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ملخص البحث :
یهدف البحث الحالي الى معرفة مدى اهتمام تدریسیي وتدریسـیات مـادة التـاریخ بالجوانـب 

الوجدانیة في تدریس التاریخ من وجهة نظر طلبتهم والتدریسین انفسهم في كلیة التربیةاالساسیة.

بیــــة تكونــــت عینــــة البحــــث مــــن جمیــــع تدریســــیي وتدریســــیات مــــادة التــــاریخ فــــي كلیــــة التر 

) تدریسي وتدریسیة باالضافة الى عینة ١٧والبالغ عددهم ( ٢٠٠٥/٢٠٠٦االساسیة للعام الدراسي

) طالب وطالبة من طلبة قسم التاریخ مـوزعین علـى الصـفوف الدراسـیة فـي الكلیـة ٧٠تتكون من (

ومن الذین یدرسهم افراد عینة التدریسین تم اختیارهم بشكل عشوائي .

تمدت الباحثة مقیاسین من اعداد حسین العبیدي لقیاس الجوانب ولتحقیق هدف البحث اع

الوجدانیــــة االول خــــاص بالتدریســــین والثــــاني خــــاص بالطلبــــة. وقــــد تحققــــت الباحثــــة مــــن الصــــدق 

الظاهري للمقیاسین من خـالل عرضـهما علـى لجنـة مـن المحكمـین فـي مجـال التربیـة وعلـم الـنفس 

االداتین بأسـلوب اعـادة االختبـار وباسـتخدام معامـل وطرائق التدریس كما استخرجت الباحثة ثبات

) ٢٠ارتبــاط بیرســون وبــذلك اصــبح المقیاســین جــاهزین للتطبیــق حیــث تــألف كــال المقیاســین مــن (

  فقرة.

تـم تطبیــق االداتــین او المقیاســین علــى افــراد عینتـي البحــث خــالل الفصــل الدراســي الثــاني 

وقــــد اعتمــــدت الباحثــــة فــــي تصــــحیح فقــــرات .اً ولمــــدة شــــهر تقریبــــ ٢٠٠٥/٢٠٠٦للعــــام الدراســــي 

االســتبیانین علــى مقیــاس لیكــرت الخماســي حیــث اعطــت لكــل فقــرة الــدرجات اآلتیــة (بدرجــة كبیــرة 

). وقد اسـتخدمت الوسـائل االحصـائیة اً بدرجة نادر -بدرجة قلیلة-بدرجة متوسطة-بدرجة كبیرة-اً جد

رســون) . وقــد تــم ترتیــب الفقــرات فــي كــال اآلتیة(الوســط المــرجح، النســبة المئویــة، معامــل ارتبــاط بی

الى اقلها، وجرى تحلیلها واعطاء التفسیرات لها ، وقد دلت نتـائج اً االستبانین من اكثرها حدة ووزن

البحث على اآلتي: 

 وجود اهمال من جانب تدریسیي التاریخ في تحقیق بعض االهداف الوجدانیـة لتـدریس التـاریخ

وانب المتعلقـة بتنمیـة قـدرة الطلبـة علـى التفكیـر االسـتقرائي من وجهة نظر طلبتهم وخاصة الج
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واالســـتنباطي لفهــــم التـــاریخ وفــــي تشــــجیعهم علـــى مزاولــــة انشــــطة وفعالیـــات متصــــلة بالتــــاریخ 

كالبحــث عــن المخطوطــات التاریخیــة او قــراءة النصــوص التاریخیــة وفــي اثــارة اهتمــام طلبــتهم 

یخ وفـي تـدریبهم علـى تفسـیر واسـتنتاج المفـاهیم بالصفات الحمیدة التي یتحلى بها علماء التـار 

التاریخیة بأنفسهم .

 كما اظهرت النتائج ان اهمال التدریسیین بالجوانب الوجدانیة من وجهة نظرهم اقل مـن وجهـة

نظر طلبتهم .

وفــي ضــوء نتــائج البحــث قــدمت الباحثــة جملــة مــن التوصــیات والمقترحــات المناســبة منهــا 

یسیي التاریخ بالجوانب الوجدانیة لتدریس التاریخ وبخاصة التي اشـار الیهـا التأكید على اهتمام تدر 

الطلبة.

The Extent of interest of the Teachers of History in the
affective side in Teaching History from the Teachers and

their Students Point of View at The College of Basic
Education.

Assist. Lecturer Adwaa Abdulkareem
University of Mosul/ College of Basic Education

Abstract:
The current research aims to know The Extent of interest of the

Teachers of History in the affective side in Teaching History from the

Teachers and their Students Point of View at The College of Basic

Education.

The sample was all (17) history teachers at the College and

asample the (70) students of history department in all academic stages

and their allocated history teachers for the academic year (2005/2006) .

The sample was randomly chosen .

To achieve the goal , the researcher used Hussein Al-Obadi model

to measure the sensational sides for teachers and students each The

researcher verified surface validity by showing to a panel of referees in

Eduction psychology and teaching Methods, the stability was also
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verified using re-test and pearson conjunction factor , thus the applicable

scales of (20) items both were ready .

The two scales or tools were used on the sample subjects during the

second semester of the academic year (2005/2006) for a month , and for

correction purposes the researcher used Lakert quanterium scale using the

following degrees (greatly big – moderately – few – rarely ) . The

researcher used the following statistical tools ( potential media –

percentage and Pearson conjunction factor ) and the items were arranged

descendingly , analyzed and explained . The results were :

- Negligence of history teachers to join sensational goals of teaching

history from their students point of view specially the sides of teaching

deductive , inductive thinking in history to motivate them to do

activities related to history like looking for manuscripts , historian texts

, to interest their students to have the high qualities of history scientists

and to train them to explain and conclude the historical concepts by

themselves . The results also showed that this negligence is less than the

degree diagrammed according to teachers themselves

Given the above mentioned results, the researcher presented a

number of recommendations and suggestions like emphasizing the

sensational sides of teaching history and specially the sides shown by the

students

وأھمیتھ:مشكلة البحث 
، اذ شــملت تطبیقاتــه مختلــف مجــاالت اً كبیــر اً وتكنولوجیــاً علمیــاً شــهد عصــرنا الحــالي تقــدم

التقــدم العلمــي مــن اهــم الخصــائص التــي تتمیــز بهــا المجتمعــات االنســانیة فــي الحیــاة واصــبح هــذا 

عصــــرنا الحاضــــر وباتســــاع نطــــاق العلــــم ازدادت اهمیــــة العلــــوم االجتماعیــــة وتعاظمــــت مســــؤولیة 

المشــتغلین یهــا علــى جمیــع المســتویات ، اذ ظهــرت مشــكالت كثیــرة فــي الحیــاة المعاصــرة یحتــاج 

تطور.حلها الى المزید من التقدم وال
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لما یجري اً كونها من اكثر المواد حساسیة نظر اً كبیر اً لذلك نالت المواد االجتماعیة اهتمام

عــن ان هــذة  فــي االطــار االجتمــاعي مــن احــداث وماتثــار حولهــا مــن مشــكالت وتحــدیات فضــالً 

بة المواد تعمل على تنمیة الجانب المعرفي للطلبة من خالل تزویدهم بالحقائق والمعلومـات المناسـ

االهــداف التربویــة للمــواد االجتماعیــة متعــددة منهــا ، كمــا ان )١٤،ص١٩٩١لمســتواهم.  (الــراوي،

تمكــین المــتعلم مــن اكتســاب االتجاهــات االیجابیــة لتحقیــق ســالمة االمــة والــوطن والــنفس ،وتزویــد 

بالمعرفـــة . وتزویــد المتعلمـــین اً ومهنیـــاً وثقافیـــاً المتعلمــین بالمعلومـــات والخبــرات التـــي تـــؤهلهم علمیــ

واكسـابهم مهــارات االتصــال الجمــاعي متنمیــة مهــارات االفــادة مــن تكنولوجیــا التعلــیم فــي التحصــیل 

ــــــرأي  ــــــین ال ــــــى التمییــــــز ب المســــــتقل والمســــــتمر ومهــــــارات التفكیــــــر الناقــــــد العلمــــــي فــــــي القــــــدرة عل

  )                        ٢١،ص٢٠٠٤والحقیقة.(الفتالوي،

االجتماعیة التي تدرس في مراحل تعلیمیة مختلفة وتعتني ومادة التاریخ هي احدى المواد 

االمم والدول بالتاریخ لماله من اهمیة في تثقیف الناشئة والمتعلمین وتعریفهم بتاریخ العالم ویـؤدي 

عن ان دراســة التــاریخ تغــرس فــي ). فضــالً ٢٨١،ص١٩٨٦الــى تقویــة الــروح الوطنیــة لدیهم.(فایــد،

ر العلمي ،وتكسبهم طریقـة تفكیـر تسـتندالى النقـد والمقارنـة،وتقویم نفوس الطلبة روح البحث والتفكی

االدلة والبراهین وربط اسباب الحوادث بنتائجها.

