداني)الخطيب,

ا بين المجاالت االىداف (, وبمزيد من االيضاح ليذه الفكرة ,ان العالقة م 962:
المعرفية تشير ادبيات التقويم التربوي ىناك فريقين االول ال يؤد العزل بينيم منيم )بموم 

( اذ تقوم وجية نظرىم ان اليدف  9997( و)كوجك، 9987( و)خميفة 9985واخرون،
المعرفي اذا ما تحقق سيؤدي تحقيق مستوى المجال الوجداني ويؤدي الى تحقق مجال 

اري من خالل المثال االتي : ان يفيم المتعمم مفيوم )المعمقات الشعرية( بعد تحقق المي
يتكون لديو نزعة معرفي من االىتمام او الميل القرائي عن المعمقات  وىذا الميل الفيم 

من المتوقع ان يقوم ببعض االستجابات الحركية او المياري لتطبيق مبادئ المعمقات 
الثاني عكس ذلك باستقاللية كل مجال من مجاالت االىداف الشعرية , ويرى الفريق 

 (. 95-99: 2197المعرفية الثالث )القحطاني ,
اما الباحثة  تتفق ما ذىب اليو الفريق االول ومن الصعوبة من مكان ان تفصل بين 
مستويات اىداف المجاالت الرئيسة وال سيما  في عناصر محتوى التي تتمحور حول 

االدبي والجمالي وقبول ما تطيب لو النفس والمقصود ىنا االدب المشاعر التذوق 
والنصوص كمنيج دراسي  وىذه النقطة تعدىا الباحثة  مدخل رئيسي لتفسير النتائج 

 المتوقعة لمبحث الحالي.
 تقويم مستويات اىداف المجال الوجداني:

اال ىي نيجي كتاب الم Questionsكما اشرنا سابقا في الفصل االول ان االسئمة
لغرض تقويميا  بأنواعياقيق اىداف المادة الدراسية السموكية ادوات لقياس مستوى تح

 9983واصدار حكم في ضوء النظام االمتحاني والتخاذ القرار المناسب )بموم واخرون ,
( ان عممية تقييم  اداء المتعمم تستند عمى دقة تحديد  9995( , ويرى )المقاني, 342:
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كما ونوعا وحسب اىميتيا النسبية  وبصياغة واضحة يمكن مالحظة  االىداف السموكية
 (. 272: 9995سموكياتيا وقياسيا )المقاني ,

كأداة لقياس نواتج التعمم فنحن نتحدث  Testواذا ما تحدثنا عن خطوات بناء اختبار 
ار نوع السؤال او الفقرة المناسب يد اليدف السموكي وفي ضوء ذلك نختعن خطوة تحد

( وقياس وتقومي االىداف الوجدانية  925: 9998سو وغيرىا من الخطوات )عودة,لقيا
 يبدو ليا خصوصية قد تختمف عن قياس اىدف المجال المعرفي 

وتكمن ىذه الخصوصية بطبيعة سموكيات المجال الوجداني والذي  شكل صعوبات  قد 
تدريسية  ووردت تحبط االستعداد النفسي لمييئة التدريسية في تبنييا في خططيم ال
 وجيات نظر متعددة حول ىذه الصعوبات نمخصيا عمى النحو االتي:

لكنيا يوجد  ال يخفى عمى المطمع عمى الدراسات السابقة اىمية االىداف الوجدانية  -
 2197)القحطاني,  االىتمام الكافي ليا والتي تعد اساسا لتنمية شخصية المتعمم

:925 ) 
االىداف  عزوف المعممين عن استخدام( ان   Alderman,2007ويعزو ) -

 Alderman,2007:214يشكل صعوبة في قياسيا) الوجدانية
بين سموكيات مستويات  مجاالت االىداف الرئيسة  Overlappingوجود تداخل -

 972: 2117’فضال عن التجريد والعمومية في بعض مفاىيمو )الشافعي واخرون 
) 

 االىداف الوجدانية ومنيا(مشكالت تقويم مستويا  9998’ويبين )عودة -
  سمات المجال الوجدانية غالبا ما تكون معقدة وغير محددة -9 -
 صعوبة اعداد ادوات قياس ليا-2 -
قمة دراسات الكشف عن الخصائص السيكو مترية ألسس تصنيف المستويات -3 -

 ( 94: 9998)عودة,
صعوبات وضمن رؤية الباحثة الى مشكمة البحث الحالي تحتاج الى توسع في ايضاح 

اخرى وقد خمصت الييا الباحثة من خالل خبرتيا التدريسية وبنفس الوقت يمكن االسناد 
 عمييا في تفسير النتائج المتوقعة ومن ىذه الصعوبات 
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النظرة الى المناىج الدراسية التربوية تنحصر في كونيا اكساب مفاىيم عممية  -9
 وحقائق ومعارف

متغيرات النفسية لدى المتعممين الحاجة الى وقت زمني اطول حتى تحقق ال -2
 ومالحظتيا

يبدو ان بعض طرائق التدريس او اغمبيا صممت لمجانب المعرفي دون الجانب  -3
 الوجداني

ية تقتصر عمى  التحصيل ادراك  الميتمين والمختصين ان المؤسسات التعميم -4
 راسيالد

 اساليب تقويم االىداف الوجدانية:
قويم مستويات االىداف الوجدانية  بالرغم ( اساليب ت 9983يفصل )بموم واخرون,

