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ب

اإلهداء
إىل والدي حفظه اهلل وأدام عليه ثوب الصحة والعافية
إىل روح والدتي ...رمحها اهلل
إىل زوجــيت .....مـــودةً ورمحـــةً
اىل ابين الغايل إبراهيم ..حباً وإعزازاً
إىل إخواني وأخواتي األعـــزاء ..حباً وإعزازاً
إىل كل من ضحى بدمه من أجل فلسطني احلبيبة
إىل كل املرابطني على ثغور هذا الوطن احلبيب
إىل الشاخمني الصابرين يف سجون االحتالل ..
إىل من حيب النجاح والتوفيق ويرجو يل اخلري


ت

شــكر وتقــدير
احلمد هلل رب العاملني أهل اجملد والثناء ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى اله
وصحبه أمجعني أما بعد،،،
فإنين أشكر اهلل العلي القدير أوالً وأخرياً على توفيقه بإمتام هذا البحث ،فهو – عز وجل – أحق بالشكر

والثناء وأوىل هبما ،فاحلمد هلل الذي وفقين إلجناز هذا اجلهد املتواضع ،فإن أخطأت فمن نفسي ،وإن أصبت فمن اهلل
وحده ،وما توفيقي إال من اهلل تعاىل.
ك ْم ( سورة إبراهيم
يف البداية نتقدم بالشكر هلل أوالً ي ندرا املزيد عمالً بقوله تعاىل  :لَئِن َش َك ْرتُ ْم ألَ ِزي َدنَّ ُ
اآلية )7:ومن مث نتقدم خبالص الشكر والتقدير للدكتور  /على محمد نصار ،على ما قدمه يل من توجيه وإرشاد ويف
إسهامه العلمي الذي منحنا إياه من خالل التوجيه الدائم واملستمر ،ما نشكر له سعة صدره وغريته العلمية ومحاسه
املتوقد ،فقد علمنا علماً نافعاً وأعطانا مثالً حياً وقدوة صاحلة مثالية للعالقة البناءة املثمرة ،والشكر والتقدير للدكتور

/حسن ربحي مهدي ،فكان نعم املوجه واملرشد ،سائالً اهلل – عز وجل  -أن يدمي عليهما موفور الصحة والعافية
وأن جيزيهما عين خري اجلزاء ،إنه مسيع جميب .ما أتوجه خبالص الشكر والتقدير إىل ل من األستاذ الدكتور /عطا
حسن درويش ،وإىل الدكتور /أيمن محمود األشقر  ،على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ،واحلكم عليها ،وإثرائها
مبالحظاهتما السديدة رغم أعبائهما األ ادميية واإلدارية.
ما نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل أعضاء اهليئة التدريسية بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة األزهر،
ملا قدموه من مساعدة يل ،و افة اخلرباء احملكمني ألدوات الدراسة.
وال يفوتين أن أتقدم بالشكر اخلاص للدكتور الفاضل /رأفت محمد العوضي ملا اسداه من نصح وارشاد
وتعاون مستمر فكان جلهده عظيم األثر يف إخراج هذه الرسالة.
ووفاءً وتقديراً واعرتافاً أتقدم بالشكر والتقدير إىل مجيع األهل وأخص أيب وإخواين والعم /بسام شراب "أبو
أحمد" وأبنائه؛ ملا قدموه من دعم وتشجيع ومساعدة طيلة مشوارنا الدراسي ،وأثناء إمتام هذا البحث ،ويطيب يل أن
أقدم الشكر اجلزيل لكل من عاون وساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع من طور التفكري إىل الواقع العملي لكي يرى
النور.
والحمد هلل رب العالمين
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ملخص الدراسة
سعت الدراسة الحالية للكشف عن أوجه القصور لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة

المرحلة األساسية بمحافظات غزة ومن ثم وضع تصور مقترح لعالج أوجه القصور ،واعتمدت الدراسة المنهج

الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل لجميع معلمي الرياضيات في التعليم األساسي لدى و ازرة
التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية في محافظة خانيونس ،ومقابلة مشرفي الرياضيات في المحافظة ،واستخدم
الباحث اإلستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،حيث تم استرداد ( )430استبانة من أصل ( )471استبانة تم توزيعها

بنسبة استرداد بلغت .%91.2
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها :وجود قصور من جانب معلمي الرياضيات في توظيف

األهداف الوجدانية لتدريس مادة الرياضيات في المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم ،حيث حصل
القصور في المجال المتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه على وزن نسبي قدره ( ،)%80.9ثم محور
القصور المتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته بوزن نسبي قدره ( ،)%79.4يليه محور القصور الذي يتعلق
بقياس األهداف الوجدانية بوزن نسبي قدره ( ،)%76.5ثم محور القصور الذي يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف

الوجدانية وقدرته على صياغتها بوزن نسبي قدره ( ،)%75.9ثم محور القصور المتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية
في الميدان التربوي بوزن نسبي قدره ( ،)%74.7وأخي اًر محور القصور المتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات

لألهداف الوجدانية بوزن نسبي قدره ( ،)%68.05وقد أظهرت المحاور مجتمعة قصو اًر بوزن نسبي قدره

(.)%75.94

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات المعلمين لجوانب أوجه القصور

في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،سنوات الخبرة في التدريس،

المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم) ،بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل
العلمي وكانت الفروق لصالح المؤهل العلمي (دكتوراه) ،وقد قدمت الدراسة تصو اًر مقترحاً لمعالجة أوجه القصور
وأشتمل على :منطلقات التصور المقترح ،وأهداف التصور المقترح ،ومحتوى التصور المقترح.

وأوصت الدراسة :بأهمية االستفادة من التصور المقترح الذي قدمته الدراسة ،والعمل على وضع البرامج

التدريبية لتدريب معلمي الرياضيات أثناء الخدمة وتنمية مهاراتهم في توظيف األهداف الوجدانية باألساليب واألنشطة

المختلفة ،وضرورة احتواء دليل المعلم لمادة الرياضيات على تعليمات وأمثلة لبيان كيفية صياغة األهداف الوجدانية
في كل موضوع دراسي واألنشطة المقترحة لذلك ،ووجود أسئلة تقويمية لقياس مدى تحقق األهداف الوجدانية،

وضرورة تركيز مقررات طرق التدريس العامة والخاصة في أقسام التربية والمناهج وطرق التدريس في الجامعات
الفلسطينية على معرفة األهداف الوجدانية وقياسها واشتقاقها وتدريب المعلمين عليها ،وكيفية تطبيقها في الميدان

التربوي.
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Abstract
This study aimed to Suggested Vision for Address the Shortcomings of Employing
the Affective Objectives in Teaching Math for Elementary Students at Gaza
Governorates, and adopted the study descriptive analytical method, adopted researcher
comprehensive inventory of all mathematics teachers in basic education at the Ministry of
Education and the International Relief Agency style in Khan Younis, the interview
mathematics supervisors in the province, the researcher used the questionnaire as a tool
head of the data collection, which was recovered (430) to identify the origin of the (471)
questionnaire was distributed by recovery amounted to 91.2%.
The study concluded that many of the most important results: the existence of
shortcomings on the part of mathematics teachers in the recruitment of affective
objectives of teaching mathematics in the basic stage of their point of view themselves,
where he received his shortcomings in the area of preparation of mathematics teachers
and trained in relative weight of programs (80.9%), then field of mansions on the content
of Mathematics and nature of a relative weight of (79.4%), followed by field failure to
measure affective objectives relative weight of (76.5%), then the area of palaces of
knowing the teacher of the goals of affective and its ability to formulate a relative weight
of (75.9%), then field palaces regard to the application affective objectives in the field of
education relative weight of (74.7%), and finally the field of mansions on mathematics
teachers to exercise a degree of emotional goals relative weight of (68.05%), have shown
areas combined relative weight of (75.94%(.
The results showed that there were no statistically significant differences between
the mean teacher estimates of the aspects of the shortcomings in the recruitment of
affective objectives in the teaching of mathematics due to the variables (sex, years of
experience in teaching, educational institution that operates the teacher), while the results
showed no statistically significant differences attributable Qualification for the variable
and the differences Qualification for the benefit of (PhD( .
The study recommended: the importance of benefiting from the proposed scenario
presented by the study, and work on the development of training programs for the
training of mathematics teachers in-service and develop their skills to employ affective
goals various methods and activities, and the need to contain the teacher's guide for
mathematics instruction and examples to demonstrate how to formulate a compassionate
goals in each academic subject the activities proposed for it, and the presence of
evaluative questions to measure the achievement of affective objectives, and the need to
focus the decisions of public and private teaching methods in education, curriculum and
teaching methods sections in Palestinian universities to learn compassionate goals,
measured and derived teacher training them, and how to apply them in the field of
education.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
تعتبر الرياضيات من الركائز األساسية والتي تعمل علي إعداد الفرد ليفكر ويبدع ويظهر قدراته ويواجه

مشكالته ،والرياضيات من دعامات الحياة المنظمة ليومنا الحاضر ،ولها أهمية اجتماعية جوهرية حيث أنها
تمثل أحد فقرات البناء االجتماعي وتساعد في تنظيم هذا البناء والحفاظ عليه ،ويمثل معلم الرياضيات دو اًر

مهما في العملية التعليمية ،حيث أن دوره ال يقتصر علي عملية التعليم فقط ،ولكنه يساعد في تكوين

شخصية تالميذه ،والمعلمون شأنهم شأن غيرهم في المهن األخرى مطالبون بأن يطوروا أنفسهم باستمرار
تطوي اًر ذاتياً ،لذلك يجب أن يراعي الموجهون في تقييمهم لمعلمي الرياضيات مدي قيامهم بتجديد أساليب
وطرائق تدريسهم (مرسي.)209-208 :1995 ،

إن الرياضيات بحد ذاتها علم حي ،يتطور ويتجدد كل يوما بعد يوم كغيره من العلوم األخرى،

فالرياضيات الحديثة لم تأتي من فراغ ،بل جاءت نتيجة طفرة في التطور العلمي والفكري المستمرين للهيكلة

الرياضية (شعت.)4:2013،

وتع تبر الرياضيات من أهم المواد العلمية األساسية حتى أن استخدامها امتد إلى مواد يعتقد البعض

عدم وجود عالقة بينها وبين الرياضيات كالعلوم االجتماعية والتربوية ،حتى أصبحت مادة أساسية في كل
حقل من حقول المعرفة (الكبيسي.)13:2008 ،

وما يؤكد على أهمية الرياضيات العبارة التي أطلقها الرئيس األمريكي أيزنهاور " أن الرياضيات خط

الدفاع األول عن أمريكا " ،وذلك عندما أطلق السوفيت عام 1957م أول كبسولة فضائية مسجلين سبقاً على
برنامج الفضاء األمريكي ،ومن خالل دراسة أسباب ذلك تبين أن الرياضيات في مراحل التعليم العام في

االتحاد السوفيتي أكثر تقدماً في األهداف والتدريس واألنشطة والتقويم والفهم (أبو العجين.)2:2011،

وعلى الرغم من ذلك فانه يوجد إحساس بعدم الرضا الممزوج باأللم بالنسبة للرياضيات كمادة تعليمية،

ذلك أن تعليم الرياضيات يعاني من سلبيات في المحتوى وأساليب التعليم ونواتج تحصيل المتعلمين في كل

المراحل الدراسية ،بل وفي االتجاهات نحو دراستها (عبيد.)17 :2004 ،

ويغلب على تدريس مادة الرياضيات أسلوب العرض المباشر القائم على اإللقاء والشرح من قبل المعلم

وتحكمه في النشاط الصفي بصورة تامة ،حيث يقدم المعلومات جاهزةً للمتعلمين مما جعلهم بحالة من السلبية
التامة مما أدى إلى عدم قدرتهم على إتقان المعلومات الرياضية وبالتالي ضعف في اكتسابها ،وكذلك ولد
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لديهم اتجاهات سلبية نحو الرياضيات ،حيث االعتماد في التدريس على الحفظ واجراء العمليات الرياضية

دون فهمها ،وان كل ما سبق أدى إلى قصور الطلبة في الرياضيات وبالتالي ولد ليهم ضعفاً في رغبة

دراستها (عبيد.)18: 2000 ،

وألجل التغلب على ذلك فقد اتجه المختصون في تدريس مادة الرياضيات إلى االستفادة من نماذج

االستراتيجيات المعاصرة المبنية على نظريات التعلم ،وتعتبر استراتيجية التعلم المتمركز حول السلوك

الوجداني من االستراتيجيات المعتمدة في ذلك ،ويتم من خاللها تحقيق األهداف من خالل االهتمام بالمشاعر
واالنفعاالت والميول واالتجاهات في تقديم صورة المحتوى العلمي أو الكتاب إلى مادة تعليمية بصورة مشوقة،

وبالتالي جعل المتعلم في حالة من الرغبة الدائمة نحو عملية التعلم لمادة الرياضيات ،وأداء الواجبات أو

المهمات(عياش.)13:2002،

وأن أفضل أنواع التعلم هو الذي يتم من خالل األلفة بالرياضيات باعتبارها وسيلة اتصال لألفكار

والمعلومات المختلفة على أن تكون واقعية مأخوذة من بيئة المتعلم وذات ضرورة ملحة وداللة ومعنى بالنسبة

له ،حتى يدفعه ذلك إلى حلها واالستفادة منها لحل مشكالت قد تواجهه في مواقف حياتية جديدة.

(جامعة الملك سعود ،قسم المناهج1429 ،ه)8:

وتعتبر زيادة التحصيل الدراسي معيا اًر لتقدم المتعلم في دراسته وانتقاله من مرحلة إلى أخرى ،أما تنمية

االتجاهات االيجابية نحو الرياضيات فتعد من األهداف األساسية لتدريس الرياضيات ،الن التلميذ ذو االتجاه

االيجابي نحو الرياضيات يدرس بشغف والسلبي عكس ذلك (البقمي1421،ه.)36:

ولمعلم الرياضيات دوره المهم في توضيح المفاهيم الرياضية ،وفي تشكيل خب ارتهم المعرفية الرياضية،

وفي تدريبهم علي اكتساب مهارات الرياضيات األساسية ،وفي تصميم الخبرات التي تثير دافعيتهم لتعلم
الرياضيات ،وهو الذي يعالج جميع أنواع القصور التي قد تحدث أثنـاء التعامل مع الخبرة الرياضية ،ويعمل

علي تنـمية واستثمار األفكار التي يطرحها التالميذ أثناء تعلمهم ،في توفير الفرص التعليمية السارة التي
تساعدهم في االنخراط في التفكير الرياضي ،وفي تزويد الطالب بالمواقف التعليمية المختلفة التي تتحدي

قدراتهم علي اختالف مستوياتهم من الفهم أو المعرفة الرياضية (العواشي.)10:2007،

ولتفعيل دور المعلم في تدريس الرياضيات نحو األفضل ،كان من المهم تحديد كافة األهداف التي

يجب أن يلتزم بها في عمله التدريسي ،بما يسهم في تحسين تعليم الرياضيات ،وتشجع المعلم إلحداث التغيير
في طريقة تدريس مادة الرياضيات  ،وتحدد للمعلمين ما يحتاجونه لتحقيق أهداف تدريس الرياضيات ولكيفية

تقويم طريقة التدريس من أجل التحسين ورفع كفاءة التالميذ(.)NCTM,2000:28
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يهدف تدريس الرياضيات إلى تحقيق العديد من األهداف ،وتشمل هذه األهداف الجوانب المعرفية

والعاطفية والمهارية.

بال شك فإن لكل هدف معرفي جانباً عاطفياً ،وتالزم الجانب المعرفي والعاطفي أمر طبيعي ،وأن

وجود الجانب العاطفي ونماءه يجعل نماء األهداف المعرفية أكثر ،ومن المستطاع مصاحبة األهداف
العاطفية لكل هدف معرفي في المادة( المشهراوي.)66:2004،

ونجد من خالل ما أجريت من دراسات سابقة وجود قصور وعدم رغبة في تعلم الرياضيات ،ويمكننا أن

نرجع هذا القصور لعدة عوامل منها الطالب أو المعلم أو الكتاب المدرسي ،ومن هذه الدراسات التي توضح
الضعف العام في الرياضيات دراسة األسطل( ،)2010والتي أكدت على تدني تحصيل بالرياضيات) ،ودارسة
األشقر وعبده ( ،)2006التي هدفت إلى التعرف على صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الحادي عشر
أدبي بغزة ،في حين أن هناك بعض الدراسات أظهرت أن هناك ضعفاً في مواضيع معينة من الرياضيات

مثل دراسة المشهراوي ( ،)2003التي اقترحت برنامج لتنمية القدرة في المسائل الجبرية ،ودراسة أبو ناموس

( ،)2003التي أظهرت أن هناك تدني في الرياضيات بحل المسالة اللفظية ،ودراسة أحمد ( ،)1998والتي
هدفت لتعرف الصعوبات التي تواجه طلبة الصف الثاني عشر العلمي في تعلم التفاضل والتكامل ،لكن قليل

من الدراسات التي ركزت على تدريس مادة الرياضيات للمرحلة األساسية ،وألهمية هذه المرحلة كونها التي
تنقل الطالب للمراحل القادمة ،ومن خالل االستماع لشكوى المدرسين من ضعف الطلبة في تعلم الرياضيات،

قصور واضحاً في تطوير رغبتهم
وأيضا من خالل معايشة الباحث لطلبة المرحلة األساسية وجد أن هناك
اً
نحو تعلم الرياضيات ،وبالتالي نقص باألهداف الوجدانية نحو تعلم الرياضيات ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة

لعلها تحاول الكشف عن جوانب القصور في توظيف معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية في تدريس طلبة
المرحلة األساسية في تعلم الرياضيات ومن ثم وضع تصور مقترح لعالجها.

مشكلة الدراسة:
على الرغم مما سبق فان هناك شكوى من قبل معلمي الرياضيات بالمرحلة االساسية بتدني تحصيل

طالب هم في االمتحانات الشهرية أو النهائية ،باإلضافة إلى ذلك فانه نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل
شكوى أولياء األمور بأن نسب الرسوب عالية في الرياضيات مقارنة بالمواد الدراسية األخرى.
باإلضافة إلى ما الحظه الباحث أثناء عقد لقاءات متعددة مع مدرسين ،أشاروا إلى أن معظم

االهتمام ينصب على الجانب المعرفي وذلك بسبب كبر المنهج وضيق الوقت والعدد الكبير للطالب في

الصف الواحد مما أدى إلى إهمال األساليب األخرى المعتمدة على االهتمام بتوظيف األهداف الوجدانية
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والمتمثلة في ترغيب الطالب وزيادة دافعيتهم واستثارة تفكير الطلبة بشأن المسائل الرياضية ،وكذلك إهمال
األساليب التي تستثير اتجاه الطلبة نحو االستجابة للمادة ،حيث يغلب على دروس الرياضيات أمثلة

وتطبيقات مجردة وقلة األمثلة الملموسة للمتعلمين وندرتها أحياناً ،وقصور في تنمية أساليب تفكير سليمة

واطالق الطاقات الكامنة عند التلميذ وتنمية استعداداته وميوله.

وفي ضوء ما تقدم فإن الباحث يرى أن هناك حاجةً للكشف عن الواقع الفعلي لتوظيف معلمي

الرياضيات لألهداف الوجدانية في تدريس طلبة المرحلة األساسية في تعلم الرياضيات ومن ثم وضع تصور

مقترح لعالج القصور كمحاولة للتغلب على الصعوبات والمشكالت المتعلقة بتدني التحصيل الدراسي
واالتجاهات السلبية نحوها ،ويمكن التعبير عن مشكلة البحث بالسؤال الرئيس التالي:

ما التصور المقترح لمعالجة أوجه القصور لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات

لطلبة المرحلة األساسية بمحافظات غزة؟

وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .1ما التقديرات التقويمية لجوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية على محاور الدراسة السته في
تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي الرياضيات؟

 .2ما التقديرات التقويمية لجوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة
المرحلة األساسية من وجهة نظر مشرفي الرياضيات؟

 .3هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (  ) α ≥ 0.05بين متوسطات تقديرات المعلمين لجوانب أوجه

القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،المؤهل

العلمي ،سنوات الخبرة في التدريس ،المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم)؟

 .4ما التصور المقترح لعالج أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة

الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية ؟

فرض الدراسة:

ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )α ≤ 0.05بين متوسطات تقديرات المعلمين لجوانب أوجه

القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة في التدريس ،المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم).
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أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية للتعرف على:

 .1أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية على محاور الدراسة السته في تدريس مادة

الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي الرياضيات.

 .2أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية

من وجهة نظر مشرفي الرياضيات.

 .3التصور المقترح لعالج أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات

لطلبة المرحلة األساسية.

أهمية نتائج الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي في أنها قد تساعد:
 .1على تخطيط وتطوير مناهج الرياضيات بمراعاة األهداف الوجدانية عند تصميم وبناء المناهج الدراسية
وذلك بإعادة صياغة مواضيعها بما يتالءم وهذه األهداف.

 .2معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية في التغلب على أوجه القصور بتدريس الرياضيات من خالل
االهتمام باألهداف الوجدانية وذلك بإتباع أساليب و طرق جديدة.

 .3الطلبة من خالل تقديمها لبرنامج مقترح لعالج جوانب القصور بتوظيف المعلمين لألهداف الوجدانية في
التحسين من أداء الطلبة.

 .4في تحمل معلمي الرياضيات المسؤولية أثناء التدريس من خالل التصور المقترح ،كونهم يحثون الطلبة
على المشاركة والتفاعل بصورة إيجابية مع خبرة تعليمية ،ووضع حلول محتملة للمشكالت التي تواجههم

ويستخدمون المصادر المتنوعة للوسائل التي يتوقعون أن تساعدهم.

 .5االهتمام باألهداف الوجدانية في تنمية مهارات عقلية تمكن الطلبة من االستفادة من المعلومات التي
يتعلمها والمهارات التي اكتسبها وتوظيفها في خدمة متطلباته كفرد وفى خدمة أهداف المجتمع من حيث

التنمية االجتماعية واالقتصادية.
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حدود الدراسة:

تم تحديد إطار هذه الدراسة بالحدود اآلتية:

 -الحد الموضوعي :تقتصر الدراسة على معرفة أوجه القصور في توظيف األهداف الوجدانية ثم وضع

التصور المقترح لمعالجة أوجه القصور لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة
المرحلة األساسية بمحافظات غزة.

 الحدود الزمانية  :تم تطبيق أدوات الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2015-2014م. -الحدود المكانية :محافظة خانيونس ،لصعوبة تطبيق أدوات الدراسة على كافة محافظات غزة.

 الحد المؤسسي :المدارس األساسية التابعة لو ازرة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية لالجئين فيمحافظة خانيونس.

 الحدود البشرية :معلمو الرياضيات للمرحلة األساسية في المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم ووكالةالغوث الدولية لالجئين في محافظة خانيونس ،ومشرفي الرياضيات في مديريات و ازرة التربية والتعليم ووكالة

الغوث في محافظة خانيونس.

مصطلحات الدراسة:

يعرف الباحث مصطلحات الدراسة إجرائياً على النحو التالي:

 األهداف الوجدانية  :وهي نوع من األهداف السلوكية تختص بالتغيرات في المشاعر من اتجاهات وميولوعادات وقيم وتقديرات نتيجة دراسة الرياضيات ،وكذلك العواطف الفردية والتذوق الجمالي ،ولها خمسة
مستويات مختلفة هي( :االستقبال ،واالستجابة ،والتقييم ،والتنظيم ،وتمثل القيمة) ،وسيتم االستفادة منها في
بناء محاور وفقرات االستبانة.
 التصور المقترح :هو مجموعة من األنشطة العالجية والطرق التعليمية الحديثة وطرق تقويمها التي سيتماقتراحها في ضوء نتائج الدراسة ،والتي من شأنها التركيز على توظيف األهداف الوجدانية بمستوياتها
الخمسة.

 -طلبة المرحلة األساسية :هم الطالب والطالبات الذين يتعلمون بنجاح من الصف الرابع حتى الصف

العاشر في مدارس و ازرة التربية والتعليم ،ومن الصف الرابع حتى الصف التاسع األساسي (وذلك لعدم وجود
لوزرة
الصف العاشر بمدارس الوكالة) ويتراوح أعمارهم من ( )16-9سنة ،والمسجلون في المدارس التابعة ا

التربية والتعليم ووكالة الغوث للعام الدراسي .2015-2014
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الفصـل الثاني
اإلطــار النــظري
احملور األول :الرياضيات
احملور الثاني :األهداف الوجدانية
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الفصــــــــل الثـــــــــاني
اإلطــار النظـــري
يتناول الباحث في هذا اإلطار جانباً نظرياً لموضوعات الد ارسة الحالية ،حيث سيتطرق في المحور

األول إلى الرياضيات من حيث طبيعتها ،وماهيتها وتعريفاتها ،التغيرات التي حدثت في طبيعة الرياضيات،
دور العرب في تطور الرياضيات ،من ثم أهمية تعلم الرياضيات ،صعوبات تعلم الرياضيات ،باإلضافة إلى

األهداف العامة لتدريس الرياضيات ،والتطرق إلى مفهوم األهداف السلوكية وأهميتها ومجاالتها ،ويختتم

الباحث المحور األول في تناول العالقة بين مجاالت األهداف السلوكية (المعرفية والوجدانية والنفسحركية).

ويعرض المحور الثاني من هذا اإلطار األهداف الوجدانية ،ويتناول ذلك من حيث مستوياتها في

التعليم (االستقبال ،واالستجابة ،والتقييم ،والتنظيم ،وتمثل القيمة) ،ومن ثم الصياغة اإلجرائية لألهداف
الوجدانية ،وتقويم األهداف الوجدانية ،وصعوبات تقويم األهداف الوجدانية ،وكيفية تقويم األهداف الوجدانية،
واستراتيجيات تحقيق (تكوين) األهداف الوجدانية في مجال الرياضيات ،ويختتم المحور بتناول المعوقات التي
تحول دون استخدام األهداف الوجدانية.

 1:1المحور األول :الرياضيات:
تحتل الرياضيات مكانه متميزة بين العلوم األخرى فهي ملكة العلوم وخادمتها ،وهي أُم العلوم الدنيوية

-كما يسميها البعض -ويعتبر علم الرياضيات من أعرق العلوم التي عرفتها البشرية ،والذي يحقق الرفاهية

والرخاء للبشرية ،إذ يعد األداة المباشرة التي مهدت الطريق لتطور الفكر البشري ،حيث أنها أسهمت في كافة

مجاالت ومناحي الحياة ،وغزت كافة فروع العلوم األخرى والحياة اليومية للناس فهي المساعد لإلنسان فمنذ
البداية وعند حاجة اإلنسان األول للعد اخترع الحساب وبعد ذلك اخترع الجبر لتسهيل العمليات الحسابية

واخترع الهندسة وحساب المثلثات أيضاً (أبوعربيان ،)16:2001،وأخذت الرياضيات بالتطور إلى أن وصلت

إلى ما هي عليه اليوم ،فالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم يفرض على المتعلمين استخدام
أقصى ما هو متاح من هذه التكنولوجيا من أجل تطوير التعليم.

لقد نشأت الرياضيات بقيام اإلنسان بقياس ما يشاهده من ظواهر الطبيعة بناء على فطرة و خاصية

في اإلنسان أال وهى اهتمامه بقياس كل ما حوله إلى جانب احتياجاته العملية (مرسي ،)15:1995،فهكذا
كان هناك ضرورة لقياس قسمة (الطعام) بين أفراد العائلة ،وقياس الوقت والفصول والمحاصيل الزراعية
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تقسيم األراضي وغنائم الحمالت الحربية والمحاسبة؛ للتمكن من اإلتجار إلى جانب علم المالحة بالنجوم في

السفر والترحال للتجارة واالستكشاف والقياسات الالزمة لتشييد األبنية والمدن.

للرياضيات استخدامات عديدة في مجال الحياة اليومية ،فهي تساعد على التعرف على مشكالت

األفراد ،وتسهم في وضع حلول لهذه المشكالت ،وهي طريقة للبحث تعتمد على المنطق والتفكير العقلي،
مستخدمة سرعة البديهة وسعة الخيال ودقة المالحظة ،وتساعد في تطوير القدرات العقلية من خالل المسائل
والمشكالت ،كما وتطور التفكير وحل المشكالت واإلبداع

(المالكي .)32:2008،

وللرياضيات دورها واسهامها المميز في ألوان الحياة المختلفة ،حيث لم تعد النظرة لعلم الرياضيات

كمجرد فرع من فروع العلوم الطبيعية فحسب ،بل ينظر إليها كأصل للعلوم األخرى فهي تستخدم في معظم
العلوم الطبيعية واإلنسانية (عطوان.)9:2005،

 2:1طبيعة الرياضيات:

الرياضيات من أكثر المواد الد ارسية أهمية وحيوية ألنها تعمل على صقل شخصية المتعلم وتدفعه لكي

يفكر ويتأمل بشكل منطقي لتخطي العقبات وحل المشكالت.

ويتمتع علم الرياضيات بجاذبية خاصة وسحر أخاذ وبريق مبهر فهو مادة إيقاظ الفكر وشحذ المواهب

وبناء العقول ،إن مادة الرياضيات هي مادة البناء في أبحاث الفضاء والفلك واألجهزة اإللكترونية التي دخلت

جميع مجاالت الحياة ،وتغلغلت بها وانتقلت بالناس من عالم إلى عالم آخر (أبو زينة.)22:2001،

تعد الرياضيات أساس المعرفة ،وعنصر أساسي في تطور مختلف العلوم سواء الطبيعية أو البيولوجية

أو االجتماعية أو الفنية ،وال يوجد مجال في هذا العصر أو في المستقبل المنظور ال يعتمد على الرياضيات،
فبالرياضيات شيدت المعابد واألهرامات في مصر وشيدت السفن واألسوار العظيمة في اليونان والصين

والهند ،وبالرياضيات ظهرت تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت من بعد ،وجدت السيارات وانطلقت صواريخ

الفضاء واألقمار الصناعية ،وأمكن فهم أشكال الذرات والكواكب ،وصنعت رقائق السيلكون ،وانطلق البث
الرقمي عبر الفضاء ،وتحققت انجازات طبية خيالية لم نكن نحلم بها)حسين.)17:2011 ،

لقد كانت الرياضيات ،وال تزال ،مناط الثقة واليقين عند معظم المفكرين بما تمتاز به من دقة وصرامة،

فأصبحت بمنهجها االستنباطي ،مثال يحتذى به لكل تفكير ضروري ،فلم تكن الرياضيات مصدر إغراء

للمفكرين فحسب ،بل ألنها مجال لبحث األخالق ،تدفع إليه حاجات اجتماعية ،واقتصادية ،أصبحت لها

استخدامات عديدة في مجال الحياة اليومية ،هذا يعني بالتأكيد وجود قوة خفية للرياضيات.

(الخزندار وآخرون)9:2007 ،
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والرياضيات ليست مجرد أداة تفيد الظواهر العلمية أو حل المسائل التطبيقية ،إنما هي نظام مستقل

ومتكامل من المعرفة تستخدم األنظمة التجريدية كنماذج تفسر بها بعض الظواهر الحسية في الهندسة

والطبيعة ،ولكن الرياضيات ليست موجودة في الطبيعة إال بوجود الرياضي الذي يبتكرها ويصنعها ،فاألفكار

الرياضية في العقل والفكر وما نراه في الواقع أمثلة واقعية لألفكار الرياضية وليس األفكار ذاتها.

(دياب)55:2001،

فقد أبرز التطور العلمي والتكنولوجي السريع مدى الدور الذي تلعبه الرياضيات في هذا التقدم ،بحيث

أصبحت الرياضيات جوهر كل العلوم ،وهذا ما أشار إليه) كالين  )Klinإذ يقول إن الرياضيات تعتبر جوهر
النظريات العلمية ،وأن بعض االكتشافات الجديدة مبنية كلياً على الرياضيات التي تعتبر األداة في توفير

الفهم لظواهر طبيعية معقدة (منصور.)2:2006 ،

فالرياضيات من أعظم ما حققته الروح اإلنسانية ألن قضاياها تعد قضايا ضرورية وصادقة صدقاً

مطلقاً ،ويقينية يقينا ال يمكننا حياله إال أن نسلم به ،وذلك دفع المتخصصين والعامة على حد سواء التسليم
بأن الرياضيات هي العلم الدقيق ،وبأنها المثال الذي ينبغي االهتداء واالحتذاء به في كل تفكير يقيني.

(مراد)113:2004،

وهي ملكة العلوم ،وخادمة العلوم ،فهي تمثل جسم المعرفة الذي يخدم محتواها عالم الطبيعة واالجتماع
والفلسفة والمنطق ،وهي ضرورية لد ارسة أي ظاهرة من الظواهر العلمية واالجتماعية واإلنسانية ،كما أنها

تكسب أية مادة لغة الدقة والصحة واإليجاز ،وبتطور الرياضيات تتطور أساليب د ارسة الظواهر الطبيعية
واإلنسانية (فرج اهلل.)45:2002،

وتعتبر الرياضيات طريقة للبحث تعتمد على المنطق والتفكير العقلي فهي علم من إبداع العقل

البشري ،وأبرز خاصية للرياضيات أنها مستخدمة لسرعة البديهة وسعة الخيال ودقة المالحظة.

)سيف)10:2004 ،

وتعد الرياضيات ميدان خصب للتدريب على أساليب التفكير السليمة من خالل المواقف المشكلة التي

تتطلب إدراك العالقات بين عناصرها والتخطيط لحلها إذ هذه النظرة لمادة الرياضيات تفرض على معلميها؛

ذلك ألنها إذا درست بنفس األسلوب التقليدي الذي صاحب مناهج الرياضيات التقليدية فإنها ال تقدم إال القليل
في بناء شخصية الطالب ،فهذه المادة بحاجة إلى مدخل جديد وأسلوب جديد.

(األسطل ،والرشيد )73:2004،

ومما سبق فإن الرياضيات تحتل مكاناً متمي اًز بين العلوم لكثرة تطبيقاتها العملية من جهة وألنها أكثر

هذه العلوم دقة ويقيناً واكتفا ًء ذاتياً واتصافاً بالعقلية الخالصة ،ويمكن النظر إلى الرياضيات على أنها:
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 علم األعداد والفراغ ،أو هي العلم المختص بالقياس والكميات والمقادير.

 وهي علم تجريدي من إبداع العقل البشري ويهتم بطرائق وأنماط التفكير.
 وهي لغة و وسيلة عالمية مكملة للغة الطبيعية.

 وهي تتعامل مع الحقائق الكمية والعالقات ،كما أنها تتعامل مع المسائل التي تتضمن الفراغ ( الفضاء)
واألشكال والصيغ والمعادالت المختلفة.

 وتعد الرياضيات تعبي اًر عن العقل البشري ،الذي يعكس القدرة العملية والقدرة التأملية والتعليل في
الوصول لحد الكمال في الناحية الجمالية(الصادق.)163:2001،

لذا فهي إحدى األسس المهمة لكل تعلم مستقبلي ،ففي أنماطها و مهارتها وقوانينها ومفاهيمها المتعددة

ما يؤثر في كل عملية التعليم ،وفي المجاالت الدراسية كافة ،بل وتؤثر في الحياة ككل.

(الحربي1420،ه)25:

ويرى الباحث أنه من المنطق أن يعي معلم الرياضيات طبيعتها ،ألن وعيه بطبيعة الرياضيات

ومعرفته بها يساعده في اختيار أنسب طرق التدريس.

 3:1ماهية الرياضيات وتعريفاتها:

الرياضيات علم تجريدي من إبداع العقل البشري وهي تهتم باألفكار والطرائق وأنماط التفكير ،من

أصعب األسئلة التي توجه إلى الرياضي أو المهتم بالرياضيات ماهية الرياضيات (أبو ناموس،)42:2003،
كما إنه من الضروري أن يعرف المعلم ماهية الرياضيات والتعريفات المختلفة لهذا العلم المتجدد وذلك ليكون

قادر ومتمكناً من اختيار الوسائل المناسبة واألنشطة لتدريسها وزرع االتجاهات االيجابية في نفوس الطلبة
اً
نحو هذا العلم.

وقد ذكر )الشنطاوي )15:2008،بعض مضمونات الرياضيات منها ما يلي:

 الرياضيات طرق في التفكير :فهي تزودنا باستراتيجيات لتنظيم وتحليل وتركيب البيانات أو المعلومات
كبيرة العدد وليس بالضرورة أن تكون عددية ،فالفرد المالك لقدر من المعرفة يستخدمها في مواجهة الكثير

من المواقف اليومية ،وال ننسى أن العالقة بين اللغة والتفكير عالقة تبادلية التأثير ،فنحن ال نستطيع
التفكير بدون لغة واللغة تنمو مع التفكير.

 الرياضيات هي د ارسة األنماط والعالقات :فاألطفال بحاجة ألن يدركوا األفكار المتكررة والعالقات بين
األفكار الرياضية ،وتشكل هذه العالقات واألفكار محاور الوحدة من خاللها يرتبط منهاج أي موضوع مع

المواضيع التي سبقته.
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كما أن هناك نوعين من الرياضيات أو فرعين رئيسيين هما )السلطاني:)10:2002 ،

 الرياضيات البحتة :وهي الرياضيات التي تقتصر نفسها علي استدالل صيغة معينة من صيغة أخرى،
وهكذا حتى تنتهي السلسلة إلى مسلمات نفرضها في البداية ،كالتعريف والبديهية التي ال تحتاج إلى برهان
ولذلك فالرياضيات البحتة ال يهمها صدق القضية الرياضية على الواقع أم ال.
 الرياضيات التطبيقية :وهي الرياضيات المتعلقة بد ارسة العالم الفيزيقي والبيولوجي أي استخدام المبادئ
الرياضية كأدوات في مجال الكيمياء والفيزياء وعلم الحياة والد ارسات االجتماعية.
قد تختلف النظرة إلى الرياضيات باختالف الفرد واهتماماته وحاجاته ومدى تطبيقه لها ،واستخدامها
في حياته ومجال عمله ،فنجد أن الرياضيين يرون أنها عبارة عن هيكل متكامل متناسق ومتسلسل من
المعرفة الرياضية يقدم نماذج مجردة تفسر بعض الظواهر الطبيعية الملموسة وغير الملموسة.