  )١١٢،ص١٩٨١(الصباغ،

وتعـد مــادة التـاریخ مــن العلـوم االنســانیة اذ یوضـح الكثیــر مـن االحــداث والتطـورات ومــدى 

طلبـة لالحـداث التاریخیـة وتنمیـة التفكیـر تفاعلها بعضها مع الـبعض ، كمالـه دور بـارز فـي فهـم ال

العلمــي واالتجاهــات والمهــارات التــي تســتخدم فــي مواجهــة المواقــف وحــل المشــكالت ومســاعدتهم 

علــى فهــم معنــى الــزمن، اذ ان مــادة التــاریخ لــم تقــرر علــى الطلبــة غایــة فــي حــد ذاتهــا فحســب بــل 

  )١٤،ص٢٠٠١.(خریشة،ماكان لیقرر علیهم مالم تكن له قیم ینفرد بها ودور یؤدیه

وتحتـل مـادة التــاریخ مكانـة بــارزة فـي المنــاهج الدراسـیة،وذلك لمــا للتـاریخ مــن قـیم واهــداف 

للجانـب اً تساهم في تربیة النشـئ وربطهـم بتـراث مجـتمعهم ووطـنهم وأمـتهم وبتـراث االنسـانیة،تحقیق

هم مـــــــــن ثقـــــــــافتاً الوجـــــــــداني ،اضـــــــــافة الـــــــــى تغـــــــــذیتهم بالجانـــــــــب المعرفـــــــــي الـــــــــذي یشـــــــــكل جـــــــــزء

  )١١،ص١٩٩٤العامة.(ابراهیم،

مـن اً مهمـاً التـاریخ تتحمـل قسـطمـادةولقد تغیرت اهداف التاریخ بتغیـر اهـداف الـتعلم، لكـون

مســـؤولیة الـــتعلم بشـــكل عـــام، والمتتبـــع لتطـــور منـــاهج التـــاریخ خـــالل العقـــود االخیـــرة یجـــد التغیـــر 

م بـل اصـبحت اهـداف منـاهج التـاریخ الواضح في طبیعـة اهدافـه، فلـم یعـد البعـد المعرفـي هـو االهـ

بالبعـد االنفعـالي للتـاریخ مـن خـالل اً تتصف بالشمولیة، فنجد باالضافة الـى البعـد المعرفـي اهتمامـ

التركیز على تقدیر قیمة التاریخ ومكانتها وتذوق البعد الجمالي وتنمیة التفكیر المنطقي والدقة فـي 

لحیاة.التعبیر وادراك طبیعة التاریخ واهمیتها في ا
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لذلك فالفعالیة التي یتمتع بها مـدرس التـاریخ تـوفر لـه المرونـة والقـدرة علـى ایصـال المـادة 

الى الطلبة بصـورة حقیقیـة ومـؤثرة تـؤدي بالتـالي الـى تفعیـل العملیـة التربویـة التـي یقـوم بهـا مـدرس 

ن عدم الفعالیة التاریخ والتي تتمیز في التأثیر في الطلبة بصورة ایجابیة على نحو افضل ، غیر ا

وعــدم المرونــة فــي اســلوب التعامــل الناشــئ بــین الطلبــة والمــدرس والــذي یقــوده المــدرس یــؤدي الــى 

،ص)٢٠٠٢قطع عملیة التفاعل التربوي التي یقوم بها مدرس مادة التاریخ.(الجمعة،

ـــة) نحـــو المـــواد ١٩٩٢واكـــدت مطـــر ( ـــة (الوجدانی ـــة الجوانـــب االنفعالی ـــة تنمی ـــى اهمی ) عل

ذا نمت هذة الجوانب لـدى الطلبـة فسـوف یـنعكس ذلـك علـى افي برنامج اعداد المعلمین، فالعلمیة 

ادائهم في تدریس المادة ، اذ سوف یتم هـذا التـدریس بحماسـة واهتمـام وهمـا مـن العناصـر المهمـة  

مما سیؤدي بدوره الـى اً للتدریس الفعال كما سوف یأخذ المتعلمون هذة الجوانب من معلمیهم الحق

عـــن ذلـــك فمـــن المتوقـــع مـــن ة میـــولهم واتجاهـــاتهم االیجابیـــة نحـــو فـــروع مـــن المعرفـــة. فضـــالً تنمیـــ

واتجاهات ایجابیة نحو المواد العلمیة ان یقوموا بتنمیة معارفهم العلمیة المعلمین الذین لدیهم میوالً 

  )١٩٨،ص١٩٩٢، مما سیزید من فعالیتهم في تدریس المواد العلمیة.(مطر،

) علــى وجــوب ان یعمــل التعلــیم فــي القــرن الحــادي والعشــرین علــى ١٩٩٤واكــد جــرادات (

احتـرام الفــروق الفردیــة، واالختالفــات الشخصـیة بــین الطلبــة، واالعتــراف بـأن كــل فــرد لدیــه طاقــات 

ابداعیـــة، وقـــدرات خاصـــة للـــتعلم، وحاجـــات جســـمیة وعاطفیـــة وروحیـــة واجتماعیـــة یجـــب مراعاتهـــا 

ــــى الــــتعلم بوســــائل هــــا وادراك ان المتوالعمــــل علــــى تلبی جموعــــات المختلفــــة مــــن الطلبــــة بحاجــــة ال

واستراتیجیات وانشطة متنوعة. لذا یجب ان تنتقل العملیة التربویة من التركیز على قیاس الجوانب 

التحصـــــــــیلیة الـــــــــى تقـــــــــویم متكامـــــــــل لجوانـــــــــب الشخصـــــــــیة بكافـــــــــة ابعادها(المعرفیـــــــــة والمهاریـــــــــة 

  )٣٦،ص١٩٩٤والوجدانیة).(جرادات،

لمنــاخ النفســي واالجتمــاعي داخــل الصــف اثــر فــي زیــادة تعلــم المتعلمــین فقــد وان لتــوفر ا

اثبتــت دراســـات عدیــدة فـــي هـــذا المجــال ان هنـــاك عالقـــة قویــة بـــین المنـــاخ الســائد اثنـــاء التـــدریس 

وطبیعــة العمــل الــذي ینجــزه المــدرس ونــوع وحصــیلة الــتعلم. فــالجو الــذي یشــیع فیــه الشــعور بالــدفئ 

عن انه ساعد على تحقیق االهداف التي یسعى المدرس الى بلوغها فضالً والصراحة في العالقة ی

یسـاعد فـي زیــادة مسـتوى دافعیــة المتعلمـین للتعلــیم ومبـادرتهم للعمــل ومشـاركتهم االیجابیــة فـي كــل 

  )١٨٠،ص١٩٨٩الخبرات التعلیمیة من انشطة.(الزیود،

لتــدریس وذلــك فــي علــى اهمیــة الجوانــب الوجدانیــة فــي ا ١٩٩٢واكــد عبیــد وآخــرون عــام 

اكســاب اتجاهــات موجبــة نحــو الدقــة والتنظیم،والثقــة واالعتمــاد علــى الــنفس فــي حــل المشــكالت، 

والموضوعیة في الحكم على المواقف واالشیاء لمواجهـة المشـكالت، واختیـار الحلـول المناسـبة لهـا 

اســـة والـــتعلم، دون تمیز.كمـــا اكـــد علـــى تكـــوین الدافعیـــة والرغبـــة لـــدى المتعلمـــین فـــي مواصـــلة الدر 

  )٢،ص٢٠٠١وتنمیة التذوق للجمال والتناسق لدى المتعلمین.(العبیدي،
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أن معظـم المـربین یؤكـدون علـى اهمیـة وضـرورة التركیـز الـى ) ١٩٩٤ویشیر عبد العال (

عـن االهتمـام بالجانـب المعرفـي فـي هـذا فضـالً على تنمیة االتجاهات المرغـوب فیهـا نحـو الـتعلم 

على المجال المعرفي من دون  المجال الوجداني، فقیـاس اً مام مایزال متمركز اال ان االهتالتدریس 

وتقویم نواتج التعلم في المجال الوجداني ما زال یحظى بأهتمام قلیل ، ویرجـع ذلـك الـى صـعوبات 

عــدة بعضــها یتعلــق بتحدیــد الســمة  واخــرى بأعــداد المقیــاس الــذي یقــیس الســمة، ونمهــا مــا یتعلــق 

  ) ٦٨،ص١٩٩٤تغییرها وصیاغة االهداف في المجال الوجداني.(عبد العال،بتحلیل النتائج و 

) ان عملیـة التـدریس عملیـة تفاعـل متبـادل بـین المعلمـین والمتعلمـین ١٩٩٩واضاف عید(

وعناصــر البیئــة المتنوعــة التــي یهیأهــا المعلــم للمتعلمــین ،الكســابهم المعــارف والحقــائق والمهــارات 

  )٥٨،ص١٩٩٩المخطط لها والمستهدفة خالل فترة التدریس. (عید،والخبرات والقیم واالتجاهات 

وعلى صعید القطر العراقي حظیـت العملیـة التربویـة بأهتمـام كبیـر لمـا لهـا مـن دور فعـال 

في بناء االنسان وتطویره وتفجیر طاقاته االبداعیة ضمن هدف تطویر المجتمع ، وبما ان المعلم 

هتمام الدولة لدوره الفاعل في نجاح العملیة التعلیمیة.بامافي العملیة التربویة فقد حظي اهم 

) علـى المعلـم ان یمتلـك اسـالیب وطرائـق تدریسـیة ٢٠٠٠وفي هذا الصدد اكد السامرائي (

االهداف التربویة بأقل جهد اً حدیثة تمكنه من ایصال المادة العلمیة الى اذهان طلبته بكفأءة محقق

فیة واالجتماعیـة تغیـر دور المعلـم وتعـددت مسـؤولیته واصـبح ووقت ممكن، ونتیجة للتغیرات المعر 

ولمختلف المراحل الدراسیة اذ یترتـب اً من الواجب االعتناء بأعداد المعلمین ولكل المستویات مهنی

على سلوكه التدریسي وتعامله مع طلبته نتائج كثیرة التنحصربأستیعاب الطلبة للمادة الدراسـیة بـل 

ویـــة ذات عالقـــة بشخصـــیة الطالـــب وتكـــوین وتعزیـــز الجوانـــب الوجدانیـــة تتعـــداها الـــى جوانـــب ترب

  )٦،ص٢٠٠٠(السامرائي،االیجابیة وتهذیب سلوكه االجتماعي.