 من وجود صعوبات او مشكل فييا وكما اشير سابقا :
المقابالت الشخصية : وتقوم عمى اعداد قائمة من االسئمة الموضوعية محتواىا  -9

غير معرفي تدور حول الشعور بالرضا او القبول او الرفض يقوم المتعمم 
 باختيار ما ينطبق عميو

وحة: ىي جمل او عبارات يكمميا المستجيب عن االتجاىات او االسئمة المفت -2
 القيم او ميولو 

االستبانة المغمقة: ىي قائمة تضم فقرات او اسئمة محددة مغمقة النياية ويتبعيا  -3
 259: 9983سمم بدائل اجابة يختار المتعمم البديل المناسب )بموم واخرون,

311 .) 
معروف ىناك ىيكل صياغة ألىداف خطوات صياغة االىداف الوجدانية:  كما 

فعل سموكي ومحتوى وشرط االداء بعبارة عمى السموكية متفق عمييا وتتكون من 
 النحو االتي ) ان + فعل سموكي + الطالب+ محتوى+ شرط االداء(

 الوجداني اليدف( الخطوات االتية في صياغة  9982ويشير )عالم ,
 لخمسة المشار الييا سابقاتحديد مستوى اليد الوجداني من المستويات ا -9
 يحدد الفعل السموكي المتوقع والمشتق من عناصر المستوى  -2
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 حدد الموقف الذي يظير فيو السموك النوعي -3
 ( 221: 9982صياغة الموقف واقعي المتوقع تفاعل المتعمم معو )عالم, -4

في عممية بحث وتقصي في المواقع اليكترونية والمراجع  الدراسات السابقة:
التربوية والنفسية اطمعت الباحثة عمى الكثير من الدراسات والبحوث التي  والمجالت

ىدفت الى تحميل االسئمة االمتحانية واسئمة الكتاب المنيجي في ضوء تصنيف 
بموم لممجال المعرفي ولم تجد دراسة عن  مستوى تضمين االسئمة االمتحانية  او 

ة تعتقد ان  البحث الحالي قد اسئمة الكتب االىداف الوجدانية وحسب عمم الباحث
يكون االول او البحث الفريد تقصى ىذا الموضوع وال سيما منيج المغة العربية 
وفروعيا  وغطت الباحثة في الجانب النظري مساحة واسعة نسبيا عن االىداف 
الوجدانية وال سيما معوقات استخداميا والتي تعد  نقطة تركيز المشكمة  ,بالمقابل 

دراسات التي تعمقت بمستويات االىداف الوجدانية  وركزت عن وجدت بعض ال
صعوبات او معوقات وكذلك دراسات نظرية غي ميدانية وستمخص الباحثة ىذه 

 الدراسات عمى النحو االتي :
(:دراسة وصفية لتحديد معوقات استخدام االىداف  2115دراسة )القحطاني , -9

وية  من وجية نظر المعممين الوجدانية في تدريس الرياضيات لممرحمة الثان
 ,السعودية

ىدفت الى الكشف عن المعوقات التي تواجو معممي الرياضيات لممرحمة 
الثانوية في استخدام مستويات  االىداف الوجدانية ,واعد االستبانة كأداة لجمع 

 فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت ىي  56المعمومات تضمنت 
 نية وصياغتيا معوقات تتعمق بمعرفة االىداف الوجدا

 معوقات تتعمق بتطبيق االىداف الوجدانية في الميدان التربوي
 معوقات تتعمق ببرامج اعداد معمم الرياضيات 

 معوقات تتعمق بقياس االىداف الوجدانية
معمم ومعممة في المدارس  925وطبقت االستبانة عمى عينة عشوائية حجميا 

الى نتائج منيا ان مستويات الحكومية في المدينة المنورة وخمص الباحث 
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المعوقات كما اشارا الييا افراد العينة متوسطة الحدة لممحاور اولى والثانية 
والثالثة وبمستوى عالي لممحاور الرابعة والخامسة وخرج ببعض االستنتاجات 

 ( 81-63: 2115المنسبة لحل مشكمة البحث )القحطاني,والتوصيات 
دام االىداف الوجدانية في العممية (:معوقات استخ 2198’دراسة)نصار  -2

 فمسطين–التعميمية من وجية نظر معممي المرحمة االساسية في غزة 
ىدفت الى الكشف عن معوقات استخدام مستويات االىداف الوجدانية ضمن 

فقرة ضمن منيجية البحث  32خططيم الدراسية واعد استبانة مكونة من 
ت معرفة االىداف الوجدانية الوصفي توزعت عمى ثالث مجاالت ىي )معوقا

معمم  976ومعوقات ممارستيا ومعوقات قياسيا (وطبقت عمى عينة حجميا 
 ومعممة  وخمصت الدراسة الى النتائج االتية 

% من افراد العينة يشعرون بضعف معرفتيم بتفاصيل مستويات االىداف 64نسبة  -
 الوجدانية 

 اقدرة قياسي% من افراد العينة لدييم صعف 65نسبة  -
 % منيم لدييم صعف في ممارسة استخدام ىذه المستويات 64نسبة  -
 ىناك اثر معنوي لمتغير التأىيل العممي ولصالح البكالوريوس  -
 ( 946: 2198وال يجد اثر لمتغيري الجنس والخبرة)نصار, -
ف الوجدانية الغائب االكبر في التدريس, (:االىدا2198’دراسة)صحراوي ونجاة -3