(العكة) 28:2004،
ويعرف (السلطاني )9:2002،الرياضيات بأنها :العلم الذي يبحث عن الصفر دائما ،العلم الذي نبحث

فيه عن الالنهائيات ،علم دراسة األنظمة التجريدية.

وتعرفها المشهراوي ( )26:2003بأنها بناء استداللي تساعد على تنظيم وتطوير أساليب التفكير العلمي

كما توظف كأداة لفهم البيئة المحيطة والتعامل معها.

والرياضيات علم الدراسة المنطقية لكم األشياء وكيفها وترابطها ،كما أنه علم الدراسة المجردة البحتة

الرياضية(أبو أسعد.)15:2010،
التسلسلية للقضايا واألنظمة ّ

ويعرفها عفانة ( )4:1996بأنها التجريد من القيود والمحسوسات واالتجاه نحو التجريد ،والعمل على

انطالق الفكر الرياضي منشأ النظريات الحديثة.

ويرى بعض الرياضيين أن الرياضيات هي الدراسة المنطقية للشكل والتنظيم والكم ،وذلك حتى يشمل

التعريف موضوعات أكثر تجريداً وعمقاً ،مثل :التوبولجي ،الذي يبحث في دراسة خواص الفراغات بعيدا عن

هيئة أشكالها ومقاييس أبعادها  ،والرياضيات علم من إبداع العقل البشري ،والرياضيون فنانون مادتهم العقل،
ونتاجهم مجموعة من األفكار ،والرياضيات فوق ذلك لغة مفيدة في التعبير الرمزي  ،وأبرز خاصية

للرياضيات أنها طريقة للبحث ،تعتمد على المنطق والتفكير العقلي ،مستخدمة سرعة البديهة وسرعة الخيال
ودقة المالحظة (أبو عمرة.)15:2007،

وعرفها(عقيالن )11:2000،بأنها طريقة ونمط في التفكير ،فهي تنظم البرهان المنطقي وتقرر نسبة
احتمال صحة فرضية أو قضية ما.
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مما سبق فإن الرياضيات علم تجريدي من إبداع العقل البشري ،فالرياضيون فنانون مادتهم العقل
ونتاجهم مجموعة من األفكار ،وأهم خاصية للرياضيات أنها طريقة للبحث تعتمد على المنطق والتفكير
العقلي ،مستخدمة سرعة البديهة وسعة الخيال ودقة المالحظة .أي أنه مهما اختلفت وتباينت تعريفات
الرياضيات إال أنها جميعها تتفق في أنها علم راقي ومن أعظم العلوم اإلنسانية التي توصلت لها البشرية،
مفكر مبدعاً مكتشفاً للعلوم األخرى ،وهي ملكة العلوم بال منازع.
أثرت في تفكير اإلنسان وجعلت منه
اً

 4:1التغيرات التي حدثت في طبيعة الرياضيات:

الرياضيات كانت في الماضي أداة لعلماء الطبيعيات أما اليوم فنرى الرياضيات تغزو فروع العلوم

الطبيعية واإلنسانية ،وتلعب دو اًر كبي اًر في نظرية االحتماالت والعلوم االلكترونية وعلوم الحاسوب وغيرها،
ويقول البرفسور"ستون" أن التغير الذي حصل في الرياضيات تضمن تحررها من العالم الفيزيائي وهي مستقلة
تماما عن العالم المادي (عقيالن.)11:2000 ،

يلخص عبيد وآخرون( )21:2000أهم التغيرات التي حدثت في طبيعة الرياضيات فيما يلي:

 كانت الرياضيات تستخدم رمو اًز ولغة معينة لكل فرع من فروعها ثم أصبحت تستخدم لغة موحدة هي
لغة المجموعات.

 كانت الرياضيات تستخدم التعميم والتجريد في نطاق محدود ثم أصبحت تستخدمه على نطاق واسع.
 كانت الرياضيات ال تستخدم قواعد المنطق الصوري في المعالجة الرياضية.

 كانت المعارف الرياضية صادقة صدقاً مطلقاً ثم أصبح هدفها نسبي لتعدد األنظمة الرياضية.

 كانت الرياضيات تستخدم األسلوب االستداللي في الهندسة فقط ثم أصبحت تستخدمه في كافة فروعها.
إن تطور الرياضيات جعل منها ضرورة من ضروريات عصر ثورة المعلومات ،حيث تنوعت المهارات

والمعارف بعد أن تداخلت الرياضيات في جميع العلوم الطبيعية وحتى العلوم اإلنسانية ،فلوال الدقة واإلبداع

في الرياضيات وكفاءتها الهائلة لم تصل العلوم إلى ما وصلت إليه اآلن (.) Kulm, & others,2000:21
إن الرياضيات المعاصرة دخلت المناهج الدراسية الجديدة فجعلتها عصرية تالئم التطور المعاصر من

المنظور التربوي ،فالرياضيات المعاصرة ليست فقط مادة تصاغ بلغة جديدة ذات مصطلحات حديثة أو
موضوعات جديدة في الرياضيات بل إن مفهومها يشمل تطور األهداف والمحتوى وطريقة التدريس أيضاً في
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كل متكامل يؤثر بعضه في البعض اآلخر ويتأثر به؛ ولهذا فان تناول الجديد بنفس األسلوب القديم وبنفس

النظرة واألهداف يفقد الجديد قيمته ويقلل من أثره (عقيالن.)23:2000،

وقد كانت ردود الفعل للرياضيات الحديثة سلبية من حيث انخفاض مستويات تحصيل الطالب

للمهارات األساسية ،إال أنه كان لها دور في اهتمام المعلمين وأساتذة الجامعات لتطور الفكر الرياضي وما
يستحدث من مفاهيم وموضوعات ولغة رياضية متجددة (الشطناوي ،والعبيدي.)11:2006 ،

مما سبق يتضح ،أنه أصبح ينظر للرياضيات على أنها نظام متكامل ،يستخدم لغة موحدة ،هي لغة

المجموعات وأصبحت فروع الرياضيات مرتبطة ببعضها البعض.

 5:1دور العرب في تطور الرياضيات:
تحتل العلوم الرياضية مرك ًاز مهماً في حضارتنا اإلسالمية ،حيث اهتم بها المسلمون اهتماماً واضحاً،

ويظهر ذلك من خالل النظريات واألفكار الرياضية المتطورة التي قدمها المسلمون  ،نعم فقد كان للمسلمين

اليد الطولى والفضل األكبر في تطور العلوم الرئيسية ،وعلى رأسها الرياضيات ،بكل علومها المعقدة ،ومنها
الجبر ،الهندسة ،الحساب واإلحصاء وغيرها من العلوم الرياضية المعقدة ،وكان علماء المسلمين من أهل

الرياضيات أعالماً أمثال :الخوارزمي ،الكندي ،الطوسي ،البيروني ،وغيرهم الكثير(الصادق.)164:2001،

إن االهتمام بعلم الرياضيات يعد مؤش اًر لتطور الحضارة حيث تدخل النظريات والمفاهيم والمهارات

كعنصر فاعل ومهم وأساسي في مختلف التطبيقات العلمية والعملية في مجاالت هامة كالفلك والفيزياء

والعمارة والهندسة والكيمياء وغيرها ،لقد اهتم علماء العرب المسلمين بعلوم الرياضيات وأولوها عناية خاصة
وقدموا في هذا المجال إنتاجا خصبا دفع عجلة التطور الذي تشهده حضارة اليوم( .شعت.)17:2013،

وقد ذكرت بعض األعمال التي تبين الدور المتميز لعلماء العرب في الرياضيات وهي

(كساب:)40:2009،

 ثابت بن قرة من مشاهير الرياضيين العرب المسلمين في القرن التاسع الميالدي أوجد قاعدة في إيجاد

أزواج من األعداد المتحابة وهما العددان اللذان يكون مجموع قواسم أحدهما غير العدد نفسه يساوي اآلخر
مثل.284،220 :

 غياث الدين الكاشي ينسب له اختراع الكسور العشرية عندما تعرف على العدد غير النسبي ن وذلك في
كتاب الرسالة المحيطية.

 ابتكر العلماء العرب المسلمون طريقة الشبكة لضرب األعداد مثل العالم بهاء الدين اآلمدي.
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 اهتم الرياضيون العرب المسلمون بالتمثيل البصري للمشكالت الرياضية وذلك عن طريق إحداث ت اربط
بين الجبر والهندسة.

 أطلق الخوارزمي اسم األصم لإلشارة إلى العدد الذي ال جدر له سنة  835م.

هناك أيضا بعض األعمال التي تبين دور العرب في تطور الرياضيات (عقيالن:)20:2000،

 هذب العرب النظام العددي العشري الذي وضعه الهنود و وضعوه بالصورة المستعملة في عصرنا.

 وضعوا أسس الجبر وجعلوه منفصال عن الحساب وكذلك بالنسبة لحساب المثلثات جعلوه منفصال عن
الفلك.

 وضع العرب العالمة العشرية وينسب اختراع الكسور العشرية إلى غياث الدين الكاش)745ه).
 عرفوا المتواليات الحسابية والهندسية وذكروا قوانين خاصة لمجموعها.

 لهم دور كبير في إرساء علم الجبر ويعتبر الخوارزمي من استخدم لفظ الجبر ووضع أصوله في كتابة
"الجبر والمقابلة".

 بحث العرب في نظرية ذات الحدين وقد أوجد عمر الخيام مفكوكها عندما يكون األس ()2،6،5،4،3
بواسطة قانون خاص إكتشفه.

 مهد العرب الختراع اللوغاريتمات عن طريق ابن يونس و ابن حمزة.

 6:1أهمية تعلم الرياضيات:
تنبع أهمية علم الرياضيات كونه العلم الذي ال غنى عنه ألي فرد مهما كانت ثقافته حيث تشغل حي اًز

هاماً في الحياة ،وبرزت أهمية الرياضيات فيما حدده المجلس القومي لمعلمي الرياضيات( )NCTMفي

العديد من الوثائق التي صدرت عنه ،عدة أهداف أساسية لتعلم الرياضيات تمكن الطلبة من توظيف ما
تعلموه في مواجهة التحديات المختلفة (الدسوقي ،)8:2011،منها:

 تنمية قدرة الطلبة على توظيف معارفهم لحل مشكالتهم حول الخبرات المعرفية المتباينة.
 تنمية قدرة الطلبة على استخدام لغة الرياضيات في تواصل األفكار.
 تنمية قدرة الطلبة على التحليل واالستدالل الرياضي.

 تنمية إدراك طبيعة الرياضيات ومدى نفعيتها والميل نحوها لدى الطلبة.
 تنمية القدرة على توظيف المعرفة في صياغة وحل المشكالت المألوفة وغير المألوفة.

وذكر حسين( )18:2011أن الرياضيات نالت مكانة أساسية في مختلف المراحل التعليمية وبين كافة

المقررات الد ارسية ،فتعلم الرياضيات يسهم في تنمية القدرات العقلية للمتعلمين ،ويكسبهم مهارات رياضية
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عديدة الزمة للمواد األخرى ،باإلضافة لما لها من تطبيقات مباشرة في الحياة اليومية ،لذلك كانت أهمية تعلم

وتعليم الرياضيات في المراحل المختلفة واالهتمام بكيفية تعليم و تعلم الفرد ،وكيفية إتقانه الستخدام المهارات
الرياضية في حياته اليومية.

دور
اشترك مع حسين في أهمية تعلم الرياضيات كل من حمزة والبالونة ( )21:2010في أن لها اً

أساسياً في أنشطة الحياة ومشكالتها المختلفة ،فال يمكن ألي فرد أن يستغني عن الرياضيات ،ألنها ضرورية
لتلبية متطلبات الحياة األساسية ،وتتدخل الرياضيات في تفاصيل حياتنا اليومية.

كما ويرى العمري ( )2:2007أن الرياضيات إحدى المواد الد ارسية التي تحتوي على كثير من

المفاهيم الحديثة المتنامية وبذلك يعتمد عليها المجتمع تطوي اًر وتحديثاً لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي

ولتفسير الظواهر المستحدثة ،للرياضيات كمادة د ارسية مكانة بارزة بين المناهج ،فهي إحدى المواد الرئيسة
في مناهج وب ارمج التعليم العام في معظم األنظمة التعليمية الحديثة ،حيث يذكر أن الرياضيات تشكل في

حدود ( )% 20تقريباً من أي برنامج تربوي تعليمي بالنسبة للمواد األخرى ،مما يجعل البحث عن جدوى
مساهمتها في تحقيق أهداف أي برنامج تربوي تعليمي أم اًر في غاية األهمية.

وقد أشار الصادق ( )167:2001أنه من أهداف تعلم الرياضيات أنها تساعد في تطوير وتنمية العديد

من السمات العقلية مثل :قوة التفكير واالستدالل والبرهان ،االستقراء ،االستنباط ،اإلبداع وأصالة التفكير،
التخيل ،التعميم واالكتشاف....إلخ ،تحتوي الرياضيات على تحدي فكري ،وهذا يعد تمريناً جيداً للعقل.

الرياضيات هي دعامة الحياة المنظمة ليومنا الحاضر ،بدون األعداد والدالئل الرياضية ،فإننا لن

نستطيع أن نحسم مسائل عديدة في حياتنا اليومية ،حيث إن الرياضيات ضرورية في التخطيط الطويل
للحياة ،أيضا التخطيط اليومي ألي فرد ،كالتقريب الرياضي ضروري ألي عملية ،فإذا أراد أي شخص أن

يبلغ العلو في حياته ،فيجب أن ال يفشل في االقتناع بدور الرياضيات في حياته (األمين.)169:2001،

كما ويرى عقيالن ( )2:2000إن الرياضيات من وجهة نظر كثير من المربين والمهتمين بتعليمها هي

أداة مهمة لتنظيم األفكار وفهم المحيط الذي نعيش فيه ،وهذا الرياضي "موريس كالين" يرى أنها موضوع

يساعد الفرد على فهم البيئة المحيطة والسيطرة عليها.

يرى المربون أن الهدف من تعلم مادة الرياضيات ليس فقط تنمية مهارة إجراء العمليات الرياضية ،وحل

مسائل مجردة فقط ال تمت بصلة للواقع كما كانت النظرة التقليدية لها ،وانما يهدف تعليمها أيضاً إلى إكساب

الطلبة أساليب التفكير الصحيح ،بما ينمي قد ارتهم على حل ما يواجههم في بيئتهم من مشكالت في حاضرهم

أو مستقبلهم (دياب.)8:2000،
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وتنبع أهمية الرياضيات في مناهج م ارحل التعليم المختلفة من خالل نظريتين متكاملتين للرياضيات

هما(كساب:)11:2009،

األولى :تنظر ل لرياضيات على أنها أداة لالستخدام والتطبيق تعين الفرد على قضاء حاجاته وتسيير أموره في
الحياة ،فهناك مهارات رياضية يحتاجها الفرد لتنظيم أمور حياته ،واالعتناء بشؤونه الخاصة ،كما أن هناك

مهارات يحتاجها الفرد ليعيش ضمن مجتمع يتفاعل مع مؤشراته الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ويتطلب

ذلك مستوى معقوالً من المعرفة الرياضية التي تمكن الفرد من أن يكون متفتح العقل ،ناقداً فاعالً ومشاركاً في
مجتمعه.

الثانية :تنظر للرياضيات على أنها نظام معرفي له بنيته وتنظيمه المستقبلي ،والرياضيات كنظام معرفي له
بنية هيكلية تساعد الفرد على تنمية التفكير الناقد ،وتسهم في بناء شخصيته وقدرته على اإلبداع من خالل
إتاحة الفرصة له الكتساب الخبرة بالعمل في الرياضيات.

وعليه يرى أبو زينة ( )41:2007و )2000:311( Nisscmأن من نتائج تعلم الرياضيات أن يكون

قادر على:
الطالب اً

 تنمية مهارته في إجراء الحسابات باستخدام وسائل متنوعة ،وأن يصاحب هذه المهارة الدقة والفهم
والفعالية.

 أن يكون الطالب قاد اًر على اكتساب اتجاهات علمية في تفكيره لمواجهة المشكالت واختيار الحلول
المناسبة لها.

 تنمية مقدرته واستعداداته للتعلم الذاتي.
 اكتساب المعرفة الرياضية والمعلومات والمهارات الضرورية لد ارسة العلوم وفروع المعرفة األخرى.
 تنمية تذوقه للجمال والتناسق في األشكال الهندسية والبنية الرياضية.

 تنمية قدرته على التفكير المنطقي والبرهان الرياضي ،واستخدام ذلك في فهم المشكالت وحلها.
ورغم هذه األهمية للرياضيات ومالها من دور إال أن كثير من الناس يرون الرياضيات شبحاً مخيفاً

وأنها غابة من األشياء المعقدة ،لذا فهي بحاجة إلى ثوب جديد غير الثوب التقليدي الذي يعزف عنها

الطالب ،وفي نظرة إلى الواقع ،نرى أن تعلم الرياضيات يواجه اتجاهات سلبية وعزوفاً وتدنيا في التحصيل
وقصو اًر في نقل المعرفة ،وقد تكون األسباب عديدة ومختلفة ،وليس الهدف هنا التحقيق في جميع األسباب
ومعالجتها ،ولكن من بين األسباب يكمن سبب مهم ومؤثر :ما لم يشعر المتعلم بحاجة واقعية لما يتعلم ،وما
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لم تدرس المادة في سياقات واقعية ،وما لم يستطع الطالب رؤية الرياضيات داخل النسيج العلمي الحياتي

الكامل الذي يصنع رداء الحياة ،لن تحقق الرياضيات أهمية في تعلمها (األسطل.)24:2010،

ويرى الباحث أن تعلم الرياضيات هو أساس لكافة العلوم ،فهي من المواد األكثر ارتباطاً بالحياة،

وتطوير التفكير فتساعد على التحليل وتنظيم األفكار ،فلها من األهمية الكبيرة في كافة مناحي الحياة والتي ال
يمكن حصر أهميتها القصوى.

 7:1صعوبات تعلم الرياضيات:
تعد صعوبات تعلم الرياضيات لدى الطلبة مشكلة عالمية ،ال تستثنى دوالً بعينها ،وتعتمد هذه المشكلة

لتشمل كافة المستويات الدراسية ،سواء أكانت في مراحل التعليم العام لتصل إلى مراحل التعليم الجامعي ،بل

يمتد تأثيرها إلى حياة الفرد اليومية والمهنية.

ومفهوم الرياضيات هو مفهوم أشمل وأعم من مفهوم الحساب  ،Arithmeticفالرياضيات دراسة البنية

الكلية لألعداد وعالقاتها ،أما الحساب فيشير إلى إجراء العمليات الحسابية (.)Nancy,2000

وقد جهر المربون والمختصون وأولياء األمور والطالب في مختلف أنحاء العالم بالشكوى من مادة

الرياضيات ،حيث تعتبر من أكثر المواد التي يخافها الطالب ويشعرون بصعوبة كبيرة في تعلمها.

(عفانة وآخرون)283:2007،

حيث تعتبر الرياضيات من أصعب المواد الد ارسية تعلماً وتعليماً وذلك لما تتصف به من تجريد

المفاهيم والعالقات ،فكثير من المفاهيم والعالقات والمهارات الرياضية أشياء مجردة بعيدة عن الملموس وان

كنا نحن كمعلمين نحاول في المراحل األولى من التعليم أن نقرب هذه المجردات إلى ذهن المتعلم بمحاولتنا
إيجاد نماذج ملموسة في العالم المادي من بيئة المتعلم ،وعامل آخر يزيد من درجة صعوبة هذه المادة هو
التسلسل المنطقي الذي به المفاهيم الثانوية البد من تعليمها من أن تقدم لها بمفاهيم ابتدائية يبني عليها التعلم

الحالي والالحق(أبوعمرة.)17:2007،

ومن األمور التي تزيد صعوبة تعلم وتعليم الرياضيات االختالف في القدرات ومستويات اإلدراك لدى

المتعلمين حيث يختلف األطفال في سرعة تعلمهم وفهمهم لنقس الموضوع ،فمنهم من يحتاج لدرس واحد في
فهمه ومنهم من يحتاج لدروس مما يزيد تعقيد الموقف أمام المعلم حيث يتطلب رسم خطط تدريسية مختلفة

لتالئم القدرات المختلفة في نفس الفصل (أبو العجين.)3:2011،

وقد أكد ذلك زولتان ""  " Zoltanحيث يقول :هناك أعداد كبيرة من الطلبة يكرهون مادة الرياضيات،

كما هناك الكثير ممن يجدون صعوبة بالغة في تعلم الرياضيات فيما هو بسيط للغاية(أبو ملوح.)89:2002،
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كما يرى الثابت ( )90:2000أن الخوف من الرياضيات أصبح منتش اًر اآلن بشكل أوسع من ذي قبل

بين الطلبة ،وأن نسبة كبيرة من الطلبة ال يحبون الرياضيات ،وال يتحمسون لد ارستها ،بل ويكرهونها ،ويمكن
مالحظة ذلك من خالل الشعور الذي يبديه هؤالء الطلبة حينما يواجهون مشكلة حسابية أو رياضية بسيطة.

وقد يرجع هذا إلى طبيعة الرياضيات التجريدية والتركيبية ،أي تبدأ بالسهل البسيط الملموس ،وتتطور

حتى تصل إلى الصعب المجرد " فمن مجموعة المسلمات تشتق النتائج والنظريات عن طريق السير
بخطوات استداللية تحكمها قوانين المنطق" (الجراح.)15:2005،

وهناك شبه اتفاق بين هذه الصعوبات ،والتي تكمن في طبيعة المادة الرمزية ،وبعدها عن الواقع

الوظيفي في حياة الطلبة ،وفي هذا ما بينته دراسة الحربي ( )2003أن الرياضيات التجريدية هي أحد أسباب
عزوف طالب المرحلة الثانوية عن دراستها ،وأضافت أن الرياضيات علم تراكمي تتطلب دراستها المعلومات

السابقة ،وبالتالي المتابعة واالستم اررية؛ مما يؤدي إلى قصور ملحوظ في عملية التتابع األفقي والرأسي عند

دراسة المفاهيم والحقائق والمهارات األساسية.

باإلضافة إلى ما سبق يرى فرج اهلل ( )38:2002أن أحد صعوبات تعلم الرياضيات يعود إلى جفاف

طريقة التدريس التي تعتمد على التلقين واعطاء القواعد والقوانين دون التركيز على إعطاء الفرصة للطالب
للتأمل والبحث واالستقصاء واكتشاف القواعد بنفسه ،واقتصار معظم المعلمين في تدريسهم على التدريبات

الموجودة في الكتاب المقرر ،وعدم إثرائهم المنهاج بمواد تعليمية تساعد على تنمية القدرات الفكرية واإلبداعية
للطالب.

يتضح مما سبق أنه ألهمية الرياضيات تفرض على كافة المسؤولين تقليل صعوبات تعلمها كونها
أصبحت تعيش مع الفرد لتساعده في تنظيم أمور حياته ومعامالته بشكل أفضل؛ لذلك فهي من المواد

األساسية في كافة مراحل التعليم؛ لذا ال بد من الوقوف على صعوبات تعلم الرياضيات لدى الطلبة في

محاولة جادة لمعالجتها ،وقد حددت عوامل ضعف تعلم الرياضيات في ثالث مجموعات هي:
 1:7:1مجموعة من العوامل المتعلقة بالنظام التعليمي:

يعطي النظام التعليمي اهتماماً بالغاً ومتعاظماً للمستوى التحصيلي ،بغض النظر عن استعدادات

الطالب وقدراتهم العقلية المتمايزة ،وقد أفرز هذا النظام مجموعة من الظواهر التربوية من هذه الظواهر
نذكر:

 ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية وما يترتب عليها من آثار مدمرة على ٍ
كل من الفرد والمجتمع.

 ظاهرة تقلص وانحسار فاعلية العملية التعليمية داخل المدرسة واالنتقال بها من المدرسة إلى المنزل.
20

 ظاهرة تبني النظام التعليمي لفكرة نماذج األسئلة واالمتحانات التي يتقيد بها واضعو االمتحانات من
ناحية ،ويقتدي بها الطالب في د ارسته من ناحية أخرى.

 ظاهرة عدم التعامل مع النشاط العقلي والمعرفي للطالب في مستوياته المعرفية العليا ،وعدم استثارته
عقلياً ومعرفياً (الزيات.)564:1998،

 2:7:1مجموعة من العوامل المتعلقة بالطالب:
 ضعف اكتساب الطالب اكتساباً راسخاً للمفاهيم والعالقات والقوانين الرياضية األساسية.

 عدم اهتمام الطالب بممارسة التدريب المبكر النشط للخبرات واألنشطة العقلية الرياضية.

 ضعف قدرة الطالب على التمثيل المعرفي للمعلومات الرياضية ،مما يؤدي إلى عدم قدرة الطالب على

فهم المشكالت الرياضية التي ترتبط ارتباطاً منطقياً ومعرفياً بالصياغات اللفظية لها ،ولذا يوجد ارتباطاً قوياً
بين صعوبات الفهم الق ارئي وصعوبات تعلم الرياضيات (العكه.)17:2004،

 3:7:1مجموعة من العوامل المتعلقة بالسياق النفسي واالجتماعي السائد:

وفي السياق النفسي االجتماعي فقد ذكر عفانة وآخرون ( )285:2007أسباب في هذا السياق قد
تسبب عدم قدرة الطالب في تحقيق الهدف من تعلم الرياضيات منها:

 الضعف في امتالك الطالب لبعض المتطلبات األساسية الالزمة لتعلم الرياضيات.

 ضعف الطالب في مهارات القراءة الرياضية وبالتالي عدم القدرة على فهم التمارين أو لغة المسألة.
 عدم قدرة الطالب على ربط هذه المادة بالحياة العملية.
 عدم شعور الطالب بفائدة تعلم الرياضيات.

 قلة تركيز المعلم على األساسيات الالزمة لتعلم الموضوعات الجديدة.
 عدم تمكن بعض المعلمين من المادة الد ارسية.

 عدم إعطاء الطلبة فرصة كافية لحل التمارين في الفصل.
 استخدام الطريقة التقليدية في عرض الموضوعات وحل التمارين وعدم إشراك الطلبة في المناقشة والحل.
 عدم اهتمام المعلم بم ارعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
 قلة متابعة المعلم للواجبات البيتية المعطاة للطلبة.
وتشترك دائرة التربية والتعليم و وكالة الغوث مع ما تقدم ذكره من أسباب تجعل الطالب يخفق في

تحقيق الهدف من تعلم الرياضيات ،من هذه األسباب(دائرة التربية والتعليم وكالة الغوث الدولية:)4:1999،
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 عدم قدرة الطلبة على فهم المسألة الرياضية من خالل تحديد معطياتها والمطلوب منها ،وترجمة الجمل
الكالمية إلى رموز وعبارات رياضية يسهل التعامل معها.

 عدم تمكن الطلبة من المهارات الرياضية األساسية.

 عدم توفير فرصة التدريب للطالب على المهارات والعمليات الرياضية.
 عدم امتالك المعلم للكفايات التعليمية المطلوبة منه.

الرياضيات من المواد الجافة والمعقدة ،فهي تتكلم بلغة الرموز والقوانين والنظريات ،يصعب على

الطلبة فهمها ،لذلك يجب أن يكون منهاج الرياضيات مدعماً قدر اإلمكان بتوضيحات ،وأشكال تعمل على
تبسيط المعلومة ،واثارة الدافعية نحو تعلم الرياضيات.

ويشير عقيالن ( )43:2000إلى المآخذ اآلتية على الرياضيات في المناهج الدراسية والتي قد تكون

سبباً في القصور بتعلم الرياضيات:

 ظهور الحقائق والمفاهيم والقواعد بشكل منفصل عن بعضها البعض.
 عدم م ارعاة الدقة في التعبير.

 احتواء المناهج على مواضيع فقدت قيمتها.
 افتقار المناهج و الكتب عنصر الدافعية والتشويق.

 افتقار المناهج إلى تعليم مهارات التفكير وخاصة العليا منها.
 افتقار المناهج إلى أساليب تعلم الرياضيات للمبدعين.
بناء ما سبق ،فقد كان االهتمام في وضع مقترحات الحلول وخطط العالج لتلك المشكلة ،وقد عدد

األسطل ( )22:2010بعض تلك المقترحات في النقاط التالية:

 .1متابعة مستمرة للطالب في كل حصة ،والتأكد من فهم أساسيات الرياضيات.

 .2التركيز على المتطلبات األساسية الالزمة لتعلم المواضيع الجديدة ،وذلك في بداية كل حصة حسب

لزومها للموضوع الذي سيتم تعليمه في تلك الحصة.

 .3االجتماع مع أولياء أمور الطلبة لبحث المشاكل التي قد يواجهونها أثناء تدريس أوالدهم الرياضيات.

 .4تحليل اختبارات الرياضيات أوالً بأول للتعرف على نقاط القوة و الضعف وذلك لمعالجة نقاط الضعف.
 .5تكثيف التنويع في الوسائل التعليمية و خاصة في تدريس الهندسة.
 .6تعزيز مشاركات الطلبة وذلك لتقوية االتجاه نحو الرياضيات.
 .7م ارعاة الفروق الفردية بين الطلبة.
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 .8إجراء د ارسة ميدانية من وقت آلخر مع معلمي الرياضيات وذلك للتباحث في المشاكل المتكررة ووضع

خطة عالجية لها.

 .9توفير دورة تدريبية للمعلمين بكيفية استخدام الطرق الحديثة في التدريس للرياضيات.

 .10تطوير العالقة بين المعلم والطالب.

 .11محاولة اإلكثار من ربط موضوعات الرياضيات بالحياة العملية للتخلص من الشعور بجفاف هذه
الموضوعات ،وذلك بضرب أمثلة عملية من بيئة وحياة الطلبة.

 .12ضرورة إعطاء الطلبة فرصة للتفكير في حل األسئلة في الفصل وعدم إهمال الواجبات البيتية مع
متابعتها.

 .13يجب أن يكون تناول الرياضيات من خالل منظومة مت اربطة منطقياً وعلمياً وتطبيقياً وتراكمياً أكثر
من مجرد عرض مجموعة من الموضوعات التي تفتقر إلى الت اربط سواء األفقي أو ال أرسي.

 .14ضرورة اهتمام المعلم بالتقويم المستمر وعدم اقتصار التقويم على االختبارات ومناقشة الطلبة في

أخطائهم ،وذلك لالستفادة من نتائج التقويم في تحسين أداء الطلبة.

 .15زيادة االهتمام بالكتاب المدرسي الخاص بالرياضيات يجب أن يكون مدعماً باألشكال التوضيحية
والرسومات ،تنويع األمثلة والتمرينات بما يتناسب مع مستويات الطلبة لتحقق م ارعاة الفروق الفردية.

 .16تفعيل دورات تدريبية مستمرة للمعلمين على رأس العمل في طرائق التدريس الحديثة واستخدم كافة

األهداف التعليمية وخاصة الوجدانية للترغيب بعلم الرياضيات.

يتضح مما سبق أن أحد المضامين األساسية في تدريس الرياضيات تنمية االتجاهات اإليجابية

نحوها ،وتنمية الميول ،واالستمتاع بتعلمها ،واالحساس بأهميتها خاصة في تكوين مهارات عقلية واج ارئية،
وعليه فإن معلم الرياضيات البد وأن يسعى لتدريس مادة الرياضيات بصورة جيدة ،بل ومتميزة عندما يتفاعل

عقل ووجدان الطالب ليتكامال في حب التعلم ورغبة في التعمق والدافعية للتميز.

 8:1األهداف العامة لتدريس مادة الرياضيات:

يتم في ضوئها – ضوء األهداف-
كل مادة تعليمية يجب أن يكون لها أهداف واضحة ومحددةّ ،
اختيار ٍ
كل من  :المحتوى ،الطرق واالستراتيجيات التدريسية واألنشطة التعليمية ،أساليب التقويم وأدواته.

وبالنسبة للرياضيات كمادة تعليمية ،فقد حدد الخبراء والمتخصصون في تعليم الرياضيات وتعلّمها عدداً

من األهداف العامة لتدريس الرياضيات ،منها (عبيد:)78:2004،
 تزويد الطلبة بالمعرفة الرياضية الالزمة إلعدادهم للحياة.
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 تمكين الطلبة من فهم أساسيات مادة الرياضيات (المفاهيم ،التعميمات ،األنماط ،التركيبات،
البراهين.)...،
 إكساب الطلبة أساليب التفكير السليمة (التفكير االستنباطي ،التفكير االستقرائي،

التفكير التأملي،

التفكير التجريدي ،التفكير العلمي ،التفكير الناقد ،التفكير اإلبداعي.)....،
 األلفة بالرياضيات باعتبارها وسيلة اتصال لألفكار والمعلومات المختلفة.
 تنمية المهارات الرياضية لدى الطلبة ،ومنها :مهارة إجراء العمليات الرياضية ،المهارة في القياس،
المهارة في استخدام األدوات الهندسية ،المهارة في حل المشكالت.
 إكساب الطلبة اتجاهات إيجابية ،وتوجيه ميولهم نحو الرياضيات ،وتكوين عادات مرغوب فيها ،كالدقة،
التنظيم ،الترتيب ،الثقة بالنفس ،الموضوعية ،التعاون...،
وتذوق النواحي الجمالية والفنية في الرياضيات.
 تقدير ّ
 فهم الرياضيات على أنها مجال معرفي وفكر بشري إنساني دائم النمو.
تطور الفكر
تعرف دور الرياضيات في
ّ 
التطور الحضاري للبشرية ،وتقدير جهود علماء الرياضيات في ّ
ّ
الرياضي.
 اكتساب بعض المه ارات العملية مثل استخدام األدوات الهندسية ومهارات القياس واإلنشاءات العملية
وتشغيل بعض األجهزة واآلالت.
ولقد

جاءت

األهداف

العامة

لتدريس

الرياضيات

كما

أوضحها(الشهراني،)60:2010،

(شبير )24:2011،حسب ما اشتملت عليه " خطة المنهاج الفلسطيني األول " فيما يلي:
 -1اكتساب معارف ومهارات أساسية في فروع الرياضيات.

 -2اكتساب معارف رياضية كافية لمتابعة دراسته المستقبلية.

 -3اكتساب معارف ومهارات تساعد اإلنسان في احتياجاته في الحياة العملية وتنمية المجتمع وتشمل:
 -تطوير الحس العددي والقدرة على إجراء الحسابات بوسائل مختلفة وفهم أهمية النتائج.

 اكتساب معارف ومهارات تساعد اإلنسان في احتياجاته في حياته العامة ،وتفهم بيئته الماديةواالجتماعية ،وتواصله مع المجتمع.

 -4اكتساب معرفة رياضية ضرورية لفهم أنظمة معرفية أخرى مثل العلوم والتكنولوجيا.
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 -5تعرف الطبيعة البنيوية للرياضيات وتكوينها وتشمل:

 تعرف الحدس الرياضي ،وأهميته في تكوين الرياضيات. -ممارسة االكتشاف الرياضي من خالل نماذج مالئمة في مجاالت المحتوى.

 تعرف بعض البنى الرياضية ،وتجسيدها بصورة متعددة ،والعالقات القائمة بينها. تنمية القدرة على التخيل من خالل خبرات حسية ،وأخرى مجردة ،مثل العمل على المجسماتوالتحويالت.

 تنمية الفهم لطبيعة الرياضيات التجريدية. -6تنمية التفكير المنطقي وتشمل:

 اكتساب القدرة على التفكير االستق ارئي ،والتعميم ،ومالحظة األنماط ،واكتشاف قاعدة النمط. -اكتساب القدرة على التفكير االستنتاجي.

 اكتساب القدرة على استعمال أساليب البرهان المختلفة. -اكتساب الدقة في التفكير.

 -7تنمية القدرة على حل المشكالت وتشمل (:)Ureyen,2006

 اكتساب أسلوب معالجة المشكالت بصورة عامة ،بما في ذلك أسلوب التجريب ،والمالحظة العملية،وعمل التخمينات أو الفرضيات.

 -تنمية القدرة على حل المسائل الكالمية ،والمشكالت غير الروتينية ،ضمن موضوعات المحتوى

المختلفة.

 -اكتساب استراتيجيات متنوعة لحل المشكالت.

 تنمية التفكير اإلبداعي ،من خالل أنشطة غير مألوفة ،وصياغة مشكالت من أوضاع واقعية ،والتعبيرعنها بنماذج رياضية.

 -8اكتساب مهارات استخدام الحاسبات والحاسوب وتشمل:

 -اكتساب مهارة استخدام الحاسبة في إجراء العمليات الحسابية وخاصة المعقدة منها ،لحل مسائل

الرياضيات والعلوم.

 -استخدام برمجيات حاسوب جاهزة في تعليم الرياضيات.

 -9تنمية قيم واتجاهات إيجابية وتشمل (شومان:)2002،

 اكتساب الثقة بالنفس في موضوع الرياضيات ،وتطوير اتجاهات إيجابية نحو الموضوع. تذوق القضايا الجمالية في الرياضيات ،مثل األنماط والتماثالت واالستدالل.25

 -اكتساب قيم واتجاهات إيجابية مثل استقاللية التفكير ،وعدم التسرع ،والمثابرة ،والمبادرة للبحث وتثمين

اإلجابة الصحيحة وتحقيق الذات.

 تثمين دور الرياضيات في التقدم العملي ،والتطور االجتماعي ،واتخاذ الق اررات في الحياة. -تثمين دور العلماء العرب والمسلمين في تطوير الرياضيات.

وقد أكدت دراسة شعت ( )2013على ضرورة أن تكون األهداف التعليمية لكل موضوع في

الرياضيات في متناول المدرس ،ويكون ذلك بوضعها في دليل المعلم.

أما دراسة أبوزينة فقد بينت فاعلية استخدام األهداف السلوكية في التحصيل الدراسي في مادة

الرياضيات وأوصت بضرورة توجيه المعلمات والموجهات وكل من له عالقة بالعملية التعليمية إلى اهمية

األهداف السلوكية ،وعقد دورات تدريبية للمعلمات والموجهات على استخدامها (أبوزينة.)97:2010،

ويتضح مما سبق أن هذه األهداف ترمي إلى بناء المتعلم عقلياً وتمكينه في إطار تعلم الرياضيات

من اكتساب معارف ومهارات واتجاهات وقيم تساعده في تنمية ذاته ومجتمعه.

 9:1مفهوم األهداف السلوكية وأهميتها:
 1:9:1مفهوم األهداف السلوكية:

وردت العديد من التعريفات للهدف السلوكي من قبل رجاالت التربية ،وقد استقطبت اهتمام الكثيرين من

المختصين في هذا المجال.