وممــا یزیــد مــن اهمیــة الموضــوع ان الجامعــة تتعامــل مــع مرحلــة الشــباب وتهــتم بشــؤونهم 

التربویـة والصـفات وتعمل على تحقیق میولهم واستعداداتهم ومن خالل ذلك یمكن تجسـید المبـادئ

عن تقویة العادات السلوكیة المرغوب فیها.  الخلقیة واالجتماعیة فضالً 
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تقدم تبلور الباحثة المشكلة بالنقاط اآلتیة:على ما* وبناءا

تأكیـــد العدیـــد مـــن التربـــویین والبـــاحثین علـــى الجوانـــب الوجدانیـــة فـــي التـــدریس حیـــث ان هنـــاك .١

.اً ومحلیاً جال عربیفي هذا الماً واسعاً اهتمام

تركیز التدریسیین على الجوانب المعرفیة في التعلیم واهمـالهم قیـاس الجوانـب الوجدانیـة بـالرغم  .٢

من اهمیتها بسبب صعوبة صیاغة االهداف الخاصة بهذا المجال.

أرتــأت الباحثــة التعــرف علــى الجوانــب الوجدانیــة فــي كلیــة التربیــة االساســیة لمــا لهــا مــن دور  .٣

ل فـــي تهیئـــة واعـــداد معلمـــي ومعلمــــات المســـتقبل وزرع حـــب مهنـــة التعلـــیم فـــي نفوســــهم فاعـــ

وتدریسها بروح ایجابیة فعالة.

مامدى اهتمام تدریسیي وتدریسیات مادة التاریخ في كلیة التربیة االساسیة بالجوانـب الوجدانیـة.١

  هم؟من وجهة نظر تدریس التاریخعند 

ات مادة التاریخ في كلیة التربیة االساسیة بالجوانـب الوجدانیـةمامدى اهتمام تدریسیي وتدریسی .٢

تدریس التاریخ من وجهة نظرطلبتهم؟عند 

اهمیة البحث تكمن بالنقاط اآلتیة:تقدم فأنماع فضالً *

یفید البحث في تزوید الباحثین وطلبة الدراسات العلیا عن واقـع الجوانـب الوجدانیـة فـي تـدریس  .١

التربیة االساسیة.التاریخ في كلیة

یعطــي البحــث مؤشــرات للقــائمین علــى عملیــة اعــداد وتــدریب مدرســي ومدرســات مــادة التــاریخ  .٢

بأهمیة الجوانب الوجدانیة في تدریس التاریخ وكیفیة تنمیتها لدى الطلبة .

االستفادة من نتائج البحث في تطویر طرائق تدریس مادة التاریخ.. ٣

یغني المكتبة المحلیة والعربیة.اً متواضعاً یعد البحث الحالي جهد .٤

ھدف البحث:
یهــدف البحــث الــى معرفــة مــدى اهتمــام تدریســیي وتدریســیات التــاریخ بالجوانــب الوجدانیــة 

لتربیــة االساســیة فــي تــدریس التــاریخ مــن وجهــة نظــر الطلبــةو التدریســیین انفســهم فــي كلیــة اعنــد 

التالیین:جامعة الموصل من خالل االجابة على السؤالین

مامدى اهتمام تدریسیي وتدریسیات مادة التاریخ في كلیة التربیة االساسیة بالجوانـب الوجدانیـة.١

  هم؟من وجهة نظر تدریس التاریخعند 

مامدى اهتمام تدریسیي وتدریسیات مادة التاریخ في كلیة التربیة االساسیة بالجوانـب الوجدانیـة .٢

لبتهم؟تدریس التاریخ من وجهة نظرطعند 
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حدود البحث:
یتحدد البحث الحالي بمایأتي:  

ـــة االساســـیة  فـــي جامعـــة الموصـــل للعـــام  .١ تدریســـیي وتدریســـیات مـــادة التـــاریخ فـــي كلیـــة التربی

   ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي 

ولمختلـف الصـفوف الـذین یدرسـهم هـؤالء التدریسـیونطلبة كلیة التربیة االساسیة /قسم التاریخ .٢

  ة.الدراسیة في الكلی

مصطلحات البحث:
الجوانب الوجدانیة :.١

عرفها كل من:

) بأنــه" فئــة كاملــة مــن المفــاهیم تشــمل االتجاهــات والقــیم والمیــول والــدوافع ١٩٨٦ابــو حطــب (-

  )٥٢٢،ص١٩٨٦والتذوق وخصائص، أي یشمل كل ماهو غیر معرفي" (ابوحطب،

الشـــخص نحـــو موضـــوع معـــین ) فعرفتهـــا بأنهـــا "الجانـــب المتعلـــق بمشـــاعر١٩٩٢امـــا مطـــر (-

  )٢٠٤،ص١٩٩٢(مطر،القیم "ویشمل المیل واالتجاهات و 

الجانب الذي یركزعلـى االحاسـیس والمشـاعر ،وعلـى التغیـرات اً ) بأنه١٩٩٨ویعرفه ابو جادو (-

الداخلیة التي یمكن ان تطرأ علـى سـلوك المـتعلم وتـؤدي بـه الـى تبنـي موقـف او مبـدأاو معیـار 

.اً یحدد سلوكه ویوجههة ویؤثر في احكامه التي یصدره،او قیمة او اتجاه 

  )٢٤٩،ص١٩٩٨(ابو جادو،

اما التعریـف االجرائـي للجوانـب الوجدانیـة: فهـي الحالـة االنفعالیـة التـي یسـتجیب لهـا افـراد عینـة -

البحث من تدریسیي وتدریسـیات مـادة التـاریخ فـي كلیـة التربیـة االساسـیة وطلبـتهم عتلـى فقـرات 

الخاص لكل منهما والمستخدم الغراض البحث الحالي.االستبیان 

التدریس:.٢
عرفه كل من:

ــــة الصــــف او قاعــــة ١٩٧٩ابــــي هــــالل (- ــــه فــــي غرف ــــین المــــدرس وطلبت ــــة التفاعــــل ب ) انه"عملی

  )٥،ص١٩٧٩(ابو هالل،المحاضرات او في المختبرات"

التي یقوم بها المعلم داخل ) بأنه"مجموعة النشاطات الوظیفیة بالمهمة ١٩٩٧الخوالده وآخرون(-

البیئة لغرض تغیر سلوك المتعلمین ،وأحداث تعلم عند المتعلمین ،في سیاق االهداف التریویـة 

  )   ٣٢،ص١٩٩٧المقصودة". (الخوالده وآخرون،
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) بأنــه"نظام مــن االعمــال المخطــط لهــا ،ویقصــد بــه ان یــؤدي الــى تعلــم ٢٠٠٢مرعــي والحیلــة(-

فـة ونمـوهم وهـذا النظـام یشـتمل علـى مجموعـة االنشـطة الهادفـة التـي الطلبة في جوانبهم المختل

،وهذة اً دراسیاً ،ومنهجاً ،متعلماً یقوم بها المعلم والمتعلم ویتضمن هذا النظام عناصر ثالثة: معلم

هو وسیلة اتصال اساسـیة بجانـب اً لغویاً العناصر ذات خاصیة دینامیة ،كما انه یتضمن نشاط

والغایــة مــن هــذا النظــام اكســاب الطلبــة المعــارف والمهــارات والقــیم وســائل االتصــال الصــامتة 

  ) ٢٣،ص٢٠٠٢واالتجاهات والمیول المناسبة.(مرعي والحیلة،

ــم فــي موقــف تعلیمــي ٢٠٠٢امــا جامــل (- )فیعرفــه بأنه"مجموعــة النشــاطات التــي یقــوم بهــا المعل

  )١٦ص،٢٠٠٢لمساعدة تالمیذه على الوصول الى اهداف تربویة محددة" (جامل،

"مجموعة االنشطة واالجراءات الهادفة التي یقوم بها تدریسـي مـادة بأنه:اً وتعرفه الباحثة اجرائی-

التاریخ في كلیة التربیة االساسیة لغرض تغیر سـلوك طلبـة قسـم التـاریخ واحـداث الـتعلم عنـدهم 

البحـث المعـدة وتحقیق االهداف التربویة المنشـودة مـن تـدریس مـادة التـاریخ والتـي تعكسـها اداة 

  لهذا الغرض".