 الجزائر
الى تسميط الضوء عمى اىمية االىداف السموكية ة عن ورقة بحثية تيدف الدراسة عبار 

ضمن منظومة العممية التعميمية وال سيما االىداف الوجدانية وتصنف من الدراسات 
المكتبية غير ميدانية تقوم عمى تحميل واقع مشكمة البحث  وخمصت الى وجود 
مشكالت عممية ثقافية في اختيار وتطبيق مستويات االىداف الوجدانية والتي 

فترض تسبقيا وجود مستوى مقبول من معرفة االىداف الوجدانية  ومن ىذه ي
الصعوبات تعود الى طبيعة سموكيات مستويات االىداف الوجدانية والتي تكمن في 
البناء النفسي واالنفعالي وىذا يتطمب وقت طويل نسبيا لمالحظتو فضال عن التوقع 
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س مخرجات المجال ان يظير ىذا السموك خارج الصف الدراسي  وىو عك
المعرفي والذي يظير بصورة مباشرة ويمكن مالحظتو وقياسو )صحراوي ونجاة 

,2198 :235 ) 
(:دليل توجييي من القران الكريم لتطبيق  2198’دراسة)المرواني والشيري -4

 االىداف الوجدانية في التربية الفنية, السعودية
وىو البحوث  Content Analysisاعتمد الباحثان منيجية تحميل المحتوى 

مستويات االىداف الوجدانية والمتضمنة النوعية وىدفت الدراسة الى الكشف 
في بعض  آيات القران الكريم والتي ترتبط بعناصر المحتوى المعرفي لكتاب 

اية قرآنية من  61التربية الفنية لصف االول متوسط  واخضعت ما يقارب 
راسية في كتاب التربية الفنية  وحدة د 99متمف السور كفئة تحميل من خالل 

وخمصت تكرار مستويات اىداف المجال الوجداني الحمسة حصمت عمى 
مرة  كان مستوى تكوين النظام القيمي  23-8تكرارات متباينة تراوحت ما بين 

وبقية المستويات ما بين  ( 23( ومستوى االستجابة اكثر تكرار) 8اق تكرار)
 (. 46-37: 2198ذلك .)المرواني والشيري,

بنظرة تحميمية تستنتج الباحثة من نتائج الدراسات السابقة  مناقشة الدراسات :
انيا اتفقت فيما بينيا ىناك صعوبات او معوقات تواجو الييئة التدريسية 
بمختمف مستوياتيا  وتعزو الباحثة الى خصوصية مستويات االىداف الوجدانية 

الباحثة ضمن الخمفية النظرية في من حيث االثر والتأثير وىذا ما خمصت بو 
القسم االول من ىذا الفصل والتي ستستند اليو الباحثة في تفسير النتائج 

( ودراسة  2115ىناك تناسق ما بين نتائج دراسة )القحطاني,المتوقعة فضال 
( بالرغم من طول الفترة الزمنية بينيما والمرحمة الدراسية  2198)نصار 

حل لم توجد وان وجدت فيي ضعيف الفعالية ىذا ما والنظام التعميمي يبدو 
 ول ىذه المعوقات ح.ا بقة خمصت اليو الباحثة من الدراسات الس
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 الفصل الثالث
جراءاتو  منيجية البحث وا 

 مقدمة : وفقا لمتغيرات البحث الرئيسة )طرائق التدريس ( كمتغير مستقل ومتغير
تابع ومتصل وستعمد منيجية  منفصل بمستويين ومستوى التحصيل الدراسي كمتغير

رات البحث في البحث الوصفي من نوع االرتباطي المقارن والذي يقوم عمى وصف متغي
 2199سير النتائج في ضوء خصائص العينة )المجمعي ،ضوء مؤشرات كمية وتف

 (.ويتضمن تفصيل ما يمي : 3277:
اسئمة  مستويات  بأنواع: يتحدد مجتمع البحث   population: مجتمع البحث -9

عناصر ومصنفة عمى اسس مختمفة من  الكتاب المنيجي )االدب والنصوص(
ويقدر   والقصة والنثر والخطابة وغيرىا  بأنواعوالمحتوى من فنون االدب شعر 

( يبين توزيع االسئمة والحظ من الجدول ان عدد  9(  والجدول ) 939)عددىا 
السبب الى كثرة انواع الشعر % ويعود 61سؤال وبنسبة  82 الوجدانياسئمة الشعر 

 % تقريبا99( وبنسبة 95وعدد الشعراء ويميو اسئمة مفيوم االدب )
 ( 4جدول )

 يبين توزيع اسئمة الكتاب  حسب عنصر المحتوى
 النسبة المئوية عدد االسئمة عنصر المحتوى

 %99 95 مفيوم االدب
 %61 82 الشعر الوجداني
 %99 95 الشعر الممحمي

 %5 7 تعميميالشعر ال
 %2 4 القصة
 %6 9 المقالة
 %5 7 الخطابة
 %911 939 المجموع
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اما مجتمع البحث البشري وىم تدريسي المغة العربية في المدارس المتوسطة في       
مدرسة  9522% و45مدرس وبنسبة  9269منيم  (  2783مدينة بغداد كان حجمو )

 % موزعين عمى مديريات التربية .55وبنسبة
ىي جزء من مجتمع البحث يحمل نفس  Sampleتعرف العينة  : نة البحثعي