فقد عرف ميجر ( )Mager,1967 : 11الهدف بأنه " مقصد يعبر عنه بعبارة تصف تغي اًر مقترحاً

نريد أن نحدثه في الطالب ،أو وصف لنمط من السلوك واألداء يؤمل أن يكون المتعلم قاد اًر على إظهاره".

أما الجمل ( )78:1982فقد عرف الهدف السلوكي بأنه" استبصار لتغير ينتظر حدوثه في شخصية

الطالب نتيجة تفاعله بالمواقف التعليمية المختلفة".

ويعرف حمدان( )370:1982الهدف السلوكي بأنه" عبارة أو جملة تصف نوع السلوك الذي يتحصل

عليه الطالب نتيجة عمليات التعلم والتعليم ،أو هو عبارة أو جملة تصف نوع القدرة أو السلوك الذي يخرج به

الطلبة بعد دراستهم للمنهج".

أما الحطاب( )59:1989فقد تحدث عن األهداف وقال أنه " يمكن اعتبار األهداف بمثابة وسيلة

تربوية يلجأ إليها األستاذ للتعبير بكيفية دقيقة عما ينوي تحقيقه من تغير عند متعلمه".
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في حين عرف عطية ( )224:1992الهدف السلوكي بأنه " :التغير المرغوب حدوثه في سلوك

المتعلم ،والذي يمكن تقويمه بعد مرور المتعلم بخبرة تعليمية معينة".

ويعرفه الحربي(1420ه )24:بأنه" عبارة مصاغة بشكل دقيق وواضح لتصف التغير المتوقع حدوثه

في سلوك المتعلم بعد مروره بخبرة تعليمية جديدة مع إمكانية مالحظته وقياسه".

في حين يعرف البقمي (1421ه )21:الهدف السلوكي بأنه" عبارة تصف التغير المرغوب فيه في

مستوى خبرة أو سلوك الفرد عندما يكمل خبرة تربوية معينة بنجاح ،بحيث يكون هذا التغير قابالً للمالحظة
والتقويم".

أما سالم( )105:2001فقد عرف الهدف السلوكي بأنه " الناتج التعليمي المتوقع من الطالب بعد

عملية التدريس ،ويمكن أن يالحظه المعلم ويقيسه".

ويعرف حمدان( )54:2004الهدف السلوكي بأنه " عبارة أو جملة تصف نوع السلوك الذي يقوم به

الطالب نتيجة دراسته لموضوع أو وحدة دراسية معينة ،ويعد الهدف قابالً للقياس والمالحظة ومصوغاً ،ضمن
شروط صياغة األهداف السلوكية".

أما خالد وحمادة( )154:2011فيعرفان الهدف السلوكي بأنه" أداء محدد يتوقع من المتعلم اكتسابه من

خالل إجراءات تعليمية محددة".

يالحظ من خالل التعريفات السابقة أن غالبيتها قد ركزت على سلوك المتعلم واحداث التغير المطلوب

في سلوكه بعد مروره بخبرة ،وقد ركزت بعض الدراسات من خالل تعريفها للهدف السلوكي على إمكانية

مالحظته وقياسه.

ويتبنى الباحث تعريف الراجحي (1430ه)32:الهدف السلوكي بأنه" ما يتحقق لدى المتعلم نتيجة

لمروره بخبرة تعليمية محدده ،ويكون قابالً للمالحظة والقياس".

 2:9:1أهمية األهداف السلوكية:

تعتبر األهداف السلوكية خطوطاً عريضة وقنوات واضحة ترسم على ضوئها كافة الخطوات واإلجراءات

بوضوح بغية تحقيقها في نهاية األمر ،ويحظى موضوع األهداف بأهمية بالغة في كل مجاالت الحياة
المختلفة ،ولكن تتأكد أهميته أكثر في مجال التربية والتعليم لما له من دور في إعداد ناشئة األمة للقيام
بأدوار فعالة في تنمية مجتمعاتهم (حمدان.)49:2004،
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واألهداف هي التي تجسد تحقيق المستوى المنشود ،وتنقله إلى الطالب بقصد تحقيق قدر ممكن من

التوازن بين الفرد والبيئة بما يحقق نموه ،وبما يحقق حصوله على متطلبات ومعوقات الحياة داخل مجتمعه.
(زيتون)15:2003،

أما أهمية األهداف السلوكية لتنمية الجانب الوجداني فيرى الحطاب أننا ما دمنا قد أصبحنا نتوجه
إلحساس المتعلم ولمشاعره ولوجدانه ليتصرف تصرفاً ما ،أو ليظهر سلوكاً معيناً ،فال بد من رسم خطة تحث
وتساعد المتعلم على إظهار هذا السلوك ،ومن هنا ظهرت أهمية تحديد النوايا التربوية بصفه عامة،

واألهداف السلوكية بصفة خاصة (المشهراوي.)745:2004،

تعد األهداف السلوكية حجر الزاوية في العملية التعليمية ،حيث أن أي عمل تربوي أو غير تربوي يرنو

إلى النجاح ال بد له من أهداف دقيقة تحقق الغاية المنشودة ،ويشير ميجر في بيان أهمية األهداف السلوكية
بقوله " :إذا لم تكن متأكداً إلى أين أنت ذاهب ،فسوف تكون معرضاً ألن ينتهي بك المطاف إلى مكان

آخر ...وربما قد ال تعرف هذا المكان ...تأكد من وضوح هدفك "(ميجر.)275:1967،
وتبدو أهمية األهداف السلوكية واضحة من خالل كونها (البقمي43:1421،ه):

 -1تساعد في اختيار طرائق التدريس ،وكذلك الوسائل واألساليب الفعالة.
 -2تساعد في اختيار مستوى التحصيل والخبرات المناسبة.
 -3تساعد في اختيار أشكال واجراءات التقويم المناسبة.

 -4تساعد في تنظيم الجهود والوقت لتنفيذ عملية التدريس.
 -5تعتبر محكاً لتقويم أداء المتعلمين النهائية.

 3:9:1مجاالت األهداف السلوكية:

وضع كل من بلوم وكراثول مستويات لألهداف السلوكية التربوية ،بحيث تم وضعها في ثالث

مستويات أو إلى ثالثة مجاالت (سعادة وخليفة)16-12 ، 2001 ،هي:

 1:3:9:1المجال المعرفي :ويختص بالتغيرات في الجزء الخاص بالتفكير والعمليات العقلية.

وتهتم األهداف المعرفية بالتغير في التحصيل والمعلومات والمهارات العقلية عند الطالب ويوجد العديد

من التقسيمات لمستويات األهداف المعرفية ومن أشهرها تقسيم بلوم لألهداف المعرفية ،حيث قسم األهداف

المعرفية إلى ستة مستويات هي (التذكر – الفهم – التطبيق – التحليل – التركيب – التقويم).

وفي مادة الرياضيات يصعب فصل هذه المستويات عن بعضها مثل مستوى التحليل والتركيب ،لذا يمكن

تصنيف األهداف المعرفية إلى ثالث مستويات:
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 المستوى األدنى :ويقابله من مستويات بلوم مستوى التذكر ،ويتضمن تذكر واسترجاع مصطلحات
وحقائق ورموز محددة واجراء عمليات حسابية مباشرة.

 المستوى الوسيط :ويقابله من مستويات بلوم مستوى الفهم ومستوى التطبيق ،ويتضمن فهم وادراك
واستيعاب المفاهيم والعالقات بينها ،إمكانية التحويل من صيغ لفظية إلي رمزية إلي صور بصرية والعكس،

واستدعاء المعلومات المناسبة للموقف ،وتطبيق القوانين واجراء العمليات وحل مسائل سبق وجود أمثله

محلولة عليها.

 المستوى األعلى :ويقابله من مستويات بلوم مستويات التحليل والتركيب والتقويم ،ويتضمن إجراء عمليات
عقلية أعلى مثل تطبيقات مبتكرة للمفاهيم ،وتحليل المواقف إلى مكوناتها والتعرف على العالقات بينها،

والوصول إلى تعميمات واشتقاق عالقات جديدة ،واعادة تنظيم المعلومات ،والتدليل على صحة مواقف
جديدة (.) Webb,1994
 2:3:9:1المجال الوجداني :ويختص بالتغيرات في المشاعر من اتجاهات وميول وعادات وقيم نتيجة
دراسة موضوع أو مقرر معين ،وتتكون مستويات األهداف الوجدانية من (االستقبال ،االستجابة ،التنظيم،

التقييم ،تمثل القيمة) ،يمكن تعريف المجال الوجداني (االنفعالي أو العاطفي) بأنه األهداف التي تؤكد على
نغمة المشاعر أو تضرب على وتر االنفعاالت أو درجة من التقبل أو الرفض ،وتتفاوت األهداف العاطفية،

بين االهتمام المجرد والبسيط بظواهر مختارة وبين صفات للخلق والضمير معقدة لكنها متناسقة داخلياً،

وتتمثل األهداف الوجدانية فيما يلي:

 أن تزيد ميول الطالب نحو د ارسة الرياضيات.

 أن يقدر الطالب الجوانب الجمالية في الرياضيات.

 أن يقدر الطالب أهمية الرياضيات ودورها في العلوم األخرى وفي مجاالت الحياة المختلفة.
 أن ينزع الطالب إلى استخدام المنطق في إصدار أحكامه وحل مشكالته.

 أن يقدر الطالب إمكانات العقل اإلنساني في االبتكار واإلبداع وذلك من خالل تقديره لجهود علماء
الرياضيات.
 3:3:9:1المجال المهاري (النفسحركي) :وهو يمثل األهداف التي تركز على إحدى المهارات العقلية أو

الحركية أو قدر من التالعب بالمواد واألشياء أو بعض األعمال التي تتطلب تنسيقاً عصبياً وعضلياً ،أي
يختص بالعمل والمهارات العملية واليدوية المتضمنة في دراسة معينة ،ومستوياتها فهي تتصل بالمهارات

البسيطة مثل الكتابة على اآللة الكاتبة أو المشي أو التخاطب والكتابة والرسم.
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 4:9:1العالقة بين مجال األهداف الوجدانية ومجالي األهداف المعرفية والنفسحركية:
إلدراك العالقة بين هذه الجوانب الثالثة :المعرفية والوجدانية والنفسحركية ،وهل هناك فروق بينها فقد
انقسم الباحثون التربويون إلى فريقين-:

 الفريق األول :ويرى أنه ال يمكن الفصل بين هذه المجاالت الثالثة :المعرفي والوجداني والنفسحركي،ويمثل هذا االتجاه كل من بلوم ورفاقه ( )1985وجودت سعادة وخليفة ( )1987وكوثر كوجك (.)1997
حيث يرى بلوم ورفاقه ( )94:1985أن جميع األهداف المعرفية تقريباً تشتمل على عنصر انفعالي نجده

إذا بحثنا عنه ،ويأمل معظم المدرسين في أن يطور طلبتهم اهتماماً مستم اًر بالمواضيع التي يتعلمونها ،كما

يأملون أن يكون طلبتهم قد تعلموا مواقف واتجاهات معينة إزاء الظواهر التي تجري معالجتها ،ومعنى هذا أن

كثي اًر من األهداف المصنفة ضمن المجال المعرفي تحتوى عنص اًر انفعالياً موجوداً ضمناً ولكنه غير محدد
ويمكن إدراجه في نفس الوقت ضمن المجال االنفعالي.

ويرى جودت سعادة وخليفة ( )45:1987أن هذه المجاالت الثالثة لألهداف هرمية ،وكل منها ضروري

لآلخر ،وقد طرحا سؤاالً مفاده :هل سيؤدي التركيز على المجال المعرفي فقط دون العناية بتدريس المجال
الوجداني والنفسحركي في مدارسنا العربية إلى التنبؤ بالنتائج التعليمية التعلمية بعيدة المدى؟ ويرى أن

مجاالت األهداف الثالثة المعرفي والوجداني و النفسحركي مجاالت هرمية؛ فالمجال المعرفي ضروري

للمجال الوجداني ،وكالهما ضروريان للمجال النفسحركي ،أي أنها جميعاً تتالقى في المجال النفسحركي الذي
يشمل على عناصر معرفية وأخرى وجدانية.

أما كوجك ( )170:1997فترى أن تحديد مستوى الهدف بتسميته معرفي ووجداني ونفسحركي إنما يعد

بمثابة الموجه والمرشد للمدرس عند اختياره وتصميمه للمواقف التعليمية ،بحيث تساعد الطلبة على الوصول
إلى المستوى المطلوب وهذا هو التدريس الفعال ،وأضافت مثاالً توضيحياً للعالقة اإليجابية القائمة بين

المستويات الثالثة وترابطها مع بعضها البعض ،فعندما (يفهم) الفرد معنى الموضوع الذي يتعلمه ،يصل من
هذا الفهم إلى أهمية هذا الموضوع ،ويتكون لديه (اهتمام) معين به ،مما يدفعه إلى (تجريب عملي) لبعض

جوانب هذا الموضوع ،ويحاول استخدام (وتطبيق بعض المعلومات) أو األسس أو القواعد التي يعرفها فيما

(يجريه من تجارب).

فمستويات الفهم واالهتمام والتجريب والتطبيق التي تم ذكرها هي عبارة عن مستويات لألهداف المعرفية

والوجدانية والنفسحركية مدمجة في مثال واحد ،مما يعني ترابط المجاالت الثالثة مع بعضها البعض وال يمكن
الفصل بينها بسهولة (بابكر ،2012 ،موقع الكتروني .) /http://www.slideshare.net
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ويرى الباحث أن ما ذهب إليه الفريق األول على وجه من الصحة وال يمكن الفصل بن المجاالت

الثالثة لألهداف :المعرفية والوجدانية والنفسحركية وأنها جميعاً تؤدي إلى التكامل في العمل التربوي والتخطيط
الذي هو عنوان معلم الرياضيات في تدريسه لطالبه ،فبعد أن يكون الطالب قد مر بخبرات معرفية خاصة

بمنهاج الرياضيات ال يمكن للطالب أن يؤدي مهارة معينة دون توافر الرغبة واالستجابة ألداء هذه المهارة.

فالعالقة بين األهداف الوجدانية والمهارية والمعرفية عالقة تمددية فكل سلوك انفعالي له نظيره في

السلوك المعرفي او المهاري ،فقد يعطي الطالب معلومات ومعارف إلتقانها من أجل إحداث تغيرات وجدانية

وهذا يؤدي إلى تغير في المجال المعرفي لدى الطالب (القحطاني1426،ه.)36:

 أما الفريق الثاني :فيرى أنه يوجد فروق وتفاوت حاصل بين المجاالت الثالثة لألهداف :المعرفيةوالوجدانية والنفسحركية رغم العالقة االيجابية القائمة بيه هذه المجاالت.

وإلدراك العالقة بين هذه الجوانب ،وهل هناك فروق بينها فقد أثار أبو السعود ( )31:1997عدة

تساؤالت ومن بينها-:

 هل توجد فروق وفجوات بين مستويات األهداف عند تحقيق الهدف وتقديمه؟
 هل يمكن إعطاء أمثلة توضيحية لعالقة (الجانب الوجداني بالجوانب األخرى المذكورة)؟

أما بالنسبة للفروق والفجوات الحاصلة بين المجال الوجداني والمجالين اآلخرين ،المعرفي والنفسحركي،

فإنه بالرغم من ت كامل هذه المستويات الثالثة التي تمثل جوانب النمو المختلفة عند الطلبة إال أنه يوجد ما
يسمى بـ (الفجوة الوثوقية  )Credibility Gapوكان عالم ( )55:2009قد أوضح " إن الطريقة الوحيدة

لتحديد وتقديم ما إذا كان الطالب قد اكتسب نمطاً انفعالياً معيناً هو أن نالحظ هذا السلوك في موقف محدد،

فالمشكلة هنا هي أنه عادة توجد فجوة بين السلوك الذي نقبله ليكون بمنزلة مؤشر أو دليل على تحقيق
هدف وجداني معين والهدف ذاته ،أي أنه ربما ال يمكننا اقتراح وتحديد أنماط سلوكية متفقة عليها لتكون

بمنزلة دليل على تحقيق هدف وجداني معين".

أما وجود هذه الفجوة في المجالين المعرفي والنفسحركي فيضيف أبو السعود ( ،)31:1997حدة الفجوة

الوثوقية تخف قليالً في الجانب المعرفي فربما يطلب من الطالب اختيار إجابة واحدة صحيحة من بين
مجموعة معطاة من اإلجابات ،فإذا اختار اإلجابة الصحيحة نفترض أن الهدف المطلوب قد تحقق ،وبالرغم

من الثقة من أن سلوك الطالب وهو اختيار اإلجابة الصحيحة هو بمنزلة دليل قاطع على تحقق الهدف.
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أما عن مدى وجود الفجوة الوثوقية في المجال النفسحركي  :فيذكر عالم ( ")55:1982إن هذه الفجوة

تتالشى في المجال النفسحركي فعندما نطلب من الطالب أن يسلك سلوكاً معيناً أو يبرهن قدرته على أداء

مهارة معينة ،فإن سلوك الطالب يكون دليالً فعلياً على تحقق الهدف وهو أداء المهارة المطلوبة".

وربما يؤدي اتساع الفجوة الوثوقية في المجال الوجداني موضوع الدراسة إلى بعض المشكالت في

صياغة األهداف الوجدانية وقياسها ،حيث أن الفرق بين ما يستطيع الطالب أن يفعله ،وماذا سيفعله في

المستقبل؛ بمعنى أنه في كل من الجانبين المعرفي والنفسحركي نفترض أن يكون الطالب قاد اًر فعالً على
تحقيق هدف معين ،بينما في الجانب الوجداني نفترض أن الطالب يمكنه تحقيق الهدف ولكنه ربما ال يفضل

أن يسلك السلوك المرتبط بالهدف وبمحض إرادته فله الحرية في ذلك.

بينما توصلت لطيفة السميري ( )60:2005في دراستها ،والتي كان من نتائجها أن هناك فروقاً بين

آ راء المعلمات في مكة المكرمة حول صعوبة تقسيم األهداف إلى مجاالتها المعرفية والمهارية والوجدانية،

حيث يجد بعضهن صعوبة في التقسيم ،وبعضهن ال يجد هذه الصعوبة ،وقد يرجع ذلك إلى أن التصنيف
والتحليل ال يتفقان مع مبدأ تكامل الخبرة المعرفية وطبيعة شخصية الطالبة القائمة على تكامل النمو ووحدته.

مما سبق يتضح أن التربويين عندما فكروا في تصنيف األهداف إلى مستويات ومجاالت كان هدفهم

هو أن يتمكن المعلم من إدارة الموقف الصفي بفاعلية ،ومساعدته على التخطيط لمادته وتدريسها بالشكل
المناسب.

ويخلص الباحث أنه من األهمية االهتمام بالمجال الوجداني في تدريس الرياضيات باإلضافة إلى

اهتمامها بالمجال المعرفي والمجال المهاري ،من خالل التغلب على أوجه القصور في توظيف األهداف
الوجدانية في الرياضيات والتي يعتمد في ذلك على المعلم.

 1:2المحور الثاني :األهداف الوجدانية:

الوجدان إحساس دافعي نفسي مرتبط باالنفعاالت والعواطف ويؤثر في عمليات التصور والتفكير،

ويقصد باألهداف الوجدانية األهداف المرتبطة بالقيم المستمدة من العقائد والتقاليد والتي تجعل المتعلم يسلك
سلوكاً وجدانياً تجاه االشخاص والموضوعات من خالل ما يتعلمه من معلومات ومعارف(السيد.)77:1999،

وتتعلق هذه األهداف باآلراء والميول والمواقف والقيم وأساليب التكيف مع الحياة ،ومن السلوكيات الشائعة في

المجال الوجداني (جامعة القدس المفتوحة:)2014،

 -1الرأي ( :)Opinionوهو التعبير اللفظي عن معتقدات الفرد وميوله واتجاهاته.
 -2الميل واالهتمام ( :)Interestوهو تعبير بالحب أو الكره (عن المشاعر).
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 -3أوجه التقدير ( :)Appreciationسلوك الفرد تجاه قضية أو ظاهرة معينة ،كأن يقدر جهود علماء
الرياضيات.

 -4االتجاه والموقف ( :)Attitudeموقف يتخذه الفرد تجاه ظاهرة معينة وهذا الموقف ينشأ نتيجة مرور
الشخص بخبرة معينة لذا فاالتجاه يتميز بالثبات نسبياً.

 -5القيمة ( )Valueحكم يصدره الشخص على العالم المحيط به وهي متنوعة منها القيم العلمية أو
الجمالية او الدينية ...إلخ.

 -6قدرة الفرد على تكوين عالقات مقبولة بينه وبين البيئة المحيطة به ،وهذه السلوكيات ال بد من تنميتها
وتدعيمها لدى المتعلمين من خالل ما يقدم لهم من أنشطة تربوية.

وقد صنف كراثول ورفاقه األهداف الوجدانية إلى مستويات فرعية في شكل تخطيطي على النحو التالي:

تمثلالقيمة
التنظيمالقيمي
التقييم
االستجابة
االستقبال

شكل رقم ()1
الترتيب الهرمي لمستويات المجال الوجداني

وأخذت مستويات األهداف الوجدانية عند كراثول في هذا الشكل خطاً متصالً كما هو الحال في التسلسل

الهرمي ألهداف بلوم المعرفية بطريقة منتظمة في خمسة مستويات ،وقد تم تطوير هذا النموذج ليتضمن

المستويات الخمسة (االستقبال ،واالستجابة ،والتقييم ،والتنظيم ،وتمثل القيمة) ،وبناءها حيث تسلسلت من

البسيط إلى المعقد ويمثل المستوى الخامس رأس الهرم حيث تتحدد فيه النواتج التعليمية من خالل بناء القيم
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التي تعد مهمة عليا في التعلم ،وفيما يلي تفصيل ذلك (بلوم وآخرون ،)160:1985،و(سعادة،

 ،)497:2001و(دياب ،)58:2004،و(المشهراوي: )770:2004،
 1:1:2االستقبال (االنتباه) )Receiving(Attending

ويقصد به أن يشعر المتعلم بوجود الظاهرة بطريقة معينة تجعله راغباً ومستعداً لتقبلها وهذا المستوى

يشير إلى استعداد المتعلم لالهتمام بظواهر أو مثيرات معينة تحدث أو توجد في البيئة المحيطة به وقد تكون

هذه المثيرات نشاطاً تعليمياً أو موضوعاً في الكتاب المقرر أو فكرةً أو حدثاً وينحصر دور المعلم هنا في
إثارة اهتمام المتعلم وجذب انتباهه وهو يمثل أدنى مستويات المجال الوجداني ،ويمكن تقسيم االستقبال إلى
مستويات ثالثة (خطوات ثالث) (المشهراوي.)770:2004،
 1:1:1:2الشعور الواعي (الدراية) Awareness
وهو جعل المتعلم يتنبه ويلم بالخصائص المراد تعلمها في ظاهرة معينة .ومن أمثلة األهداف
التعليمية للوعي ما يلي(دياب:)58:2004،


يعي النواحي الجمالية في الرياضيات.



يالحظ الفروق الدقيقة بين األشكال الهندسية.




يعي دور العلماء العرب والمسلمين في تطور الرياضيات.

يعي أهمية الرياضيات في العلوم األخرى.

ولتحقيق هذه األهداف يتم عرض صور لعلماء والحديث عن انجازاتهم وبيان دورهم في تطور

الرياضيات وكذلك عرض أشكال ورسومات وتصنيفها حسب خصائص معينة مشتركة.
 2:1:1:2االستعداد والرغبة في االستقبال (التلقي) Willingness to Receive

ويتحقق ذلك من خالل حسن استماع الطلبة لقصة عن علماء الرياضيات أو عن اهمية الرياضيات أو

من خالل إجابة أ سئلة تبين الرغبة أو االستعداد لالستقبال أو تبين عدم الرغبة في ذلك ،وهذه االسئلة تحتوى
على موقف مرغوب فيه نحو أحد العلماء أو احدى طرق حل مسألة معينة ،وهذا المستوى أعلى من مستوى

الوعي.
 3:1:1:2االنتباه المختار أو المتحكم فيه (المراقب) Controlled or Selected Attention
مستوى أعلى من االستقبال ،والرغبة في االستقبال من ناحية االهتمام بظاهرة معينة ،ويقصد به أن ينتبه
المتعلم ويحس ويشعر بالظاهرة المطلوبة دون سواها من الظواهر ،ومثال ذلك(المشهراوي:)770:2004،
 ينظر للزخرفة الفنية مع تمييز بعض عناصرها الرياضية وأهمية وبيان كل عنصر فيها.
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 يشعر بأهمية الرياضيات في الحياة.

 ينتبه ألنواع من الحلول المعروضة لمسألة معينة.
ويمكن توجيه أسئلة مثل:

 هل ترغب في معرفة المزيد عن تطور الرياضيات؟
 هل تهتم بمعرفة من حصل على جائزة نوبل في مجال الرياضيات؟
 هل ترغب في سماع حديث عن أهمية الرياضيات في الحياة؟

 هل تتابع ما يعرض في الصحف أو اإلذاعة من اكتشافات جديدة في الرياضيات؟
وقد أمكن صوغ األفعال السلوكية التالية في مجال االستقبال وهذه األفعال هي :يصغي ،يتقبل ،يبدي

اهتماماً ،يصف ،يتابع ،يجيب ،يعطي ،يفاضل ،يشير إلى..
 2:1:2االستجابةResponding :

ويقصد به مستوى أعلى من مجرد االنتباه للظاهرة إلى أخذ المتعلم زمام المبادرة والمشاركة اإليجابية

بسعادة ومن مستويات هذا القسم (حلس:)6:2013،

أ .القبول أو االذعان في االستجابة ( :)Acquiescence in Respondingومن أمثلة األهداف المنتمية
اشترك الطالب مع زمالئه في انجاز مهمة رياضية ،اتمام
ا
لهذا القسم :اتباع الدقة والنظام في حل المسائل،

األعمال والواجبات المنزلية.

ب .الرغبة واالستعداد لالستجابة (.)Willingness to Respond

ج.االرتياح والرضا في االستجابة (.) Satisfaction in Response

واألهداف السلوكية المرتبطة بهذا المجال تتضمن األفعال :يتابع ،يتطوع ،يشارك ،يقرأ ،يقرر ،يعرض،

يناقش ،يروي ،يجيب ،يعاون ،يسهم ،يؤدي.
 3:2:1:2التقييم Valuing
وهو اعطاء قيمة لشيء معين ويتسم السلوك هنا بقدر من الثبات واالستقرار وينقسم إلى مستويات
فرعية(سعادة:)497:2001 ،

 1:3:1:2مستوى قبول القيمة (معقداً)Acceptance of a value
وتتحقق من خالل تحقيق األهداف الخاصة التالية:

 رغبة المتعلم لقراءة المزيد عن أهمية الرياضيات وعلمائها.
 رغبة المتعلم في زيادة التحدث عن علماء الرياضيات واهمية الرياضيات.
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 رغبة المتعلم في التمتع من خالل حل مسائل وألغاز الرياضيات.

 شعور المتعلم بانه في جماعة مهتمة بأمور الرياضيات والرياضيين.
 تنمية ذوق المتعلم فيما هو جديد في الرياضيات.

ويتضح مما سبق أن قبول القيمة ليس الشعور بالرضا أو السعادة في االستجابة ألنواع السلوك حول

ظاهرة معينة ،وانما أداء هذا السلوك فعالً أو مناقشة آخرين في األفكار المتعلقة بهذه الظاهرة ،ويمكن الكشف
عن قبول القيمة عن طريق أسئلة مثل:

 هل تداوم على حل األلغاز الرياضية وقت الفراغ؟
 هل تعاود مناقشة االفكار الرياضية المتضمنة في موضوع ما أو مسالة رياضية؟
 هل تشعر بضرورة تخصيص وقت معين لحل مسائل رياضية عامة ذات قيمة؟

إن هذه األسئلة تبين االستمساك باالتجاهات والمعتقدات وليس االستجابة المرحلية لها فقط لذا تكون هذه

األسئلة شاهداً على قبول القيمة.

 2:3:1:2تفضيل القيمة Preference for a value
وهو التزام للفرد بالقيمة بدرجة كافية لمتابعتها وليس قبول القيمة أو الرغبة في التميز لهذه القيمة فقط،

مثال ذلك(حلس:)7:2013،

 ارسال مقاالت لنشرها في جريدة الرياضيات.
 المشاركة بفاعلية في مسابقات رياضية.

 الميل لمساعدة الضعفاء متدني التحصيل لحل مسائل الرياضيات.

ويمكن مالحظة تفضيل القيمة لدى الطلبة من خالل :تفضيلهم للمشاركة في األنشطة والجماعات

الرياضية على انشطة وجماعات أخرى ،الرغبة في التمتع بحل الغاز ومسائل رياضية.

واألفعال المناسبة لألهداف لهذا المجال هي :يساهم ،يشارك ،يتابع ،يقترح ،يدعو ،ينضم إلى ،يؤمن،

يدعم ،يجادل ،يبادر.

 3:3:1:2االلتزام Commitment
تتضمن درجة عالية من التأكيد على المعتقدات ،ومن أمثلة األهداف على االلتزام :اإليمان بقوة

الرياضيات في حل مشاكل المجتمع والحياة.

ويحتاج الكشف عن االلتزام بالقيمة وقتاً بين مداومة المتعلم ويمكن توجيه السؤال التالي :هل تدرس

تاريخ الرياضيات لتخرج منها بخوارزميات يمكن استخدامها اآلن(سعادة.)499:2001 ،
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 4:1:2التنظيم القيمي Organization
وبقصد به االهتمام بنظام قيمي يتس م بالثبات واالتساق الداخلي ،أي أن يقرر المتعلم العالقات بين ما

ويبني النظام القيمي تدريجياً لدى
لديه من قيم واالهتمام بقيمة أكثر من غيرها في نظامه القيمي الخاص بهُ ،
الفرد ويكون عرضة للتغير إذا ما أضيف إليه قيم جديدة ،اتحدت مع هذا النظام ويكون هذا التغيير سهالً

لدى الصغير ،صعباً مع الراشدين وينقسم التنظيم إلى قسمين (القحطاني:)25:1426،

 1:4:1:2إدراك القيمة (وتوليف المفاهيم للقيمة)

ربط القيمة الجديدة بالقيمة السابقة لدى الفرد والقيم الجديدة التي ستنضم إلى نظامه القيمي أي إعطاء

تصور مفاهيمي للقيمة ،فالدقة والنظام التي يكتسبها الطالب من تعلمه للرياضيات يستخدمها في المواد

األخرى وفي حياته أيضاً.

 2:4:1:2تنظيم الجهاز القيمي
ترتيب ما لدى الفرد من قيم وتنظيمها بشكل هرمي متدرج حسب رؤيته الشخصية ،ومن امثلة األهداف

لهذا الترتيب:

 اختيار األسلوب الرياضي لحل مشكلة معينة دون غيره من األساليب.
 التعرف على خصائص حل معينة تعجب الطالب.

واألفعال السلوكية في هذا المجال هي :يدعم ،يعول ،يتمسك ،يتحقق ،يؤثر ،يربط في ،يقترح ،يطور،

يقارن ،ينظم ،يوازن ،يدرك.
( 5:1:2التوصيف) بقيمة مركبة أو التمثيل بقيمة أو بنظام قيمي Characterization by a value
أي تكون قيم منظمة تتسم باالتساق الداخلي وتسيطر على سلوك الفرد ونظام حياته مما يؤدي إلى

تفرد الفرد بخصائص شخصية تحدد سلوكه وفلسفته في الحياه ،فيوصف بأنه رياضي مثالً وال يستطيع الفرد
الوصول لهذا المستوى من االهداف الوجدانية خالل التعليم الرسمي بل نتيجة تفاعله وخبراته مع الزمن بعد

التخرج ،وينقسم التوصيف بقيمة إلى قسمين (القحطاني:)28:1426،
 1:5:1:2الوضع المعمم:

وهو مجموعة االتجاهات التي لها نسيج عام ولها قابلية لقبول قرينة معينة وينتج عنها استجابة ثابته

ومتماسكة لعدة مواقف متشابهة أو مرتبطة مثال ذلك:

 استحواذ عادة التفكير الرياضي عند معالجة المشكالت.
 اعتماد االسلوب الرياضي في مواجهة المشكالت.
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 الثقة في الوصول إلى الحل.
 2:5:1:2التوصيف:

واألفعال السلوكية المالئمة لهذا المجال هي :يتحقق من ،يؤثر ،يعدل ،يقترح ،يراجع ،يسأل ،يستخدم،
يظهر ،يتبنى ،ينقح ،يتجنب ،يثابر ،يخدم ،يتدرب.
وقد قام البغدادي (1404ه )56:ببناء جدول يصف فيه مستويات المجال الوجداني ،ويضع فيه

طائفة من األهداف الوجدانية التي تناسب كل مستوى ويقابلها مجموعة من االفعال السلوكية التي تناسب كل
مستوى.
جدول ( )1يوضح مستويات المجال الوجداني وتحليل لألهداف الوجدانية
وعرض ألفعال النشاط السلوكية المرتبطة (البغدادي1404،ه)56:

وصف مستويات المجال

األهداف االنفعالية

االنفعالي

 -1االستقبال (االنتباه) :يعزى  -يستمتع بيقظة وانتباه.

االستقبال إلى تلقائية المتعلم في  -يظهر وعيه بأهمية التعليم.

العناية بمثيرات معينة او ظاهرة  -يبين اهتماماته بالحاجات
معينة،

ومن

جهة

النظرة

التعليمية فهو يتصل بالتهيئة
والضبط وجذب وتوجيه انتباه

المتعلمين ،وتتراوح المعطيات في

والمتطلبات اإلنسانية

والمشكالت.
-

أفعال النشاط السلوكية لتعيين
المعطيات التعليمية

يسأل -يختار -يصف يتابع-
يشير -يأخذ يحدد -يعني-

يسمي يختار -يستخدم -يتوقع
يظهر -يبين

يعني جيداً بالنشاطات

الوصفية .

هذا المستوى من الوعي البسيط

إلى االنتباه واالنتقاء اإللزامي
وهو المستوى االدنى في هذا

المجال.

 -2االستجابة :تعزى االستجابة  -يمتثل لإلرشادات والتعليمات
إلى المشاركة الحية من جانب المدرسية.

المتعلم وعند هذا المستوى ال  -يشارك في المناقشات
يعني

فقط

بالظواهر

ولكن الصغيرة.
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يجيب -ينشى – يذعن -يناقش-
يحب -يساعد -يطبق – يقدم-
يق أر -يروي -يقرر -يبني-

يستجيب إليها بطريقة ما وتؤكد  -يؤدي أعمال المختبر.

ينجز -يطيع -يبدي -يشارك-

معطيات هذا المستوى قبوالً  -يستمتع بمعاونة اآلخرين.

يمتثل

واذعانا في االستجابة طوعاً
واختيا اًر أو إشباع واقتناع في
االستجابة ويتضمن هذا المستوى

تلك األهداف التعليمية التي

تندرج تبعياً للميول واالهتمامات
والتي تسعى بالتركيز والبحث في

النشاطات الممتعة.

-3التقييم :إعطاء قيمة أو  -يقدر دور العلم في حياة الفرد
التقدير باالستحقاق أو تقدير اليومية.

يكمل -يصف -يفرق -يتبع-

التحاق المتعلم بموضوع معين أو  -يعرض اتجاهاته في مواجهة يستهل -يشكل -يجمع -يربط-
ظاهرة معينة أو سلوك ويتراوح المشكالت وحلها.

يستوفي-

يفترض-

يقاسم-

بين قبول قيمة كالرغبة في تحقيق  -يعرض استعداده ودوره في يقرر -يدرس -يختار -يعرض.

مجموعة

مهارات..

وتتصل المشاركة االجتماعية.

معطيات هذا المستوى بالسلوك

الذي يتسق ويتناغم ويستقر
ليجعل القيمة قابلة للتحديد،

وتندرج األهداف التعليمية تبعاً

لالتجاهات واإلدراك.

-4التنظيم :يعني التنظيم تجميع  -يتقبل تحمل المسؤولية.

مختلف القيم مع مراعاة حل  -ينظم دور التخطيط المنظم في يلتزم -يرتب -يدمج -يقارن-

الخالفات بينها والبدء في بناء حل المشكالت.

نظام للقيم ثابت دقيق يعد  -يتقبل ذاته بحدودها وقدرتها.

لالستخدام ،وتتصل معطيات هذا

المستوى بعالقة القيم بالمفاهيم أو

بتنظيم القيم في نظام.
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يكمل -يحدد -يعمم -يوحد-

يعدل -يأمر -ينظم -يعد-
يركب -يتقبل -يصوغ.

-5تمثل القيمة أو تشكيل الذات  -يطبق التعاون في مجموعات
يمثل -يعرض -يبتكر -يؤثر-

والتوسم بالقيمة أو التميز :عند النشاط.

هذا المستوى يكون للمتعلم الفرد  -يستخدم االفكار الموضوعية يؤهل-
نظام يضبط سلوكه بكفاية لفترة في حل المشكالت.

طويلة يختص بنظام حياته.

يفترض-

يستمع-

يفوض-

يطبق-
يسأل-

 -يضبط نفسه انضباطاً ذاتياً يخدم -يهذب -يحل -يستخدم-

وتغطي معطيات هذا المستوى ويراعي المواعيد.

يتحقق-

يضبط-

يسلك

–

مدى واسع من النشاطات الذي  -يحافظ على صحته ويتبع يحافظ -يبرز.
ينصب على الحقيقة القائلة بأن العادات العلمية.

السلوك مميز والخصائص خاصة  -يسلك سلوكاً صحيحاً سليماً
بهذا الفرد او بهذا المتعلم أما مقبوالً.

األهداف التعليمية فتتصل بنماذج

المتعلم

العامة

الخصائص

للضبط

واالجتماعية واالنفعالية.