الدراسات السابقة : 
وبمـا انـه لـم ،تعلقـة بموضـوع البحـث ملااطلعت الباحثة على عـدد مـن البحـوث والدراسـات 

التــاریخمــادةحاولــت التعــرف علــى مــدى اهتمــام تدریســیوتجــد الباحثــة فــي حــد علمهــا ایــة دراســة 

حثـــة بحثهـــا هـــذا، وفیمـــا یلـــي عـــرض لتلـــك ،اختـــارت البابالجوانـــب الوجدانیـــة عنـــد تـــدریس التـــاریخ

الدراسات:

)١٩٨٥دراسة صالح والملیجي(.١
هــدفت الدراســة تحدیــد الخصــائص المعرفیــة والوجدانیــة للمدرســین والمدرســات والتــي تــؤثر 

في تحصیل طالبهم.

) مـن االنـاث ١٢) مـن الـذكور ، (١٨وطالبـة بواقـع(اً )طالبـ٣٠تكونت عیتـة الدراسـة مـن (

وطالبــة مــن اً ) طالبــ٩٣٣ي الریاضــیات بمدینــة اســیوط، وتكونــت عینــة الطلبــة مــن(مــن بــین مدرســ

) ٦) طالبة تم اختیارهم من(٤١٧و( اً ) طالب٥١٥طالب الصف السابع من التعلیم االساسي بواقع(

مـــدارس مـــن مدینـــة اســـیوط ولتحقیـــق اغـــراض الدراســـة اســـتخدم الباحثـــان اختبـــارین االول المفـــاهیم 

والثاني المفاهیم الریاضیة للطالب كمـا طبـق الباحثـان قائمـة أزنیـك للشخصـیة الریاضیة للمدرسین 

ـــل البیانـــات احصـــائی ـــاس ذكـــاء المدرســـین وبعـــد تحلی اظهـــرت  اً وأختبـــار المصـــفوفات المتتابعـــة لقی

النتائج: 
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للجوانـــب االنفعالیـــة (الخصـــائص الوجدانیـــة) ومدرســـي اً عـــدم وجـــود عالقـــة دالـــة احصـــائی

  ) ٥٠-٣٥،ص١٩٨٥(صالح والملیجي،لبتهم.الریاضیات وتحصیل ط

)١٩٨٩دراسة میخائیل(.٢
هـــدفت الدراســـة دراســـة العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي اتجاهـــات طـــالب معلمـــي الفصـــل لكلیـــة 

البحرین الجامعیة نحو مادة الریاضیات والمواد االخرى،ودراسة اثر التمكن في ادراك هوالء الطلبة 

العلــوم،(الریاضــیات،ؤثر علــى اتجاهــاتهم نحــو المــواد الدراســیةللعوامــل النفســیة واالنفعالیــة التــي یــ

اللغة العربیة).

مــن المقبــولین فــي كلیــة البحــرین الجامعیــة المســجلین فــي اً ) طالبــ٦٢تكونــت العینــة مــن (

قسم الریاضیات من فرعي الدراسة الثانویة الفرعي العلمي واالدبي والتأهیل التربوي.

) فقـــرة وتضـــمن ٧٢مكـــون مـــن(اً ســـتخدم الباحـــث مقیاســـولغـــرض تحقیـــق هـــدف الدراســـة ا

اً العوامــل التــي تــؤثر علــى اتجاهــات المعلمــین نحــو المــادة الدراســیة.وبعد تحلیــل البیانــات احصــائی

دلت النتائج على مایلي:

اعلـــى مـــن اً وصـــلوا الـــى مرحلـــة الـــتمكن دائمـــقـــد  یلهم عـــال"ان ادراك الطلبـــة الـــذین تحصـــ

تحصیلهم منخفض للعوامل (طبیعة المادة الدراسـیة،اثر المعلـم وطریقـة متوسط ادراك الطلبة الذین 

تبطـة بالمیل،اســتخدامات وتطبیقـات المــادة الدراسـیة فـي الحیــاة الیومیـة). التــي ر تدریسـه،العوامل الم

لبـــة معلـــم الفصـــل علـــى درایـــة مقبولـــةتـــؤثر علـــى اتجاهـــاتهم نحـــو الریاضـــیات وكـــذلك تبـــین ان ط

بالتالي على اتجاهاتهم.و اتجاهاتهم نحو المادة الدراسیة بالعوامل التي تؤثر على

      )١٥٦- ٩٣،ص١٩٨٩(میخائیل،

)١٩٩٢دراسة عبد العال ومبارك(.٣
هدفت الدراسـة الكشـف عـن مـدى اهتمـام مدرسـي الریاضـیات بالجوانـب الوجدانیـة لتـدریس 

والكشــف تــي النظــر،الریاضــیات مــن وجهــة نظــر الطلبــة والمدرســین انفســهم والفــروق فــي كلتــا وجه

عما اذا كانت توجد فروق في هذا االهتمام بین مدرسي الریاضیات للمـرحلتین االعدادیـة والثانویـة 

وكذلك الكشف عن االسباب التي تؤدي الى اهمال هوالء المدرسین لهذة الجوانب.

) مـن مدرسـي الریاضـیات، ولغـرض تحقیـق ٥٩)طالـب وطالبـة و(٥١٠تكونت العینـة مـن(

بحث استخدم الباحثان استبیانین عرض كـل منهمـا علـى الطلبـة والمدرسـین. وبعـد تحلیـل اهداف ال

اســفرت النتـــائج عــن وجـــود اهمــال مـــن جانــب مدرســـي الریاضــیات فـــي تحقیـــق اً البیانــات احصـــائی

الكثیر من االهداف الوجدانیة لتدریس الریاضیات من وجهـة نظـر الطلبـة والمدرسـین انفسـهم، كمـا 

ر طلبتهم اقـل مـن ت باالهداف الوجدانیة من وجهة نظن اهمال مدرسي الریاضیااظهرت النتائج ا
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مدرســي الریاضــیات بالمرحلــة االعدادیــة اكبــر مــن  موجهــة نظــر المدرســین انفســهم. كمــا ان اهتمــا

اهتمام اقرانهم بالمرحلة الثانویة ، وذلك من وجهة نظر الطلبة كما كشـفت النتـائج عـن وجـود عـدة 

همال مدرسي الریاضیات لالهداف الوجدانیة.اسباب تؤدي الى ا

  )١٠٩- ٦٥،ص١٩٩٢(عبد العال ومبارك،

)١٩٩٨دراسة كرش(. ٤
هـــدفت الدراســـة تحدیـــد العوامـــل التـــي ادت الـــى تـــدني التحصـــیل العلمـــي لطـــالب المرحلـــة 

الثانویة في مادة الریاضیات وذلك من وجهة نظر المدرسین والطلبة.

وطالبـــة بمـــدارس المرحلـــة الثانویـــة اً ) طالبـــ٤٧٠رســـة و(/مداً )مدرس٣٤تكونـــت العینـــة مـــن(

بدولة قطر.

ل علــى المدرســین و ولغــرض تحقیــق اهــداف البحــث اســتخدم الباحــث اســتبیانین عــرض اال

اظهرت النتائج االتي:اً وعرض الثاني على الطلبة. وبعد تحلیل البیانات احصائی

ة الریاضـیات هـي افتقـارهم ان المدرسین یرون ان من اهم اسباب تدني التحصـیل فـي مـاد

حیـاتهم. وعـدم  يالى اساسیات علم الریاضـیات وعتقـادهم ان الریاضـیات لـیس لهـا ضـرورة قویـة فـ

ممــا یــؤدي الــى ان الطلبــة ، العلیــا مــن التفكیــریاتتــدریب للطلبــة علــى االســئلة التــي تقــیس المســتو 

ســبق االختبــار المباشــر یركــزون علــى الحفــظ دمــن الفهــم ، كمــا انهــم یســتذكرون فــي الوقــت الــذي ی

،اما الطلبة فأنهم یرون ان من عوامل تدني مسـتواهم التحصـیلي فـي مـادة الریاضـیات هـي طریقـة 

عرض الكتاب ،اذ التتیح لهم الفرصة لمتابعة المقرر بأنفسهم ،كما ان المدرس الیستخدم الوسائل 

یـل، وان الوقـت المحـدد لالجابـة التعلیمیة اثناء الشرح ،ویرون ان الفارق الزمني بـین االختبـارات قل

، مما قد یؤثر انهم قلقون من درجتهم االمتحانیةاقل بكثیر مما تحتاجه هذة االختبارات. ویذكرون 

  )١٠٠-٨٥،ص١٩٩٨(كرش،في نتیجة تحصیلهم. 

)٢٠٠١دراسة العبیدي ( . ٥
هـــدفت الدراســـة الـــى تقیـــیم الجوانـــب الوجدانیـــة لتـــدریس مـــادة الریاضـــیات مـــن وجهـــة نظـــر

مدرســـي ومدرســـات مـــادة الریاضـــیات وطلبـــتهم فـــي معاهـــد اعـــداد المعلمـــین والمعلمـــات فـــي مدینـــة 

) مدرسین ومدرسـات لمـادة الریاضـیات فـي معاهـد اعـداد المعلمـین ٨تكونت العینة من (الموصل.