(  ويتطمب البحث الحالي نوعين من العينة االولى  Sullvan,2004:15خصائصو )
سؤال عشوائيا من مجتمع االسئمة  54والختيارىا اختارت الباحثة تخص عينة االسئمة 

االىداف الوجدانية والمحددة % تقريبا عمى افتراض  انيا تتضمن مستويات 39وبنسبة 
( مرس  911في حدود البحث والنوع الثاني ىو عينة المرسين والمدرسات اختارت )

( مدرسة بنسبة  55ومدرسة من مديرية  تربية الكرخ االولى كمثمة لممجتمع وتوزعت )
 %  لتوزع عميو اداة البحث وه استبانة االسئمة ,45( مدرس وبنسبة  45% و)55

 :  اداة البحث
في قائمة واتبعت بسمم  تورتب عينة  اسئمة  اعدت الباحثة استمارة منظمة تضمنت 

عالي ) يات االىداف الوجدانيةلتضمين مستو متدرج حسب شدة ا رباعيبدائل اجابة 
وعتد تصحيحيا تعطى الدرجات من  ( غير متضمن–ضعيف –_متوسط 

احثة اية نظرية او افتراض ( . ولم تعتمد الب 9( عمى التوالي )ممحق  وصفر9و2و3)
وبالرغم من ذلك ، *وليذا تعتقد ليس بحاجة الى التحقق من صدقيا االستبانةفي تنظيم 

اجريت تعديالت عمى صياغة بعض االسئمة لتنسجم مع خصائص صياغة االسئمة من 
 9999’وضوح وتحتوي عمى كممات ذات معنى وان تحتوي عمى فكرة واحدة )عبيدات

 االستبانة عمى النحو االتي:مت نظوقد  ( 928:
واليدف من البحث وتحديد ما مطموب   لممستجيبينمقدمة تتضمن عبارات ترحيبية  -9

 منيم في االجابة خالل تعميمات واضحة 
 مثال محمول يبين كيفية االجابة -2

                                                           
 .لقياس والتقويم واالحصاء التربويلدكتور عبداهلل احمد العبيدي استاذ ا*استشارت الباحثة االستاذ ا   *
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تفترض الباحثة ضعف معرفة مستويات االىداف الوجدانية ولتقوية ذلك دونت   -3
مفاتيح االجابة لكي تساعد المستجيب عمى تحميل السؤال  تعاريف المستويات وكذل

وىي عبارة عن افعال سموكية وجدانية يتوقع من المتعمم سموكيا خالل تفاعمو مع 
 الموقف التعميمي

نص السؤال ومستويات االىداف قائمة منظمة من االسئمة مبوبة في حقول  -4
 ( 9الوجدانية وكما اشير ليا سابقا)ممحق

وىو قدرة االداة عمى اعطاء نتائج متسقة   Reliability:  يعرق الثبات ةثبات االستبان
 اذا ما اعيد تطبيقو مرة ثانية وعمى نفس  العينة عبر فترة زمنية 

(Knippendorf,2013:267 ) وفق مفيوم منيجية تحميل المحتوىContent 
Analysis ن السؤال عمى افتراض ان المستجيب يقوم بتحميل محتوى اجابة المتعمم ع

(ىو اسموب قائم عمى التحميل المنظم لمادة اتصال كميا  2114ويعرفو )طعيمة,
ستخدمت الباحثة طريقة اعادة او   ( وطبقا لمفيوم الثبات 54: 2114ونوعيا)طعيمة ,

وتقوم عمى تطبيق االداة مرة ثانية بعد فترة زمنية مناسبة  Test-retestالتطبيق 
احصائية وصفية ويعبر عن مستوى الثبات  وحساب معامل االرتباط كوسيمة

مدرس ومدرسة  31لتحقيق ذلك اختارت عينة عشوائية حجميا  ( 345: 9998)عودة,
خارج العينة الرئيسة واستخرجت الدرجات الكمية الستبانة وحسبت معامل ارتباط 

( ويعد عالي ضمن  1و83بيرسون بين درجات التطبيقين  وكان مستوى الثبات )
 (  Landis&Kock,1977:165لتي اشار الييا )مستويات ا

 وبيذه االجراءات اصبحت اداة البحث جاىزة لتطبيق عمى عينة البحث الرئيسة .
 

 المعالجات االحصائية :
ا واالستداللية وكما اشار اليو اعتمدت البحثة الوسائل االحصائية الوصفية  مني

 (وحسب نوع المتغيرات ومستوى القياس وىي :22: 2199العبيدي ، )
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واالنحرافات المعيارية  Arithmetic Meansالمتوسطات الحسابية  -9
Standard Deviation  

 التكرارات والنسب المئوية -2
  بيرسون لتقدير الثباتمعامل االرتباط  -3

في التحميل االحصائي لمبيانات الرئيسة  SPSSوتستخدم الباحثة البرنامج االحصائي
 نتائج البحث . في Outputومخرجاتو 

 الفصل الرابع
 عرض وتفسير نتائج البحث

استبانة وبعد تدقيق اجابات  925عد توزيع  االستبانة عمى افراد العينة الرئيسة وبواقع ب
خمصت الباحثة ىناك عدد منيا غير مكتممة االجابة فاستبعدت من التحميل والمعالجة 

نة الرئيسة وكما استبانة وه يمثل حجم العب 911قي استبانة والبا 25االحصائية وعددىا 
الث والتي اخضعت لتحميل لتحقيق ىدف البحث  وقد اعتمدت مثبتة في الفصل الث