مثل

الشخصية

ولفهم هذه العمليات الوجدانية يمكن أن نسوق المثال التالي للشافعي-:
لفهم هذه العمليات يمكن أن نتصور إنساناً يشاهد منظ اًر طبيعياً كغروب الشمس أو يق أر قصيدة عاطفية

أو يسمع قطعة موسيقية ..فإن أول ما يحدث أنه (يستقبل) آثا اًر معينة عن طريق عينة من المناظر الطبيعية

أو من القصيدة التي يقرؤها أو عن طريق أذنيه إذا كان يسمع موسيقى أي أن اآلثار التي يتلقاها أثا اًر
ضوئية أو صوتية ،ثم (ينتبه) لتلك اآلثار أو لبعضها كان يجذب انتباهه ألوان معينة في المنظر الطبيعي أو

صور معينة في القصيدة أو أصوات معينة في الموسيقى ...ثم (يستجيب) لما يستقبله ولما ينتبه إليه ،وتكون
االستجابة في شكل ارتياح لما يرى أو يسمع ،أو رضى او عدم ارتياح أو عدم رضى ،واألفراد يختلفون في

نوع استجاباتهم لمثل هذه الموقف الذي يعيش فيه ،أي يحكم عليه بالجودة أو غيرها ،فقد يحكم على المنظر
الطبيعي أنه رائع وخالب وعلى القصيدة بأنها رفيعة أو هابطة أو على الموسيقى بأنها سامية أو ساقطة...

بعد ذلك (يكون في نفسه قيمة أو قيماً) نتيجة لمروره في عدة مواقف من هذا النوع؛ أي أن بعد أن

يشاهد مناظر كثيرة ،قد يحب مثل هذه المناظر وقد تصبح لها قيمة عنده وقد تكون القيمة التي كونها هي

الكراهية والنفور وقد يكون اتجاهاً طيباً نحو الموسيقى أو اتجاهاً غير طيب وهكذا ،وبعد (أن تتكون لديه عدة
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قيم يبدأ في تنظيمها والتأليف بينها في قيمة أعلى تنسق هذه القيم وتوحد بينها ،وقد تكون هذه هي القيمة

النهائية (القحطاني1426،ه.)41:

 2:2الصياغة اإلجرائية لألهداف الوجدانية:

لقد ساد بعض الغموض حول صياغة األهداف الوجدانية بصورة إجرائية ،وأدى ذلك إلى اهمال

بعض المعلمين لهذه األهداف في تخطيطهم وتنفيذهم للدروس ،لذلك فإنه أصبح لزاماً على المربين التربويين

التفكير في السلوك المناسب الذي يمكن عن طريقه تحقيق األهداف الوجدانية في مراحل التعليم.

وقد بينت دراسة السميري ( )58:2005حول تقويم استخدام األهداف السلوكية في مدارس تعليم

البنات في مدينة مكة المكرمة من وجهة نظر المعلمات ،أنه يوجد اتفاق بين آراء المعلمات في المراحل
الثالث :االبتدائية والمتوسطة والثانوية حول صعوبة صياغة األهداف السلوكية ،حيث ال يجدن صعوبة في
اختيار األفعال السلوكية المعبرة عن الهدف ،كما ال يجدن صعوبة في صياغة األهداف المعرفية والمهارية،
ولكنهن يجدن صعوبة في صياغة األهداف الوجدانية.

من النتيجة السابقة يتضح أن هناك صعوبة في صياغة األهداف الوجدانية بالذات ،وظهرت العديد

من المحاوالت الجادة كردة فعل لهذا الغموض في الدول المتقدمة تربوياً لصياغة ألهداف الوجدانية إجرائياً،
ولكن رغم كل هذه المحاوالت فقد ظلت الصعوبة باديةً في درجة تحديد هذه األهداف التي تتفاوت بين

السهولة والصعوبة وتعددت التسميات لألهداف الوجدانية في هذا الجانب.

وقد حدد مرزوق (1416ه )28:مواصفات الهدف السلوكي والمعايير المتبعة بقوله :الهدف السلوكي

يتضح مضمونه ويتبلور مفهومه بمجموعة من المعايير هي-:

 -1أن يكون الهدف الذي تصوغه قابالً للقياس.

 -2أن يشتمل الهدف السلوكي على الحد األدنى لألداء.

 -3أن يصف الهدف سلوك الطالب وليس سلوك المعلم.
 -4أن يمكن مالحظة الهدف مباشرة أو بواسطة.
 -5أن تتضمن عبارة الهدف فعالً سلوكياً.

 -6أن يتعاون الطالب مع زمالؤه في حل مسألة رياضية.
 -7ان يصاغ الهدف السلوكي بحيث يشتمل على أركانه األساسية وهي-:

أن +فعل سلوكي +الطالب +مصطلح من المادة +الحد األدنى لألداء.
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وصياغة األهداف السلوكية على هذا النحو هي خير أسلوب لصياغة األهداف ألنها تتسم باإلجرائية

وتستبعد التفسيرات والتأويالت المختلفة وأنها تقدر بوضوح الغرض المنشود.

وفيما يلي عرض الستراتيجية توضح خطوات الصياغة اإلجرائية لألهداف الوجدانية (القحطاني،

:)35:1425

 -1حدد الهدف الوجداني العام في إحدى المستويات الوجدانية.
 -2حدد السلوك الذي يحتمل أن يسلكه الطالب الذي لديه اتجاه إيجابي نحو موضع الهدف.
 -3حدد السلوك الذي يحتمل أن يسلكه الطالب الذي لديه اتجاه سلبي نحو موضوع الهدف.
 -4حدد المواقف التي يحتمل أن تميز بين نوعي السلوك.

 -5تخير المواقف التي تفيد في التنبؤ بدرجة أكبر من الثقة بنوعي السلوك.
وقد اقترح أبو السعود ( ،)85:1997وحمدان ( )49:2004عدة خطوات تساعد في وضع أهداف

وجدانية مرتبطة بمادة العلوم ،ويمكن االستفادة منها في وضع أهداف وجدانية مرتبطة بمادة الرياضيات
للمرحلة الثانوية وذلك بإتباع الخطوات التالية:

 -1يبدأ المعلم بصياغة عامة للهدف الوجداني في المستوى المطلوب على أن يبدأ الهدف بفعل غير
سلوكي ( )Non-action verbمثل( :يتذوق -يتقبل -يخصص -ينظم -يقوم -يرغب).

 -2يتصور المعلم طالباً افتراضياً حقق الهدف ،ويحاول ان يصف السلوك الذي يحتمل أن يسلكه الطالب
الذي يكون لديه اتجاه إيجابي نحو الرياضيات ،ومثال ذلك :بالنسبة للطالب الذي يكون لديه اتجاه ايجابي
نحو الرياضيات ،فمن المحتمل بدرجة أكبر ان يشترك في نشاطات إحدى الجمعيات الرياضية في المدرسة

أو يشاهد أفالماً علمية او يختار برغبته كتباً من المكتبة تتناول موضوعات علمية.

 -3يتصور المعلم طالباً أيضاً لم يتكون لديه االتجاه العلمي او يكون لديه اتجاهاً سلبياً نحو الهدف
المثير .ومثال ذلك :ال يختار الطالب المقاالت أو الكتب العلمية لقراءتها في وقت فراغه ،وال يفضل زيارة

أحد جمعيات الرياضيات وال يود التخصص في الرياضيات.

وبهذا الشكل يستطيع المعلم وصف السلوك الذي يميز قطبي المفضل (أي السلوك الموجب والسلوك

السالب).

 -4يصف المعلم موقف يستجيب له كل من الطالبين الذي تكون لدى أحدهما اتجاه موجب نحو
الرياضيات وتكون لدى اآلخر اتجاه سالب نحو هذه المادة استجابة مختلفة ،أي عليه ان يحدد وصف

المواقف التي تؤدي إلى استجابات مختلفة من كال الطالبين .ومثال ذلك :إذا طلب المعلم من مجموعة من
42

الطالب اختيار بعض الكتب لقراءتها في وقت فراغهم فإن الطالب الذين يرغبون في متابعة دراسة

الرياضيات أو التخصص فيها يختارون الكتب الرياضية ،بينما يجنب الطالب الذين ال يرغبون في هذه

الدراسة مثل هذه الكتب ،على المعلم أن يختار المواقف الخالية من المؤثرات التي توجب الرضا سلوكياً

لمجرد إرضاء المعلم فقط وليس راضياً عن سلوكه (.)Kai Kow,2009:21

 -5ينبغي على المعلم انتقاء المواقف التي يرى أن مجموعتي الطالب ربما تختلف استجاباتهم نحوها،
والتي تصف بدرجة كبيرة أكثر فاعلية النواتج الوجدانية المطلوبة.

وقد وصفت كوجك ( )169:1997بعض األفعال  Action verbالتي ربما تفيد في صياغة األهداف

الوجدانية ،ومن هذه األفعال التي استخدمتها (يسلك ،يتصرف ،يواظب ،يحافظ على ،يدافع عن ،يتطوع،
يعتز).

 3:2تقويم األهداف الوجدانية:

إن األهداف الوجدانية ال يمكن أن تتطور وتتغير إال من خالل عملية التقويم التي تقوم على أساس

علمي واضح ،وهناك بعض الصعوبات التي تواجه المعلم أثناء تقويم األهداف الوجدانية.

ويشير قالدة ( )49:1981لتعريف التقويم بانه إصدار الحكم على درجة كفاية أداء الفرد ،أو على

نوعية طرق التدريس أو على مواد تعليمية.

ويعرف أبو زينة ( )102:2001التقويم بمفهومه الذي يتسع ليشمل أكثر مما كانت تعنيه مفاهيم

االختبار  ،Testوالقياس والتقويم ،وقد تم تعريفه على النحو التالي :عملية جمع األدلة عن معرفة الطالب،
وقدرته على استخدام المعرفة الرياضية ،واتجاهاته نحو الرياضيات ،واستخالص االحكام من هذه األدلة

ألغراض متنوعة.

أما الباحث فإنه يعرف التقويم بأنه عملية إصدار الحكم على ما يقوم به األفراد من سلوكيات باتجاه

تحقيق األهداف قد تتسم بالنجاح أو الفشل.

 4:2صعوبات تقويم األهداف الوجدانية:

تتعامل األهداف الوجدانية مع قضايا عاطفية تثير المشاعر ،ولكن المشكلة تظهر في صعوبة سلوك

المتعلم في مستوياته الوجدانية المختلفة ،ألن التعامل في هذا الجانب الوجداني يتم مع المشاعر واالتجاهات

والميول واأل حاسيس والقيم ،فيصبح من الصعوبة تحديد هذه المشاعر واالحاسيس أو ثباتها في ضوء معيار
أو محك معين.
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إن بعض المعلمين قد يتصفون بالمزاجية والمحاباة وعدم العدل بين الطالب أثناء وضع الدرجات أو

التقديرات التي يستحقها الطالب ،وذلك لعدم قدرتهم على قياس الجوانب الوجدانية(أبو زينة.)102:2001،

من الصعوبة في تقويم األهداف الوجدانية أنها ناتجة من مالحظة وقياس المشاعر اإلنسانية

واالنفعاالت الوجدانية ،فاألهداف الوجدانية يجب أن تؤدي إلى تغييرات في سلوك الطالب ،ولكن هذه
التغييرات تكون داخلية مما يجعل من الصعب مالحظتها وقياسها؛ لذلك فإن المعلم قد يتحاشى الجوانب

الوجدانية ،وقد ال يأخذها بعين االعتبار أثناء تقويم الطالب (القحطاني.)42:1425،

وقد أكد (سعادة )500:2001 ،بأن العديد من المربين يطالبون بضرورة إهمال المعلمين لهذا

المجال عند كتابة األهداف التعليمية بحجة صعوبة قياس تلك األهداف ،مما ينعكس سلباً وبدرجة كبيرة للغاية
على أهداف األمة وتنشئة أجيال من األطفال والشباب الذين نخشى عليهم من قلة االنتماء لجذورهم ووطنهم

وثقافتهم إذا ما تم إهمال األهداف الوجدانية.

وأطلق سالم ( )86:1997على أهداف المجال الوجداني مسمى األهداف التنموية ألنها تحتاج مدى

زمنياً أكبر مما تحتاجه األهداف المعرفية لتحقيقها ،فقد يتعدى الهدف الوجداني أكثر من درس لتحقيقه.

وقد دلت نتائج دراسة التي اجراها السيد ( )264:1999على إقرار معلمي الرياضيات بعدم وجود

أسال يب محددة لقياس النواتج الوجدانية للرياضيات ،وال يستطيع المعلمون تقديم أسئلة لقياس تلك النواتج وذلك
لعدم توفر نماذج لها في دليل المعلم ،من هنا قياس الجوانب عند المتعلمين يعد من المهمات الصعبة.

يتضح مما سبق أن توظيف المعلم واهتمامه بالجانب الوجداني في تدريس الرياضيات يحقق فهم

أفضل لسلوك المتعلم وتنمية رغبته نحو تعلم المزيد بحماس واثارة فيتم التغلب بذلك على الكثير من صعوبات
تعلم الرياضيات.

 5:2كيفية تقويم األهداف الوجدانية:

هنالك أساليب متعددة لتقويم نواتج التعلم الوجداني ومدى تحقق األهداف الوجدانية لدى المتعلم ،ومن

بعض هذه األساليب واألدوات ذات العالقة بمستويات المجال الوجداني وقياسها هو عن طريق تحويل الظرف
أو الشرط إلى مجال معرفي أو مهاري حركي حتى يتم التخلص من عقدة صعوبة قياس الهدف الوجداني.

(سعادة)500:2001 ،

ويمكن قياس وتقويم األهداف الوجدانية عن طريق تحويلها إلى أسئلة امتحانات متنوعة ،وذلك عن

طريق تغيير صياغتها من فعل مضارع إلى فعل أمر فمثالً :فعل (يفسر) يصبح (فسر) وفعل (يقترح) يصبح
(اقترح) وفعل (يقارن) يصبح (قارن).
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وهذه المقاييس تصلح ألن يستخدمها المعلم لقياس التعلم الوجداني في تقويم الموقف التعليمي في نهاية

الحصة أو في اسئلة االختبارات.

 6:2استراتيجيات تحقيق (تكوين) األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات:

يتطلب تحقيق األهداف الوجدانية مدى زمنياً أكبر مما تحتاجه األهداف المعرفية فقد يتعدى تحقيق

الهدف الوجداني عدة دروس وهذا يتطلب من المعلم تخطيطاً بعيد المدى في ضوء المنهاج المقرر وتحديداً

دقيقاً لمستوى الهدف الوجداني المراد تحقيقه واالنشطة المطلوبة واتباع استراتيجيات تدريسية تساعد في تكوين
وتنمية الجوانب الوجدانية ومن هذه االستراتيجيات ما يلي(سالم:)Dempsey,2000:16( ،)2001،

 -1التمثيل ولعب األدوار وتقمص شخصيات لها دور في تطور الرياضيات.
 -2عقد المناقشات والمناظرات حول موضوعات وقضايا رياضية.

 -3تقديم معلومات حول أهمية الرياضيات ودورها في الحياة والتقدم العلمي وخدمة العلوم األخرى.

 -4تقديم معلومات عن علماء الرياضيات العرب والمسلمين في العصور المختلفة ودور كل منهم في تطور
الرياضيات.

 -5تقديم معلومات عن علماء الرياضيات المعاصرين ودورهم في تقديم الرياضيات.

 -6تشجيع الطلبة على جمع المعلمات والصور عن علماء الرياضيات وعرضها في كراس خاص أو
صحيفة المدرسة.

 -7تشجيع الطلبة على اكتشاف االنماط الرياضية وبعض الحلول اإلبداعية للمسائل والمشكالت الرياضية
وتكريم الطلبة المبدعين والمكتشفين وعرض اسمائهم على لوحات خاصة مقترنة بإنتاجهم المميز.

 -8تشجيع الطلبة على اشغال وقت الفراغ بقضايا والغاز رياضية.

 -9تشجيع الطلبة على المشاركة في االذاعة المدرسية بمقاالت ومشاركات رياضية.
 -10تشجيع الطلبة على تكوين جماعة الرياضيات في المدرسة.

 -11التأكيد على استجابات معينة للتالميذ وتعزيزها كالدقة والنظام والتعاون.

 -12حل السؤال بأكثر من طريقة والمفاضلة بين الطرق واختيار األفضل مع تبرير هذا االختيار.
 -13سرد القصص المتنوعة حول علماء الرياضيات وانتاجهم الرياضي.

 -14ربط الرياضيات بالبيئة واستثمارها في تنمية استجابات وجدانية ومرغوبة.
 -15تشجيع االعمال الفنية ذات العالقة باألشكال الهندسية.

 -16ممارسة بعض األعمال واألنشطة التي تتطلب أمو اًر رياضية.
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إن هذه االستراتيجيات ت تطلب من المعلم درجة كافية من االلمام بطبيعة وماهية الميول واالتجاهات

والقيم وأوجه التقدير حتى يستطيع مالحظتها وتنميتها باالستراتيجيات المالئمة.

 7:2المعوقات التي تحول دون استخدام األهداف الوجدانية في الرياضيات:

يرجع عدم استخدام المعلمين لألهداف الوجدانية إلى عدة معوقات تواجه توظيف هذا المجال ،حيث

وضع زيتون( ،)2003والقحطاني (1426ه) ،وكوزلو ( ،)Kozlow,1976:174وبلوم ورفاقه ()52:1985
وعبد العال ومبارك ()94:2013عدداً من المعوقات التي تواجه توظيف المجال الوجداني ،ومنها:

 .1تعتبر تنمية الميول واالتجاهات والقيم والمعتقدات ،التي يركز عليها المجال الوجداني ،قضية خاصة تتم
في أماكن محددة كالبيت ،والمسجد وغيرها ،في حين يعتبر تدريس الحقائق والمفاهيم والتعميمات ،والتي

تمثل المجال المعرفي ،قضية عامة تتم في المدرسة النظامية.

 .2النظرة إلى التربية على انها تحصيل معرفي ،وهذا يدفع المعلمين إلى التركيز على المجال المعرفي دون
غيره.

 .3يتم اكتساب السمات الشخصية واالتجاهات والنواحي الوجدانية األخرى ببطء ،وتحتاج إلى فترة طويلة
الختيارها.

 .4يتم تحديد النتاجات الوجدانية وقياسها بصعوبة بالغة جداً.

 .5تجاهل المعلم لألهداف الوجدانية إلى عدم مالئمة مواد وطرق التعليم المتاحة لتنمية المكونات الوجدانية
مثل :االهتمامات -االتجاهات -القيم.

 .6أن أنواع السلوك الوجداني قد تتعرض لتحوالت مفاجئة أكثر بكثير من التحوالت التي تصيب أنواع
السلوك المعرفي.

 .7النمو البطيء في تحقيق المجال الوجداني حيث ال يتم ذلك إال بعد فترات طويلة من الزمن.
 .8عدم اهتمام الموجهين ونظار المدارس بالجوانب الوجدانية أثناء تقويمهم لجهود المعلم .

 .9عدم توفر اإلمكانات والظروف الالزمة لمزاولة الطالب لألنشطة التي تنمي هذه الجوانب.

 .10عدم األخذ بالجوانب الوجدانية في االعتبار أثناء تقويم الطلبة.

 .11أن اعداد الكتب المدرسية لمادة الرياضيات ال يراعي هذه الجوانب.

 .12كثرة االعباء التدريسية وزيادة عدد الطالب في كل فصل ال يوفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات
لتنمية هذه الجوانب.
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 .13عدم مالئمة البيئة المحيطة بالطالب من إذاعة وتلفاز وصحف وجماعة األقران حيث تعد هذه كلها
من وجهة نظر معلمي الرياضيات عوامل مفشلة لهم في تنمية الجوانب الوجدانية.

ويرى الشافعي (1416ه )172:أن أحد األسباب المؤدية إلى إهمال الجانب الوجداني من قبل

المعلم الخلط القائم بين كل من مستويات المجال المعرفي والمجال الوجداني ،فمستوى االستقبال في المجال
الوجداني يقابل المعرفة في المجال المعرفي ومستوى االستجابة في المجال الوجداني يقابل مستوى الفهم في

المجال المعرفي.

وقد أيد حلس ( )4:2013ما ورد في أن تصنيف المجال الوجداني على مستوى ٍ
عال من التجريد

والعمومية ،والغموض في بعض مفاهيمه ،وتداخلها مع مفاهيم تصنيف المجال المعرفي إضافة إلى نقص

المعرفة حول العم ليات الذهنية المتضمنة في اكتساب وتعلم تلك المفاهيم أو تدريسها ،والسبب االخر أن
صعوبة تحديد األهداف التعليمية المتعلقة بالمجال الوجداني ،أدت إلى صعوبة تضمينها في المناهج الدراسية

أو تطوير طرق مناسبة لتدريسها أو تقويمها ،وأدى ذلك إلى أن األهداف الواردة في التصنيف ال تجد عناية
كافية لدى مطوري المناهج والقائمين على التدريس والتقويم.

ويلخص الباحث أهم المعوقات التي تحول دون توظيف االهداف الوجدانية كما يلي-:

 تعتبر تنمية الميول واالتجاهات والقيم والمعتقدات ،التي يركز عليها المجال الوجداني ،قضية خاصة تتم
في اماكن محددة كالبيت ،والمسجد وغيرها ،في حين يعتبر تدريس الحقائق والمفاهيم والتعميمات ،والتي

تمثل المجال المعرفي ،قضية عامة تتم في المدرسة النظامية.

 النظرة إلى التربية على أنها تحصيل معرفي ،وهذا يدفع المدرسين إلى التركيز على المجال المعرفي دون
غيره.

 يتم اكتساب السمات الشخصية واالتجاهات والنواحي الوجدانية األخرى ببطء ،وتحتاج إلى فترة طويلة
الختيارها.

 يتم تحديد النتاجات الوجدانية وقياسها بصعوبة بالغة جداً.

 عدم مالئمة مواد وطرق التعليم المتاحة لتنمية المكونات الوجدانية مثل :االهتمامات -االتجاهات -القيم.
 عدم تعرض المنهاج المدرسي لمناقشة ميول الطلبة واتجاهاتهم وامكاناتهم بتوسع.

 أن أنواع السلوك الوجداني قد تتعرض لتحوالت مفاجئة أكثر من التي تصيب أنواع السلوك المعرفي.
 النظر إلى اتجاهات الشخص ومعتقداته وقيمه على أنها مسائل شخصية ،بينما ينظر للتحصيل على أنه
شيء عام.

 قلة المقاييس التي تقيس أوجه التقدير في األهداف الوجدانية.
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 صياغة األهداف الوجدانية بصورة عامة يصعب تفسيرها بأسلوب يصلح للقياس.

 إسناد المفاهيم الخاصة بالمجال الوجداني إلى نظريات التعلم ومبادئ علم النفس التربوي.
 اعتماد األسلوب النظري عند تدريس المواد المتعلقة بهذا المجال في الجامعات وكليات المجتمع.
 عدم رغبة المعلمين في تعلم هذا المجال.

 عدم قدرة بعض المحاضرين على قيادة الورشات التربوية التي تستهدف المجال الوجداني.

 عدم اهتمام الموجهين ومديري المدراس بالجوانب الوجدانية أثناء تقويمهم لجهود المعلمين.

 عدم توفر اإلمكانات والظروف الالزمة لمزاولة الطالب لألنشطة التي تنمي الجوانب الوجدانية،
كالجمعيات الرياضية والمجالت والكتب وغيرها.

 عدم االخذ بالجوانب الوجدانية في االعتبار أثناء تقويم الطالب في نهاية الفصل.
 عدم إعداد معلم الرياضيات إعداداً كافياً لتنمية هذه الجوانب.

 كثرة االعباء التدريسية وزيادة عدد الطالب في كل فصل ال يوفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات
لتنمية هذه الجوانب.

 عدم مالء مة البيئة المحيطة بالطالب من إذاعة وتلفاز وجماعة األقران حيث تعد هذه كلها من وجهة
نظر معلمي الرياضيات عوامل مفشلة لهم في تنمية الجوانب الوجدانية.

 الخلط القائم بين كل من مستويات المجال المعرفي والوجداني ،فمستوى االستقبال في المجال الوجداني
يقابل المعرفة في المجال المعرفي ،ومستوى االستجابة في الوجداني يقابل مستوى الفهم في المجال

المعرفي.

 أن تصنيف المجال الوجداني على مستوى عال من التجريد والعمومية ،والغموض في بعض مفاهيمه.

 أن صعوبة تحديد األهداف التعليمية المتعلقة بالمجال الوجداني ،أدت إلى صعوبة تضمينها في المناهج
الدراسية أو تطوير طرق مناسبة لتدريسها أو تقويمها.

 أن األهداف الواردة في التصنيف ال تجد عناية كافية لدى مطوري المناهج والقائمين على التدريس
والتقويم.
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الفصــل الثالث
الدراسات السابقة
احملور األول:
الدراسات اليت تناولت جوانب القصور يف تعلم الرياضيات واالجتاه حنوها.

احملور الثاني:
الدراسات اليت تناولت األهداف واألهداف الوجدانية يف الرياضيات.
تعقيب عام على الدراسات السابقة.
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الفصــــــــل الثالث
الدراســـــــــــــــات السابقــــــــــة
يعرض الباحث مجموعة الدراسات السابقة ،ذات العالقة بموضوع البحث الحالي والتي تمكن من

الحصول عليها ،والتي لها عالقة بموضوع الدراسة؛ وتم اختيار الدراسات التي تفيد الباحث في دراسته وذلك
من خالل اشتراك الدراسات مع دراسة الباحث في إحدى المتغيرات المستقلة على األقل أو المتغير التابع،
وذلك من أجل تحديد موقع الدراسة بالنسبة لهذه الدراسات السابقة ،ومدى االستفادة منها في اإلجراءات
وتصميم األدوات ،واختيار عينة الدراسة ،وكذلك االستفادة منها في تفسير النتائج .وتم عرض الدراسات

السابقة وفقاً للتدرج التاريخي من األحدث لألقدم ،وقد قسمها الباحث إلى محورين أساسيين:
المحور األول :الدراسات التي تناولت جوانب القصور في تعلم الرياضيات واالتجاه نحوها.

المحور الثاني :الدراسات السابقة التي تناولت األهداف واألهداف الوجدانية في الرياضيات.

أوالً :دراسات المحور األول :الدراسات التي تناولت جوانب القصور في تعلم الرياضيات واالتجاه

نحوها:

 -1دراسة شعت (:)2013

هدفت الد ارسة إلى وضع تصور مقترح لعالج جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف

التاسع األساسي بغزة ،ولتحقيق هدف الد ارسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.

وقد تكونت عينة الد ارسة من( )269طالباً وطالبة ،اختيروا بطريقة عشوائية من أربعة مدارس من

المدارس التابعة لمديرية خانيونس البالغ عددها ثالثة عشر مدرسة ،وطبق عليهم االختبار التحصيلي/
التشخيصي وذلك لتشخيص القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع ،وكما وطبقت استبانة على
جميع معلمي الرياضيات للصف التاسع األساسي في محافظة خانيونس وعددهم( )20معلماً ومعلمة ،أيضا

أجريت مقابالت مع عينة من مشرفي الرياضيات وعددهم ( ،)10وذلك بهدف تحديد القصور في تعلم
الهندسة من وجهة نظر كل من معلمي الرياضيات ومشرفي الرياضيات ،وتحددت األساليب اإلحصائية في
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومعامل ارتباط بيرسون ،ومعامل ارتباط سبيرمان ،ومعادلة

جتمان.

وقد توصلت الد ارسة إلى النتائج التالية :وجود قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع في

ضوء نتائج االختبار التحصيلي/التشخيصي ،وجود قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع من
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وجهة نظر معلمي الرياضيات ،وجود قصور في تعلم الهندسة لدى طلبة الصف التاسع من وجهة نظر

مشرفي الرياضيات ،ومن أهم توصياتها تنظيم محتوى كتاب الرياضيات بحيث يراعي ميول واتجاهات
الطلبة.

 -2دراسة شبير (:)2011

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر است ارتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى

طلبة الصف الثامن األساسي ولتحقيق هدف الد ارسة اتبع الباحث المنهجين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج
شبه التجريبي.

وتكونت عينة الد ارسة من ( )613طالباً وطالبة اختيروا عشوائيا من طلبة الصف الثامن األساسي

من ستة مدارس من مدارس خان يونس؛ لتشخيص صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن
األساسي ،باإلضافة ( )139طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي اختيروا بطريقة عشوائيا من
مدرستين قسموا لمجموعتين لتطبيق الد ارسة ،حيث أن إحداهما المجموعة التجريبية ( )69طالبا وطالبة،
واألخرى الضابطة تكونت من ( )70طالباً وطالبة ،وقد وظف الباحث األساليب اإلحصائية التالية في معالجة

البيانات :حساب المتوسطات ،االنح ارف المعياري ،ومعامل االرتباط ،ومعادلة هولستي ،واختبار(ت)،
ومعادلة كودر ريتشاردسون .وتوصلت الد ارسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات طالب

المجموعة التجريبية الذين درسوا باست ارتيجية حل المشكالت وأقرانهم من الضابطة ،وجود فروق دالة إحصائياً
بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية حل المشكالت وأقرانهن من

الضابطة ،وقد أوصت ضرورة االهتمام بصعوبات التعلم لدى الطلبة وعالجها.

 -3د ارسة بركات و حرز اهلل (:)2010

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب تدني التحصيل في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة

األساسية من وجهة نظر المعلمين في ضوء متغيرات :الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة ،لهذا الغرض تم

إعداد استبانة لقياس أسباب تدني تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات ،والمكونة من (  )28بندا يمثل كل
منها سبب من األسباب المحتملة لتدني التحصيل بالرياضيات ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تم
تطبيق إجراءات الدراسة على عينة مكونه من ( )150معلماً ومعلمة وهم يمثلون ما نسبته ( )% 65من

المجتمع األصلي لهذه الدراسة و المحدد بمعلمي مادة الرياضيات في الصفوف األساسية الدنيا في المدارس
الحكومية في محافظة طولكرم.
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وقد أظهرت الدراسة أن تقدير المعلمين لألسباب الخمسة األكثر أهمية لتدني التحصيل في

الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا كان الضعف الصحي يؤثر في تحصيل الطلبة بمادة
الرياضيات ،المشاكل السلوكية تؤثر في أداء الطلبة التحصيلي في الرياضيات ،عدم الرغبة الذاتية في

الدراسة يؤدي إلى تدني مستوى الطالب في مادة الرياضيات ،عدم الشعور باالهتمام بالمدرسة يؤدي إلى عدم
االهتمام بالد ارسة ،عدم إلمام المعلمين بالنظريات التربوية و النفسية و الحديثة يؤدي إلى ضعف األداء.

 -4دراسة األسطل (:)2010

هدفت الدراسة التعرف على عوامل تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة األساسية

العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة.

لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث صمم استبانة مكونة من

( )52فقرة طبقها على عينة من( )146معلماً ومعلمة منهم ( )92معلما و( )54معلمة من معلمي مبحث

الرياضيات في مدارس وكالة الغوث الدولية بجنوب قطاع غزة .وقد استخدم الباحث عدة أساليب إحصائية:

التحليل العاملي ،اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات ،تحليل التباين األحادي ،اختبار شيفيه.

وقد أظهرت الدراسة أن أهم العوامل المؤدية إلى تدنى التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة

األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة تعود إلى عوامل متعلقة
بالمعلم ،عوامل متعلقة بالبيئة األسرية واالجتماعية للطالب ،عوامل متعلقة بمنهاج الرياضيات ،عوامل متعلقة
باإلدارة والبيئة المدرسية ،عوامل متعلقة بالطالب ،عدم وجود فروق دالة إحصائية في العوامل المؤدية إلى

تدنى التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين
الفلسطينيين بقطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ومتغير سنوات الخبرة ،لصالح متغير سنوات الخبرة أكثر من

عشرة سنوات ،وقد أوصت الدراسة بعقد ورشات عمل للمعلمين لمناقشة نواحي الضعف بالتحصيل وعالجها.

 -5د ارسة عبد الغني (:)2009

هدفت الدراسة إلى وضع برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف

العاشر وقياس مدى فاعليتها ،والتعرف على أسباب صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف
العاشر من وجهة نظر المعلمين والطلبة .استخدم الباحث في دراسته منهجين ،المنهج الوصفي التحليلي وهو
المنهج الذي يصف صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر ،والمنهج التجريبي وهو
تصميم برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف العاشر األساسي.
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اقتصرت هذه الدراسة على الوحدة الخامسة وحدة االقترانات المثلثية من كتاب الرياضيات للصف

العاشر األساسي الجزء الثاني ،تكونت عينة الدراسة من ( )36طالبة من طالبات الصف العاشر ،و()14
معلماً ومعلمة ،وقد قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة معتمدا على العينة القصدية
وألغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات التالية :أسلوب تحليل المحتوى ،استبانة الطلبة ،استبانة المعلمين،

اختبار تشخيصي.

وقد توصلت الدراسة إلى إن مستوى تحصيل الطلبة لالختبار التشخيصي متدني قبل تطبيق

البرنامج ،جميع فق ارت االختبار التشخيصي لوحدة االقت ارنات المثلثية تشكل صعوبة ،كما يتضح من خالل
استبانة المعلمين واستبانة الطلبة أن جميع مجاالت االستبانة هي فعال أسباب حقيقية للصعوبة.

 -6دراسة السميري(:)2009

هدفت الدراسة إلى تحديد خصائص التالميذ في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية الذين لديهم

صعوبات تعلم الرياضيات ،وتحديد أي الصعوبات أكثر ظهوار في هذه الصفوف ،ومن ثم تحديد أهم

االست ارتيجيات التي تساعد في حل هذه الصعوبات.

لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحث المنهج التشخيصي العالجي ،وكانت أداة الد ارسة عبارة

عن استبانتين :أولهما لتحديد خصائص التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم واالستبانة األخرى لتحديد

االست ارتيجيات المناسبة لحل صعوبات تعلم الرياضيات ،وطبقتا على عينة من مشرفي ومدرسي الرياضيات
وأساتذة الجامعات عددهم( )220واختبار تشخيصي طبق على ( )184تلميذ في الصف ال اربع االبتدائي

و( )170تلميذ في الصف الخامس االبتدائي و( )117تلميذ في الصف السادس االبتدائي ،قام الباحث
بتحليل االستبانة األولى باستخدام المتوسطات وتحليل التباين األحادي واختبار شيفيه واختبار توكي،
واالستبانة الثانية تم تحليل نتائجها باستخدام التك اررات ،واالختبار التشخيصي حلل باستخدام المتوسطات.

وقد توصلت الدراسة إلى أنه كان ترتيب الصعوبات من حيث األكثر ظهو ار لدى التالميذ :صعوبة

لغة الرياضيات ثم صعوبة حل المسائل الرياضية ثم الصعوبات المكانية والبصرية ثم صعوبات الترتيب ثم
صعوبات التعرف على الرموز ثم صعوبات إتقان الحقائق األساسية لألعداد ،وفي ضوء النتائج توصلت

الدراسة إلى ضرورة تحديد صعوبات تعلم الرياضيات في جميع الم ارحل التعليمية ،وعمل اختبا ارت مرجعية
الكتشاف كل صعوبة في الم ارحل الد ارسية ووضع دليل لشرح است ارتيجيات تعلم الرياضيات و دورها في حل

الصعوبات.
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 -7دراسة جوارد وسميث (:)Gorad and Smith,2008
هدفت الدراسة للكشف عن األسباب المؤدية لتدني التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالب

المرحلة األساسية في بريطانيا ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )2312طالب وطالبة من مختلف المدراس
الحكومية البريطانية ،وخلصت الدراسة إلى أبرز النتائج من أهمها :التدني الواضح لمستويات طالب العينة
في مبحث الرياضيات في كال الجنسين ،كذلك أثبتت الدراسة أن تدني مستويات الطالب في الرياضيات

يرجع إلى عدم استخدام األساليب الحديثة والمتطورة في الرياضيات ،وكما كان ضعف الجوانب الوجدانية أث اًر

سلبياً نحو مبحث الرياضيات في تدني المستويات التحصيلية لديهم في ذلك المقرر.

 -8د ارسة المالكي (:)2008

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام أنشطة إث ارئية بواسطة برنامج حاسوبي في عالج صعوبات

تعلم الرياضيات على أداء تالميذ الصف الثالث االبتدائي ذوي صعوبات التعلم  ،وتم استخدام المنهج شبه
التجريبي حيث تم اختيار عينة قصدية ،حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،وتم تعريض
المجموعة التجريبية إلى طريقة التدريس من خالل برنامج حاسوبي أما المجموعة الضابطة فتتعلم بالطريقة

العادية ،وتم تطبيق اختبار قبلي وبعدي في الرياضيات لحقائق الجمع األساسية لكل من المجموعتين وتم
تحديد المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية ،يتألف مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الذين لديهم

صعوبات تعلم في الرياضيات في مدينة مكة المكرمة ،حيث تم اختيار مدرستين حكومتين من المدارس التي
صنفت ضمن صعوبات التعلم في الرياضيات ،أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق إحصائية بين االختبار

القلبي والبعدي في التحصيل واألداء بين مجموعتين الدراسة ولصالح المجموعة التي تعلمت بنمط التعليم
المحوسب وهذا يدل على فاعلية البرنامج في عالج صعوبات التعلم للرياضيات.

-9

د ارسة األشقر وعبده (:)2006

هدفت الدراسة إلى التعرف على صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر أدبي

بحافظة غزة ،وقد جرى تطبيق االختبار التحصيلي /التشخيصي على عينة الد ارسة ،وقد اشتملت عينة

الدراسة على ( )293طالبا وطالبة ،حيث تم اختيار مدرستين من شرق غزة ،ومدرستين من غرب غزة،
وحللت نتائج االختبار باستخدام التك اررات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنح ارف المعياري ،حيث
توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى تحصيل طلبة الصف الحادي عشر أدبي

في الرياضيات ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب ودرجات تحصيل الطالبات
ترجع للجنس لصالح الطالبات حيث أن متوسط تحصيل الطالبات أكبر من مستوى تحصيل الطالب ،وقد
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أوصت الدراسة االهتمام بتقويم الطلبة تقويماً شامالً ،وم ارعاة الفروق الفردية ،واعداد دليل للمعلم يشمل

أساليب تدريس الرياضيات.