وطالبة في تلك المعاهـد ولمختلـف الصـفوف الدراسـیة اً ) طالب٩٣والمعلمات في مدینة الموصل و(

ولتحقیق هدف البحث اعتمد الباحث على مقاییس من اعداد فؤاد محمد عبد العال وزهدي علي .

) لقیــاس الجوانــب الوجدانیــة االول خـــاص بالمدرســین والثــاني خــاص بالطلبة.وبعـــد ١٩٩٢مبــارك(

دلت النتائج على اآلتي:اً جمع البیانات احصائی
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%) ومن ٨٥.٤ة من وحهة نظرهم (بلغ اهتمام مدرسو مادة الریاضیات بالجوانب الوجدانی

%) ، باالضـافة الـى عـدم وجـود فـرق ذي داللـة احصـائیة بـین وجهتـي ٧٠.٣وجهة نظر طلبتهم (

) فقـرة فـي مسـتوى االهتمـام بالجوانـب الوجدانیـة. وتفـوق متوسـط ٢٤نظـر المدرسـین والطلبـة عنـد (

) ٨٧.٥لمحـك الفرضـي (اهتمام المدرسین والمدرسات بالجوانب الوجدانیة من وجهة نظـرهم علـى ا

% من الدرجة الكلیة وبداللة احصائیة،في حین لم یكن هناك فـرق بـین متوسـط اهتمـام ٧٠والبالغ 

ـــــــتهم والمحـــــــك الفرضـــــــي.  ـــــــة مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر طلب ـــــــب الوجدانی المدرســـــــین والمدرســـــــات بالجوان

،ص أ)    ٢٠٠١(العبیدي،

خالصة الدراسات السابقة:
تباینـــت اهـــداف الدراســـات الســـابقة فبعضـــها هـــدفت الـــى دراســـة العوامـــل المـــؤثرة فـــي الجوانـــب .١

الوجدانیة في تدریس مادة الریاضـیات مـن وجهـة نظـر المدرسـین والمدرسـات وطلبـتهم كدراسـة 

لعوامـــل ) ودراســـات اخـــرى هـــدفت الـــى دراســـة ا١٩٩٢) وعبـــد العـــال ومبـــارك(١٩٨٩میخائیـــل(

المــــؤثرة فــــي الجوانــــب الوجدانیــــة فــــي تــــدریس مــــادة الریاضــــیات مــــن وجهــــة نظــــر المدرســــین 

عن دراسـتها للعوامـل المـؤثرة فـي الجوانـب المعرفیـة كدراسـة صـالح والمدرسات وطلبتهم فضالً 

لي ســـیتناول التعـــرف علـــى مـــدى اامـــا البحـــث الحـــ )١٩٩٨) ودراســـة كـــرش(١٩٨٥والملیجـــي(

ســیات مـادة التــاریخ بالجوانـب الوجدانیـة فــي تـدریس التــاریخ مـن وجهتــي اهتمـام تدریسـیي وتدری

نظر التدریسین وطلبتهم.

) بالنسـبة لعینـة المدرسـین والمدرسـات ٥٩-٨تباین حجم العینـة فـي الدراسـات السـابقة مـا بـین(.٢

) بالنســبة لعینـة الطلبــة.  امــا البحـث الحــالي فســتكون عینتـه مــن تدریســیي ٩٣٣-٦٢ومـا بــین(

ات مادة التاریخ في كلیة التربیة االساسیة/جامعة الموصل وطلبتهم الذین یدرسونهم.وتدریسی

بالمرحلــة المتوســطة كدراســة صــالح اً تبــاین المراحــل الدراســیة بالنســبة للدراســات الســابقة أبتــداء.٣

) والمرحلــة االعدادیــة ١٩٩٢) والمرحلــة الثانویــة كدراســة عبــد العــال ومبــارك(١٩٨٥والملیجــي(

امــــا البحــــث الحــــالي  ).١٩٨٩) والمرحلــــة الجامعیــــة كدراســــة میخائیــــل(١٩٩٨ش(كدراســــة كــــر 

بتطبیق البحث في المرحلة الجامعیة. تللدراسات التي اهتمفسیكون مكمالً 

اســـتخدمت جمیـــع الدراســـات الســـابقة االســـتبیان كـــأداة لجمـــع البیانـــات  كمـــا تضـــمنت بعضـــها .٤

بین احــدهما خــاص نالي فأســتخدم اســتبیامقــاییس واختبــارات لجمــع البیانــات ، امــا البحــث الحــ

بالتدریسین واآلخر بالطلبة.

تباینت نتائج الدراسات السابقة فبعضها اوضحت تأثیر الجوانب الوجدانیة الفعال في الجوانـب .٥

اهــم اســباب تــدني التحصــیل هــو عــدم اهتمــام المدرســین بالجوانــب مــنبینــت انأذ المعرفیــة 

) امــا دراســـة ١٩٩٨) وكـــرش(١٩٨٩) ومیخائیــل(١٩٨٥الوجدانیــة كدراســـة صــالح والملیجـــي (
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عبد العال ومبارك فأوضحت اهمال المدرسین للجوانب الوجدانیة في تدریس مـادة الریاضـیات 

) بأنـه الیوجـد ٢٠٠١من وجهتي نظر الطلبة والمدرسین انفسهم،كما اوضحت دراسة العبیدي(

) فقـــرة فـــي مســـتوى ٢٤د (فـــرق ذو داللـــة احصـــائیة بـــین وجهتـــي نظـــر المدرســـین والطلبـــة عنـــ

االهتمام بالجوانب الوجدانیة. 

اجراءات البحث:
مجتمع البحث:                        

تكــــون مجتمــــع البحــــث مــــن جمیــــع تدریســــیي وتدریســــیات مــــادة التــــاریخ فــــي كلیــــة التربیــــة 

) تدریســــي ١٧) والبــــالغ عــــددهم (٢٠٠٥/٢٠٠٦االساســــیة فــــي جامعــــة الموصــــل للعــــام الدراســــي(

ریسیة، باالضافة الى طلبة قسم التاریخ في الكلیة للعام نفسه.وتد

عینة البحث:
من:تكونت العینة

ـــالغ عـــددهم (. ١ ـــاریخ والب ـــع افـــراد المجتمـــع البحثـــي مـــن تدریســـیي وتدریســـیات مـــادة الت ) ١٧جمی

حد عشر تدریسي .اتدریسي وتدریسیة وبواقع ست تدریسیات و 

) طالــب وطالبــة مــوزعین علــى جمیــع الصــفوف ٧٠ة مــن (تــم اختیــار عینــة مــن الطلبــة مكونــ. ٢

الدراســیة فــي الكلیــة ومــن الــذین یدرســهم افــراد عینــة التدریســیین والتدریســیات وبصــورة عشــوائیة 

  ).١وكما موضح في الجدول(

  )١( جدولال

توزیع افراد عینة البحث على الصفوف الدراسیة

المجموعاالناثالذكورالصف

١٠١٠٢٠االول

١٠١٠٢٠نيالثا

٢٠١٠٣٠ثلالثا

٤٠٣٠٧٠المجموع

اداتا البحث:
) ٢٠٠١لتحقیق اهداف البحث اعتمدت الباحثة اداة جاهزة من اعـداد حسـین عبیـد العبیـدي (

تضمنت استبیانین االول خاص بالتدریسیین والثاني خاص بالطلبة وكاآلتي:

االستبیان االول :.١
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آراء التدریسیین في مدى اهتمامهم بالجوانب الوجدانیة لتدریس هذا االستبیان خاص بأخذ

) فقـرة كـل منهـا یعبـر عمـا یقـوم بـه تدریسـي التـاریخ اثنـاء ٢٥مـن ( نمادة التاریخ ، تكون االسـتبیا

تدریسه لمادة التاریخ لتحقیق االهداف الوجدانیة المرجوه من تدریس التاریخ.

احتــرام -النظافـة-االعتمـاد علــى الـنفس-التنظـیم-واشـتملت فقراتـه االبعـاد اآلتیــة( الدقـة

تحمــل -التســامح-المثــابرة-تقبــل النقــد البنــاء-عــدم التعصــب والتحیــز-آراء اآلخــرین_ التعــاون

-ادراك دور التـــاریخ فـــي بنـــاء الحضـــارة االنســـانیة-التـــذوق الجمـــالي-الثقـــة بـــالنفس-المســـؤولیة

تشـجیع الطـالب للمشـاركة فـي -تقدیر جهود علماء التـاریخ-ادراك قیمة التاریخ في تنمیة التفكیر

ادراك دور القادة في تطویر التاریخ.......الخ) -المناقشة وطرح االسئلة

الثاني :ناالستبیا.٢
هـــذا االســـتبیان خـــاص بأخـــذ رائ الطلبـــة فـــي كلیـــة التربیـــة االساســـیة حـــول مـــدى اهتمـــام 

االبعـــاد نفســـها التـــي  نس التـــاریخ ، تضـــمن االســـتبیاتدریســـي التـــاریخ باالهـــداف الوجدانیـــة لتـــدری

تضمنها االستبیان االول.