عينة االسئمة كوحدة واحدة دون تفصيميا لغرض  تجنب االرباك وذلك ستعتمد 
مستويات االىداف الوجدانية وكما حددت ضمن حدود البحث كفئات مستقمة لتحميل 

سط والمعالجة االحصائية  ولمكشف عن مستوى التضمين اعتمدت الباحثة المتو 
الحسابي لدرجات المستوى كمعيار لممقارنة مستندة عمى درجات سمم بدائل االجابة 

نون طول الفئة* لتحديد المعيار خدمت قا( يبين تفاصيل البيانات  واست 2والجدول )
 ( والمستخدم في كثير من الدراسات   75: 2192درويش ورحمة,)

 ( 7جدول )
 االىداف الوجدانية االسئمة لمستويات معايير مستوى تضمين

 فئة المعيبر درجبت سلم بدائل االجببة مستوى التضمين

 0و57 –صفر  صفر غير متضمن

 1و57 – 0و57 1 ضعيف

 2و71 – 1و55 2 متوسط

 3 - 2و72 3 عالي

 القيمة الدنيا/ عدد الفئات –*طول الفئة= القيمة العميا 
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دب والنصوص لصف : الكشف عن مستوى تضمين اسئمة كتاب اال ىدف البحث
 الثالث المتوسط من وجية نظر افراد العينة:

( اعاله حسبت  2لمكشف عن مستوى التضمين حسب المعايير المبينة في جدول )
المتوسطات الحسابية لدرجات وحسب  تدرج بدائل االجابة فضال عن التكرارات والنسب 

 المئوية  وستعرض نتائج كل مستوى عمى حدة وعمى النحو االتي:
  Receiving:مستوى االستقبال -9:

ويعد من ابسط المستويات وىو ما يطمب من المتعمم في ىذا المستوى إبداء الرغبة 
وعند مقارنتو المتوسط الحسابي لو لالنتباه واالىتمام بقضية ما، وغير ذلك 

( يشير  2مع معيار التضمين في جدول ) 1و891( وانحراف معياري  9و671وىو)
ينو في االسئمة ضعيف  ,وما يتعمق بنسب وحسب بدائل االجابة وكما ان مستوى تضم
 ( ىناك تقارب بين نسبة تضمين الضعيفة والمتوسطة 3مبينة في جدول )

 ( 3جدول )
 المؤشرات االحصائية لمستوى االستقبال

 القيمة المؤشر االحصائي
 9و671 المتوسط الحسابي
 1و891 االنحراف المعياري
 %21 المستوى العالي

 %36 المستوى المتوسط
 %35 المستوى الضعيف

 %9 غير متضمن
 %911 المجموع

% 9% وترى الباحثة ان نسبة غير المتضمنة اقل النسب 35% الى 36ما بين 
وتعدىا نقطة مضيئة في النتائج بمعنى ىناك تضمين نسبي في االسئمة المنيجية 

ود الى طبيعة سموكيات عناصر وتعزو ذلك وفي ضوء تخصصيا في المغة العربية يع
المحتوى المعرفي لمنيج االدب والنصوص والذي يتركز عمى مخاطبة الشعور العاطفي 
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والوجداني فضال عن مستوى الشعراء والكتاب العالي مما قد يترك اثرا ايجابيا في تكوين 
ينسحب وان ىذا التفسير اتجاىات نفسية ايجابية وميول ادبية ويثير انتباىيم العقمي , 

 عمى بقية تفسير نتائج المستويات االخرى لتجنب التكرار.
  Responding  االستجابة  -2
إذا كان موقف المتعمم في مستوى االستقبال محدودا باالىتمام أو االنتباه أو االصغاء  

لقضية ما، فإنو في مستوى االستجابة يتعدى ذلك إلى المشاركة الفعمية في تمك 
بدائو الرغبة فييا والرضى عن نتائجيا القضية، بعد قبولو لم لذا يعد اقل ’قضية وا 

بساطتا من المستوى السابق ويشير الوصف الكمي لنتائج البحث ان مستوى تضمينو 
 ( 9و68ىو االخر ضعيف نسبيا بمقارنتو  متوسطو الحسابي مع فئة المعايير اذ بمغ )

 ( يبين ذلك 4وجدول ) وىما مقاربان مع مستوى االستقبال  1و875وانحراف معياري 
 (( 1جدول )

 المؤشرات االحصائية لمستوى االستجابة
 القيمة المؤشر االحصائي
 9و681 المتوسط الحسابي
 1و875 االنحراف المعياري
 %98 المستوى العالي

 %46 المستوى المتوسط
 %32 المستوى الضعيف

 %9 غير متضمن
 %911 المجموع

ات االحصائية ليذا المستوى ال تختمف كثيرا عن ( ان المؤشر  4يتضح من جدول )
المستوى السابق والتي تشير ان مستوى تضمينو ضعيف  في ضوء قيمة المتوسط 

 % .32الحسابي وبنسبة 
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  Valuing:مستوى التقييم / إعطاء قيمة-3
يركز مستوى التقييم من المجال الوجداني عمى القيمة التي يعطييا المتعمم لشيء ما، أو 

ة معينة، أو عمل معين. لذلك تقيس أىداف ىذا المستوى مدى تقييم وتقدير ظاىر 
المتعمم )إعطائو قيمة( لألشياء. وتتفاوت أىداف ىذا المستوى من مجرد التقبل البسيط 
لمقيمة )كالرغبة في تطوير ميارات العمل الجماعي(، إلى مستوى أكثر تعقيدا يتمثل 