 -10د ارسة مراد (:)2004

هدفت إلى معرفة أسباب تدني مستوى التحصيل الد ارسي في مادة الرياضيات لدى طالبات الصف

األول الثانوي ،وللوقوف على حجم التدني المالحظ فيه بطريقة موضوعية ومعرفة األسباب المؤدية إليه
وتحديد المشكلة بناء على ذلك استخدم المنهج الوصفي وقد اشتملت عينة البحث على ( )367طالبة من

طالبات الصف األول الثانوي بمدينة مكة المكرمة و( )45معلمة من معلمات الرياضيات في الصف األول

الثانوي و( )12مشرفة تربوية من مشرفات مادة الرياضيات بمكتب اإلش ارف التربوي بإدارة التعليم بمنطقة مكة
المكرمة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عدة أسباب لتدني التحصيل في الرياضيات كان أهمها :ضعف

اإلمكانيات ،عدم المعرفة السليمة بطبيعة المرحلة العمرية للطالبات وخصائصها ،وعدم فهم خلفياتهن
االجتماعية واالقتصادية والثقافية لتوجيه الطالبات ،ومعرفة الفروق الفردية بينهن ،وعدم إعداد األسئلة التربوية

في مختلف المجاالت التربوية كطرق التدريس والتقويم واستخدام الوسائل التعليمية وعدم إعداد أسئلة صفية
في ضوء مستويات الطالبات ،وعدم إطالع المشرفين التربويين المستمر على كل ما يستجد في ميادين
اإلش ارف التربوية في مختلف المجاالت التربوية كطرق التدريس والتقويم واستخدام الوسائل التعليمية وعدم
االكتفاء بالخبرة والمؤهالت العلمية ،بناء جسر من المودة والتعاون والثقة مع المعلمات لتمهيد الطريق للتعرف

إلى الطاقات الكامنة داخل المعلمة وقد ارتها لتنميتها وتقويتها إن كانت ضعيفة.
 -11دراسة كروس (:)Cross,2002

هدفت الدراسة إلى الكشف عن األسباب وراء تدني مستوى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة

المرحلة االساسية ،والذي انعكس سلباً في نتائج االختبارات التحصيلية لمختلف مستويات الطالبات في تلك

المرحلة وذلك من خالل تطبيق اختبار تحصيلي في الرياضيات ليطبق على ( )572طالباً وطالبة في بعض

المدراس االمريكية ،حيث أظهرت النتائج وجود ضعف ملحوظ في نقاط أساسية محددة ،وقد أرجع الباحث

ذلك لجملة من األسباب كان أهمها :عدم توفر االستعدادات الالزمة لتعلم الرياضيات لدى الطلبة ،وعدم

استخدام المعلمين ألساليب وجدانية مشوقة وجذابة في تدريس الرياضيات ،وعدم التنوع باألهداف التعليمية

المتعلقة بالرياضيات وعدم توظيفها بشكل جيد.
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 -12دراسة أبو عريبان (:)2001
هدفت الدراسة إلي تحديد الصعوبات التدريسية التي تواجه معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية

بمحافظة غزة وتقديم تصور مقترح لبرنامج يعالج هذه الصعوبات.

واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،كما قامت الباحثة ببناء استبيان الصعوبات:

أعدته الباحثة للكشف عن الصعوبات التي تواجه المعلمين في المجاالت )األهداف التعليمية المحتوى
الرياضي الوسائل التعليمية أساليب والطرق التدريسية تقويم الطلبة) ،بطاقة المالحظة :أعدته الباحثة للتأكد

من الصعوبات التي يظهرها االستبيان وذلك من خالل مالحظة أداء المعلمين أثناء تدريس الرياضيات

وشاملة للمجاالت(األهداف التعليمية -المحتوى الرياضي الوسائل التعليمية األساليب والطرق التدريسية تقويم
الطلبة) ،وتم تطبيق االستبيان على ( )110معلماً للرياضيات للمرحلة األساسية بمحافظة غزة ومالحظة

( )20معلماً ومعلمة ،وقد تم استخدام الوسط الحسابي والوزن النسبي وتحليل التباين األحادي واختبار (ت)
إلجابة أسئلة الدراسة والفرضيات ،توصلت الدراسة للنتائج وهي :أن المعلم في مجال التقويم يواجه صعوبة
حيث ظهرت ( )36صعوبة عالية الحدة ،وأيضاً من النتائج انه ال توجد فروق دالة إحصائيا في نوعية
الصعوبات التي تواجه المعلمين تعزى للخبرة والمؤهل العلمي ،قامت الباحثة في ضوء النتائج بتقديم صورة

برنامج مقترح لعالج الصعوبات التدريسية ،وأوصت باستخدام البرنامج المقترح.

التعقيب على دراسات المحور األول:
أوالً :بالنسبة لألهداف التي سعت إليها الدراسات:

هدفت بعض الدراسات إلى وضع تصور مقترح لعالج جوانب القصور والضعف في تعلم بعض

المجاالت كالهندسة وبعض المفاهيم الرياضية ومن هذه الدراسات :شعت ( ،)2013ودراسة عبد الغني

(.)2009

بينما هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

في تحصيل مادة الرياضيات واالتجاه نحوها ،كدراسة دراسة شبير ( )2011إلى معرفة أثر استراتيجية حل

المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرياضيات.

وهدفت دراسة بركات وحرز اهلل ( ،)2010ودراسة األسطل ( ،)2010ودراسة جوارد وسميث

( ،)Gorad and Smith,2008ودراسة مراد ( ،)2004ودراسة كروس ( ،)Cross,2002إلى التعرف
على أسباب تدني التحصيل في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين،

وهدفت دراسة السميري ( ،)2009ودراسة األشقر وعبده ( ،)2006ودراسة أبوعريبان ( )2001إلى تحديد
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صعوبات تعلم ال رياضيات ،وتحديد أي الصعوبات أكثر ظهو ار عند الطلبة ،ومن ثم تحديد أهم االستراتيجيات
التي تساعد في حل هذه الصعوبات ،بينما هدفت دراسة المالكي ( )2008إلى معرفة أثر استخدام أنشطة

إثرائية بواسطة برنامج حاسوبي في عالج صعوبات تعلم الرياضيات.

أما الدراسة الحالية تهدف لوضع تصور مقترح لمعالجة أوجه القصور لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس
مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية بمحافظات غزة.
ثانياً :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة:

اعتمدت بعض الدراسات على المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوعات الدراسات من هذا

النوع ،ومن الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،دراسة شعت ( ،)2013ودراسة بركات وحرز

اهلل ( ،)2010ودراسة األسطل ( ،)2010و دراسة عبد الغني ( ،)2009ودراسة السميري( ،)2009ودراسة

جوارد وسميث (  ،)Gorad and Smith,2008ودراسة األشقر وعبده ( ،)2006ودراسة مراد (،)2004
ودراسة أبو عربيان (.)2001

وبعض الدراسات استخدمت المنهج التجريبي أو شبه التجريبي كدراسة كروس (،)Cross,2002

بينما دراسة المالكي ( )2008استخدمت المنهج شبه التجريبي.

وبعض الدراسات استخدم فيها المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي ،كدراسة شبير

(.)2011

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،والذي يتم من

خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة (تصور مقترح لمعالجة أوجه القصور في تدريس األهداف الوجدانية
في الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية بمحافظات غزة ) وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء

التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها ،واآلثار التي تحدثها.
ثالثاً :بالنسبة لعينة الدراسة:

طبقت بعض الدراسات على عينات عشوائية مثل دراسة شعت ( ،)2013ودراسة شبير (،)2011

ودراسة بركات وحرز اهلل ( ،)2010ودراسة األسطل ( ،)2010ودراسة السميري( ،)2009ودراسة جوارد
وسميث (  ،)Gorad and Smith,2008ودراسة األشقر وعبده ( ،)2006ودراسة مراد ( ،)2004ودراسة

كروس ( ،)Cross,2002ودراسة أبو عريبان (.)2001

ومعظم الدراسات السابقة تفاوتت عينة الدراسة في اختيارها ما بين معلمين ومشرفين وتالميذ المدارس

وتتفق الدراسة الحالية مع بعض تلك الدراسات في اختيار عينة الدراسة من معلمي الرياضيات ،والمشرفين.
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رابعاً :بالنسبة ألدوات الدراسة:

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيرات ،ومنها :االختبار التحصيلي/

التشخيصي ،واالستبانة  :دراسة شعت ( ،)2013دراسة شبير ( ،)2011ودراسة الوليلي ( ،)2010ودراسة
المالكي ( ،)2008ودراسة األشقر وعبده ( ،)2006دراسة كروس (.)Cross,2002

وبعض الدراسات اعتمدت على أداة االستبانة فقط ،كدراسة بركات وحرزاهلل ( ،)2010ودراسة األسطل

( ،)2010ودراسة السميري ( ،)2009ودراسة جوارد وسميث ( ،)Gorad and Smith,2008ودراسة مراد
( ،)2004ودراسة أبو عربيان ( ،)2001وبعض الدراسات استخدمت أسلوب تحليل المحتوى ،واالستبانة،
كدراسة عبد الغني (.)2009

أما الدراسة الحالية ستستخدم استبانة موجهة لمعلمي الرياضيات ،ومقابالت مقننة مع مشرفي

الرياضيات.

ثانيـــــاً :دراسات المحور الثاني :الدراسات التي تناولت األهداف واألهداف الوجدانية في مادة
الرياضيات:

 -1دراسة خالد ،وحمادنه (:)2011
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية لمهارات صياغة األهداف

السلوكية ،من خالل استطالع آراء المشرفين التربويين والمديرين ،في ضوء متغيري الجنس ووظيفة المقيم.
وقد بلغت عينة الدراسة ( )250مشرفاً ومدي اًر ،منهم )75( :مشرفاً تربوياً ،و( )150مدي اًر ،تم اختيارهم
بأسلوب العينة العشوائية الطبقية .وبعد التحقق من صدق وثبات األداة وقام الباحثان بجمع البيانات ،وتم

استخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار " ت" لمعرفة أثر متغيري الجنس والوظيفة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مجال شروط صياغة األهداف السلوكية احتل المرتبة األولى حسب

متوسطات تقديرات المشرفين التربويين ،فيما احتل مجال األسس العامة لألهداف السلوكية المرتبة األولى
حسب متوسطات تقديرات المديرين .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
تقديرات جنس المشرفين التربويين وتقديرات جنس المديرين في كل مجال من مجاالت أداة الدراسة الستة

والمجاالت مجتمعة ،إال في مجال صياغة األهداف السلوكية وكان لصالح المشرفين التربويين الذكور.
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 -2دراسة القحطاني (1426ه:)2006-
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه معلمي الرياضيات للمرحلة الثانوية نحو

استخدام األهداف الوجدانية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم في المدينة المنورة.

أما عينة الد ارسة فقد تألفت من جميع المعلمين الذين يدرسون مادة الرياضيات للمرحلة الثانوية في

المدارس الحكومية بالمدينة المنورة والبالغ عددهم ( )125معلماً ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.

ومن أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها :وجود عدد من المعوقات التي تقف حائالً دون استخدام

معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية من وجهة نظرهم ،ومن أبرز هذه المعوقات :غياب تحديد المنظومة
القيمية في كتب الرياضيات ،تجاهل أدلة المعلم لصياغة األهداف الوجدانية ومهارات اشتقاقها ،تركيز مادة

الرياضيات على النواحي العقلية دون الوجدانية ،قلة توفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات لتنمية هذه

الجوانب ،اإلحباط الذي يالقيه المعلم من البيئة المحيطة ،خلو المفاهيم الحديثة في عصر العولمة من القيم
الوجدانية ،قلة األنشطة اإلثرائية التي تعنى باألهداف الوجدانية ،إهمال مناهج وكتب الرياضيات األهداف

الوجدانية نظ اًر ل طبيعة المادة العلمية ،اهتمام كتب الرياضيات باألمثلة والتمارين التي تركز على الجوانب
المعرفية والمهارية دون األهداف الوجدانية.

وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات استجابات معلمي الرياضيات

تعزى لمتغيرات (العمر ،الخبرة في التدريس ،وااللتحاق بالدورات التدريبية) ،بينما أظهرت النتاج وجود فروق
لصالح متغير المؤهل العلمي لصالح درجة الماجستير.

 -3دراسة المشهراوي (:)2004

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األهداف الوجدانية المتضمنة في كتب الرياضيات المقررة على

المرحلة العليا من التعليم األساسي في فلسطين وكيفية تناول هذه الكتب لتلك األهداف.

ولقد استخدم الباحث منهج تحليل المضمون حيث وضع أداة التحليل التي استخدمها في تحليل

محتوى كتب الرياضيات المقررة وتوصل إلى النتائج التالية :تحتوي كتب الرياضيات المقررة على المرحلة
األساسية العليا ما يمكن أن يحقق أهدافا وجدانية إلى حصر سبعة أهداف تتضمنها تلك الكتب وبتكرار

بلغ( ،)628كما وتوصلت الدراسة إلى أن كتب الرياضيات تناولت هذه األهداف بشكل سطحي ومبهم،
وجاءت من أجل توضيح قضايا معرفية ولم يتناولها بشكل مقصود ومعمق ،وقد اقتصرت هذه األهداف على

المستوى األدنى من المجال الوجداني ،وبناء على هذه النتائج اقترح الباحث ضرورة إبراز األهداف الوجدانية
بشكل واضح ومعمق في كتب الرياضيات بحيث تعالج مستويات عليا من المجال الوجداني.
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 -4دراسة حمدان (:)2004
هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة اتجاهات المعلمين نحو استخدام األهداف السلوكية فيما يتعلق

بالجوانب أو المكونات المعرفية والوجدانية والمهارية ،وتعرف الفروق بين اتجاهات المعلمين وفقاً لبعض

المتغيرات.

قد تكون مجتمع البحث في هذه الدراسة من جميع معلمي المرحلة المتوسطة والبالغ عددهم ()1562

معلماً ،وقد تم اختيار عينة عشوائية من معلمي المرحلة المتوسطة تمثل حوالي  %20من مجتمع البحث ،أي

()280معلماً.

وقد استخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي للحصول على قدر وافر من المعلومات والبيانات

في ضوء أهداف الدراسة ،واستخدمت الدراسة مقياساً تكون من استبانة تضمنت معلومات أولية عن
المفحوص وقد اشتملت على ( )60عبارة متنوعة ،وكان من أبرز نتائج الدراسة  :يوجد حوالي ( )%55من
المعلمين يواجهون بعض الصعوبات عند صياغة االهداف الوجدانية،

االهداف تعد ذات اهمية بالغة بالنسبة للمعلم.

ويرى ( )%54.3من المعلمين أن

 -5دراسة البقمي (1421ه):
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى معرفة المعلمات بالمرحلة الثانوية لألهداف (المعرفية والمهارية

والوجدانية) واستخدامها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )40معلمة في المدارس الثانوية بمدينة الطائف،

واستخدمت الباحثة اختبا اًر للكشف عن مدى اإللمام باألهداف السلوكية ،وتقويمها ،واستبانة لمهارات معرفة

مجاالت األ هداف وموقعها في المستويات ،واستفتاء يكشف عن مدى قناعة وتطبيق المعلمات لمواصفات
ومعايير االهداف ،وخطوات الصياغة.

ومن أبرز النتاج التي توصلت إليها الدراسة :تبين أن مستوى معرفة المعلمات بالمرحلة الثانوية

لمجاالت الهدف ومستوياته كان جيداً فيما يتعلق بتحديد مجال الهدف حيث بلغ المستوى ،%78.13
واوصت الدراسة بضرورة االهتمام والتركيز على المهارات المتصلة بتصنيف األهداف للمجاالت الثالثة

(المعرفية والمهارية والوجدانية) ،وزيادة االهتمام والتركيز على المجال الوجداني عند صياغة األهداف

السلوكية.
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التعقيب على دراسات المحور الثاني:
أوالً :بالنسبة لألهداف التي سعت إليها الدراسات:

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية لمهارات صياغة األهداف

السلوكية ومن هذه الدراسات :خالد ،وحمادنه ( ،)2011وهدفت دراسة حمدان ( )2004إلى الكشف عن
طبيعة اتجاهات المعلمين نحو استخدام األهداف السلوكية فيما يتعلق بالجوانب أو المكونات المعرفية

والوجدانية والمهارية

بينما هدفت دراسة الخزندار ( ،)2006ودراسة شومان ( ،)2002ودراسة حمدان ( )1998إلى تقويم

محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا واالتجاه نحوها.

وهدفت دراسة القحطاني (1426ه) إلى الكشف عن المعوقات التي تواجه معلمي الرياضيات

للمرحلة الثانوية نحو استخدام األهداف الوجدانية ،بينما هدفت دراسة المشهراوي ( ،)2004إلى التعرف على

األهداف الوجدانية المتضمنة في كتب الرياضيات ،بينما د ارسة عبد العال ومبارك ( )1992إلى التعرف إلى
مدى معرفة المعلمات بالمرحلة الثانوية لألهداف (المعرفية والمهارية والوجدانية) واهتمامهم.

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في هدفها لتنمية توظيف األهداف وتنمية توظيف

األهداف الوجدانية.
ثانياً :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة:

استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لبعض موضوعات الدراسات السابقة،

ومن الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،دراسة خالد ،وحمادنه ( ،)2011ودراسة القحطاني

(1426ه) ،ودراسة حمدان ( ،)2004دراسة شومان (.)2002

وبعض الدراسات السابقة استخدمت أداة تحليل المحتوى كدراسة الخزندار( ،)2006ودراسة

المشهراوي (.)2004

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج الوصفي التحليلي ،للتعرف عن

أوجه القصور في تدريس األهداف الوجدانية في الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية بمحافظات غزة.
ثالثاً :بالنسبة لعينة الدراسة:

من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة نجد أن أنها تفاوتت في اعتماد العينات ،منها العشوائية مثل

دراسة خالد ،وحمادنه ( ،)2011ودراسة القحطاني (1426ه) ،ودراسة حمدان (.)2004
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ويكون معظم الدراسات السابقة في هذا المحور قد اختارت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،وهذا ما

تتفق الدراسة الحالي عليه في أنها اختارت عينة بطريقة المسح الشامل.
رابعاً :بالنسبة ألدوات الدراسة:

دراسة خالد ،وحمادنة ( ،)2011ودراسة القحطاني (1426ه) ،ودراسة حمدان ( ،)2004استخدمت

االستبانة كأداة دراسة وتتشابه مع الدراسة الحالية حيث سيتم تطبيقها على معلمي الرياضيات.

وبعض الدراسات استخدمت أداة لتحليل المحتوى منها دراسة الخزندار ( ،)2006ودراسة المشهراوي

 ،)02004واستخدمت دراسة شومان ( )2002أدوات االستبانة ،وبطاقة مالحظة ،وتحليل المحتوى.

والدراسة الحالية ستستخدم اإلستبانة وأيضاً المقابالت لجمع المعلومات من مشرفي الرياضيات.

تعليق عام على الدراسات السابقة:
 اشتركت معظم الدراسات في وجود تدني في تحصيل الرياضيات بشكل عام أو الفروع األخرىبالرياضيات ،وأوعزت البعض منها ذلك إلى القصور في تطبيق وصياغة األهداف السلوكية والوجدانية

بشكل خاص في المستويات المختلفة.

 طبقت معظم الدراسات االختبار التحصيلي /التشخيصي ،أداة لتحليل المضمون ،ومعظم الدراساتالسابقة استخدمت االستبانة كأداة للدراسة.

 قامت بعض الدراسات في وضع تصورات مقترحة لعالج القصور والضعف في تحصيل الرياضيات أوتعلمها بشكل عام ،في حين أن بعض الدراسات طبقت البرامج العالجية وحددت فاعلية البرامج أو

االستراتيجيات.

 وظفت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة  ،وبعض الدراسات استخدمت المنهجالتجريبي لدراسة أثر بعض البرامج أو االستراتيجيات التي وضعت لعالج القصور.

 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في وضع تصور مقترح لمعالجة أوجه القصور لتوظيفاألهداف الوجدانية في تدريس الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية بمحافظات غزة ،وبناء على ذلك تم

وضع تصور مقترح لعالج القصور في استخدام األهداف الوجدانية لدى معلمي الرياضيات.
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مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 .1استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد الجوانب التي قد تسبب قصور في تعلم الطلبة
للرياضيات ،وأسباب تدني مستوى تحصيلهم ،من خالل طرح بعض الدراسات الصعوبات أو العوامل في

تدني مستوى تحصيل الرياضيات.

 .2كما تمت االستفادة من األطر النظرية للدراسات السابقة بتدعيم الخلفية المعرفية للباحث.
 .3استفاد الباحث من الدراسات التي درست أثر أو فاعلية بعض االستراتيجيات كالتعلم المتمركز حول

المشكلة في تعلم الرياضيات أو حل المشكالت أو أنشطة إثرائية ،وذلك حتى يتم من خاللها وضع التصور

المقترح وتحديد األسس للتصور والنشاطات وطرق التدريس التي ستتبع.

 .4ساعدت الدراسات السابقة في تحديد مهارات صياغة األهداف الوجدانية من قبل معلمي الرياضيات في

المرحلة األساسية.

 .5تمت االستفادة من الدراسات السابقة في بناء االستبانة ،كما تم االستفادة منها في بناء اإلطار النظري.

 .6استفاد الباحث االطالع على الخطوات واإلجراءات التي اتبعتها تلك الدراسات وكيفية تصميم أداة

الدراسة.

 .7استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تفسير النتائج التي آلت لها الدراسة الحالية تفسي اًر علمياً.
 .8تحديد موضع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من خالل توضيح نقاط االتفاق واالختالف.
تميزت الد ارسة الحالية عن الد ارسات السابقة في اآلتي-:
 .1تحديد أوجه القصور لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية
بمحافظات غزة من خالل استخدام استبانة موجهة لمعلمي الرياضيات ،ومقابالت مقننة مع مشرفي
الرياضيات ،فهي لم تقتصر على االختبار التشخيصي كبعض الدراسات.
 .2اهتمت هذه الدراسة بمعلمي المرحلة األساسية وذلك لما لهذه المرحلة من أهمية كون أن الطالب بعدها
سينتقل إلى مرحلة الثانوية فالبد أن يكون معد جيداً ومحباً لمادة الرياضيات.
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الطريقة واإلجراءات
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الفصــل الرابع
الطريقة واإلجراءات
تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها محو اًر رئيساً يتم من خالله انجاز الجانب التطبيقي من الد ارسـة ،وعـن

طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى النتـائج التـي يـتم تفسـيرها
في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

حيث تنـاول هـذا الفصـل وصـفاً للمـنهج المتبـع ومجتمـع وعينـة الد ارسـة ،وكـذلك أداة الد ارسـة المسـتخدمة

وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها ،ومدى صدقها وثباتها ،وينتهـي الفصـل بالمعالجـات اإلحصـائية التـي
استخدمت في تحليل البيانات ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

أوالً :منهج الدارسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله

وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات
التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

ثانياً :مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمــع الد ارســة يعــرف بأنــه جميــع مفــردات الظــاهرة التــي يدرســها الباحــث ،وبنــاءاً علــى مشــكلة الد ارســة

وأهدافها فإن الباحث استخدم أسلوب الحصر الشامل لجميع معلمي الرياضيات في التعليم األساسي لدى و ازرة
التربية والتعليم ووكالة الغوث الدوليـة فـي محافظـة خـانيونس للعـام الد ارسـي  ،2015/2014حيـث بلـغ عـددهم

( )471معلم ومعلمة.

ـرد مجتمــع الد ارســة ،وبعــد االنتهــاء مــن عمليــة جمــع البيانــات
حيــث تــم توزيــع االســتبانة علــى كافــة أفـ ا

واسترداد االستبيانات التي تم توزيعها خلص الباحث إلى ( )430استبانة تعتبر صالحة للتحليـل ،وبـذلك تكـون
نسبة االسترداد  %91.2تقريبـاً ،وتعتبـر هـذه النسـبة جيـدة وممثلـة لمجتمـع الد ارسـة ويمكـن االعتمـاد عليهـا فـي

استكمال إجراءات الدراسة ،ووفقاً لـ( )Sekaran, 2000فإنه يعتبر نسـبة اسـتجابة ( )30%كحـد أدنـى مناسـبة
ألغراض البحث.
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جدول ( :)2توزيع مجتمع الدراسة
المؤسسة التعليمية

العدد

النسبة المئوية %

74

%46.3

86

%53.7

160

%33.9

66

%55

54

%45

120

%25.4

المجموع

280

%59.4

وكالة الغوث الدولية لالجئين

191

%40.6

المجموع

471

%100

وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم خانيونس

مديرية التربية والتعليم شرق خانيونس

(المصدر :بيانات و ازرة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية)2014،

يتضح من جدول رقم ( )2أن أغلبية مجتمع الدراسة لصالح و ازرة التربية التعليم ،والذين شكلوا ما نسبته
( ،)% 59.4بينما شكل أفراد مجتمع الدراسة ممن يعملون في وكالة الغوث الدولية الالجئين ما نسبته
( ،)%40.6ويمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى أن و ازرة التربية والتعليم تغطي المساحة الجغرافية األكبر بعدد
السكان لمحافظة خانيونس موزعة بين مسؤولية مديريتي التربية والتعليم خانيونس وشرق خانيونس ،بينما
وكالة الغوث الدولية الالجئين لمنطقة جغرافية أقل تقع غالبيتها غرب محافظة خانيونس.

ثالثاً :تحليل خصائص مجتمع الدراسة:

يتضمن تحليل خصائص المجتمع الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات

الشخصية ،وفيما يلي عرض لنتائج مجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية:
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( )1توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
جدول ( :)3توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
مكان العمل

الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

132

%50.5

أنثى

129

%49.5

ذكر

71

%42

أنثى

98

%58

ذكر

203

%47.2

أنثى

227

%52.8

430

%100

وزارة التربية والتعليم
وكالة الغوث الدولية لالجئين
المجموع

يتضح من جدول رقم ( )3أن أغلبية مجتمع الدراسة حسب الجنس في و ازرة التربية والتعليم كانت
لصالح الذكور حيث شكلوا ما نسبته ( ،)%50.5بينما اإلناث شكلوا ما نسبته ( ،)%49.5وأن أغلبية
مجتمع الدراسة حسب الجنس في وكالة الغوث الدولية لالجئين كانت أعلى لصالح اإلناث حيث شكلوا ما
نسبته ( ،)%58بينما الذكور شكلوا ما نسبته ( ،)%42وبهذا تشكل اإلناث النسبة األعلى في مجتمع الدراسة
بما نسبته (  ،) %52.8في حين نسبة الذكور (.)%47.2

( )2توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي
جدول ( :)4توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية %

بكالوريوس

303

%70.4

دبلوم عالي تربية

68

%15.8

ماجستير

43

%10.1

دكتوراه

16

%3.7
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430

المجموع

%100

يتضح من جدول رقم ( )4أن أغلبية مجتمع الدراسة كانوا من حملة البكالوريوس ،حيث بلغت نسبتهم
( ،)%70.4يليهم ممن يحملون دبلوم عالي حيث شكلوا ما نسبته ( ،)%15.8في حين أن حملة شهادات

الدراسات العليا كانت األقل وتوزعت على درجة الماجستير ما نسبته ( ،)%10.1ودرجة الدكتوراه ما نسبته

(.)%3.7

( )3توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة في التدريس
جدول ( :)5توزيع مجتمع الدراسة حسب الخبرة في التدريس
سنوات الخدمة

التكرار

النسبة المئوية %

أقل من  5سنوات

54

%12.6

من  5إلى أقل من  10سنوات

165

%38.5

من  11إلى أقل من  15سنة

71

%16.6

 15سنة فأكثر

140

%32.3

المجموع

430

%100

يتضح من جدول رقم ( )5أن أغلبية مجتمع الدراسة كانوا من ذوي الخبرات المتوسطة أي من الفئة (من

 5إلى أقل من  10سنوات) حيث شكلوا ما نسبته ( ،)%38.5يليهم ذوي الخبرة في التدريس من الفئة (15

سنة فأكثر) ،ويليهم من الفئة (من  11إلى أقل من  15سنة) ،واقلهم ممن كانوا ضمن الفئة (أقل من 5
سنوات) ،حيث شكلوا ما نسبته (.)%12.6

( )4توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم
جدول ( :)6توزيع مجتمع الدراسة حسب المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم
المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم

التكرار

النسبة المئوية %

و ازرة التربية والتعليم

261

%60.6

وكالة الغوث الدولية لالجئين

169

%39.4

المجموع

430

%100
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يتضح من جدول رقم ( )6أن أغلبية مجتمع الدراسة كانوا من و ازرة التربية والتعليم ،حيث شكلوا ما

نسبته ( ،)%60.6في حين توزيع مجتمع الدراسة بوكالة الغوث الدولية لالجئين شكل ما نسبته (.)%39.4

رابعاً :أداة الدراسة:

تم إعداد أداة الدراسة لجمع البيانات وقد تكونت أداة الدراسة الحالية من استبانة تضمنت أوجه القصور

لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية بمحافظات غزة.
ولتحديد أوجه القصور فقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية:

 .1مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،واالستفادة منها في بناء االستبانة وصياغة
فقراتها.

 .2إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.

 .3عرض االستبانة على المشرفين من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات وتعديلها حسب النقاش
الذي تم مع المشرفين.

 .4تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل
وحذف ما يلزم ،والمحلق رقم ( )2يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

 .5إجراء دراسة استطالعية ) (Pilot testلالستبانة لفحص صدق وثبات األداة حيث طبقت على ()30

معلماً في محافظة خانيونس.

 .6توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة لجمع البيانات الالزمة للدراسة.
وقد قام الباحث بتصنيف فقرات االستبانة ووضعها في ستة محاور ،حيث بلغت فقرات االستبانة بعد

تحكيمها ( )63فقرة ،كالتالي-:

المحور األول :يناقش قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها ،ويتكون من
( )12فقرة.

المحور الثاني :يناقش قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي ،ويتكون من ( )11فقرة.
المحور الثالث :يناقش قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته ،ويتكون من ( )8فقرات.

المحور الرابع :يناقش قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه ،ويتكون من ( )9فقرات.
المحور الخامس :يناقش قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية ،ويتكون من ( )13فقرة.
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المحور السادس :يناقش قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية ،ويتكون من
( )10فقرات.

خامساً :تصحيح أداة الدراسة (االستبانة) :

تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي للوقوف على اإلجابات المتعلقة بكل فقرة  ،وكانت اإلجابات على

كل فقرة مكونة من  5إجابات حيث الدرجة ) (5تعني معوق جداً والدرجة ) (1تعني غير معوق إطالقاً
حسب جدول رقم (.)7

جدول ( : )7درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

معوق جداً

معوق

معوق لحد ما

غير معوق

الدرجة

5

4

3

2

غير معوق
إطالقاً
1

2

ويتم االعتماد على قيمة المتوسط الحسابي والوزن النسبي بشكل أساسي لتحديد مستوى المعوق من
خالل إجابات معلمي الرياضيات على فقرات االستبانة.
وقد تم تحديد قيم الوسط المرجح وتقديره اللفظي ،كما هو موضح في الجدول ( )8على النحو التالي:
جدول ( :)8قيم الوسط المرجح المعتمد في الدراسة
مدى الفقرة

الوزن النسبي المقابل له

التقدير اللفظي

من1.79 –1

من %36 - %20

ضعيفة جداً

من 2.59 – 1.80

أكبر من %52 - %36

ضعيفة

من 3.39 – 2.60

أكبر من %68 - %52

متوسطة

من 4.19 – 3.40

أكبر من %84 - %68

مرتفعة

من 5 - 4.20

أكبر من %100 - %84

مرتفعة جداً

سادساً :اختبار التوزيع الطبيعي:

يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبا ارت اإلحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول االختبارات

المعلمية ) (Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية ) (Non Parametric Testويشترط
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الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء االختبارات اإلحصائية عليها ،بينما
تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي للبيانات

ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن ) (30مفردة ،بينما العينات التي يزيد

حجمها عن ) (30مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقاً لما تقره نظرية النهاية المركزية(

األمين )11:2001 ،كما توصل ) (Siepka, 2000إلى أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية مع بيانات
مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة وعن إذا ما كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال.

وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية وفقاً للسببين السابق ذكرها بغض النظر عن

التوزيع الطبيعي للبيانات ،باإلضافة إلى نتائج استخدام اختبار كولمجوروف  -سمر نوف ))K-S
 Kolmogorov-Smirnov Testالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،وكانت
النتائج كما هي مبينة في جدول (.)9
جدول ( :)9نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية

المجال

)(Sig.

قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها
قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي

0.254
0.082

قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته

0.252

قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه

0.191
0.319

قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية
قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية
جميع محاور االستبانة معاً

0.175
0.212

توضح النتائج في جدول رقم ( )9أن القيمـة االحتماليـة ) (Sig.لجميـع محـاور الد ارسـة أكبـر مـن مسـتوى

الداللــة (  ،) α =0.05وبــذلك فــإن توزيــع البيانــات لهــذه المحــاور يتبــع التوزيــع الطبيعــي ،حيــث ســيتم اســتخدام
االختبارات المعلمية لإلجابة على أسئلة وفرضية الدراسة.
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سابعاً :صدق أداة الدراسة (االستبانة) :

وقد تم التأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين:

( )1صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
يستخدم أسلوب صدق المحكمين ،بهدف التأكد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض
البحث ،وقد عرض الباحث اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة متخصصة من المحكمين

المختصين بالرياضيات وطرق تدريسها ،والمشرفين التربويين في التخصص نفسه ،وطلب منهم إبداء الرأي

فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية كل فقرة من فقرات االستبانة ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت لقياسه

ووصف الموضوع الذي أعدت من أجل البحث فيه ،وبناءاً عليه قدم السادة المحكمون العديد من التعديالت

الجوهرية على أداة الدراسة ،واستجاب الباحث لهذه التعديالت ،وقام بإعادة صياغة االستبانة في ضوء
المالحظات التي قدمها المحكمون ،حتى أخذت االستبانة شكلها النهائي أنظر الملحق رقم (.)3

( )2صدق المقياس:
أ /االتساق الداخلي Internal Validity
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها()30

معلماً ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة ،والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي:
صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور األول:

يوضح جدول ( )10معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول " قصور يتعلق بمعرفة

المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها " والدرجة الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط

المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  0.05وهذا يدل على
وجود درجة عالية من ارتباط الفقرات بالمجال التي تنتمي إليه مما يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقرات

المحور األول.
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جدول ( :)10معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات مجال " قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية

وقدرته على صياغتها " والدرجة الكلية المحور

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

.1

قلة معرفة معلمي الرياضيات بماهية األهداف الوجدانية.

.842

*0.000

.2

صعوبة تحديد القيم الواردة في كتب الرياضيات.

.828

*0.000

.3

محدودية اإللمام بكيفية توظيف األهداف الوجدانية عند معلمي الرياضيات.

.846

*0.000

.4

صعوبة صياغة األهداف الوجدانية في مستوياتها المختلفة.

.840

*0.000

.5

صعوبة معرفة مفاهيم الذات أثناء صياغة األهداف الوجدانية.

.828

*0.000

.6

اختيار األفعال السلوكية الغامضة عند صياغة األهداف الوجدانية.

.736

*0.000

.7

الصياغة المغلوطة لنوع السلوك المرغوب فيه.

.849

*0.000

.8

صعوبة التمييز بين األهداف المعرفية والمهارية والوجدانية.

.794

*0.000

.9

تركيز مادة الرياضيات على النواحي العقلية واهمال األهداف الوجدانية.

.871

*0.000

 .10عدم التدرج في بناء مستويات األهداف الوجدانية من األدنى إلى األعلى.

.704

*0.000

 .11تجاهل أدلة المعلم لألهداف الوجدانية واشتقاقها.

0.882

*0.000

 .12غياب تحديد المنظومة القيمية في كتب الرياضيات من قبل واضعي المناهج.

0.964

*0.000

الفقرة

م

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني:
يوضح جدول ( )11معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني " قصور يتعلق بتطبيق

األهداف الوجدانية في الميدان التربوي" والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة
عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  0.05وهذا يدل على وجود درجة

عالية من ارتباط الفقرات بالمجال التي تنتمي إليه مما يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني.
جدول ( :)11معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات محور " قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان
التربوي " والدرجة الكلية للمحور
م
.1

الفقرة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

.802

*0.000

لالرتباط

ندرة البحوث العلمية التجريبية حول توظيف األهداف الوجدانية في كتب
الرياضيات.
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.2

قلة توفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات لتنمية الجوانب الوجدانية داخل

.883

*0.000

.785

*0.000

.864

*0.000

.850

*0.000

.861

*0.000

.817

*0.000

.8

ضعف توظيف مخرجات الرياضيات في البيئة بشكل مناسب.

.739

*0.000

.9

خلو المفاهيم الرياضية الحديثة في عصر العولمة من القيم الوجدانية.

.736

*0.000

.859

*0.000

.764

*0.000

.3
.4
.5
.6
.7

الصف.
قلة األنشطة المرافقة للمنهاج التي تركز على األهداف الوجدانية.
ضعف تعاون األسرة في إكمال دور المعلم في تنمية هذه الجوانب في نفوس
األبناء.
قلة االرشادات والتوجيهات الخاصة باستخدام االنترنت والتي تهدف إلى بناء

األهداف الوجدانية.

عد التعاون واإلهمال الذي يالقيه المعلم من البيئة المحيطة ال يساعد على
تنمية األهداف الوجدانية.
قلة المتابعة الدائمة ومالحظة الطالب في عينات مختلفة من المواقف
واالستجابات الوجدانية.

 .10االهتمام فقط على المجال المعرفي في دراسة الرياضيات.
.11

قلة االتصال بين المدرسة وأولياء األمور والمنزل يؤدي إلى ضعف االهتمام
باالتجاهات الوجدانية.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثالث:
يوضح جدول ( )12معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث " قصور يتعلق بمحتوى

منهج الرياضيات وطبيعته " والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى
معنوية  α ≥ 0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  0.05وهذا يدل على وجود درجة عالية من ارتباط

الفقرات بالمجال التي تنتمي إليه مما يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثالث.

جدول ( :)12معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات مجال " قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته "
والدرجة الكلية للمحور
م
.1
.2

الفقرة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

.826

*0.000

.819

*0.000

لالرتباط

ضعف التوازن في توزيع األهداف الوجدانية في كتب الرياضيات للمرحلة
األساسية.
قلة األنشطة اإلثرائية التي تعنى باألهداف الوجدانية.
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().Sig

.3
.4
.5
.6
.7
.8

إهمال محتوى منهج الرياضيات للجوانب الوجدانية نظ اًر لطبيعة المادة العلمية

البحتة.