صدق االداة :
، ١٩٨٩ "یقصد باالختبار الصادق هو االختبار الـذي یقـیس مـا وضـع لقیاسـه" (ابـراهیم،

لغرض التحقق من صالحیة اداتا البحث اعتمدت الباحثة الصدق الظاهري ، حیث تـم  ) .٧٢ص

وقــد ابــدى ،علــى عینــة مــن المحكمــین فــي مجــال علــم الــنفس وطرائــق التــدریسعــرض االســتیبانین 

% فـأكثر لقبـول فقـرات االسـتیبانتین ٨٠اعتمـدت نسـبة  أذالمحكمون مالحظاتهم حول االستیبانین،

) مــــع اجــــراء بعــــض ٢٥-٢٣-١٦-١٥-١٣)،لــــذا تــــم حــــذف الفقــــرات (٢٧٥،ص١٩٩٩(عــــودة،

) فقـرة وجـاهز للتطبیـق ٢٠االستبیانین مكـون مـن(التعدیالت على الفقرات االخرى فأصبح كل من 

االستطالعي. .

ثبات االداة :
"یقصد بثبات المقیاس هو ان یعطي النتائج نفسها او نتـائج متشـابهة اذا مـا اعیـد تطبیقـه 

  ).٢٤٥،ص٢٠٠٢.(الجاغوب،اً مرة ثانیة على االفراد انفسهم وفي الظروف نفسه

الباحثـــة طریقـــة اعـــادة التطبیـــق،اذ قامـــت الباحثـــة لمعرفـــة ثبـــات االســـتبیانین ، اســـتخدمت

بتطبیــق االســتبیان االول علــى عینــة مــن تدریســیي وتدریســیات مــادة التــاریخ فــي كلیــة التربیــة وبعــد 

مضــي اســبوعین اعــادت تطبیقــه علــى نفــس العینــة وبأســتخام معامــل ارتبــاط بیرســون بلغــت قیمــة 

لوب الستخراج ثبات االستبیان الثاني الخـاص %). كما قامت الباحثة بأتباع نفس االس٨٤الثبات(
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) ٣٠بالطلبــة وذلــك مــن خــالل تطبیقــه علــى عینــة مــن طلبــة كلیــة التربیــة االساســیة اذ بلــغ عــددها(

%) ٨١وطالبــة مــن غیــر عینــة البحــث وبتطبیــق معامــل ارتبــاط بیرســون بلغــت قیمــة الثبــات(اً طالبــ

جاهزتین للتطبیق.الداتانوبذلك تصبح ا )٣٤٥،ص١٩٩٩وهي درجة ثبات عالیة.(عودة،

تطبیق اداتا البحث:
على افراد العینتین االساسیتین من تدریسیي وتدریسیات  نقامت الباحثة بتطبیق االستبیانی

بالنســـبة  نوقـــد راعـــت الباحثـــة وضـــوح فقـــرات االســـتبیا ٢٣/٤/٢٠٠٦مـــادة التـــاریخ وطلبـــتهم فـــي 

ین لغـرض البحـث فقـط ولـن یطلـع علیهـا احـد للتدریسین والطلبة واوضحت لهم بأن نتائج االستبیان

غیر الباحثة.

تصحیح اداتا البحث :
بأعتمـاد درجـات لیكـرت الخماسـیة وقـد اعطیـت  نقامت الباحثة بتصحیح فقرات االستبیانی

)اً بدرجة نـادر -بدرجة قلیلة-بدرجة متوسطة-بدرجة كبیرة-اً كل فقرة الدرجات اآلتیة(بدرجة كبیرة جد

) وبــــذلك اصــــبحت الدرجــــة الكلیــــة لكــــال ١،٢،٣،٤،٥ي لكــــل االســــتجابات (واعطیــــت علــــى التــــوال

  ) . ٢٥) والدرجة الدنیا(  ١٠٠االستبیانین(

:اإلحصائیةالمعالجة 
تم استخدام المعالجات االحصائیة اآلتیة:

،١٩٩٩ ،معامـــل ارتبـــاط بیرســـون الیجـــاد ثبـــات االســـتبیانین بطریقـــة اعـــادة االختیبـــار.(عودة .١

  )١٤١ص

الوسط المرجح الستخراج حدة الفقرة . .٢

  )٦٧،ص١٩٨٧(ابو النیل،.الوزن المئوي  .٣

عرض النتائج ومناقشتھا :
بمــا ان البحــث الحــالي یهــدف الــى معرفــة مــدى اهتمــام تدریســیي وتدریســیات مــادة التــاریخ 

، ظـر طلبـتهماریخ مـن وجهـة نظـر هـم ونفي كلیة التربیة االساسیة بالجوانـب الوجدانیـة لتـدریس التـ

لذا ستقوم الباحثة بعرض النتائج التي تم التوصل الیها ومناقشتها وفق اهداف البحث وكاآلتي:

النتائج المتعلقة بالسؤال االول:-١
"التعــرف علــى مــدى اهتمــام تدریســیي وتدریســیات مــادة التــاریخ فــي كلیــة التربیــة االساســیة 

بأســتخدام اً رهم".وبعــد معالجــة البیانــات احصــائیبالجوانــب الوجدانیــة لتــدریس التــاریخ مــن وجهــة نظ
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الباحثــة ترتیــب الفقــرات حســب  تالوســط المــرجح لتحدیــد حــدة كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبیان اعــاد

  ).٢حدتها ووزنها المئوي وكما موضح في الجدول (

  )٢جدول (ال

تدریسینحدة الفقرات والوزن المئوي والترتیب الجدید لفقرات االستبیان من وجهة نظر ال

التسلسل 

الجدید

  الفقرات

احرص على

حدة 

  الفقرة

الوزن 

المئوي

الترتیب 

االصلي

٤.٧٦٩٥.٢١تعوید طلبتي الدقة في اختیار االلفاظ المناسبة١

٤.٧٠٩٤٥طلبتي بضرورة االحترام المتبادل والمتكافئ بینناتبصیر٢

٤.٧٠٩٤٦یق االهداف التعلیمیةتوعیة طلبتي بفائدة التعاون والعمل الجماعي في تحق٣

٤.٦٤٩٢.٨١٩تشجیع طلبتي على المشاركة في المناقشات وطرح االسئلة الهادفة٤

٤.٦٤٩٢.٨٧تبصیر طلبتي بضرورة تجنب التعصب والتحیز فیما بیننا٥

٤.٥٨٩١.٦١٧اثارة اهتمام طلبتي حول الصفات الحمیدة التي تحلى بها علماء التاریخ٦

٤.٥٨٩١.٦١٦ان ابرز لطلبتي جهود علماء التاریخ (المؤرخون) عبر العصور المختلفة٧

٤.٥٨٩١.٦١٠اكتساب طلبتي قیم التذوق الجمالي وربطه بالتراث العربي االسالمي٨

٤.٤٧٨٩.٤٢٠ان ابین لطلبتي دور القادة في رفد الحضارة العربیة االسالمیة بالثقافة التاریخیة٩

٤.٤٧٨٩.٤١١جیع طلبتي على ممارسة قیم التسامح فیما بینناتش١٠

٤.٤٧٨٩.٤٩تشجیع طلبتي على تحلیل الحوادث التاریخیة وتنمیة ثقتي بنفسي١١

٤.٤٧٨٩.٤٨ان أغرس في طلبتي مفهوم المسؤولیة الجماعیة لدي وتنمیته١٢

٤.٣٥٨٧١٥لفهم التاریختنمیة قدرة طلبتي على التفكیر االستقرائي واالستنباطي١٣

٤.٢٩٨٥.٨١٢تربیة طلبتي على استخدام النقد البناء١٤

٤.١١٨٢.٨١٨مزاولة طلبتي لبعض االنشطة والفعالیات المتعلقة بالتاریخ١٥

٤٨٠١٣ان أوضح لطلبتي دور التاریخ في التقدم الحضاري١٦

٤٨٠١٤طبیعة التاریخیةتوجیة طلبتي نحو مطالعة الكتب الخارجیة ذات ال١٧

٤٨٠٢تجسید طلبتي لمفهوم العمل والتنظیم الجماعي في الحیاةاالجتماعیة١٨

٣.٩٤٧٨.٨٣تدریب طلبتي على تفسیر واستنتاج المفاهیم التاریخیة بنفسي١٩

١.٨٢٣٦.٤٤تعوید طلبتي على االلتزام بالنظافة كمظهر من مظاهر سمات الشخصیة٢٠

) فــأكثر ٤) فقــرة مــن فقــرات االســتبیان بلغــت حــدتها (١٨) ان (٢الجــدول رقــم(یتضــح مــن 

) وتعـد هـذة النسـبة عالیـة ١) واكثـر مـن(٤%فأكثر وتراوحت حدة الفقرات الباقیة اكثـر مـن(٨٥أي 

وتعـزي الباحثـة السـبب فـي ذلـك الـى اسـتجابة التدریسـیون لفقـرات االسـتبیان والتـي عبـروا فیهـا عــن 