 ام بالعمل الجماعي بشكل فاعل(بالتعيد وااللتزام بالقيمة )كااللتز 
 ( 5جدول )

 قييمتالمؤشرات االحصائية لمستوى ال
 القيمة المؤشر االحصائي
 9و451 المتوسط الحسابي
 1و913 االنحراف المعياري
 %94 المستوى العالي

 %49 المستوى المتوسط
 %39 المستوى الضعيف

 %94 غير متضمن
 %911 المجموع

د المستوى في ممارستو تقل نسبة تضمينو وىذا ما خمصت اليو عمى ما يندو كمما تعق
( قيمة المتوسط الحسابي ىي اقل من المستويات السابقة  5الباحثة من بيانات جدول ) 

% ويبقى مستوى تضمينو في 94وزادت نسبة عدم تضمينو عن بقية المستويات كانت 
 ( ضعيف  9و451ضوء قيمة المتوسط الحسابي )

 
 Organization  Value: القيمنظيممستوى الت-1

يتم في ىذا المستوى تجميع وضم عددا من القيم وحل التناقضات بينيا من أجل بناء 
نظام داخمي متماسك لمقيم. كما يتم في ىذا المستوى، االىتمام بمقارنة ىذه القيم 
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وربطيا وتجميعيا. وتيتم نواتج التعمم في مستوى التنظيم بتشكيل مفاىيم خاصة 
 لقيمة، مثل إدراك الفرد لمسؤوليتو في تنمية العالقات االنسانيةبا
 

 ( 9جدول)
 المؤشرات االحصائية لمستوى التنظيم القيم

 القيمة المؤشر االحصائي
 9و291 المتوسط الحسابي
 1و728 االنحراف المعياري
 %5 المستوى العالي
 %24 المستوى المتوسط
 %58 المستوى الضعيف
 %93 غير متضمن
 %911 المجموع

ان ىذا المستوى يقع في اعمى المستويات حسب تعقيد سموكياتو ونفس االستنتاج 
السابق كمما زاد مستوى اليدف الوجداني يضعف مستوى تضمينو كما نالحظ من قيمة 

% ونسبة عدم تضمينو اكثر 58( وىو اعمى نسبة ضعف  9و291متوسطو الحسابي )
 %93من سابقتيا 

 Value Complexالقيم مستوى تمثل -5
يمثل ىذا المستوى أعمى مستويات المجال الوجداني أو االنفعالي، حيث يقوم الشخص 
فيو بدمج معتقداتو وأفكاره واتجاىاتو لتشكيل صفات الذات كوحدة متميزة، ليتكون لدى 
الفرد نظام من القيم التي تتحكم في سموكو لفترة كافية يطور خالليا نمط الحياة التي 

 بيانات جدول  يدىا.ير 
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 ( 2جدول )
 المؤشرات االحصائية لمستوى تمثل القيم

 القيمة المؤشر االحصائي
 9و13 المتوسط الحسابي
 1و574 االنحراف المعياري
 %2 المستوى العالي

 %98 المستوى المتوسط
 %69 المستوى الضعيف

 %99 غير متضمن
 %911 المجموع

ويات وىذا التعقيد انسحب عمى تدني قيمة متوسطو مستوى تمثل القيم اعقد كل المست
%  ونسبة 69( ونسبة ضعف تضمينو في االسئمة زادت واصبحت  9و13الحسابي )

 وىي اعمى نسبة مقارنتا ببقية المستويات. %99عدم تضمينو 
 : مناقشة وتفسير النتائج

نجد مستوى  في ضوء نظرة تحميمية لممؤشرات االحصائية لمستويات االىداف الوجدانية 
تضمينيا ضعيف وتفسر الباحثة في ضوء مناقشة الدراسات السابقة في الفصل الثاني 
ان ضعف التضمين يرجع الى صعوبات في معرفتو ومفيومو وضعف ممارستو او 
تطبيقو من قبل الييئة التدريسية ومؤلفي مناىج المغة العربية او غيرىا من المواد 

الدراسات  كناتج تعمم  ىذا االستنتاج يتفق مع نتائج الدراسية  فضال عن صعوبة قياسو
( ودراسة )صحراوي  2199( ودراسة)نصار, 2115طاني,السابقة مثل دراسة)القح

( ان ضعف التضمين يمزم عمينا  2198( ودراسة )المرواني والشيري, 2198ونجاة,
لطاق السموكي تقع ضمن االوجدانية والسيما المناىج الدراسية التي  باألىدافاالىتمام 

لمجانب االنفعالي او الوجداني والذي يقوم عمى الشعور بالعاطفة والحب والميل  
 واالتجاه النفسي االيجابي وخصوصا االدب والنصوص او المطالعة  والتربية الفنية.

 في ضوء نتائج البحث تستنتج البحثة ما يمي :  االستنتاجات :



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
319 

المعرفي يغطي عمى مساحة واسعة من ان مستوى االىداف السموكية في الجانب  -9
 تفكير عينة البحث من خالل ممارسة التدريس وتقويم المتعممين

ضعف مطالبة المشرفين  االختصاص المدرسين  بتضمين المجال الوجداني  -2
 ضمن خطة التدريس اليومي

نمطية تأليف المناىج الدراسية باالىتمام بالجانب المعرفي عمى حساب الجانب  -3
 الوجداني

عف برامج اعداد المدرسين قبل الخدمة او بعد الخدمة بتثقيف الطمبة المعممين ض -4
 او المدرسين بيذا المجال.