غياب مبدأ التكامل بين الرياضيات والمواد الدراسية األخرى.
عدم مناسبة القيم الواردة في منهاج الرياضيات للمستوى العمري لطالب
المرحلة األساسية.
قلة إبراز القيم الجمالية في كتب الرياضيات لهذه المرحلة.
ضعف اهتمام كتب الرياضيات باألمثلة والتمارين والحلول المتعلقة باألهداف
المعرفية والمهارية فقط.
عدم إبراز كتب الرياضيات لدور العلماء والمسلمين في تطور الرياضيات.

.816

*0.000

.826

*0.000

.735

*0.000

.838

*0.000

.785

*0.000

.806

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α ≥ 0.05

صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الرابع:
يوضح جدول ( )13معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع " قصور يتعلق ببرامج

إعداد معلم الرياضيات وتدريبه" والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند
مستوى معنوية  α ≥ 0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  0.05وهذا يدل على وجود درجة عالية

من ارتباط الفقرات بالمحور التي تنتمي إليه مما يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الرابع.

جدول ( :)13معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات محور " قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه "
والدرجة الكلية للمحور
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الفقرة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

.805

*0.000

.632

*0.000

.884

*0.000

.764

*0.000

.774

*0.000

.644

*0.000

لالرتباط

قلة امتالك معلم الرياضيات لمجموعة القيم واالتجاهات التي تعود على

طالبه بالفائدة.

قلة استخدام معلمي الرياضيات لمصادر متنوعة خالل تدريسهم للرياضيات.
تركيز برامج اعداد معلمي الرياضيات على االهتمام باإلعداد األكاديمي أكثر
من االهتمام بالجانب التربوي.
غياب بعض البرامج التدريبية لمعلمي الرياضيات لتنمية مهاراتهم على
توظيف األهداف الوجدانية.
ضعف برامج اعداد معلمي الرياضيات في التأكيد على تعليم الرياضيات التي

تسهم في تنمية الجوانب الوجدانية.

اعتقاد معلم الرياضيات بعدم مسؤوليته عن تنمية األهداف الوجدانية.
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().Sig

.7
.8
.9

عدم شمولية برامج اعداد معلمي الرياضيات لتنمية جوانب التعلم المختلفة
لمعلم الرياضيات.
قلة إشراك معلمي الرياضيات بدورات ومشاغل تدريبية أثناء الخدمة حول
األهداف الوجدانية.
اهمال برنامج التربية العملية في إعداد معلمي الرياضيات لألهداف
الوجدانية.

.876

*0.000

.726

*0.000

.682

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α ≥ 0.05

صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الخامس:
يوضح جدول ( )14معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس " قصور يتعلق بقياس
األهداف الوجدانية " والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

 α ≥0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  0.05وهذا يدل على وجود درجة عالية من ارتباط الفقرات
بالمجال التي تنتمي إليه مما يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الخامس.
جدول ( :)14معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات مجال" قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية "
والدرجة الكلية للمحور
معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

().Sig

.470

*0.000

.747

*0.000

.634

*0.000

.664

*0.000

.5

حاجة األهداف الوجدانية لفترة طويلة حتى تتحقق.

.489

*0.000

.6

صعوبة تقدير التعبيرات الوجدانية للطالب وتحويلها إلى درجات وأرقام.

.701

*0.000

.7

صعوبة االستدالل على قيم الطالب لقياسها من قبل المعلمين.

.774

*0.000

.772

*0.000

م
.1
.2
.3
.4

.8

الفقرة
افتقار دليل المعلم للرياضيات ألسئلة تقويمية تقيس األهداف الوجدانية عند

الطلبة.

غياب توظيف االتجاهات الحديثة في تطوير الجوانب الوجدانية في
الرياضيات.
نمو المستوى الوجداني قد يحدث داخل المدرسة وخارجها ،ومن الصعب
قياسه في أوقات فراغ المعلم.
افتقار اإلجراءات المتبعة للتقويم حالياً لقياس الجانب الوجداني لتدريس

الرياضيات.

اعتقاد بعض المعلمين بعدم أهمية استخدام المعيار أو المحك عند كتابة
األهداف الوجدانية.
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.738

*0.000

إهمال المشرف التربوي للجوانب الوجدانية عند تقويم أداء المعلم.

.9

 .10صعوبة تحديد المشاعر وامكانية وقياسها.

.790

*0.000

 .11اتصاف الجانب الوجداني لدى بعض المعلمين بالمزاجية أثناء تقدير السلوك.

.792

*0.000

.629

*0.000

.618

*0.000

.12

تركيز اختبارات نهاية الفصل على قياس األهداف المعرفية والمهارية دون
االهتمام بالجوانب الوجدانية.

 .13قلة المقاييس التي تقيس األهداف الوجدانية في الرياضيات للمرحلة األساسية.
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α ≥ 0.05

صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور السادس:
يوضح جدول ( )15معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور السادس " قصور يتعلق بدرجة
ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية " والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط
المبينة دالة عند مستوى معنوية  α ≥ 0.05حيث أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  0.05وهذا يدل على
وجود درجة عالية من ارتباط الفقرات بالمحور التي تنتمي إليه مما يعزز من صدق االتساق الداخلي لفقرات

المحور السادس.
جدول ( :)15معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات مجال " قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه "
والدرجة الكلية للمحور
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الفقرة

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

.632

*0.000

.668

*0.000

.580

*0.000

.621

*0.000

.673

*0.000

.749

*0.000

.786

*0.000

.796

*0.000

لالرتباط

إهمال معلم الرياضيات لتوضيح دور الرياضيات في بناء الحضارة اإلنسانية.
إهمال معلم الرياضيات لتوضيح مدى حاجتنا إلى الرياضيات لدراسة المواد األخرى
(كالفيزياء والكيمياء.)..
قلة اهتمام معلم الرياضيات لتوضيح بعض تطبيقات الرياضيات في البيئة.
إهمال معلم الرياضيات لتوضيح قيمة دراسة الرياضيات في تنمية التفكير
(االستقراء ،واالستنباط.)..
إهمال معلم الرياضيات تشجيع الطلبة على المشاركة في المناقشة وطرح األسئلة.
إهمال معلم الرياضيات توجيه الطلبة إلى قراءة الكتب التي تتناول موضوعات
رياضية.
ضعف استخدام معلم الرياضيات أفعاالً وجدانية محددة الصياغة.

ضعف اهتمام معلم الرياضيات باتجاهات ومشاعر الطلبة نحو المادة.
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.9
.10

قلة اهتمام معلم الرياضيات تشجيع الطلبة على تقديم حلول إبداعية للمسائل
والمشكالت الرياضية.
قلة اهتمام معلم الرياضيات بالمشاركة بمقاالت ومشاركات في اإلذاعة المدرسية
عن الرياضيات.

.576

*0.000

.756

*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α ≥ 0.05

يبين جدول ( )16أن جميع معامالت االرتباط في جميع محاور اإلستبانة دالة إحصائياً عند مستوى

معنوية ( )α ≥ 0.05وبذلك يعتبر جميع محاور اإلستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.

جدول ( :)16معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
معامل بيرسون

القيمة

.932

*0.000

.911

*0.000

قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته

.960

*0.000

قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه

.939

*0.000

.983

*0.000

.948

*0.000

0.945

*0.000

المجال

لالرتباط

قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها
قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي

قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية
قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية
جميع محاور االستبانة معاً

االحتمالية )(Sig.

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة α ≥ 0.05

ثامناً :ثبات االستبانة :Reliability

وقد تحقق الباحث من ثبات استبانة الدراسة من خالل:

معامل ألفا كرونباخ : Cronbach's Alpha Coefficient
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة ،وكانت النتائج كما يوضحه جدول (.)17
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جدول ( :)17معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
معامل ألفا

المجال

عدد الفقرات

قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها

12

0.944

11

0.935

قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته

8

0.936

قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه

9

0.905

13

0.978

10

0.954

63

0.985

قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي

قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية
قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية
جميع المحاور معاً

كرونباخ

وقد بين جدول رقم ( )17أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعـة لكـل محـور حيـث تتـراوح بـين (،0.905
 )0.978بينما بلغت لجميع فقرات االستبانة ( .)0.985وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.
وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ( ،)3ويكون الباحث قد تأكد من صدق
وثبات استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على

أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

تاسعاً :األساليب اإلحصائية:

لقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package

 ،(SPSS) for the Social Sciencesوتم استخراج النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 .1النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار
فئات متغير ما وتفيد في وصف عينة الدراسة.

 .2معامل ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في بيانات أداة الدراسة.
 .3معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس صدق االتساق الداخلي

للفقرات ،باإلضافة الستخدامه في اختبار وجود عالقة بين متغيرات الدراسة.

 .4لمعالجة أبعاد محاور الدراسة إحصائياً تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات

االستبانة تبعاً لمتغيرات الدراسة ،ومعرفة األهمية النسبية لألسئلة.
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 .5حساب النسبة المئوية لكل استجابة.

 .6اختبار  Tفي حالة عينة واحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى
درجة ( )3ويستخدم للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 .7اختبار  Tلعينتين مستقلتين ) (Independent Samples T-testوذلك بغرض اختبار وجود فروق

ذات داللة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة تعزى للمتغيرات الشخصية التي تضم مجموعتين فقط
كالجنس.

 .8اختبار تحليل التباين األحادي ) (One Way Anovaوذلك الختبار وجود فروق في آراء أفراد عينة

الدراسة تعزى للمتغيرات الشخصية التي تضم أكثر من مجموعتين كالعمر والخبرة في التدريس والمؤهل
العلمي.
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الفصــل اخلامس
عرض النتائج
اختبار الفرضيات وتفسريها
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الفصل الخامس
عرض النتائج واختبار الفرضيات وتفسيرها
يتنــاول هــذا الفصــل تحليــل نتــائج الد ارســة واختبــار الفرضــيات ،مــن خــالل تحليــل نتــائج االســتبانة التــي

أعــدت للتعــرف علــىأوجــه القصــور لتوظيــف األهــداف الوجدانيــة فــي تــدريس مــادة الرياضــيات لطلبــة المرحلــة
األساســية بمحافظــات غ ـزة مــن وجهــة نظــر معلمــي الرياضــيات ،ونتــائج مقابلــة مش ـرفي الرياضــيات ،وكــذلك

اختب ــار فرض ــيات الد ارس ــة ومناقش ــتها؛ل ــذا ت ــم إجـ ـراء المعالج ــات اإلحص ــائية للبيان ــات المتجمع ــة م ــن اسـ ـتبانة

الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائج الدراسة
التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

أوالً :اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

إجابة السؤال األول :الذي ينص على :ما التقديرات التقويمية لجوانب القصور في توظيف األهداف

الوجدانية على محاور الدراسة السته في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر
معلمي الرياضيات ؟

ولإلجابة عن السؤال األول ،لمعرفة أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية على محاور
الدراسة السته تدريس مادة الرياضيات تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان
النسبية إلجابات أفرد العينة لفقرات كل محور من االستبانة ،وفيما يلي النتائج الخاصة بكل محور.

 -1النتائج المتعلقة بالمحور األول ":قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على
صياغتها".

يوضح الجدول ( )18نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور.



جدول( :)18المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المحور األول
قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها
المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

اللفظي

1

قلة معرفة معلمي الرياضيات بماهية األهداف الوجدانية.

3.361

1.022

67.225

متوسطة

2

صعوبة تحديد القيم الواردة في كتب الرياضيات.

3.709

0.905

74.185

مرتفعة

3

محدودية اإللمام بكيفية توظيف األهداف الوجدانية عند معلمي

3.831

0.850

76.620

مرتفعة

م

الفقــرة
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الرياضيات للمرحلة األساسية.
4

صعوبة صياغة األهداف الوجدانية في مستوياتها المختلفة.

3.816

0.904

76.338

مرتفعة

5

صعوبة معرفة مفاهيم الذات أثناء صياغة األهداف الوجدانية.

3.774

0.933

75.493

مرتفعة

3.703

0.995

74.085

مرتفعة

7

الصياغة المغلوطة لنوع السلوك المرغوب فيه.

3.703

0.995

74.071

مرتفعة

8

صعوبة التمييز بين األهداف المعرفية والمهارية والوجدانية.

3.709

0.905

74.185

مرتفعة

4.227

0.791

84.549

مرتفعة جداً

3.788

0.906

75.775

مرتفعة

3.970

0.910

79.414

مرتفعة

3.951

0.850

79.037

مرتفعة

3.795

0.9105

75.914

مرتفعة

6

9
10
11
12

اختيار األفعال السلوكية الغامضة عند صياغة األهداف
الوجدانية.

تركيز مادة الرياضيات على النواحي العقلية واهمال األهداف
الوجدانية.
عدم التدرج في بناء مستويات األهداف الوجدانية من األدنى
إلى األعلى.
تجاهل أدلة المعلم لهذه المرحلة لألهداف الوجدانية واشتقاقها.
غياب تحديد المنظومة القيمية في كتب الرياضيات من قبل
واضعي المناهج.
الدرجة الكلية

يتضح من تحليل الجدول ( )18ما يلي:
 -أن واقع أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظر

معلمي الرياضيات على محور القصور المتعلقة بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها
جاءت بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ الوزن النسبي له ( ،)%75.914بمتوسط حسابي قدرة ( ،)3.795وانحراف

معياري (.)0.91

 -أن أعلى فقرة جاءت التي تنص على" تركيز مادة الرياضيات على النواحي العقلية واهمال األهداف

الوجدانية" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%84.54وبمتوسط حسابي( ،)4.22وانحراف معياري ( ،)0.791وتلتها في
المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على" تجاهل أدلة المعلم لهذه المرحلة لألهداف الوجدانية واشتقاقها" بوزن

نسبي بلغ ( ،)%79.414وبمتوسط حسابي( ،)3.970وانحراف معياري ( ،)0.910في حين جاءت الفقرة

التي تنص على" قلة معرفة معلمي الرياضيات بماهية األهداف الوجدانية" في المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي
بلغ ( ،)%67.225وبمتوسط حسابي( ،)3.361وانحراف معياري (.)1.022

ويفسر الباحث القصور في معرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها ،إلى ضعف التدريب

والتركيز على عليها من قبل المسؤولين التربويين ،وعدم االهتمام بتعزيز المعلمين على القراءة حولها والتمكن
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من صياغتها والتعرف على أسلوبها وتطبيقها أثناء العملية التعليمية التعلمية ،كما أن مادة الرياضيات تركز

على الجوانب المعرفية ،مهملة كل اإلهمال الجوانب التي لها عالقة بالمواقف والسلوكيات والمهارات
والكفاءات والقدرات التي تلعب دو اًر أساسياً في تنمية شخصية المتعلم ،مما أدى إلى ارتفاع نسبة الغموض

في فهمها وصعوبة توظيفها مما جعل المعلمين يهملون توظيف األهداف الوجدانية ويجدون القصور
والصعوبة بتوظيفها.
 -2النتائج المتعلقة بالمحور الثاني ":قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي"
يوضح الجدول ( )19نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور
جدول( :)19المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفق ارت المحور الثاني
قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المتوسط

الفقــرة
ندرة البحوث العلمية التجريبية حول توظيف األهداف الوجدانية
في كتب الرياضيات.
قلة توفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات لتنمية الجوانب
الوجدانية داخل الصف.
قلة األنشطة المرافقة للمنهاج التي تركز على األهداف

الوجدانية.

ضعف تعاون األسرة في إكمال دور المعلم في تنمية هذه
الجوانب في نفوس األبناء.
قلة االرشادات والتوجيهات الخاصة باستخدام االنترنت والتي

تهدف إلى بناء األهداف الوجدانية.

عدم التعاون واإلهمال الذي يالقيه المعلم من البيئة المحيطة ال
يساعد على تنمية األهداف الوجدانية.
قلة المتابعة الدائمة ومالحظة الطالب في عينات مختلفة من
المواقف واالستجابات الوجدانية.
ضعف توظيف مخرجات الرياضيات في البيئة بشكل مناسب.
خلو المفاهيم الرياضية الحديثة في عصر العولمة من القيم
الوجدانية.
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التقدير

الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

اللفظي

3.816

0.904

76.338

مرتفعة

4.223

0.791

84.461

مرتفعة جداً

4.211

0.888

84.225

مرتفعة جداً

3.788

0.906

75.775

مرتفعة

2.609

0.905

52.185

ضعيفة

3.971

0.850

79.437

مرتفعة

3.570

1.048

71.408

مرتفعة

3.400

1.060

68.012

متوسطة

3.669

0.865

73.380

مرتفعة

10
11

االهتمام فقط على المجال المعرفي في تدريس الرياضيات.
قلة االتصال بين المدرسة وأولياء األمور والمنزل يؤدي إلى
ضعف االهتمام باالتجاهات الوجدانية.
الدرجة الكلية

4.276

0.912

85.53

مرتفعة جداً

3.584

1.053

71.690

مرتفعة

3.738

0.925

74.767

مرتفعة

يتضح من تحليل الجدول ( )19ما يلي:
 -أن واقع أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظر

معلمي الرياضيات على محور القصور المتعلقة بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي جاءت بدرجة

مرتفعة ،حيث بلغ الوزن النسبي له ( ،)%74.767بمتوسط حسابي قدرة ( ،)3.738وانحراف معياري

(.)0.925

 أن أعلى فقرة جاءت التي تنص على" االهتمام فقط على المجال المعرفي في تدريس مادة الرياضيات "،بوزن نسبي بلغ ( ،)%85.53وبمتوسط حسابي( ،)4.276وانحراف معياري ( ،)0.791وتلتها في المرتبة

الثانية الفقرة التي تنص على" قلة توفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات لتنمية الجوانب الوجدانية داخل

الصف" بوزن نسبي بلغ ( ،)%84.461وبمتوسط حسابي( ،)4.223وانحراف معياري ( ،)0.910في حين

جاءت الفقرة التي تنص على" قلة االرشادات والتوجيهات الخاصة باستخدام االنترنت والتي تهدف إلى بناء

األهداف الوجدانية" في المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%52.185وبمتوسط حسابي(،)2.609
وانحراف معياري (.)1.060

ويفسر الباحث ذلك إلى القصور في الميدان التربوي ذاته ،حيث ضعف االهتمام بتوظيف األهداف

الوجدانية بشكل عام ،نظ اًر ألن األهداف الوجدانية تحتاج لتحقيقها وقتاً طويالً إذ ما قورنت ببقية األهداف،
كما عدم توفر الوقت الكافي داخل الفصل ،واالحباط الذي يالقيه المعلم من البيئة المحيطة ال يساعد على

تنمية األهداف الوجدانية ،باإلضافة إلى ضعف االهتمام بتدريب المعلمين عامة ومعلمي الرياضيات خاصة
على الفلسفة التربوية المتعلقة بتوظيف األهداف الوجدانية ،والغموض في فهمها وصعوبة تطبيقها حيث ال
يوجد أفكار واضحة حول تدريس وغرس القيم من خالل الرياضيات ،مما جعل تركيز المعلمين على الجانب

المعرفي فقط.
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 -3النتائج المتعلقة بالمحور الثالث ":قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته"
يوضح الجدول ( )20نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور
جدول( :)20المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المحور الثالث
قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته
م
1
2
3
4
5
6
7
8

المتوسط

الفقــرة
ضعف التوازن في توزيع األهداف الوجدانية في كتب
الرياضيات للمرحلة األساسية.
قلة األنشطة اإلثرائية التي تعنى باألهداف الوجدانية.
إهمال محتوى منهج الرياضيات للجوانب الوجدانية نظ اًر لطبيعة
المادة العلمية البحتة.

غياب مبدأ التكامل بين الرياضيات والمواد الدراسية األخرى.
عدم مناسبة القيم الواردة في منهاج الرياضيات للمستوى
العمري لطالب المرحلة األساسية.
قلة إبراز القيم الجمالية في كتب الرياضيات لهذه المرحلة.
اقتصار اهتمام كتب الرياضيات باألمثلة والتمارين والحلول
المتعلقة باألهداف المعرفية والمهارية فقط.
عدم إبراز كتب الرياضيات لدور العلماء والمسلمين في تطور

الرياضيات.

الدرجة الكلية

التقدير

الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

اللفظي

3.626

0.912

72.531

مرتفعة

3.584

1.053

71.690

مرتفعة

4.248

0.878

84.972

مرتفعة جداً

4.235

0.887

84.704

مرتفعة جداً

3.809

1.024

76.197

مرتفعة

4.219

0.871

84.398

مرتفعة جداً

3.992

0.926

79.859

مرتفعة

3.922

0.908

78.451

مرتفعة

3.973

0.932

79.475

مرتفعة

يتضح من تحليل الجدول ( )20ما يلي:

 -أن واقع أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظر

معلمي الرياضيات على محور القصور المتعلقة بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته جاءت بدرجة مرتفعة،
حيث بلغ الوزن النسبي له ( ،)%79.475بمتوسط حسابي قدرة ( ،)3.973وانحراف معياري (.)0.932

 -أن أعلى فقرة جاءت التي تنص على" إهمال محتوى منهج الرياضيات للجوانب الوجدانية نظ اًر لطبيعة

المادة العلمية البحتة" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%84.972وبمتوسط حسابي( ،)4.248وانحراف معياري

( ،)0.878وتلتها في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على" غياب مبدأ التكامل بين الرياضيات والمواد
الدراسية األخرى " بوزن نسبي بلغ ( ،)%84.704وبمتوسط حسابي( ،)4.235وانحراف معياري (،)0.887
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في حين جاءت الفقرة التي تنص على" قلة األنشطة اإلثرائية التي تعنى باألهداف الوجدانية " في المرتبة

األخيرة ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%71.690وبمتوسط حسابي( ،)3.584وانحراف معياري (.)1.053

ويفسر الباحث ذلك إلى القصور في محتوى منهج الرياضيات على تعلم المهارات المتعلقة باألهداف

المعرفية والتطبيقية ،واقتصار المحتوى التعليمي على النظريات والقواعد واألمثلة والمسائل الحسابية التي
تركز على االهداف المعرفية والمهارية دون األهداف الوجدانية ،حتى يكاد أن تخلو مناهج الرياضيات من
الرسومات الكاريكاتورية والصور التي ممكن أن تحقق اإلثارة والتشويق وتعزيز عملية التعلم لدى الطلبة وهذا

أيضاً شكل صعوبة أمام معلمي الرياضيات ،ولم تحدد طرائق التدريس المناسبة لها مثل :الدقة والتعاون
واالعتماد على النفس والتذوق الجمالي وتقدير جهود علماء الرياضيات المسلمين ،مما زاد من صعوبة

توظيف األهداف الوجدانية المناسبة للمحتوى العاجز عن تقديم أفكار وجدانية تهيئ لعملية تعليمية أكثر
انسجاماً مع احتياجات الطلبة وترغيبهم نحو الرياضيات ،وقلة التمارين التي تهتم بتنمية الجوانب الوجدانية أو
المعايير التي تهتم بنوع وعمق هذه الجوانب.

 -4النتائج المتعلقة بالمحور الرابع ":قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه"
يوضح الجدول ( )21نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور
جدول( :)21المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المحور الرابع
قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه
م
1
2
3
4
5
6

الفقــرة
قلة امتالك معلم الرياضيات لمجموعة القيم واالتجاهات التي
تعود على طالبه بالفائدة.
قلة استخدام معلمي الرياضيات لمصادر متنوعة خالل
تدريسهم للرياضيات.
تركيز برامج اعداد معلمي الرياضيات على االهتمام باإلعداد
األكاديمي أكثر من االهتمام بالجانب التربوي.
غياب بعض البرامج التدريبية لمعلمي الرياضيات لتنمية
مهاراتهم على توظيف األهداف الوجدانية.
ضعف برامج اعداد معلمي الرياضيات في التأكيد على تعليم
الرياضيات التي تسهم في تنمية الجوانب الوجدانية.
اعتقاد معلم الرياضيات بعدم مسؤوليته عن تنمية األهداف
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المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

اللفظي

3.908

0.937

78.169

مرتفعة

3.739

0.905

74.789

مرتفعة

3.957

0.914

79.155

مرتفعة

4.119

0.785

82.394

مرتفعة جداً

4.255

0.840

85.113

مرتفعة جداً

3.676

0.851

73.521

مرتفعة

الوجدانية.
7
8
9

عدم شمولية برامج اعداد معلمي الرياضيات لتنمية جوانب
التعلم المختلفة لدى معلم الرياضيات.
قلة إشراك معلمي الرياضيات بدورات ومشاغل تدريبية أثناء
الخدمة حول األهداف الوجدانية.
اهمال برنامج التربية العملية في إعداد معلمي الرياضيات

لألهداف الوجدانية.

الدرجة الكلية

4.244

0.928

84.887

مرتفعة جداً

4.283

0.978

85.676

مرتفعة جداً

4.219

0.845

84.380

مرتفعة جداً

4.044

0.934

80.898

مرتفعة

يتضح من تحليل الجدول ( )21ما يلي:

 -أن واقع أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظر

معلمي الرياضيات على محور القصور المتعلقة ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه جاءت بدرجة مرتفعة،
حيث بلغ الوزن النسبي له ( ،)%80.898بمتوسط حسابي قدرة ( ،)4.044وانحراف معياري (.)0.934

 -أن أعلى فقرة جاءت التي تنص على" قلة إشراك معلمي الرياضيات بدورات ومشاغل تدريبية أثناء الخدمة

حول األهداف الوجدانية " ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%85.676وبمتوسط حسابي( ،)4.283وانحراف معياري

( ،)0.978وتلتها في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على" ضعف برامج اعداد معلمي الرياضيات في
التأكيد على تعليم الرياضيات التي تسهم في تنمية الجوانب الوجدانية" بوزن نسبي بلغ (،)%85.113

وبمتوسط حسابي( ،)4.255وانحراف معياري ( ،)0.840في حين جاءت الفقرة التي تنص على" اعتقاد معلم

الرياضيات بعدم مسؤوليته عن تنمية األهداف الوجدانية" في المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي بلغ (،)%73.521
وبمتوسط حسابي( ،)3.676وانحراف معياري (.)0.851

ويفسر الباحث ذلك إلى القصور في إعداد معلم الرياضيات وتدريبه ،حيث غياب بعض البرامج

التدريبية لمعلمي الرياضيات لتنمية مهاراتهم على استخدام األهداف الوجدانية ،ومدهم باإلمكانيات والمعرفة
التي تبين اهمية األهداف الوجدانية في العملية التعليمية ،وتأهيلهم لكيفية توظيفها ،ومن األسباب عدم وجود
شهادات تميز كالمعمول بها في الجامعات المتقدمة للمعلمين المميزين نحو متطلبات توظيف األهداف

الوجدانية واالستفادة منها في تعزيز وتفعيل العملية التعليمية وتحسينها ،باإلضافة لقلة الحوافز المادية

والمعنوية التي تشجع على تطوير اداء معلمي الرياضيات في هذا المجال.
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 -5النتائج المتعلقة بالمحور الخامس ":قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية "
يوضح الجدول ( )22نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور
جدول( :)22المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المحور الخامس
قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية
المتوسط

االنحراف

األوزان

التقدير

الحسابي

المعياري

النسبية

اللفظي

0.470

84.521

مرتفعة جداً

71.549

مرتفعة
مرتفعة

م

الفقــرة

1

افتقار دليل المعلم للرياضيات ألسئلة تقويمية تقيس األهداف

4.226

2

غياب توظيف االتجاهات الحديثة في تطوير الجوانب الوجدانية

3.577

0.955

نمو المستوى الوجداني قد يحدث داخل المدرسة وخارجها ،ومن

3.582

1.020

71.642

4

افتقار اإلجراءات المتبعة للتقويم حالياً لقياس الجانب الوجداني

3.781

0.818

75.634

مرتفعة

5

حاجة األهداف الوجدانية لفترة طويلة حتى تتحقق.

3.584

1.053

71.690

مرتفعة

6

صعوبة تقدير التعبيرات الوجدانية للطالب وتحويلها إلى

3.739

0.905

74.789

مرتفعة

7

صعوبة االستدالل على قيم الطالب لقياسها من قبل المعلمين.

3.926

0.668

78.521

مرتفعة

8

اعتقاد بعض المعلمين بعدم أهمية استخدام المعيار أو المحك

3.617

0.728

72.354

مرتفعة

إهمال المشرف التربوي للجوانب الوجدانية عند تقويم أداء

3.897

0.762

77.958

مرتفعة

10

صعوبة تحديد المشاعر وامكانية وقياسها.

4.281

0.818

85.634

مرتفعة جداً

11

اتصاف الجانب الوجداني لدى بعض المعلمين بالمزاجية أثناء

3.666

0.920

73.330

مرتفعة

تركيز اختبا ارت نهاية الفصل على قياس األهداف المعرفية

3.625

0.912

72.514

مرتفعة

3

9

12

الوجدانية عند الطلبة.
في الرياضيات.

الصعب قياسه في أوقات فراغ المعلم.
لتدريس الرياضيات.

درجات وأرقام.

عند كتابة األهداف الوجدانية.
المعلم.

تقدير السلوك.
والمهارية دون االهتمام بالجوانب الوجدانية.
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13

قلة المقاييس التي تقيس األهداف الوجدانية في مادة
الرياضيات للمرحلة األساسية.
الدرجة الكلية

4.234

1.053

84.690

مرتفعة جداً

3.826

0.895

76.525

مرتفعة

يتضح من تحليل الجدول ( )22ما يلي:
 -أن واقع أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس الرياضيات من وجهة نظر

معلمي الرياضيات على محور القصور المتعلقة بقياس األهداف الوجدانية جاءت بدرجة مرتفعة ،حيث بلغ
الوزن النسبي له ( ،)%76.525بمتوسط حسابي قدرة ( ،)3.826وانحراف معياري (.)0.895

 -أن أعلى فقرة جاءت التي تنص على" صعوبة تحديد المشاعر وامكانية وقياسها" ،بوزن نسبي بلغ

( ،)%85.634وبمتوسط حسابي( ،)4.281وانحراف معياري ( ،)0.818وتلتها في المرتبة الثانية الفقرة

التي تنص على" افتقار دليل المعلم للرياضيات ألسئلة تقويمية تقيس األهداف الوجدانية عند الطلبة" بوزن
نسبي بلغ ( ،)%84.521وبمتوسط حسابي( ،)4.226وانحراف معياري ( ،)0.470في حين جاءت الفقرة

التي تنص على" غياب توظيف االتجاهات الحديثة في تطوير الجوانب الوجدانية في الرياضيات" في المرتبة
األخيرة ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%71.549وبمتوسط حسابي( ،)3.577وانحراف معياري (.)0.955
ويفسر الباحث ذلك إلى افتقار دليل المعلم لمادة الرياضيات على اسئلة تقويمية لقياس االهداف

الوجدانية ،وقلة تنفيذ برامج التنمية المهنية للمعلمين المتعلقة باستخدام الحد األدنى لتطبيقات القياس والتقويم

الحديثة ،وخاصة فيما يتعلق بقياس األهداف الوجدانية ،وأيضاً عدم وجود أساليب محددة لقياس نواتج التعلم

الوجداني في مادة الرياضيات ،،باإلضافة إلى ضعف رغبة بعض المعلمين في توظيف األهداف الوجدانية

وبالتالي يسبب انخفاض في التعرف على كيفية قياسها ،باإلضافة إلى ضعف القائمين على اإلشراف التربوي

للتعرف على احتياجات معلمي الرياضيات والوقوف على نقاط الضعف لديهم في كيفية قياس األهداف

الوجدانية.
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 -6النتائج المتعلقة بالمحور السادس" قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية
يوضح الجدول ( )23نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات هذا المحور
جدول( :)23المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لفقرات المحور السادس
قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المتوسط

الفقــرة
إهمال معلم الرياضيات لتوضيح دور الرياضيات في بناء
الحضارة اإلنسانية.
إهمال معلم الرياضيات لتوضيح مدى حاجتنا إلى

الرياضيات لدراسة المواد األخرى (كالفيزياء والكيمياء.)..

قلة اهتمام معلم الرياضيات لتوضيح بعض تطبيقات
الرياضيات في البيئة.
إهمال معلم الرياضيات لتوضيح قيمة دراسة الرياضيات في
تنمية التفكير (كاالستقراء ،واالستنباط.)..
إهمال معلم الرياضيات تشجيع الطلبة على المشاركة في
المناقشة وطرح األسئلة.
إهمال معلم الرياضيات توجيه الطلبة إلى قراءة الكتب
والمجالت التي تتناول موضوعات رياضية.
ضعف استخدام معلم الرياضيات أفعاالً وجدانية محددة

الصياغة.

ضعف اهتمام معلم الرياضيات باتجاهات ومشاعر الطلبة
نحو المادة.
قلة اهتمام معلم الرياضيات تشجيع الطلبة على تقديم حلول

إبداعية للمسائل والمشكالت الرياضية.

قلة اهتمام معلم الرياضيات بالمشاركة بمقاالت ومشاركات
في اإلذاعة المدرسية عن الرياضيات.
الدرجة الكلية
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التقدير

الحسابي

االنحراف
المعياري

األوزان

النسبية

اللفظي

3.640

0.912

72.814

مرتفعة جداً

2.576

0.668

51.521

ضعيفة

3.376

1.020

67.529

متوسطة

3.780

0.818

75.614

مرتفعة

3.382

0.906

67.648

متوسطة

3.654

0.884

73.099

مرتفعة

3.635

0.910

72.717

مرتفعة

2.526

0.728

50.537

ضعيفة

3.395

0.762

67.908

متوسطة

4.055

0.852

81.113

مرتفعة

3.402

0.846

68.05

متوسطة

يتضح من تحليل الجدول ( )23ما يلي:

 أن واقع أوجه جوانب القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس الرياضيات من وجهة نظرمعلمي الرياضيات على محور القصور المتعلقة بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية جاءت

بدرجة متوسطة ،حيث بلغ الوزن النسبي له ( ،)%68.05بمتوسط حسابي قدرة ( ،)3.402وانحراف معياري

(.)0.846

 -أن أعلى فقرة جاءت التي تنص على" قلة اهتمام معلم الرياضيات بالمشاركة بمقاالت ومشاركات في

اإلذاعة المدرسية عن الرياضيات" ،بوزن نسبي بلغ ( ،)%81.113وبمتوسط حسابي( ،)4.055وانحراف

معياري ( ،)0.852وتلتها في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على" إهمال معلم الرياضيات لتوضيح قيمة

دراسة الرياضيات في تنمية التفكير(كاالستقراء ،واالستنباط)" بوزن نسبي بلغ ( ،)%75.614وبمتوسط

حسابي( ،)3.780وانحراف معياري ( ،)0.818في حين جاءت الفقرة التي تنص على" ضعف اهتمام معلم

الرياضيات باتجاهات ومشاعر الطلبة نحو المادة" في المرتبة األخيرة ،بوزن نسبي بلغ (،)%50.537
وبمتوسط حسابي( ،)2.526وانحراف معياري (.)0.728

ويفسر الباحث ذلك إلى القصور في تشجيع معلمي الرياضيات على ممارسة األهداف الوجدانية
وتعزيزهم نحو توظيفها في البيئة التعليمية ،باإلضافة إلى قلة برامج التمكين التي تمد المعلمين بالتوجيهات
الموضحة لكيفية الممارسة اإليجابية في بيئة التعليم والمعتمدة على الترغيب والتشويق من خالل مجموعة
األهداف الوجدانية التي يمكن أن يحددها معلم الرياضيات ،وقد ال يوجد برامج في التدريب على كيفية تطوير

ممارسات واضحة لمعلمي الرياضيات على تنمية توظيف األهداف الوجدانية.
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ترتيب محاور االستبانة بشكل عام ترتيباً تنازلياً

يوضح الجدول ( )24نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة على جميع فقرات محاور االستبانة حسب

أهيمتها النسبية مرتبة ترتيباً تنازلياً.

جدول ( :)24استجابات أفراد العينة فيما يتعلق بأوجه القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس
الرياضيات على جميع فقرات محاور االستبانة من وجهة نظر معلمي الرياضيات على محاور االستبانة
االنحراف

األوزان

النسبية

اللفظي

1

قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه

4.044

0.934

80.898

مرتفعة

2

قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته

3.973

0.932

79.475

مرتفعة

3

قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية

3.826

0.895

76.525

مرتفعة

3.795

0.9105

75.914

مرتفعة

3.738

0.925

74.767

مرتفعة

3.402

0.846

68.05

متوسطة

3.797

0.907

75.94

مرتفعة

م

4
5
6

المتوسطات

المجال

قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته
على صياغتها
قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان

التربوي

قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات
لألهداف الوجدانية
الدرجة الكلية

المعياري

التقدير

يتضح من تحليل الجدول ( )24ما يلي:

 أن كافة محاور أوجه القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظرمعلمي الرياضيات قد جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغ الوزن النسبي لكافة المجامالت مجتمعة (،)%75.94
والمتوسط الحسابي بلغ ( ،)3.797وبانحراف معياري (.)0.907

 -أن المتوسط الكلي لمحاور الدراسة قد جاء مرتفعاً ،وهذا يعني أن واقع القصور بتوظيف األهداف الوجدانية

في تدريس مادة الرياضيات في المرحلة األساسية لهذه المحاور من وجهة نظرهم جاء بدرجة مرتفعة ،مما
يستدعي الحاجة لبناء برنامج يعالج نقاط الضعف في قلة توظيف معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية،

وتعزيز نقاط القوة.
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 -أن أعلى محاور القصور من خالل هذه المحاور التي تتعلق بتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة

الرياضيات هي :قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه ،وذلك من وجهة نظر معلمي

الرياضيات ،يليه القصور الذي يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته ،يليه القصور الذي يتعلق بقياس

األهداف الوجدانية ،ثم القصور الذي يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها ،يليه

القصور الذي يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي ،وفي المرتبة األخيرة القصور الذي يتعلق

بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية.