عـن اطالعهـم علـى هـذة الجوانـب سـواء فـي فتـرة االعـداد انب الوجدانیـة فضـالً رأیهم الخاص بالجو 

.او التدریب علیها من خالل الدورات التي تقام لهم

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :-٢
هــدف الســؤال"التعرف علــى مــدى اهتمــام تدریســیي وتدریســیات مــادة التــاریخ فــي كلیــة التربیــة 

الوجدانیــة لتــدریس التــاریخ  مــن وجهــة نظــر طلبــتهم". وبعــد معالجــة البیانــات االساســیة بالجوانــب 
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الباحثة ترتیب  تبأستخدام الوسط المرجح لتحدید حدة كل فقرة من فقرات االستبیان اعاداً احصائی

  ).٣الفقرات حسب حدتها ووزنها المئوي وكما موضح في الجدول (

  )٣جدول (

ب الجدید لفقرات االستبیان من وجهة نظر طلبتهمحدة الفقرات والوزن المئوي والترتی

التسلسل 

الجدید

  الفقرات

یحرص مدرس التاریخ على

حدة 

  الفقرة

الوزن 

المئوي

الترتیب 

االصلي

  ٢  ٩٢  ٤.٦  تجسیدي لمفهوم العمل والتنظیم الجماعي في الحیاةاالجتماعیة  ١

  ٥  ٩١.٦  ٤.٥٨  تبصیري بضرورة االحترام المتبادل والمتكافئ بیننا  ٢

  ١١  ٩١.٤  ٤.٥٧  تشجیعي على ممارسة قیم التسامح فیما بیننا  ٣

  ١٢  ٨٦.٤  ٤.٣٢  تربیتي على استخدام النقد البناء  ٤

  ١  ٨٦  ٤.٣  تعویدي الدقة في اختیار االلفاظ  ٥

  ٦  ٨٣.٦  ٤.١٨  توعیتي بفائدة التعاون والعمل الجماعي في تحقیق االهداف التعلیمیة  ٦

  ٢٠  ٨٢.٤  ٤.١٢في رفد الحضارة العربیة االسالمیة بالثقافة التاریخیةان یبین لي دور القادة  ٧

  ٨  ٨١.٤  ٤.٠٧  غرس مفهوم المسؤولیة الجماعیة لدي وتنمیتها  ٨

  ١٦  ٨٠.٨  ٤.٠٤  ان یبرز لي جهود علماء التاریخ (المؤرخون) عبر العصور المختلفة  ٩

  ١٣  ٧٩.٦  ٣.٩٨  ان یوضح لي دور التاریخ في التقدم الحضاري  ١٠

  ١٩  ٧٦.٨  ٣.٨٤  تشجیعي على المشاركة في المناقشات وطرح االسئلة الهادفة  ١١

  ٩  ٧٣.٤  ٣.٦٧  تشجیعي على تحلیل الحوادث التاریخیة وتنمیة ثقتي بنفسي  ١٢

  ١٤  ٧٢  ٣.٦  توجیهي نحو مطالعة الكتب الخارجیة ذات الطبیعة التاریخیة  ١٣

  ١٧  ٦٦.٨  ٣.٣٤  ى بها علماء التاریخاثارة اهتمامي حول الصفات الحمیدة التي تحل  ١٤

  ٤  ٦٤  ٣.٢  تعویدي على االلتزام بالنظافة كمظهر من مظاهر سمات الشخصیة  ١٥

  ٣  ٦١.٤  ٣.٠٧  تدریبي على تفسیر واستنتاج المفاهیم التاریخیة بنفسي  ١٦

  ١٠  ٥٩.٦  ٢.٩٨  اكتسابي قیم التذوق الجمالي وربطه بالتراث العربي االسالمي  ١٧

  ١٨  ٥٩.٦  ٢.٩٨  لبعض االنشطة والفعالیات المتعلقة بالتاریخمزاولتي   ١٨

  ٧  ٥٩.٦  ٢.٩٧  تبصیري بضرورة تجنب التعصب والتحیز فیما بیننا  ١٩

  ١٥  ٥٧.٤  ٢.٨٧  تنمیة قدرتي على التفكیر االستقرائي واالستنباطي لفهم التاریخ  ٢٠

أي بـــوزن ) ٤.٦الـــى ٢.٨٧) ان حـــدة الفقـــرات تراوحـــت بـــین (٣یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم(

)اقــل النســب اذ بلغــت ١٠-١٨-٧-١٥%) وقــد بلغــت النســب المئویــة للفقــرات(٩٢-%٥٧مئــوي(

%) والتـــــي اشـــــارت هـــــذة الفقـــــرات الـــــى ان ٥٩.٦-%٥٩.٦-%٥٩.٤-%٥٧.٤اوزانهـــــا المئویـــــة(

تدریســیو مــادة التــاریخ غیــر مهتمــین فــي تنمیــة قــدرة الطلبــة علــى التفكیــر االســتقرائي واالســتنباطي 

فــي تبصــیرهم بضــرورة االبتعــاد عــن التعصــب والتحیــز فیمــا بیــنهم وتشــجیعهم علــى لفهــم التــاریخ و 

مزاولــة االنشــطة والفعالیــات المتصــلة بالتــاریخ كالبحــث عــن المخطوطــات التاریخیــة اوقــراءة احــدى 
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-١٧النصـوص التاریخیـة وماشـابه ذلـك،ومن جهـة اخــرى اظهـرت اسـتجابة الطلبـة علـى الفقــرات (

%) وهـــذا یعنـــي ان التدریســـیون لـــدیهم ٦٦.٨-%٦١.٤یتـــراوح مـــا بـــین (اً متوســـطاً ) اهتمامـــ٣-٤

اهتمامات متوسطة في اثارة اهتمام الطلبة بالصفات الحمیـدة التـي یتحلـى بهـا علمـاء التـاریخ وفـي 

تدریب طلبتهم على تفسیر واستنتاج المفاهیم التاریخیة بأنفسهم باالضافة الى قلة اهتمامهم بتعوید 

م بالنظافة كمظهر من مظاهر سمات الشخصیة. طلبتهم على االلتزا

) قــد تراوحــت نســبها ١٤-٩-١٩-١٣-١٦-٨-٢٠-٦-١-١٢-١١-٥-٢امــا الفقــرات (

ان یرى الطلبـة اهتمـام تدریسـیي%) مقارنة بالمحك الفرضي وهذا یعني٩٢-%٧٢المئویة مابین(

وتـــوعیتهم بضـــرورة صـــیر طلبـــتهم بضـــرورة االحتـــرام المتبـــادل والمتكـــافئ فیمـــا بیـــنهم ،بالتـــاریخ بت

التعـاون الجمــاعي فـي تحقیــق االهـداف التعلیمیــة ، واســتخدام النقـد البنــاء ، واالعتمـاد علــى الــنفس 

والشــعور بالمســؤولیة وتعویــد الطلبــة علــى الدقــة والتســامح والتنظــیم الجمــاعي ، وابــراز دور القــادة 

العصـــور وتوجیـــة الطلبـــة الـــى وعلمـــاء التـــاریخ فـــي رفـــد الحضـــارة العربیـــة بالثقافـــة التاریخیـــة عبـــر 

مطالعة الكتب التاریخیة والمشاركة في المناقشات وطرح االسئلة الهادفة .          

التــاریخ بالجانــب المعرفــي والمهــاري الســبب فــي ذلــك الــى اهتمــام تدریســیيوتعــزي الباحثــة

ثـــراء الخلفیـــة فـــي تـــدریس التـــاریخ بغیـــة تحقیـــق االهـــداف التعلیمیـــة المرجـــوة مـــن تـــدریس التـــاریخ وأ

المعرفیة للطلبة بأكبرقدر ممكن من المعلومات التاریخیة عن طریق استخدام الطرائق التقلیدیة فـي 

التــدریس والتــي تؤكــد علــى حفــظ المــادة وتلقینهــا ولــیس فهمهــا ممــا یــؤدي الــى عــدم اهتمــام الطلبــة 

طات التاریخیــة التــي بالمــادة التاریخیــة والــى تكــوین اتجاهــات ســلبیة نحوهــا وعــدم ممارســتهم للنشــا

بأنهـــا مـــن اكثـــر المـــواد اً تراعـــي الفـــروق الفردیـــة بیـــنهم وبالتـــالي اعتبارهـــا مـــادة صـــعبة وجافـــة علمـــ

،هذا باالضــافة الــى اً اكثــر فاعلیــة" ونشــاطاً الدراسـیة حیویــة اذا مادرســت بطریقــة تعطــي للمـتعلم دور 

بأهتمـام قلیـل وذلـك یرجـع الـى ان قیاس وتقویم بـرامج التعلـیم فـي المجـال الوجـداني مـایزال یحظـى

صعوبات عدة منها یتعلق بتحدید السمة وأخـر بأعـداد المقیـاس الـذي یقـیس السـمة ومنهـا مـایتعلق 

ـــــــــــد العـــــــــــال  ـــــــــــي المجـــــــــــال الوجداني.(عب ـــــــــــائج وتفســـــــــــیرها وصـــــــــــیاغة االهـــــــــــداف ف ـــــــــــل النت بتحلی

)Keller,1983,p.53)(٦٨،ص١٩٩٤ومبارك،



…ریخ بالجوانب الوجدانیةمدى اهتمام تدریسیي وتدریسیات مادة التا

١٩

التوصیات :
حث توصي الباحثة بمایأتي:لمتطلبات الباستكماالً 

التأكید على اهتمام تدریسیي وتدریسیات مادة التاریخ بالجوانب الوجدانیـة وبخاصـة التـي اشـار  .١

الیها الطلبة.