  التوصيات : 
قيام بورش تدريبية عمى معرفة وتطبيق وقياس مستويات االىداف الوجدانية  -9

 لممدرسين والمدرسات 
تدريسية مطالبة الييئة التدريسية بتضمين بعض المستويات ت في خططيم  ال -2

 اليومية
 قيام بورش تثقيفية بأىمية وفعالية مستويات االىداف  المجال الوجداني -3
مطالبة مؤلفي المناىج الدراسية بتضمين تطبيق المستويات الوجدانية في العناصر    -4

 المعرفية لممحتوى المعرفي والسيما منيج المغة العربية
بناء ادوات قياس مستويات اقتراح لطمبة الدراسات العميا عناوين تيدف الى   -5

 االىداف الوجدانية
 

 :تقترح الباحثة القيام ببحوث االتية:المقترحات 
بمختمف اختصاصاتيم  الييئات التدريسية لدى قيام بدراسة عن اسباب ضعف  -9

 العممية
الكشف عن مستويات تضمين مستويات االىداف الوجدانية في مناىج دراسية    -2

 لعة او القواعد في المعة العربية مثل المطا
 دراسة مقارنة بين مستوى التضمين االىداف الوجداني والمعرفية. -3
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 وزارة التربية
 معيد فنون الجميمة بغداد

 والنصوص لمستويات استبانة تضمين اسئمة كتاب االدب

 االىداف الوجدانية
 زميمي المدرس...........المحترم

 زميمتي المدرسة ............المحترمة
تروم الباحثة الى الكشف عن مستوى تضمين اسئمة كتاب االدب والنصوص لمصف 
الثالث متوسط لمستويا االىداف الوجدانية ,ولما كنتم ممن الذين يتفاعمون مع ىذه 

من خالل تدريسكم لممنيج المقرر يطيب لمباحثة الفاعل مع اجاباتكم عمى االسئمة 
 فقرات االستبانة من خالل تحديد مستوى التضمين وعمى انحو االتي :

 اذا كان السؤال يتضمن مستوى اليدف  درجة عالية 3تعطى درجة 

 اذا كان السؤال يتضمنن مستوى اليدف  درجة متوسطة 2تعطى درجة 

 اذا كان السؤال يتضمن اليدف  درجة ضعيفة 9تعطى درجة 

 تعطى درجة ) الصفر ( اذا كان السؤال ال يتضمن مستوى اليدف
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تحت مستوى االىداف الوجدانية مع مالحظة احتمال ان يتضمن السؤال الواحد اكثر 
من مستوى ,ولتسييل االجابة ودقتيا يرجى قراءة تعاريف المستويات بدقة وموضوعية 

مفاتيح االفعال السموكية لممستويات والمتوقعة من اجابة المتعمم عمييا  واالستناد عمى
ونود ان نشير ان االجابة عن االسئمة المتضمنة لمستويات االىداف الوجدانية قد ال 

 تكون صحيحة او خاطئة تماما. شاكرة جيدكم سمفا مع التقدير.

 الباحثة

 مثال عن كيفية االجابة:

 ت االسئمة ةمستويات االىداف الوجداني
الوسم 
 بالقيمة

التنظ
 يم

االستجا التقييم
 بة

يتضمن السؤال مستوى  االستقبال
 ..........بدرجة

 

كيف يرى الشاعر معروف  2 2 9 صفر 9
 الرصافي المجد؟

9 

 2 بم يتسم الشعر المسرحي؟ 9 صفر صفر 9 صفر
جابة مع االنتباه الى يرجى قراءة التعاريف االتية بغية تسييل االجابة ودقتيا قبل اال

 مفاتيح االفعال السموكية ومن المتوقع من اجابة المتعمم عمييا مع الشكر الجزيل:

 مستويات االىداف الوجدانية:

:ىو قدرة المتعمم عمى الشعور بوجود مثير وتقوم عمى الرغبة في  االستقبال -9
 االستقبال واالنتباه االنتقائي لمثير معين .

 يبدي .....–يتابع  –يصف  –يختار  –ل : يسأمفاتيح االجابة
: ىي قدرة المتعمم عمى المشاركة الفاعمة والميل او االعجاب االستجابة-2

 مستندة عمى الرغبة في االستجابة والرضا عنيا.

 ...... -يميل الى –يبدي اعجابو  –يتحمس ل...  –: يقبل عمى مفاتيح االجابة
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ة مرغوبة بيا لألشياء او المعارف او الخبرات قدرة المتعمم عمى اعطاء قيم التقييم:-3
بثبات نسبي والمستند عمى سموكياتو في المواقف التعميمية من تقبل القيمة وتفضيميا 

 والتمسك بيا.

 ..........-يمتزم –ييتم –يطور اتجاه ايجابي  –: يقدر دور مفاتيح االجابة

ن نظاما قيميا لذاتو والمستند :قدرة المتعمم عمى اكتساب مفيوم القيمة ليكوً التنظيم-4
 عمى ادخال القيمة في النظام القيمي وا اللتزام بو.