ثانياً :مناقشة اختبار فرضيات الد ارسة:
تنص فرضية الدراسة الرئيسية على أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى ()α ≤ 0.05

بين متوسطات تقديرات المعلمين لجوانب أوجه القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة

الرياضيات تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة في التدريس ،المؤسسة التعليمية
التي يعمل بها المعلم).

ولإلجابة عن هذه الفرضية تم اختبار المتغيرات التالية:




 .1بالنسبة للفروق التي تعزى لمتغير الجنس:
تم استخدام االختبار ( )Testلمعرفة الفروق في استجابات معلمي الرياضيات على محاور االستبانة
وفقاً لمتغير الجنس(ذكر -أنثى) ،كما هو موضح في الجدول (.)25
جدول ( :)25نتائج االختبار لمعرفة الفروق في استجابات معلمي الرياضيات على محاور االستبانة
وفقاً لمتغير الجنس (ذكر -أنثى)
المتوسط

االنحراف

المجال

الجنس

العدد

المحور األول :قصور يتعلق بمعرفة

ذكر

203

2.85

صياغتها

أنثى

227

2.93

0.86

ذكر

203

2.61

0.84

األهداف الوجدانية في الميدان التربوي

أنثى

227

2.69

0.96

المحور الثالث :قصور يتعلق بمحتوى

ذكر

203

2.49

0.70

المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على

المحور الثاني :قصور يتعلق بتطبيق

94

الحسابي

المعياري
0.81

القيمة
االحتمالية
()Sig.

0.917

مستوى
الداللة

غير دالة

0.862

غير دالة

0.532

غير دالة

المجال

المتوسط

االنحراف

الجنس

العدد

منهج الرياضيات وطبيعته

أنثى

227

2.53

المحور الرابع :قصور يتعلق ببرامج

ذكر

203

2.14

0.74

إعداد معلم الرياضيات وتدريبه

أنثى

227

2.29

0.79

المحور الخامس :قصور يتعلق بقياس

ذكر

203

2.70

0.73

األهداف الوجدانية

أنثى

227

2.75

0.83

المحور السادس :قصور يتعلق بدرجة

ذكر

203

2.58

0.76

أنثى

227

2.52

0.76

ذكر

203

2.56

0.76

أنثى

227

2.61

0.82

ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف
الوجدانية
الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري
0.75

القيمة

االحتمالية
()Sig.

مستوى
الداللة

0.176

غير دالة

0.599

غير دالة

0.701

1.114

غير دالة

غير دالة

يتضح من تحليل الجدول ( )25ما يلي:
 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في استجابات معلمي الرياضيات تعزى

لمتغير الجنس (ذكر -أنثى) على محاور أوجه القصور لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة
الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلمي الرياضيات.

ويفسر الباحث ذلك بأن معلمي الرياضيات على مستوى واحد فيما توفره مديريات التربية والتعليم نحو

التدريب والتأهيل والنشرات اإلرشادية ،ونتيجة لذلك لم تظهر أي فروق بين المعلمين والمعلمات نحو توظيف
األهداف الوجدانية ،وهذا انعكس على االتفاق في النتيجة بين الذكور واإلناث نحو القصور في توظيف

األهداف الوجدانية.

 .2بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي:
تم استخدام تحليل التباين األحادي( )One Way Anovaلمعرفة الفروق في استجابات معلمي

الرياضيات على محاور االستبانة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،دبلوم عالي تربية ،ماجستير،
دكتوراه) ،كما هو موضح في الجدول (.)26
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جدول( :)26نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في استجابات معلمي الرياضيات على محاور االستبانة
وفقاً لمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،دبلوم عالي تربية ،ماجستير ،دكتوراه)

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

3.00

1.45
0.72

المجال

مصدر التباين

المحور األول :قصور يتعلق

بين المجموعات

4.36

داخل المجموعات

359.89

427.00

الوجدانية وقدرته على صياغتها

المجموع

364.24

430.00

المحور الثاني :قصور يتعلق

بين المجموعات

3.41

3.00

1.36

داخل المجموعات

436.89

427.00

0.91

المجموع

440.29

430.00

بين المجموعات

0.37

3.00

0.12

داخل المجموعات

271.25

427.00

0.56

المجموع

271.62

430.00

بين المجموعات

5.54

3.00

1.85

داخل المجموعات

300.52

427.00

0.62

المجموع

306.06

430.00

بين المجموعات

2.30

3.00

0.77

داخل المجموعات

323.18

427.00

0.67

المجموع

325.48

430.00

بين المجموعات

2.62

3.00

0.87

داخل المجموعات

290.65

427.00

0.60

المجموع

293.26

430.00

بين المجموعات

0.95

3.00

0.31

داخل المجموعات

167.39

427.00

0.34

المجموع

168.34

430.00

بمعرفة

لألهداف

المعلم

بتطبيق األهداف الوجدانية في
الميدان التربوي

المحور الثالث :قصور يتعلق

بمحتوى

منهج

الرياضيات

وطبيعته
المحور الرابع :قصور يتعلق

ببرامج إعداد معلم الرياضيات

وتدريبه

المحور

الخامس:

المحور

السادس:

قصور

يتعلق بقياس األهداف الوجدانية
قصور

يتعلق بدرجة ممارسة معلمي

الرياضيات لألهداف الوجدانية

الدرجة الكلية


96

المربعات

القيمة

االحتمالية
()Sig.
2.02

1.49

0.21

2.98

1.14

1.45

0.91

مستوى
الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة
دالة عند
0.05

غير دالة

غير دالة

غير دالة

يتضح من تحليل الجدول ( )26ما يلي:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في استجابات معلمي الرياضيات تعزىلمتغير المؤهل العلمي (بكالوريوس ،دبلوم عالي تربية ،ماجستير ،دكتوراه) على خمسة محاور أوجه القصور

لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية بمحافظات غزة من وجهة
نظر معلمي الرياضيات.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في استجابات معلمي الرياضيات تعزى لمتغير

المؤهل العلمي على المحور الرابع :قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه.

 -تم استخدام اختبار شيفيه لمعرفة اتجاه الفروق في استجابات معلمي الرياضيات تعزى لمتغير المؤهل

العلمي على المحور الرابع :قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه ،حيث تبين وجود فروق بين
المؤهل العلمي بكالوريوس ،والمؤهل العلمي دكتوراه لصالح أصحاب المؤهل العلمي الدكتوراه ،كما هو

موضح في الجدول (.)27

جدول( :)27اختبار شيفيه على محور قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وفقاً لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي
بكالوريوس م= 2.3240
دبلوم عالي تربية
م= 2.0128
ماجستير
م= 2.0556
دكتوراه

م= 2.1833

بكالوريوس

دكتوراه

م= 2.3240

دبلوم عالي تربية
م= 2.1128

ماجستير

م= 2.0556

م= 2.0833

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*0.2114

-

-

-

ويفسر الباحث ذلك إلى الكفاءة والتأهيل التربوي ،والخبرة التعليمية لدى المعلمين أصحاب المؤهل
العلمي دكتوراه ،حيث تلقيهم ومشاركتهم بالكثير من المقررات والمحاضرات واالبحاث التربوية ،واعدادهم
للكثير من االختبارات فزادت خبرتهم ،كما أن المعلمين من مؤهالت الدكتوراه أتيح لهم فرص مراجعة الكثير
من األنشطة التربوية ،وال يتوفر ما سبق للمعلمين من مؤهل البكالوريوس ،فعظمهم اقتصر بعد تعيينهم على

النماذج التقليدية في العملية التعليمية ،ولم يتوفر لهم فرص االستزادة بالعلم التربوي والخبرات البحثية على
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غرار حملة المؤهل العلمي الدكتوراه ،وما زالت لديهم الخبرة القديمة باتباع الطرق القديمة والنمطية في أساليب

التدريس بالرياضيات ،وخوفاً من الجديد والمسؤولية التي تترتب على توظيف األهداف الوجدانية.
 .3بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة في التدريس:

تم استخدام تحليل التباين األحادي( )One Way Anovaلمعرفة الفروق في استجابات معلمي

الرياضيات على محاور االستبانة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة في التدريس( أقل من  5سنوات ،من  5إلى أقل

من  10سنوات ،من  11إلى أقل من  15سنة 15 ،سنة فأكثر) ،كما هو موضح في الجدول (.)28
جدول ( :)28نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في استجابات معلمي الرياضيات
على محاور االستبانة وفقاً لسنوات الخبرة في التدريس
المجال

مصدر التباين

المحور األول :قصور يتعلق بمعرفة

بين المجموعات

المحور الثاني :قصور يتعلق بتطبيق
األهداف الوجدانية في الميدان التربوي

المحور

الثالث:

قصور

يتعلق

بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته

المحور الرابع :قصور يتعلق ببرامج
إعداد معلم الرياضيات وتدريبه

المحور الخامس :قصور يتعلق

بقياس األهداف الوجدانية

المحور السادس :قصور يتعلق

المربعات

المربعات

2.22

3.00

1.11

277.42

427.00

0.57

المجموع

279.42

430.00

بين المجموعات

1.26

3.00

0.63

داخل المجموعات

311.80

427.00

0.64

المجموع

313.06

430.00

بين المجموعات

2.41

3.00

1.21

داخل المجموعات

249.20

427.00

0.51

المجموع

251.61

430.00

بين المجموعات

1.43

3.00

0.71

داخل المجموعات

211.63

427.00

0.43

المجموع

213.06

430.00

بين المجموعات

2.46

3.00

1.23

داخل المجموعات

346.38

427.00

0.72

المجموع

348.85

430.00

بين المجموعات

2.52

3.00

1.26

داخل المجموعات

290.75

427.00

0.60

المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على داخل المجموعات

صياغتها

مجموع

درجات الحرية

متوسط

98

القيمة

االحتمالية
()Sig.
1.94

0.98

2.37

1.65

1.70

2.12

مستوى
الداللة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

المجال
بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات
لألهداف الوجدانية

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع

المربعات

درجات الحرية

متوسط

المربعات

المجموع

293.26

430.00

بين المجموعات

1.56

3.00

0.78

داخل المجموعات

211.05

427.00

0.43

المجموع

212.61

430.00

القيمة

االحتمالية
()Sig.

1.81

مستوى
الداللة

غير دالة

يتضح من تحليل الجدول ( )28ما يلي:

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في استجابات معلمي الرياضيات تعزىلمتغير سنوات الخبرة في التدريس( أقل من  5سنوات ،من  5إلى أقل من  10سنوات ،من  11إلى أقل

من  15سنة 15 ،سنة فأكثر) ،على محاور أوجه القصور لتوظيف األهداف الوجدانية في لطلبة تدريس
مادة الرياضيات المرحلة األساسية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلمي الرياضيات.

ويفسر الباحث تلك النتائج ألن القديم والجديد هو مشترك نحو عدم االهتمام بتوظيف األهداف

الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات  ،ولم يلق هذا الموضوع االهتمام الكافي من قبل أركان المنظومة
خبرتهم الجدد والقدامى في القصور بتوظيف
ا
التعليمية ،وبذلك يتساوى كافة المعلمين باختالف سنوات
األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات ،وهذا يضيف مبررات اهتمام الباحث بموضوع الدراسة.
 .4بالنسبة لمتغير المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم:
تم استخدام االختبار التائي ( )T-Testلمعرفة الفروق في استجابات معلمي الرياضيات على محاور
االستبانة وفقاً لمتغير المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم (و ازرة التربية والتعليم  -وكالة الغوث الدولية

لالجئين) ،كما هو موضح في الجدول (.)29
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جدول ( :)29نتائج االختبار لمعرفة الفروق في استجابات معلمي الرياضيات على محاور االستبانة وفقاً لمتغير
المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم (وزارة التربية والتعليم  -وكالة الغوث الدولية لالجئين)
المتوسط

االنحراف

المجال

المؤسسة

العدد

المحور األول :قصور يتعلق بمعرفة

الو ازرة

261

3.926

الوكالة

169

3.021

0.706

الو ازرة

261

3.562

0.772

األهداف الوجدانية في الميدان التربوي

الوكالة

169

3.713

0.661

المحور الثالث :قصور يتعلق بمحتوى

الو ازرة

261

3.809

0.797

منهج الرياضيات وطبيعته

الوكالة

169

4.016

0.701

المحور الرابع :قصور يتعلق ببرامج

الو ازرة

261

3.741

0.779

إعداد معلم الرياضيات وتدريبه

الوكالة

169

3.836

0.869

المحور الخامس :قصور يتعلق بقياس

الو ازرة

261

3.833

0.603

األهداف الوجدانية

الوكالة

169

3.881

0.670

المحور السادس :قصور يتعلق بدرجة

الو ازرة

261

3.716

0.737

الوكالة

169

3.811

0.754

الوزارة

261

3.764

0.721

الوكالة

169

3.863

0.720

المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على

صياغتها
المحور الثاني :قصور يتعلق بتطبيق

ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف
الوجدانية
الدرجة الكلية

الحسابي

المعياري
0.643

القيمة

االحتمالية
()Sig.

0.998

مستوى
الداللة

غير دالة

0.221

غير دالة

0.108

غير دالة

0.494

غير دالة

0.657

غير دالة

0.451

1.001

غير دالة

غير دالة

يتضح من تحليل الجدول ( )29ما يلي:

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≥0.05في استجابات أعضاء هيئة التدريس

تعزى لمتغير المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم (و ازرة التربية والتعليم  -وكالة الغوث الدولية لالجئين)
على محاور أوجه القصور لتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية

بمحافظات غزة من وجهة نظر معلمي الرياضيات.

ويفسر الباحث ذلك التشابه بين معلمي الرياضيات عينة الدراسة في كلتي المؤسستين (و ازرة -وكالة) في

المرحلة األساسية التي يدرسونها والتخصص الواحد ،وكانوا على نفس المستوى من القصور ،ولم يحظ أي
من المعلمين ببرامج تمكنهم من توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات خاصة؛ كما لم تلزم
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أي من المؤسستين معلمي الرياضيات على توظيف األهداف الوجدانية وال تتابعهما في الحصة الصفية ،ولم
تعد قوائم تقويم ألداء المعلمين حول توظيف األهداف الوجدانية ،مما زاد من أوجه قصور معلمي الرياضيات

في توظيف األهداف الوجدانية.

ثالثاً :خالصة نتائج الدراسة:

لقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود قصور من جانب معلمي الرياضيات في تحقيق الكثير

من األهداف لتدريس مادة الرياضيات في المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم ،كما
أظهرت النتائج أن أبرز أوجه قصور معلمي الرياضيات في توظيف األهداف الوجدانية (تجاهل أدلة

المعلم لهذه المرحلة لألهداف الوجدانية واشتقاقها ،غياب تحديد المنظومة القيمية في كتب الرياضيات
من قبل واضعي المناهج ،قلة توفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات لتنمية الجوانب الوجدانية
داخل الصف ،قلة األنشطة المرافقة للمنهاج التي تركز على األهداف الوجدانية ،عدم التعاون

واإلهمال من البيئة المحيطة ،خلو المفاهيم الرياضية الحديثة في عصر العولمة من القيم الوجدانية،
االهتمام فقط على المجال المعرفي في دراسة الرياضيات ،إهمال محتوى منهج الرياضيات للجوانب

الوجدانية نظ اًر لطبيعة المادة العلمية البحتة ،اقتصار اهتمام كتب الرياضيات باألمثلة والتمارين
والحلول المتعلقة باألهداف المعرفية والمهارية فقط ،تركيز برامج اعداد معلمي الرياضيات على
االهتمام باإلعداد األكاديمي أكثر من االهتمام بالجانب التربوي ،غياب بعض البرامج التدريبية لمعلمي

الرياضيات لتنمية مهاراتهم على توظيف األهداف الوجدانية ،ضعف ب ارمج اعداد معلمي الرياضيات

في التأكيد على تعليم الرياضيات التي تسهم في تنمية الجوانب الوجدانية ،قلة إشراك معلمي

الرياضيات بدورات ومشاغل تدريبية أثناء الخدمة حول األهداف الوجدانية ،افتقار دليل المعلم

للرياضيات ألسئلة تقويمية تقيس األهداف الوجدانية عند الطلبة ،تركيز اختبا ارت نهاية الفصل على
قياس األهداف المعرفية والمهارية دون االهتمام بالجوانب الوجدانية ،قلة اهتمام معلم الرياضيات
تشجيع الطلبة على تقديم حلول إبداعية للمسائل والمشكالت الرياضية ،حاجة األهداف الوجدانية لفترة

طويلة حتى تتحقق).

أما فرضية الدراسة فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات

تقديرات المعلمين لجوانب أوجه القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات
تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،سنوات الخبرة في التدريس ،المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المعلم)،
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بينما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي وكانت الفروق

لصالح المؤهل العلمي (دكتوراه).


رابعاً :مقابلة مشرفي الرياضيات:

تم اللقاء بعدد من مشرفي الرياضيات في محافظة خانيونس الذين يمثلون الركن الرئيسي في المنظومة

اإلشرافية على معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية في و ازرة التربية والتعليم -وكالة الغوث الدولية
لالجئين بشكل فردي ،وبالفعل رحب غالبية المشرفين بعمل مقابلة لهم لدرجة أن بعض المشرفين أثنوا على

موضوع الدراسة وكانوا يصرون على تقديم إضافات ،وطرح الباحث عليهم بعض األسئلة التي تتعلق بأوجه

القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية من قبل معلمي
الرياضيات ،والعقبات والتحديات التي تواجه توظيفها ،وقد أرجع المشرفون أوجه القصور لمجموعة من

األسباب منها:

 -1عدم اهتمام بعض مدراء المدارس باألهداف الوجدانية أثناء تقويمهم لجهود معلمي الرياضيات.
 -2عـدم تـوفر اإلمكانــات والظـروف الالزمــة لمزاولـة الطــالب األنشـطة التــي تنميهـا األهــداف الوجدانيـة  ،مثــل
الكتب والمجالت وجمعيات الرياضيات والوقت الالزم لمزاولة هذه األنشطة.

 -3أن األهداف الوجدانية للعملية التعليمية ال تؤخذ في االعتبار أثناء تقويم الطالب.
 -4أن إعداد الكتب المدرسية لمادة الرياضيات ال يراعي تنمية األهداف الوجدانية.

ـداد كافيـاً لتنميـة األهـداف الوجدانيـة ،ممـا يضـعف مـن قدرتـه علـى تنميتهـا،
 -5أن معلم الرياضيات لم يعد إع ً
كما أنه ال يستطيع تنميتها من خالل طرق التدريس التي يمارسها.
 -6أنــه مــن نتــائج تحم ـل معلــم الرياضــيات ألعبــاء تدريســية كثي ـرة لكث ـرة عــدد الحصــص التــي يقــوم بتدريســها
وزيادة كثافة عدد طالب كل فصل ،وهذا ال يوفر لديه وقتاً للعمل على تنمية األهداف الوجدانية.

 -7كما أن عدم اهتمام أولياء األمور باألهداف الوجدانية في حياة أبنائهم وتركيزهم على الجوانب التحصـيلية
التي تحدد مصير هؤالء األبناء  -طبقاً لنظام التعليم الحالي -يجعل المعلم يهمل هذه األهداف.

 -8كما أن البيئة المحيطة بالطالب مـن (إذاعـة وتلفزيـون وصـحف وجماعـه األقـران ..وغيرهـا) كلهـا تعـد مـن
وجهة نظر معلمي الرياضيات عوامل مفشلة لجهود هؤالء المعلمين في تنمية األهـداف الوجدانيـة لتـدريس

الرياضيات.

 -9قلة تخصيص برامج تنمية مهنية تلبي احتياجـات معلمـي الرياضـيات فـي رفـع مهـارتهم فـي ضـوء توظيـف
األهداف الوجدانية وطرق قياسها.
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 -10غموض معايير التحفيز والتشجيع على توظيف األهداف الوجدانية ،وعدم ربطها بالتقارير
الخاصة بكفاءة المعلم وأنشطته.
من خالل تحليل نتائج االستبانة التي طبقت على معلمي الرياضيات ،والمقابالت المقننة التي

أجريت مع مشرفي الرياضيات ،نجد أن هناك اتفاقاً على وجود قصور في توظيف األهداف الوجدانية في
تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية.
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التصور المقترح:
تبين للباحث من خالل النتائج التي توصل لها بتطبيق أدوات الدراسة على العينة:

 استبانة لمعلمي الرياضيات في المرحلة األساسية.
 مقابالت مع مشرفي الرياضيات.

قصور واضحاً في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة
أن هناك
اً

األساسية مما يتطلب وضع التصور المقترح لعالج القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة
الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية ،وقد استفاد الباحث في وضع التصور المقترح من الدراسات التي تناولت
بناء برامج عالجية للقصور في التعلم وخاصة في تعلم الرياضيات.

أوالً :النتائج التي خرجت بها الدراسة الحالية والتي تتلخص في جوانب القصور التالية:
 .1يوجد قصور في أوجه توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية
من وجهة نظر معلمي الرياضيات في ضوء التحليل اإلحصائي لمحاور أداة الدراسة االستبانة ،كما ظهرت

مرتبة تنازلياً فيما يلي.

 قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه
 قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته
 قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية

 قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها
 قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي

 قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية
 .2يوجد قصور في أوجه توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة األساسية
من وجهة نظر المشرفين.

 .3وضع تصور مقترح لمعالجة القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات لطلبة

المرحلة األساسية.
ثانياً :منطلقات التصور المقترح:

بناء على نتائج الدراسة والتي أظهرت قصور المعلمين في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة
ً
الرياضيات ،تم وضع منطلقات التصور المقترح كما يلي:
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 قلة االهتمام بتوظيف األهداف الوجدانية في تدريس الرياضيات باإلضافة إلى تركيز معلمي الرياضياتعلى الجانب المعرفي ومع أهمية الجانب الوجداني إال أنه ال يعيرونه اهتماماً ملحوظاً.

 االفتراض الخاطئ بصعوبة التعرف على نتائج األهداف الوجدانية في شخصية الطالب لحاجتها إلىزمن طويل لتنميتها.

 ندرة المقاييس الصالحة لتقييم األهداف الوجدانية في تدريس الرياضيات عند الطالب. -صعوبة مالحظة األهداف الوجدانية بشكل عام مع صعوبة قياسها.

ثالثاً :أهداف التصور المقترح:

 .1تحديد مجموعة من الخطوات التي قد تساهم في تمكين معلمي الرياضيات من التغلب على القصور في
توظيف وصياغة األهداف الوجدانية.

 .2عالج مشكلة ضعف تنمية األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات من خالل تقديم مقترحات
ألهم الوسائل المعينة لدعم توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات.

 .3تنمية العناية من قبل المسئولين ومطوري المناهج والقائمين على التدريب للنهوض بمستوى عال في
توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات من قبل المعلمين بتقديم وسائل مقترحة.
رابعـاً :محتوى التصور المقترح:

بالرجوع إلى نتائج الدراسة الحالية ،ونتائج دراسات كل من (عبد العال ومبارك،)1992،

(المشهراوي( ،)2004،القحطاني1426 ،ه)( ،حلس )2013،قام الباحث بوضع محتوى التصور المقترح
كما يلي:

( )1الخطوات المقترحة التي يمكن أن يتبعها المعلمون لتوظيف األهداف الوجدانية ،وتتضمن صياغة الهدف
الوجداني بشكل عام في البداية ويأتي في عدة مستويات هي-:

أ -مستوى االستقبال (االنتباه) ،ومن أمثلة األهداف المنتمية لهذا المستوى:
 يالحظ الفروق الدقيقة بين األشكال الهندسية.
 يعي النواحي الجمالية في الرياضيات.

 يعي دور العلماء العرب والمسلمين في تطور الرياضيات.
 يعي أهمية الرياضيات في العلوم األخرى.

ب -مستوى االستجابة ،ومن أمثلة األهداف المنتمية لهذا المستوى:
 اتباع الدقة والنظام التام في حل المسائل.
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 اشتراك التالميذ مع زمالئه في انجاز مهمة رياضية.
 اتمام األعمال والواجبات المنزلية.

ج -مستوى التقييم ،ومن أمثلة األهداف المنتمية لهذا المستوى:
 رغبة المتعلم لقراءة المزيد عن أهمية الرياضيات وعلمائها.

 رغبة المتعلم في زيادة التحدث عن علماء الرياضيات وأهمية الرياضيات.
 رغبة المتعلم في التمتع من خالل حل مسائل وألغاز الرياضيات.

 شعور المتعلم بأنه في جماعة مهتمة بأمور الرياضيات والرياضيين.
 تنمية ذوق المتعلم فيما هو جديد في الرياضيات.

د-مستوى التنظيم القيمي ،ومن أمثلة األهداف المنتمية لهذا المستوى:


اختيار األسلوب الرياضي لحل مشكلة معينة دون غيره من األساليب.

 التعرف على خصائص حل معينة يعجب الطالب.


ه -مستوى تمثل القيمة (التميز) ،ومن أمثلة األهداف المنتمية لهذا المستوى:
 استحواذ عادة التفكير الرياضي عند معالجة المشكالت.
 اعتماد األسلوب الرياضي في مواجهة المشكالت.
 الثقة في الوصول إلى الحل.
 يراعي الدقة العلمية في حل المسائل الرياضية.

( )2أهم الوسائل المعينة لدعم توظيف األهداف الوجدانية تدريس مادة الرياضيات:
 oتقديم معلومات عن علماء الرياضيات المعاصرين ودورهم في تقدم الرياضيات.
 oتشجيع التالميذ على اشغال وقت الفراغ بقضايا وألغاز رياضية.
 oاإلكثار من وسائل اإليضاح المختلفة وال سيما أدوات التقنيات التعليمية الحديثة.
 oالتأكيد على استجابات معينة للتالميذ وتعزيزها كالدقة والنظام والتعاون.
 oالتمثيل ولعب لألدوار وتقمص شخصيات لها دور في تطور الرياضيات.
 oالقدوة وضرب المثل من جانب المعلم.
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 oممارسة بعض األعمال واألنشطة التي تتطلب أمو اًر رياضية.
 oتشجيع األعمال الفنية ذات العالقة باألشكال الهندسية.
 oحل السؤال بأكثر من طريقة والمفاضلة بين الطرق واختيار األفضل مع تبرير هذا االختيار.
 oربط الرياضيات بالبيئة واستثمارها في تنمية استجابات وجدانية مرغوبة.
 oاللجوء إلى األلعاب والمسائل الرياضية المسلية التي تعلب دو اًر كبي اًر في عملية بناء العقل
الرياضي.
 oتشجيع التالميذ على اكتشاف األنماط الرياضية وبعض الحلول اإلبداعية للمسائل والمشكالت
الرياضية وتكريم التالميذ المبدعين والمكتشفين وعرض أسمائهم على لوحات خاصة مقترنة بإنتاجهم
المميز.
 oحث الطالب على قراءة الكتب والمجالت التي تتناول موضوعات رياضية.
 oعرض الدروس دوماً بأساليب مختلفة ومشوقة وطرائق متنوعة هادفة التشويق مثل :أسلوب
القصة ،ومشاهدة أشرطة (فيديو).
 oالمشاركة بفاعلية في مسابقات رياضية.
 oحث الطلبة على ارسال مقاالت لنشرها في جريدة الرياضيات ،أو لوحة الحائط.
( )3وسائل مقترحة للنهوض بمستوى عال في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة
الرياضيات من قبل المعلمين.
أ -يقدر أهمية الرياضيات في الحياة:
ويتم ذلك التمارين واألنشطة واألمثلة المرتبطة بالحياة ،كالمجموعات والعمليات عليها،
والتناسب العكسي والطردي ،ويتم ذلك على شكل أمثلة وتمارين من البيع والشراء أو حساب
المساحة أو العمر أو مقياس الرسم أو اإلحصاء ،وحساب المثلثات الذي يستخدم كثي اًر في
قياس المسافات واالرتفاعات والزوايا بطرق غير مباشرة ،أو على شكل صور من الحياة
مثل -:صورة مقياس الح اررة ،أو صورة ملعب ،أو أنشطة قص ولصق ،أو رسم وقص ،أو
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أنشطة تستحث التفكير ،وتستدعي األفكار لربط الرياضيات بمعظم مجاالت الحياة جميعها من
اجتماعية ،كاألسرة ،وغرفة الصف ،واقتصادية كمسائل البيع والشراء والعمل واإلنتاج،
والتأمينات وحركة المال ،والسندات ،وصحية كمقياس الح اررة ،والساعة ...الخ وهذا يمكن أن
يحقق جانب وجداني نحو تعلم الرياضيات.
ب-يستخدم لغة الرياضيات في التواصل االنساني:
ويتم ذلك من خالل التعبير عن الرموز الرياضية عن جمل لفظية ،تعبير بالرسوم واألشكال
عن قضايا مكتوبة بالكلمات مثال :مثل الجدول التكراري التالي بيانياً ،حل السؤال بأكثر من
طريقة باستعمال اآللة ،بطريقة الحذف ،طريقة الرسم ،طريقة المعادالت ..الخ.
ت-يقدر أهمية الرياضيات في خدمة العلوم األخرى:
ويتم ذلك من خالل تحقيق بعض األهداف المتصلة بالعلوم األخرى وبيانها مثال :اكتب
عناصر مجموعة السنوات الكبيسة من  ،1989-1965اذكر مجموعة الدول العربية التي يمر
بها نهر النيل ،لبنان تنتمي إلى مجموعة الدول العربية ،أو اللغة العربية مثال :أكتب مجموعة
كلمة أحرف خانيونس ،أو الهندسة اكتب مجموعة رؤوس المستطيل أ ب ج د أو الفيزياء
والكيمياء.
ث-يعي أهمية ترابط فروع الرياضيات :ويتم ذلك من خالل ربط الحساب والهندسة مثال :األعداد
الفيثاغورية أعداد حسابية تحقق نظرية فيثاغورس ،وربط الهندسة بالجبر مثر إيجاد المساحات
والتعبير عنها بمعادالت رمزية ،وكذلك رسم أشكال هندسية تمثل مقادير جبرية ،وتمثيل حل
المعادالت بالرسم ،كما يتم ربط الحساب والهندسة من خالل مسائل اإلحصاء ،عندما يتم
تمثيل الجداول االحصائية العددية بيانياً (هندسياً).
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ج-يقدر علماء الرياضيات وجهودهم في خدمة البشرية:
ويتم ذلك من شكل أسماء النظريات مثل نظرية فيثاغورس حاصل الضرب الديكارتي
واحداثيات ديكارتيه أو أشكال فن ،المستوى الديكارتي ،ذكر علماء برزوا في علم المثلثات،
وطلب اجراء انشطة بحثية عن مساهمات هؤالء العلماء مثل :أبو الوفاء البوزجاني ،محمد بن
الخوارزمي ،أبو عبد اهلل البتاني ،نصر الدين الطوسي ،..واستخدام عبارات لها داللتها
الوجدانية مثل :وضع كثير من علماء المسلمين جدول للنسب المثلثية والتي لم تتغير الجداول
الحديثة عنها كثي اًر.
ح -يستمتع بحل األلغاز المسلية:

ويتم ذلك من خالل بعض فروع الرياضيات كالهندسة مثل :كم قطعة مستقيمة في الشكل؟

أرسم األشكال الهندسية دون رفع القلم ،كم قطعة مستقيمة يمكن أن تتكون من توصيل ثالث

نقاط غير مستقيمة في المستوى ،إضافة إلى أنشطة (فكر) مثل :كم قطعة مستقيمة يمكن

رسمها بين ( )4نقاط مستقيمة وممكن طلب أنشطة العاب على شكل قص ورسم وهذه
األنشطة من األشياء المحببة لدى الطلبة.

خ -يثمن دور التكنولوجيا في تسهيل حل المسائل الرياضية:
ويتم ذلك من خالل استخدام تطبيقات حاسوبية كإيجاد مجموع أعداد أو وسط مجموعة أعداد
أو إيجاد جيب وجيب تمام زاوية باستخدام برامج حاسوبية مخصصة لذلك ،وبعض التطبيقات

التي تستخدم فيها اآللة الحاسبة في إيجاد اللوغاريتمات االعتيادية وفي إيجاد التباين

واالنحراف المعياري ،ويتم االستجابة الستخدام التكنولوجيا في حل المسائل الرياضية لتحقيق
أهداف معرفية األمر الذي قد يحقق الهدف الوجداني المذكور.
إن ما سبق تضمن عدداً من الخطوات اإلجرائية التي يمكن من خاللها توظيف االهداف

الوجدانية في كافة مستوياتها ،كما يضيف الباحث أهمية حل المسائل بشكل تعاوني

ومشاركة بين الطلبة ،أو القيام بأبحاث مشتركة واجراء المسابقات ورفع مستوى التذوق
الجمالي في الرياضيات في العصر الحديث.
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د -دور المعلم ضمن التصور المقترح لتوظيف األهداف الوجدانية
بالرغم من أن العملية التربوية تقوم على عدة مستويات لألهداف ،إال أن نجاحها يعتمد بشكل
كبير على المعلم ،وهذا الدليل المقترح يقدم لمعلم الرياضيات خطوطاً عريضة توضح له دوره الذي
يقوم به ضمن هذا البرنامج ،وهي كما يلي:
 توفير بيئة تعليمية محفزة داخل قاعة التدريس من حيث: إعطاء الوقت المناسب خالل الشرح والعرض.

 إعطاء الحرية للمتعلمين للتعبير عما يدور ببالهم من استفسارات وغموض.

 التجديد المستمر في طريقة العرض والتنوع والتركيز على استراتيجيات الرغبة والتحفيز والدافعية لتعلم
الرياضيات.

 السعي إلى تطوير قدرات الطلبة ،وذلك من خالل: تقديم العديد من األنشطة.

 إعطاء الطلبة الفرصة لتحديد ما يناسبهم.

 تقديم محتوى مادة الرياضيات بحماس ودافعية ،وربطها بالواقع وتشجيع الطلبة على تقبلالمهارات المتضمنة بالدراسة والخاصة بالرياضيات ،وذلك من خالل:
 مراعاة التنوع في طرائق التدريس واألنشطة والوسائل التعليمية وأساليب التقويم.
 فعالية المتعلم ونشاطه من خالل تشجيع المتعلمين واثارة دوافعهم للتعلم.
 فعالية دور المعلم من خالل تمكنه من مهارة التساؤل وطرح األسئلة ،وأيضاً مهارة بناء السياق
والموقف التعلمي المناسب الذي يحدث فيه تعلم حقيق ذو معنى.
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مضمون التصور المقترح لتوظيف األهداف الوجدانية

كسر حاجز
الخوف للمتعلمين

طرح األسئلة

توظيف األهداف

تشجيع الطلبة

والمناقشة واالستفسار

الوجدانية

تدعيم التعليم التعاوني

اختبارات المالءمة
خلق عالقة ايجابية بين الطلبة

المتعلم
تحديد األهداف الوجدانية

ربط المعارف الجديدة بالسابقة

ضمن مستوياتها

المعلم

جعل الطالب مستمتعاً بالعملية
التعليمية

تطوير المعلم حالياً ومستقبالً

تخصيص الوسائل واألنشطة

ترغيب الطلبة نحو تعلم
الرياضيات

تشجيع الطلبة على حل المسائل
الرياضية بكافة مستوياتها

الرغبة والدافعية نحو
تعلم الرياضيات

التقييم الفعال وتحسين التحصيل
الدراسي في مبحث الرياضيات
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تفهم حاجات الطلبة

من الشكل السابق فإن التصور المقترح القائم على توظيف األهداف الوجدانية ربما يحقق ما
يلي:
كسر حاجز الخوف للمتعلمين ،تدعيم التعليم التعاوني ،خلق عالقة ايجابية بين الطلبة ،ربط المعارف
الجديدة بالمعارف السابقة التي يمتلكها الطالب ،تشجيع الطلبة على طرح األسئلة والمناقشة واالستفسار،
تشجيع الطلبة على حل المسائل الرياضية بكافة مستوياتها ،جعل الطالب مستمتعاً بالعملية التعليمية ،تطوير
الخيال واإلبداع.

وأيضاً فإن المعلم سيعمل بطريقة تفاعلية مع خلق البيئة التعليمية والمناسبة للمتعلمين ،وتفهم
حاجات الطلبة وترغيبهم نحو تعلم الرياضيات وكسر حاجز القلق والخوف ،وأكثر ثقه بقدراتهم.
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توصيات الدراسة واملقرتحات
مقدمة :

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يقترح الباحث عدة توصيات يمكن أن تساهم في المعالجة

والتغلب على أوجه القصور في توظيف األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات.

أوالً :التوصيات:
 .1العمل على وضع البرامج التدريبية لتدريب معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية أثناء الخدمة وتنمية
مهاراتهم على توظيف األهداف الوجدانية باألساليب واألنشطة المختلفة ،وكيفية صياغتها واشتقاقها
وقياسها ،وذلك عن طريق الدورات والورش التدريبية المتخصصة في طرق تدريس مادة الرياضيات والقياس

والتقويم.

 .2ضرورة احتواء دليل المعلم لمادة الرياضيات على تعليمات وأمثلة لبيان كيفية صياغة األهداف

الوجدانية في كل موضوع دراسي واألنشطة المقترحة لذلك ،ووجود أسئلة تقويمية لقياس مدى تحقق

االهداف الوجدانية.

 .3ضرورة تركيز مقررات طرق التدريس العامة والخاصة في أقسام التربية والمناهج وطرق التدريس في
الجامعات الفلسطينية على األهداف الوجدانية من حيث معرفة األهداف الوجدانية وقياسها واشتقاقها وتدريب

المعلمين عليها ،وكيفية تطبيقها في الميدان التربوي.

 .4إعطاء معلم الرياضيات مسؤولية تقويم الطالب في الجوانب الوجدانية كجزء هام في تقويم الطالب
أثناء وفي نهاية العام الدراسي.

 .5تخصيص نسبة من درجة تقويم المعلم من جانب المشرفين (الموجهين) ومديري المدارس الهتمامه
بتنمية الجوانب الوجدانية.

 .6إعطاء األهداف الوجدانية لمعلمي الرياضيات في التربية العملية اهتماماً أثناء إعداد الطالب المعلمين
بكليات التربية.

 .7اثراء مناهج الرياضيات في المرحلة األساسية ببعض األهداف الوجدانية.

 .8ابراز األهداف الوجدانية بشكل واضح في مناهج الرياضيات ليسهل على المعلمين والطالب التعرف
عليها وتحقيقها.