عقد دورات تدریبیـة لتدریسـیو مـادة التـاریخ فـي كلیـة التربیـة االساسـیة لبیـان الجوانـب الوجدانیـة  .٢

في العملیة التعلیمیة/التعلمیة.

ترحات :المق
اجراء دراسة مماثلة على مراحل دراسیة اخرى ومواد دراسیة اخرى. .١

دراسة العالقة بین الجوانب الوجدانیة لتدریس التاریخ وتحصیل الطلبة. .٢

دراسة اسباب عدم االهتمام بالجوانب الوجدانیة في التدریس في كلیة التربیة االساسیة .  .٣

المصادر :
)"طبیعـــة المعرفـــة التاریخیـــة والقـــیم واالهـــداف التربویـــة المســـتوخاة ١٩٩٤ابراهیم،فاضـــل خلیـــل(.١

  .١١،ص٢،العدد  ١٥، مجلة التربیة والعلم، المجلداً منه

)"علم النفس التربوي"،دار المسیرة ،عمان، االردن.١٩٩٨ابو جادو،صالح محمد علي(.٢

لمصـــــریة، )"علـــــم الـــــنفس التربـــــوي" ،مكتبـــــة االنجلـــــو ا١٩٨٦ابـــــو حطـــــب،فؤاد وآمـــــال صـــــادق(.٣

،القاهرة، مصر.٣ط

)"االحصـــــــــاء النفســـــــــي واالجتمـــــــــاعي والتربـــــــــوي" ،دار ١٩٨٧ابـــــــــو النیـــــــــل، محمـــــــــود الســـــــــید(.٤

العربیة،بیروت.

)" تحلیل عملیة التدریس"، مكتبة النهضة االسالمیة، القاهرة،مصر.١٩٧٩ابو هالل،احمد (.٥

ل للنشـر والتوزیـع، )(الـنهج القـویم فـي مهنـة التعلـیم" ،وائـ٢٠٠٢الجاغوب، محمد عبد الـرحمن(.٦

، عمان،رام اهللا١ط

)"طرق التدریس العامة ومهارات تنفیذ وتخطیط عملیـة ٢٠٠٢جامل، عبد الرحمن عبد السالم(.٧

التدریس"                                                                

یم ومهــارات )"مــدى اكتســاب طلبــة االول الثــانوي العلمــي لمفــاه١٩٩٤جــرادات، هــاني محمــود(.٨

  .٣٦،ص،عمان، االردن٣، المجلد٤اساسیة" ،رسالة المعلم، العدد

)" الممارســــات التدریســــیة لمدرســــي التــــاریخ فــــي ٢٠٠٢الجمعــــة، احمــــد عبــــد الوهــــاب محمــــود(.٩

المرحلـة المتوسـطة وعالقتهـا بتحصـیل طلبـتهم فــي مركـز محافظـة نینـوى " ،جامعـة الموصــل، 

نشورة).كلیة التربیة(رسالة دبلوم عالي غیر م
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)"مستوى مساهمة معلمي التاریخ للمرحلـة الثانویـة فـي تنمیـة مهـارات ٢٠٠١خریشة،علي كاید(.١٠

 ١٩العـدد ، ١٠السـنة،التفكیر العلیا لدى طلبتهم"،مجلة مركز البحوث التربویـة بجامعـة قطـر

  .١٤ص ،

  ن.،الیم ١)"طرق التدریس العامة" ،وزارة التربیة،ط١٩٩٧الخوالدة وأخرون،محمد محمود(.١١

)"أثر استخدام الحقیبة التعلیمیة في التحصیل الدراسي لطلبة ١٩٩١الراوي،صباح عبد الستار(.١٢

المرحلة الثانویة" ،جامعة بغداد،كلیة التربیة(رسالة ماجستیر غیر منشورة).

)"التعلـیم والـتعلم الصـفي" ،دار الفكـر للطباعـة ١٩٨٩الزیود، نادر فهمي وصـالح ذیـاب هنـري(.١٣

  االردن. ،عمان، ٤والنشر،ط

)"استراتیجیات واسالیب التدریس المتبعة لدى اعضاء الهیئات ٢٠٠٠السامرائي، مهدي صالح(.١٤

ــــــة، تونس،المجلــــــد ــــــة العربیــــــة للتربی ــــــة فــــــي بغــــــداد" ،المجل ــــــي كلیــــــات التربی ، ٢٠التدریســــــیة ف

،جامعة بغداد.١العدد

امـــل )"دراســـة میدانیـــة لـــبعض العو ١٩٨٥صـــالح، احمـــد عثمان،والملیجي،رفعـــت محمـــد حســـن(.١٥

، ١المعرفیــة والوجدانیــة ونــواتج التعلــیم المطابقــة لهــا عنــد التالمیــذ" ،مجلــة كلیــة التربیــة ،العــدد

مصر.

)"تقـویم اهـداف منـاهج التـاریخ فـي المرحلـة المتوسـطة للبنـات فـي ١٩٨١الصباغ،میاز فاضـل(.١٦

المملكة العربیة السعودیة"،مطابع الكتاب التجاري،الریاض.

)" الجوانــب الوجدانیــة لتــدریس ١٩٩٢حمــد مرســیوزهدي علــي مبــارك(عبــد العــال ومبــارك،فؤاد م.١٧

مكتبــة التربیــة لــدول ،١٠٩-٦٥ص، ٤،العــدد١٢الریاضــیات "، مجلــة الرســالة العربیــة، المجلــد 

الخلیج، الریاض.

)"تقیــیم الجوانــب الوجدانیــة لتــدریس مــادة الریاضــیات مــن ٢٠٠١العبیدي،حســین عبیــد ضــحوي(.١٨

ــــة وجهــــة المدرســــین والمدرســــات وط ــــي معاهــــد اعــــداد المعلمــــین والمعلمــــات فــــي مدین لبــــتهم ف

الموصل" ، جامعة الموصل، كلیة التربیة (رسالة دبلوم غیر منشورة).

)"القیــاس والتقــویم فــي العملیــة التدریســیة" ، االصــدار الثــاني، دار ١٩٩٩عودة،احمــد ســلیمان(.١٩

االمل للنشر والتوزیع،عمان، االردن.

ــــد،یحیى اســــماعیل(.٢٠ ــــ)" لمــــ١٩٩٩عی ــــم ان ینمــــو علمی ،رســــالة المعلــــم، اً ومهنیاً اذا ینبغــــي للمعل

عمان، االردن.، ٥٨ص، ٢،العدد٣٩المجلد

)"رائد التربیة العامة واصول التدریس" ،دار الكتاب،بیروت.١٩٨٦فاید،عبد الحمید(.٢١

)"كفایـــــات تـــــدریس المـــــواد االجتماعیـــــة"،دار الشـــــروق، ٢٠٠٤الفتالوي،ســـــهیلة محســـــن كـــــاظم(.٢٢

عمان،االردن.



…ریخ بالجوانب الوجدانیةمدى اهتمام تدریسیي وتدریسیات مادة التا

٢١

)"دراسة تحلیلیة لبعض العوامل المؤدیة الى تدني التحصیل العلمـي ١٩٩٨رش، محمد امین(ك.٢٣

ـــة بدولـــة قطـــر كمـــا یراهـــا المعلمـــون" ، ـــة الثانوی ـــة للطـــالب فـــي مـــادة الریاضـــیات بالمرحل مجل

جامعة قطر.، ١٠٠-٨٥ص،١٤البحوث التربویة، العدد

ائـــق التـــدریس العامــــة" ،دار )"طر ٢٠٠٢مرعـــي والحیلـــة، توفیــــق احمـــد والحیلة،محمـــد مجمــــود(.٢٤

عمان، االردن. ١المیسرة،ط

)"تـأثیر اسـتخدام الـتعلم التعـاوني فـي تـدریس وحـدة الحركـة الموجیـة ١٩٩٢مطر،فاطمة خلیفـة(.٢٥

ــــة،  ــــة العربیــــة للتربی ــــي برنــــامج اعــــداد المعلمــــین" ،المجل ــــة للطــــالب ف ــــى الجوانــــب الوجدانی عل

  .١، العدد١٢المجلد

ثـــــر الـــــتمكن علـــــى ادراك كلیـــــة البحـــــرین للعوامـــــل النفســـــیة )"ا١٩٨٩میخائیل،نـــــاجي دیمـــــوري(.٢٦

االنفعالیــــــــة فــــــــي اتجاهــــــــاتهم نحــــــــو المــــــــواد الدراســــــــیة"،المجلة العربیــــــــة للبحــــــــوث التربویــــــــة،، 

  .١،العدد٩المجلد

27.Keller, John M.(1983) Motivational Design of Instruction In
.Reigeluth (ed). Instructional Theorized and Models, Hills dale, New
Jersey.