 ... -يؤمن ب...يميل الى  –: يعتقد في مفاتيح االجابة

: قدرة المتعمم عمى تكوين نمط متميز بو مستند عمى الثبات والتكامل الوسم القيمي-5
 لشخصيتو. في االتجاه والقيمة من خالل التعميم والتميز الذاتي

 يطور نشاطاتو .... –يمتزم  –يواظب عمى  –: يتحقق من مفاتيح االجابة

 مستويات االىداف الوجدانية االسئمة ت
الوسم  التنظيم التقييم االستجابة االستقبال يتضمن السؤال المستويات بدرجة....

 القيمي
      بماذا يمثل االدب وفنونو في حياة االمم؟ 9
      عمقات؟ما معنى الم 2
بين رأي الباحثين في العصر الحديث من  3

 حيث بدايتو
     

تابع تطور اغراض الشعر العربي عبر  4
 العصور

     

عمل ضعف الشعر العربي في العصور  5
 المتأخرة بعد احتالل المغول بغداد

     

اوجز اثر البعثات في النيضة الحديثة  6
 لألدب

     

      ري االبداعي؟ما معنى الفن النث 7
      صف الشعر من حيث اسموب نظمو  8
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      عمل تسمية الشعر الوجداني 9
      ما ميزات معروف الرصافي كشاعر 91
ماذا يقصد الشاعر معروف الرصافي  99

 بتوجيو خطابو لمفرد؟
     

ماذا اراد الرصافي بقولو )فاجعل محمك  92
 في ىضابو(؟

     

      صافي تحقيق المجدكيف يرى الر  93
ما الصفات التي رسميا الرصافي  94

 لمصديق المختار؟
     

ماذا جسدت قصيدة الشاعر احمد صافي  95
 النجفي ؟

     

ما ترى في معالجة الشاعر النجفي  96
 بموضوع قصيدة )النممة(؟

     

ما الموضوع الذي قصده الشاعر ايميا ابو  97
 ماضي في قصيدتو؟

     

اذكر وسائل توصيل القصيدة لمشاعر ابو  98
 ماضي لممتمقين

     

عمل لنير دجمة في قصيدة الجواىري  99
 مكانو في وجدانو

     

ما داللة التأنيث السم نير دجمة لشاعر  21
 الجواىري؟

     

ما الصورة التي عبر بيا الجواىري عن  29
 نوازعو القوية؟

     

رة نازك المالئكة الجزيرة التي ارادت الشاع 22
 تبحر البيا في الخيال ام الواقع؟

     

ما المعني المستقاة من ربط الشاعرة نازك  23
 بين الجزيرة ونير دجمة ؟

     

      متى يمجأ الشاعر الى قصائد الرمز؟ 24
كيف عبر الشاعر محمد ميدي البصير  25

 عن المحتل الغاشم؟
     

     اساليب كيف عبر الشاعر البصير عن  26
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المحتمون مع الشعوب االمنة في 
 احتالليم؟

بماذا اتسمت قصيدة )ارادة الحياة(لشاعر  27
 ابو القاسم الشابي؟

     

ماذا تشكل الطبيعة في قصيدة ابو القاسم  28
 الشابي؟

     

      يمثل القمم عند الشاعر احمد مطر؟ماذا  29
ماذا يعني لك استخدام الشاعر حسب  31

 –لشيخ جعفر لمظاىر الطبيعة ) النخمة ا
 النير (؟

     

كيف كانت اجواء القصيدة عند حسب  39
 الشيخ جعفر؟

     

كيف وصف الشاعر انور خميل جبال  32
 كردستان؟

     

      ماذا اراد انور خميل من الشعب الكردي؟ 33
كيف عبر الشاعر السياب الوقوف امام  34

 الموت؟
     

قت نبوءة السياب عندما ذكر ىل تحق 35
 الموت بصيغة تحطم؟

     

اين نجد معنى غربة الشاعرة لميعة عباس  36
 عمارة؟

     

عمل تسمية قصيدة )اغنية لبغداد( لشاعرة  37
 عمارة

     

      لمن وجو الشاعر ابراىيم طوقان خطابو؟ 38
كيف عرض الشاعر طوقان افكاره في  39

 القصيدة؟
     

السمة البارزة في خمق الشاعر بدوي ما  41
 الجبل

     

كيف يصف الشاعر بدوي الجبل عالقتو  49
 مع الخالق تعالى؟

     

     ما صور الواقع الذي صوره الشاعر  42
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 البردوني
ماذا تكشف قصيدة )حارس الفنار(لشاعر  43

 محمد البريكان؟
     

عمى ماذا يحرص البريكان في قصيدتو  44
 فنار(؟)حارس ال

     

      ما تتضمن ممحمة كالكامش من احداث ؟ 45
بم تتميز لغة الحوار في مسرحية  46

 )االسوار( لشاعر خالد الشواف؟
     

      بم يتسم الشعر المسرحي؟ 47
عم تحدث الشاعر الزىاوي في قصيدتو  48

 )كأنك ال تعمم(؟
     

      ما عالقة الشعر التعميمي بفن الشعر؟ 49
ما ىي المشاىد في قصيدة )رائحة الشتاء(  51

 لمقاص محمود عبد الوىاب؟
     

ما القيم التي اراد الكاتب فيمي الدرس في  59
 مقال االخالق؟

     

      ما اىم خصائص المقالة؟ 52
تتبع مراحل تطور الخطابة في عصورىا  53

 المختمفة
     

 ما ابرز القيم التي ركز عمييا مصطفى 54
 كامل؟

     

 