 .9تضمين مناهج الرياضيات أنشطة تعليمية وأعمال متنوعة تكسب الطالب القيم الوجدانية.
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ثانياً :المقترحات:

يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:

 .1التعرف على معوقات استخدام األهداف الوجدانية في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظر معلمي

الرياضيات باستخدام أداة المالحظة.

 .2أثر تزويد دليل المعلم والكتاب المدرسي باألهداف الوجدانية على االتجاه نحو الرياضيات.

 .3أثر إثراء محتوى مناهج الرياضيات من خالل أنشطة وبرامج وقراءات في الجوانب الوجدانية لمادة
الرياضيات على تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحوها.

 .4معرفة مدى توظيف معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية من وجهة نظر الطلبة.
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قائمة املراجع
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قائمة المراجع



أوالً :المراجع العربية:
 .1إبراهيم ،مجدي ( .)2006تدريس الرياضيات للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ،ط ،1مصر ،القاهرة :عالم
الكتاب.

 .2أحمد ،طه( .)2005أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت في تدريس الهندسة على
التحصيل والتفكير الهندسي لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة سوهاج،

مصر.

 .3أحمد ،منير( .)1998صعوبات تعلم التفاضل والتكامل لدى طلبة الصف الثاني عشر العلمي بمحافظات
غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،برنامج دراسات العليا المشترك عين الشمس مع كلية التربية ،غزة.

 .4أبو أسعد ،صالح( .)2010أساليب تدريس الرياضيات .ط  .1رام اهلل :دار الشروق للنشر والتوزيع.

 .5أبو عريبان ،أسماء ( .)2001الصعوبات التدريسية التي تواجه معلم الرياضيات في المرحلة األساسية
بمحافظة غزة وبرنامج مقترح لعالجها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس البرنامج

المشترك مع كلية التربية ،غزة.

 .6أبو العجين ،أشرف حسن ( .)2011تقويم محتوى مناهج الرياضيات الفلسطينية في ضوء بعض معايير
عمليات المجلس القومي لمعلمي الرياضيات ( ،)NCTMرسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،

جامعة األزهر.

 .7أبو زينة ،فريد كامل ( .)2010تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها ،عمان :دار وائل للنشر.

 .8أبو زينة ،فريد وعباينة ،عبد اهلل ( .)2007مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى ،عمان :دار
الميسرة.

 .9أبو زينة ،فريد كامل ( .)2003مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ،ط  ،2الكويت ،مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع.

 .10أبوزينة ،فريد ( .)2001الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها ،ط ،1األردن،عمان :دار الفرقان.

 .11أبو زينة ،فريد كامل ( .)2001تطوير أدوات قياس الطلبة في مادة الرياضيات ،مجلة مركز البحوث
التربوية ،جامعة قطر ،السنة العاشرة ،العدد  ،19ص ص .101-79
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 .12أبو السعود ،عزت مصطفى ( .)1997تنمية الجانب الوجداني في أهداف تدريس الكيمياء للصف
األول ثانوي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس ،كلية البنات ،قسم المناهج وطرق

التدريس.

 .13أبو عيد ،علي ( .)2003صعوبات التعلم في منهاج الرياضيات للصف األول األساسي في مدارس
وكالة الغوث الدولية باألردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 .14أبو عمرة ،روضة ( .)2007مطابقة وثيقة كتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني لمعايير )(NCTM

العالمية في مجال الهندسة والقياس للمرحلة األساسية العليا في محافظة غزة" رسالة ماجستير غير

منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة األزهر .غزة.

 .15أبو ناموس ،حسن(.)2003عوامل تدني مستوى طلبة المرحلة اإلعدادية في حل مسائل الرياضيات
اللفظية في دولة اإلمارات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 .16أبو ملوح ،محمد( .)2002تنمية التفكير في الهندسة واختزال القلق نحوها لدى طلبة الصف الثامن

األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخلي فان هايل ومخططات المفاهيم ،رسالة دكتوراه ،عين شمس،

مصر.

 .17األسطل ،كمال ( .)2010العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة
األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 .18األشقر ،أيمن وعبده ،ياسين(  .)2006صعوبات تعلم الرياضيات لدى طلبة الصف الحادي عشر أدبي

بمحافظة غزة ،وقائع المؤتمر العلمي األول لكلية التربية ،جامعة األقصى ،غزة ،المجلد األول ،ص ص

.599-562
 .19األسطل ،ابراهيم ،حامد( .)2001الكفايات التدريسية الالزمة لمعلم الرياضيات من وجهة نظر المعلمين
في المرحلة اإلعدادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة .مجلة كلية التربية ،كلية التربية ـ جامعة أسيوط
(جمهورية مصر العربية) ،المجلد السابع عشر ،الجزء الثاني ،ص ص .193 -153

 .20األمين ،إسماعيل( .)2001طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات ،ط  ،1القاهرة ،مصر ،دار
الفكر العربي.

 .21بركات وحرز اهلل ،زياد وحسام ( .)2010أسباب تدني مستوى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة
المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم ،ورقة مقدمة للمؤتمر التربوي
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األول لمديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل بعنوان " التعليم المدرسي في فلسطين  :استجابة

الحاضر واستشراف المستقبل " في  ،2010/5/17-16ص ص .23-1

 .22بل ،فردريك ( .)1989طرق تدريس الرياضيات ،ترجمة محمد أمين المفتي ،ممدوح محمد سليمان،
القاهرة ،الدار العربية للنشر والتوزيع.

 .23بل ،فردريك ( .)1987طرق تدريس الرياضيات ،الجزء االول ،ترجمة :محمد المفتي وممدوح سليمان،
ط ،2القاهرة :الدار العربية للنشر والتوزيع.

 .24بلوم وآخرون ،بنجامين ( .)1985تصنيف األهداف التربوية ،ط  .1ترجمة محمد خوالدة وصادق عودة،
دار الشروق ،جدة.

 .25الباقر ،نصرة رضا حسن ( .)1994آراء عينة من الطلبة القطريين بشعبتي المرحلة الثانوية العامة
حول أسباب العزوف عن دراسة الرياضيات ،حولية كلية التربية ،جامعة قطر ،العدد ،11ص ص

.35-10

 .26البقمي ،هيا محمد عايض (1421ه) .األهداف السلوكية ومدى معرفتها واستخدامها من قبل معلمات

األحياء بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائف ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة،
كلية التربية ،قسم المناهج وطرق التدريس.

 .27البغدادي ،محمد رضا ( .)1984األهداف واالختبارات بين النظرية والتطبيق في المنهج وطرق
التدريس ،الكويت ،مكتبة الفالح ،ط.2

 .28البيك ،محمود ( .)2004معايير النوعية في إعداد مقررات الرياضيات في الجامعة المفتوحة ،بحث
مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني ،جامعة القدس المفتوحة رام اهلل ،ورقة عمل مقدمة

لمؤتمر النوعية في التعليم الجامعة في فلسطين ،في جامعة القدس المفتوحة الفترة ،2005/7/5-3
ص ص .130-102

 .29الثابت ،زهراء ( .)2000تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني من المرحلة التعليم األساسي في
الجمهورية اليمنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عدن ،عمان.

 .30الجراح ،ضياء( .)2000تطوير الرياضيات في مرحلة التعليم العام في المملكة األردنية الهاشمية في
ضوء النمذجة الرياضية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس ،مصر.

 .31الجراح ،ضياء ( .)2005تقويم محتوى كتب الرياضيات في المرحلة الثانوية في ضوء متطلبات
مواكبة العولمة ،مجلة دراسات في المنهج وطرق التدريس العدد  ،102القاهرة :الجمعية المصرية

للمناهج وطرق التدريس ،ص-ص 118-91
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 .32جامعة

الملك

سعود

(1429ه).

قسم

. https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q

المناهج

وطرق

التدريس

2015/4/18

 .33الجرجاوي ،زياد (.)2010القواعد المنهجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة أبناء الجراح،
فلسطين.

 .34الجمل ،نجاح يعقوب ( .)1982نحو منهج تربوي معاصر ،عمان ،مطبعة التوفيق.

 .35جودة ،موسى( .)2007أثر إثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر اإلسالمي على تحصيل طلبة الصف
العاشر بغزة و اتجاههم نحوها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .36جامعة القدس المفتوحة ( .)2014علم النفس التربوي ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،برنامج
التعليمي المفتوح.

 .37حماد ،خليل عبد الفتاح والهباش ،أسامة محمد ( .)2005تصور مقترح لتشخيص أسباب تدني
التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في محافظة غزة وسبل معالجتها ،المؤتمر

التربوي الثاني ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،ص ص 773-740

 .38حلس ،داود درويش ( .)2013األهداف الوجدانية أقل حظاً وعناية في حجرات الدراسة ،كلية التربية،
الجامعة االسالمية (.).https://www.google.ps/search?q=38

 .39الحطاب ،أحمد ( .)1989معوقات تطبيق األهداف السلوكية في المدارس العربية وسبل عالجها،

المجلة العربية للتربية ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،مجلد ،9العدد األول ،ص ص -112
.153

 .40حمدان ،مبارك سعيد ( .)2004اتجاهات معلمي المرحلة المتوسطة نحو استخدام األهداف السلوكية
بمنطقة أبها ،مجلة جامعة الملك خالد ،المجلد  ،2العدد ،3ص ص .107-49

 .41حمدان ،محمد زياد ( .)1982المنهج ،أصوله ،أنواعه ،مكوناته ،الرياض ،دار الرياض للنشر.

 .42حمدان ،محمود ( .)1998تقويم كتاب الجبر للصف التاسع من وجهة نظر معلمي الرياضيات
وطلبتهم في محافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية – غزة.

 .43حسين ،هشام( .)2011تعليم الرياضيات في عالم متعدد الثقافات ،ط  ،1األردن ،عمان :دار الصفاء.
 .44حمزة وبالونة ،محمد وفهمي( .)2010مناهج الرياضيات واستراتيجيات تدريسها ،ط ،1األردن،عمان،
دار جليس الزمان.
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 .45الحربي ،محمد بن صنت بن صالح (1420ه) .مدى معرفة معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
العليا لألهداف السلوكية ومدى تضمينها خطة الدرس ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الملك
سعود ،الرياض ،كلية التربية ،قسم المناهج وطرق التدريس.

 .46الحربي ،طالل ( .)2003منهج الهندسة في رياضيات المرحلة المتوسطة في فلسطين بين مراحل
ومستويات فان هايل ،المجلة التربوية ،جامعة الكويت العدد  96المجلد  ،1ديسمبر ،ص ص 119-8

 .47الخزندار ،نائلة ( .)2006تقويم محتوى كتاب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في ضوء نظرية

برونر ،المؤتمر العلمي األول ،التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج ،في فلسطين ومتغيرات العصر،

ج  ،1جامعة األقصى ،غزة في الفترة  / 19-9كانون األول  2006م ،ص ص .94-36

 .48الخزندار ،وآخرون( .)2007أسس استراتيجيات تدريس الرياضيات في المراحل المختلفة ،ط ،1غزة،
فلسطين ،دار األرقم.

 .49خالد ،محمد سليمان ،حمادة ،إياد محمد ( .)2011درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية لمهارات
صياغة األهداف السلوكية ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلد التاسع
عشر ،العدد األول ،ص ص .645-620

 .50دياب ،سهيل ( .)2004جودة كتب الرياضيات المقررة في المنهاج الفلسطيني ،المؤتمر التربوي األول،
التربية في فلسطين ومتغيرات العصر ،ج  ،1الجامعة اإلسالمية -56 ،غزة ،ص ص .56 -38

 .51دياب ،سهيل ( .)2009أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الهندسية على تحصيل طالبات
الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم

اإلنسانية ،مج،11ع ،1ص ص .42-1

 .52دياب ،سهيل ( .)2000تعليم مهارات التفكير وتعلمه ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .53دياب ،بسام ( .)2001فعالية برنامج مقترح في تنمية مستويات التفكير الرياضي وانتقال أثر التعلم

لدى طلبة الصف السادس باستخدام استراتيجية تتضمن العصف الذهني بمحافظة غزة ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.

 .54الدسوقي ،مصطفي( .)2011فاعلية ملف استخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني في تنمية مهارات
النمذجة الرياضية لدى تالميذ اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة قناة السويس ،مصر.

 .55الدويك ،فداء( .)2010الكشف عن األخطاء الشائعة وأنماط تكرارها لدى طلبة الصف الخامس والسابع
والتاسع في مفاهيم الكسور ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة بيرزيت ،فلسطين.
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 .56الزيات ،فتحي( .)1998صعوبات التعلم األسس النظرية والتشخيصية والعالجية ،ط ،1القاهرة ،مصر،
دار النشر للجامعات.

 .57الراجحي ،نور شرف (1430ه) .دليل المفاهيم التربوية في المناهج وطرق تدريس العلوم ،قسم
المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية.

 .58رصرص ،حسن رشاد ( .)2007برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية لدى
طلبة الصف األول الثانوي األدبي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،الجامعة

اإلسالمية غزة.

 .59رمضان ،خيرية ( .)2004فعالية استراتيجية تدريس األقران في تنمية مهارات الطرح واالتجاه نحو
الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية لدولة الكويت ،المجلد ( ،)18العدد ( ،)72مجلس النشر

العلمي ،جامعة الكويت ،الكويت ،ص ص .48-11

 .60رزق ،حنان عبد اهلل ( .)2008أثر توظيف التعلم البنائي في برمجية بمادة الرياضيات على تحصيل
طالبات الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة

أم القرى ،مكة المكرمة.

 .61زيتون ،كمال عبد الحميد ( .)2004تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واال تصاالت ،ط،2
اإلسكندرية ،علم الكتب.

 .62زيتون ،كمال عبد الحميد ( .)2003تصميم التعليم من منظور النظرية البنائية .المؤتمر الخامس
عشر ،مناهج التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة ،جامعة عين شمس 22-21 ،يوليو.

 .63زين ،حسن ( .)1988صعوبات تعلم الرياضيات لدي تالميذ المرحلة االبتدائية في السعودية ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة االمام محمد بن سعود :الرياض.

 .64الساعدي ،عمار طعمه ( .)2011أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تحصيل
مادة الرياضيات لدى طالب الصف الخامس العلمي واتجاههم نحوها ،مجلة جامعة االنبار للعلوم

اإلنسانية ،العدد الثالث ،أيلول ،ص ص .243-220

 .65السواعي ،عثمان ( .)2004معلم الرياضيات الفعال ،دبي  :دار القلم للنشر والتوزيع.

 .66سالم ،مهدي محمود ( .)2001األهداف السلوكية تحديدها مصادرها صياغتها تطبيقاتها.

 .67السنكري ،بدر ( .)2003أثر نموذج فان هيل في تنمية مهارات التفكير الهندسي واالحتفاظ بها لدي
طالب الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.

 .68السلطاني ،عبد الحسين ( .)2002أساليب تدريس الرياضيات ،ط  ،1األردن ،عمان ،دار الوراق.
121

 .69السميري ،أحمد( .)2009تحديد صعوبات تعلم الرياضيات لتالميذ الصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية
واقتراح استراتيجيات مناسبة لحلها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية

السعودية.

 .70سميري ،لطيفة ( .)2005مدى ارتباط األهداف السلوكية لموضوعات مقرر علم النفس ألهداف

المقرر المحدد للصف الثاني ثانوي في المملكة العربية السعودية .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة
البحرين ،)1(6 ،ص ص .75-33

 .71سعادة ،جودت أحمد ،وخليفة ( .)1987تطبيق تصنيف كراثول للمجال االنفعالي وتصنيف سمبسون
للمجال المهاري الحركي على األهداف السلوكية في الدراسات االجتماعية ،المجلة العربية للتربية،

األردن ،مجلد  ،7العدد ،1ص ص .55-40

 .72سعادة ،جودت ،وخليفة ،أحمد( .)2001صياغة األهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية،
األردن ،دار الشروق.

 .73سالم ،مصطفي والفى ،سعيد( .)1997تشخيص صعوبات تعلم النمو لدى تالميذ الصف األول
اإلعدادي ،دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد .5
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خطاب تحكيم االستبانة بصورتها األولية 
جـــامعــــــة األزهــــــــر -غـــــــــزة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليــــــــــــــــة التــــــــــــربيـــــــــة

قســــــــــــم مناهـــــج وطرق التـــدريس
سعادة االستاذ الدكتور ...........................

احملرتم

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

املوضوع  /حتكيم أداة الدراسة
يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم الباحث بإجراء دراسة علمية بعنوان ":تصور مقترح لمعالجة أوجـه القصـور لتوظيـف األهـداف

الوجدانية في تدريس الرياضيات لطلبة المرحلـة األساسـية بمحافظـات غـزة" ،للحصـول علـى درجـة الماجسـتير مـن

صـممت هـذه األداة ،والمتكونــة
قسـم منـاهج وطـرق التـدريس مــن جامعـة األزهـر ،ولتحقيـق أهـداف هــذه الد ارسـة ُ
من ستة محاور تتعلق بأوجه قصور في توظيف األهداف الوجدانية.
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا أرجــو مــن س ـيادتكم التفضــل بق ـراءة هــذه الفق ـرات واب ـ ـ ــداء ال ـرأي بمــدى مناســبة هــذه الفق ـرات

لموضوع الدراسة ،ومـدى إنتمائهـا للمحـور الـذي أدرجـت فيـه ،وكـذلك الصـياغة وسـالمتها ،ويسـعدني تقـديم أي

اقتراحات ترونها مناسبة.

مع فائق الشكر والتقدير حلسن تعاونكم ومساعدتكم

الباحث
أحمد ابراهيم العديني
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أوالً :البيانات الشخصية:
المطلوب وضع عالمة ( ) xأمام واحد من العوامل التالية التي ينتمي إليها سيادتكم.
 .1الجنس :
ذكر

أنثى

 .2الفئة العمرية :
أقل من  25سنة

 31سنة – إلى 36سنة

من 26سنة  -إلى  30سنة
أكثر من  36سنة

 .3المؤهل العلمي:
دكتوراه

بكالوريوس

ماجستير

دبلوم عالي تربية

 .4المؤسسة التعليمية:
و ازرة التربية والتعليم

وكالة الغوث والالجئين

 .5نوع الوظيفة:
مشرف

معلم

 .6الخبرة في التدريس:
أقل من  5سنوات

من  -11إلى  15سنة

من  -6إلى  10سنوات

أكثر من  15سنة
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ثانياً :محاور القصور لتوظيف األهداف الوجدانية:
م

االنتماء للمحور

الفقــرات

غير منتمية

منتمية

المحور األول :قصور يتعلق بمعرفة األهداف الوجدانية وصياغتها
.1
.2

قلة معرفة بعض معلمي الرياضيات بماهية
األهداف الوجدانية.
صعوبة

تحليل

القيم

الواردة

في

كتب

الرياضيات.
محدودية اإللمام بكيفية استخدام األهداف

.3

الوجدانية عند معلمي الرياضيات للمرحلة
األساسية.

.4
.5
.6
.7
.8
.9

صعوبة صياغة مستويات األهداف الوجدانية.
صعوبة معرفة مفاهيم الذات أثناء صياغة
األهداف الوجدانية.
استخدام األفعال السلوكية المبهمة عند صياغة

األهداف الوجدانية.

الصياغة المغلوطة لنوع السلوك المرغوب فيه.
صعوبة

التمييز بين مستويات

األهداف

المعرفية والمهارية والوجدانية.
تركيز مادة الرياضيات على النواحي العقلية
يتسبب في إهمال األهداف الوجدانية.
بناء مختلف مستويات األهداف الوجدانية على

 .10شكل تراكمي ال يمكن تحقيق أعالها إال
بتحقيق أدناها.
.11

تجاهل أدلة المعلم لهذه المرحلة ألساليب

صياغة األهداف الوجدانية واشتقاقها.

غياب تحديد المنظومة القيمية في كتب
 .12الرياضيات من قبل واضعي المناهج.
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

م

االنتماء للمحور

الفقــرات

منتمية

غير منتمية

المحور الثاني :قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي
ندرة البحوث العلمية التجريبية حول كيفية
.1

توظيف

األهداف

الوجدانية

في

كتب

الرياضيات.
.2

.3

قلة توفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات
لتنمية الجوانب الوجدانية داخل الصف.
قلة اصطحاب الطالب إلى مركز مصادر
التعلم بالمدرسة لتنمية حب العمل والبحث

لديهم.
.4

ضعف تعاون األسرة في إكمال دور المعلم في
تنمية هذه الجوانب في نفوس األبناء.
طبيعة المناهج الموجودة ال تسمح باستخدام

.5

.6

مصادر حديثة مثل اإلنترنت إلظهار القيم

الوجدانية.

اإلحباط الذي يالقيه المعلم من البيئة المحيطة
ال يساعد على تنمية األهداف الوجدانية.
قلة المتابعة الدائمة ومالحظة الطالب في

.7

عينات مختلفة من المواقف واالستجابات
الوجدانية.

.8
.9
.10

ضعف توظيف مخرجات الرياضيات في البيئة
بشكل مناسب.
خلو المفاهيم الرياضية الحديثة في عصر
العولمة من القيم الوجدانية.
النظر إلى األهداف الوجدانية في الرياضيات

على أنها غير ذات قيمة.

قلة االتصال بين المدرسة وأولياء األمور
 .11والمنزل يؤدي إلى تعطيل االتجاهات الوجدانية.
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

م

االنتماء للمحور

الفقــرات

غير منتمية

منتمية

المحور الثالث :قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته
.1
.2

ضعف التوازن في توزيع األهداف الوجدانية في
كتب الرياضيات للمرحلة األساسية.
قلة األنشطة اإلثرائية التي تعنى باألهداف

الوجدانية.
إهمال

.3

المناهج

والكتب

المدرسية

لمادة

الرياضيات للجوانب الوجدانية نظ اًر لطبيعة
المادة العلمية البحته.

.4
.5

غياب مبدأ التكامل بين الرياضيات والمواد
الدراسية األخرى.
مناسبة القيم الواردة في منهاج الرياضيات
للمستوى العمري لطالب المرحلة األساسية.

إبراز القيم الجمالية في كتب الرياضيات لهذه
.6

المرحلة والتي تتضمن أنماطاً وعالقات

رياضية.

اهتمام كتب الرياضيات باألمثلة والتمارين
.7

.8

والحلول المتعلقة باألهداف المعرفية والمهارية

فقط.

إبراز كتب الرياضيات للمعلومات التاريخية
حول الرياضيات والرياضيين المسلمين.

المحور الرابع :قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه
.1
.2
.3
.4

قلة امتالك معلم الرياضيات لمجموعة القيم

واالتجاهات التي تعود على طالبه بالفائدة.

قلة استخدام معلمي الرياضيات لمصادر
متنوعة خالل تدريسهم لجوانب التعلم الوجدانية.
تركيز الجامعات على االهتمام باإلعداد
األكاديمي أكثر من االهتمام بالجانب التربوي.
غياب

بعض

البرامج

التدريبية

لمعلمي
134

مناسبة الصياغة
مناسبة

غير مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

الفقــرات

م

االنتماء للمحور
منتمية

غير منتمية

الرياضيات لتنمية مهاراتهم على استخدام
األهداف الوجدانية.
ضعف إسهام طراق التدريس واستراتيجيات
.5

.6
.7
.8

تعليم الرياضيات التي يتبعها معلمو الرياضيات

في تنمية الجوانب الوجدانية.

اعتقاد معلم الرياضيات بعدم مسؤولية عن
تنمية األهداف الوجدانية.
عدم شمولية برامج اإلعداد والتأهيل لتنمية
جوانب التعلم المختلفة لدى معلم الرياضيات.
قلة إشراك معلمي الرياضيات بدورات ومشاغل

تدريبية أثناء الخدمة حول األهداف الوجدانية.

اهمال نظام التربية العملي في بعض الكليات
.9

في إعداد معلمين مادة الرياضيات لألهداف
الوجدانية.

المحور الخامس :قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية
.1
.2

.3

افتقار دليل المعلم للرياضيات على أسئلة
تقويمية لقياس األهداف الوجدانية عند الطالب.
غياب توظيف االتجاهات الحديثة في تطوير
الجوانب الوجدانية في الرياضيات.
نمو المستوى الوجداني قد يحدث داخل المدرسة

وخارجها ،لذلك من الصعب قياسه في أوقات
فراغ المعلم.

.4
.5
.6

افتقار اإلجراءات المتبعة للتقويم حالياً على
قياس الجانب الوجداني لتدريس الرياضيات.

حاجة األهداف الوجدانية لفترة طويلة حتى
تتحقق.
صعوبة تقدير التعبيرات الوجدانية للطالب

وتحويلها إلى درجات وأرقام.
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

م
.7

االنتماء للمحور

الفقــرات

منتمية

غير منتمية

مناسبة الصياغة
مناسبة

صعوبة االستدالل على قيم الطالب لقياسها
من قبل المعلمين.
اعتقاد بعض المعلمين بعدم أهمية استخدام

.8

.9

المعيار أو المحك عند كتابة األهداف

الوجدانية.

إهمال المشرف التربوي للجوانب الوجدانية عند
تقويم أداء المعلم.

 .10صعوبة تحديد المشاعر وامكانية وقياسها.
.11

اتصاف الجانب الوجداني لدى بعض المعلمين
بالمزاجية أثناء تقدير العالمات.
تركيز اختبا ارت نهاية الفصل على قياس

 .12األهداف المعرفية والمهارية دون االهتمام
بالجوانب الوجدانية.
.13

قلة المقاييس التي تقيس األهداف الوجدانية في

مادة الرياضيات للمرحلة األساسية.

المحور السادس :قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية
.1

إهمال معلم الرياضيات في توضيح دور

الرياضيات في بناء الحضارة اإلنسانية.

إهمال معلم الرياضيات في توضيح مدى
.2

حاجتنا إلى الرياضيات لدراسة المواد األخرى
(كالفيزياء والكيمياء.)..

.3

.4

قلة اهتمام معلم الرياضيات في توضيح بعض
تطبيقات الرياضيات في البيئة.
إهمال معلم الرياضيات في توضيح قيمة دراسة
الرياضيات في تنمية التفكير

(كاالستق ارء،

واالستنباط.)..
.5

إهمال معلم الرياضيات في التشجيع على
المشاركة في المناقشة وطرح األسئلة.
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غير مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

م

االنتماء للمحور

الفقــرات

منتمية

غير منتمية

إهمال معلم الرياضيات في التوجيه إلى قراءة
.6

الكتب والمجالت التي تتناول موضوعات
رياضية.

.7
.8

ضعف استخدام معلم الرياضيات أفعاالً وجدانياً

محددة الصياغة.

ضعف اهتمام معلم الرياضيات باتجاهات
ومشاعر الطلبة نحو المادة.
قلة اهتمام معلم الرياضيات على التشجيع

.9

لتقديم حلول إبداعية للمسائل والمشكالت

الرياضية.

قلة اهتمام معلم الرياضيات بالمشاركة بمقاالت
 .10ومشاركات

في

اإلذاعة

المدرسية

عن

الرياضيات.

ملحق ()2
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مناسبة الصياغة
مناسبة

غير مناسبة

مدى الوضوح
واضحة

غير واضحة

قائمة بأسماء المحكمين
م

اسم المحكم

الجامعة

.1

أ.د .عطا درويش

جامعة األزهر -غزة

.2

أ.د .سهيل دياب

جامعة غزة -غزة

.3

د .عبد اهلل عبد المنعم

جامعة القدس المفتوحة – غزة

.4

د .إبراهيم األسطل

الجامعة اإلسالمية – غزة

.5

د .خالد عبد القادر

جامعة األقصى -غزة

.6

د .خالد السر

جامعة األقصى -غزة

.7

د .موسى جودة

جامعة األقصى -غزة

.8

د .اسعد عطوان

جامعة األقصى -غزة

.9

د .جمال الزعانين

جامعة األقصى -غزة
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ملحق ()3
االستبانة بصورتها النهائية
جـــامعــــــة األزهــــــــر -غـــــــــزة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليــــــــــــــــة التــــــــــــربيـــــــــة

قســــــــــــم مناهـــــج وطرق التـــدريس

أخي/تي معلم/ة الرياضيات ...........................

احملرتم/ة

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

املوضوع  /تعبئة االستبانة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن الباحث يقوم بإجراء د ارسـة علميـة بعنـوان ":تصـور مقتـرح لمعالجـة أوجـه القصـور لتوظيـف
األهداف الوجدانية في تدريس الرياضيات لطلبـة المرحلـة األساسـية بمحافظـات غـزة" ،للحصـول علـى درجـة
الماجستير من قسم مناهج وطرق التدريس من جامعة األزهر.
حضرة المعلـم/ة :أرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو أن تحظـى هـذه الد ارسـة بتعـاون مشـكور منـك فـي اإلجابـة عـن فقـرات االسـتبانة
بكل موضـوعية ،ممـا يكـون لـه األث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فـي تطـوير تـدريس مـادة الرياضـيات للمرحلـة األساسـية عـن طريـق
تنمية األهداف الوجدانية في نفوس الطلبة.

مع فائق الشكر والتقدير حلسن تعاونكم ومساعدتكم
الباحث
أحمد ابراهيم العديني
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أوالً :البيانات الشخصية:
المطلوب وضع عالمة ( ) xأمام واحد من العوامل التالية التي ينتمي إليها سيادتكم.
 .1الجنس :
ذكر

أنثى

 .2الفئة العمرية :
أقل من  25سنة

 31سنة – إلى 36سنة

من 26سنة  -إلى  30سنة
أكثر من  36سنة

 .3المؤهل العلمي:
دكتوراه

بكالوريوس

ماجستير

دبلوم عالي تربية

 .4المؤسسة التعليمية:
و ازرة التربية والتعليم

وكالة الغوث والالجئين

 .5نوع الوظيفة:
مشرف

معلم

 .6الخبرة في التدريس:
أقل من  5سنوات

من  -11إلى  15سنة

من  -5إلى  10سنوات

أكثر من  15سنة
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ثانياً :محاور القصور في توظيف األهداف الوجدانية:
اإلجـــــابـة
أوافق بشدة

3

محدودية اإللمام بكيفية توظيف األهداف الوجدانية عند معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية.

4

صعوبة صياغة األهداف الوجدانية في مستوياتها المختلفة.

5

صعوبة معرفة مفاهيم الذات أثناء صياغة األهداف الوجدانية.

6

اختيار األفعال السلوكية الغامضة عند صياغة األهداف الوجدانية.

7

الصياغة المغلوطة لنوع السلوك المرغوب فيه.

8

صعوبة التمييز بين األهداف المعرفية والمهارية والوجدانية.

9

تركيز مادة الرياضيات على النواحي العقلية واهمال األهداف الوجدانية.

10

عدم التدرج في بناء مستويات األهداف الوجدانية من األدنى إلى األعلى.

11

تجاهل أدلة المعلم لهذه المرحلة لألهداف الوجدانية واشتقاقها.

12

غياب تحديد المنظومة القيمية في كتب الرياضيات من قبل واضعي المناهج.

المحور الثاني :قصور يتعلق بتطبيق األهداف الوجدانية في الميدان التربوي
1

ندرة البحوث العلمية التجريبية حول توظيف األهداف الوجدانية في كتب الرياضيات.

2

قلة توفر الوقت الكافي لدى معلم الرياضيات لتنمية الجوانب الوجدانية داخل الصف.

3

قلة األنشطة المرافقة للمنهاج التي تركز على األهداف الوجدانية.

4

ضعف تعاون األسرة في إكمال دور المعلم في تنمية هذه الجوانب في نفوس األبناء.

5
6

قلة االرشادات والتوجيهات الخاصة باستخدام االنترنت والتي تهدف إلى بناء األهداف
الوجدانية.
عدم التعاون واإلهمال الذي يالقيه المعلم من البيئة المحيطة ال يساعد على تنمية األهداف
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2

صعوبة تحديد القيم الواردة في كتب الرياضيات.

محــايد

1

قلة معرفة معلمي الرياضيات بماهية األهداف الوجدانية.

ال أوافـق

المحور األول :قصور يتعلق بمعرفة المعلم لألهداف الوجدانية وقدرته على صياغتها

بشدة

م

ال أوافق

الفقـــــرة

اإلجـــــابـة
أوافق بشدة

9

خلو المفاهيم الرياضية الحديثة في عصر العولمة من القيم الوجدانية.

10

االهتمام فقط على المجال المعرفي في دراسة الرياضيات.

11

قلة االتصال بين المدرسة وأولياء األمور والمنزل يؤدي إلى ضعف االهتمام باالتجاهات
الوجدانية.

المحور الثالث :قصور يتعلق بمحتوى منهج الرياضيات وطبيعته
1

ضعف التوازن في توزيع األهداف الوجدانية في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية.

2

قلة األنشطة اإلثرائية التي تعنى باألهداف الوجدانية.

3

إهمال محتوى منهج الرياضيات للجوانب الوجدانية نظ اًر لطبيعة المادة العلمية البحتة.

4

غياب مبدأ التكامل بين الرياضيات والمواد الدراسية األخرى.

5

عدم مناسبة القيم الواردة في منهاج الرياضيات للمستوى العمري لطالب المرحلة األساسية.

6

قلة إبراز القيم الجمالية في كتب الرياضيات لهذه المرحلة.

7
8

اقتصار اهتمام كتب الرياضيات باألمثلة والتمارين والحلول المتعلقة باألهداف المعرفية
والمهارية فقط.
عدم إبراز كتب الرياضيات لدور العلماء والمسلمين في تطور الرياضيات.

المحور الرابع :قصور يتعلق ببرامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه
1

قلة امتالك معلم الرياضيات لمجموعة القيم واالتجاهات التي تعود على طالبه بالفائدة.

2

قلة استخدام معلمي الرياضيات لمصادر متنوعة خالل تدريسهم للرياضيات.

3

تركيز برامج اعداد معلمي الرياضيات على االهتمام باإلعداد األكاديمي أكثر من االهتمام

بالجانب التربوي.
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8

ضعف توظيف مخرجات الرياضيات في البيئة بشكل مناسب.

محــايد

7

قلة المتابعة الدائمة ومالحظة الطالب في عينات مختلفة من المواقف واالستجابات الوجدانية.

ال أوافـق

الوجدانية.

بشدة

م

ال أوافق

الفقـــــرة

اإلجـــــابـة
أوافق بشدة

6

اعتقاد معلم الرياضيات بعدم مسؤوليته عن تنمية األهداف الوجدانية.

7

عدم شمولية برامج اعداد معلمي الرياضيات لتنمية جوانب التعلم المختلفة لمعلم الرياضيات.

8

قلة إشراك معلمي الرياضيات بدورات ومشاغل تدريبية أثناء الخدمة حول األهداف الوجدانية.

9

اهمال برنامج التربية العملية في إعداد معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية.

المحور الخامس :قصور يتعلق بقياس األهداف الوجدانية
1

افتقار دليل المعلم للرياضيات ألسئلة تقويمية تقيس األهداف الوجدانية عند الطلبة.

2

غياب توظيف االتجاهات الحديثة في تطوير الجوانب الوجدانية في الرياضيات.

3

نمو المستوى الوجداني قد يحدث داخل المدرسة وخارجها ،ومن الصعب قياسه في أوقات فراغ
المعلم.

4

افتقار اإلجراءات المتبعة للتقويم حالياً لقياس الجانب الوجداني لتدريس الرياضيات.

5

حاجة األهداف الوجدانية لفترة طويلة حتى تتحقق.

6

صعوبة تقدير التعبيرات الوجدانية للطالب وتحويلها إلى درجات وأرقام.

7

صعوبة االستدالل على قيم الطالب لقياسها من قبل المعلمين.

8

اعتقاد بعض المعلمين بعدم أهمية استخدام المعيار أو المحك عند كتابة األهداف الوجدانية.

9

إهمال المشرف التربوي للجوانب الوجدانية عند تقويم أداء المعلم.

10

صعوبة تحديد المشاعر وامكانية وقياسها.

11

اتصاف الجانب الوجداني لدى بعض المعلمين بالمزاجية أثناء تقدير السلوك.

12
13

تركيز اختبا ارت نهاية الفصل على قياس األهداف المعرفية والمهارية دون االهتمام بالجوانب
الوجدانية.
قلة المقاييس التي تقيس األهداف الوجدانية في مادة الرياضيات للمرحلة األساسية.
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الجوانب الوجدانية.

محــايد

ضعف برامج اعداد معلمي الرياضيات في التأكيد على تعليم الرياضيات التي تسهم في تنمية

ال أوافـق

الوجدانية.

بشدة

5

غياب بعض البرامج التدريبية لمعلمي الرياضيات لتنمية مهاراتهم على توظيف األهداف

ال أوافق

م

4

الفقـــــرة

اإلجـــــابـة
أوافق بشدة

3
4

والكيمياء.)..
قلة اهتمام معلم الرياضيات لتوضيح بعض تطبيقات الرياضيات في البيئة.
إهمال معلم الرياضيات لتوضيح قيمة دراسة الرياضيات في تنمية التفكير (االستق ارء،
واالستنباط.)..

5

إهمال معلم الرياضيات تشجيع الطلبة على المشاركة في المناقشة وطرح األسئلة.

6

إهمال معلم الرياضيات توجيه الطلبة إلى قراءة الكتب التي تتناول موضوعات رياضية.

7

ضعف استخدام معلم الرياضيات أفعاالً وجدانية محددة الصياغة.

8

ضعف اهتمام معلم الرياضيات باتجاهات ومشاعر الطلبة نحو المادة.

9
10

قلة اهتمام معلم الرياضيات تشجيع الطلبة على تقديم حلول إبداعية للمسائل والمشكالت
الرياضية.
قلة اهتمام معلم الرياضيات بالمشاركة بمقاالت ومشاركات في اإلذاعة المدرسية عن
الرياضيات.
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2

إهمال معلم الرياضيات لتوضيح مدى حاجتنا إلى الرياضيات لدراسة المواد األخرى (كالفيزياء

محــايد

1

إهمال معلم الرياضيات لتوضيح دور الرياضيات في بناء الحضارة اإلنسانية.

ال أوافـق

المحور السادس :قصور يتعلق بدرجة ممارسة معلمي الرياضيات لألهداف الوجدانية

بشدة

م

ال أوافق

الفقـــــرة

ملحق ()4
مراسالت تسهيل المهمة
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