املحاضرة الرابعة
مجاالت األهداف السلوكية )املجال الوجداني(
أ .نعيمة الوهيب – جامعة امللك سعود

ﺗﻤﻬ$ﺪ
تهتم األهداف في هذا املجال بتطوير اجلوانب االنفعالية واالجتماعية لدى املتعلمني ،كالقيم واملشاعر
وامليول واالجتاهات والعادات والتقاليد.
تتراوح األهداف هنا بني لفت انتباه املتعلم لوجود قيمة ما وبني أن تصبح هذه القيمة جزءًا من ذات
الفرد
يشير التذويت اإلى عملية استيعاب أو استدخال الفرد للميول والقيم واالجتاهات من خالل نوع من
النمو الداخلي له ،ويتشابه مفوم التذويت في هذا املجال مبفهوم التنشئة االجتماعية الذي يدل على
الطبيعة التطورية لعملية متثل الفرد لسلوك وأعراف ومعايير وقيم وأخالق املجتمع

ﺗﻤﻬ$ﺪ
يشير التذويت إلى عملية استيعاب أو إستدخال
الفرد للميول والقيم واالجتاهات من خالل نوع من
النمو الداخلي له،

ويتشابه مفهوم التذويت في هذا املجال مبفهوم التنشئة االجتماعية الذي يدل
على الطبيعة التطورية لعملية متثل الفرد لسلوك وأعراف ومعايير وقيم
وأخالق املجتمع

ﺗﻤﻬ$ﺪ
اقترح كراثول تصنيفًا لألهداف في املجال الوجداني يشمل خمسة
مستويات

املستوى األول :االستقبال
أمثلة:

ميثل هذا املستوى أدنى مستويات املجال الوجداني والذي تتراوح
مخرجات التعلم فيه ما بني الوعي بوجود قيمة أو مثير ما واالنتباه
االختياري لذلك املثير.
يشمل هذا املستوى ثالثة فئات تتمثل في:
• الوعي بوجود مثير ما.
• الرغبة في االستقبال.
• توجية االنتباه نحو قيم أو مثيرات معينة.
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• أن ينتبه الطالب إلى حديث املعلم.
• أن يبدي الطالب اهتماماً
باالستماع للمناقشات الصفية.
• أن يصغي الطالب إلى التعليمات
املدرسية.

ﻳﺘﻘ$ﻞ

أفعال مقترحة

املستوى الثاني :االستجابة
تسعى األهداف في هذا املستوى إلى أثارة استعداد الطالب لالستجابة وممارسة القيمة .وتتراوح
االستجابة ما بني الطاعة واإلذعان إلى الشعور باالرتياح والرضا.
يشمل هذا املستوى  ۳فئات هي:
• فئة اإلذعان لالستجابة :ويشير إلى استجابة املتعلم دون إظهار مقاومة أو تذمر.
• مثل) إطاعة التعليمات والقوانني  ،أداء الواجبات املدرسية رغم عدم اقتناعه بها(.
• فئة الرغبة في االستجابة :يشر إلى استجابة الطالب الطوعية بدافع الرغبة واملوافقة التامة بحيث ال يظهر مؤشر
اإلذعان أو املقاومة مثل) التطوع في املشاركة في األعمال اخليرية ،نظافة غرفة الصف(.
• فئة الرضا عن االستجابة :وتشر إلى الرضا واالرتياح واملتعة في أداء االستجابة من املتعلم.
• مثل) قراءة مواد إضافية عن عدا املقررة ،تذوق قصيدة شعرية أو مقطوعة موسيقية(.
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املستوى الثالث:التقييم

يعكس هذا املستوى اعتقادات واجتاهات التي يتبناها املتعلم حيال األشياء واملثيرات املختلفة.
بحيث يعطي قيمة لألشياء واملثيرات وأمناط السلوك اعتمادا على قناعاته اخلاصة.
وينقسم هذا املستوى إلى ثالث مراحل هي:
أ-

مرحلة تقبل القيمة :هي مرحلة إظهار االعتقادات ببعض األشياء أو
املوضوعات املختلفة).االعتقاد بأهمية الرياضيات في احلياة العملية(

ب -مرحلة تفضيل القيمة :يسعى املتعلم فيها إلى درجات أعلى من اليقني
واالعتقاد بالقيمة وباملوضوعات املرتبطة بها.
ت -مرحلة االلتزام بالقيمة :هي اعلى الدرجات ،ويتجلى االلتزام في
والء املتعلم لفلسفة أو مبدأ او جماعة).الدفاع عن مدرسة فكرية معينه(
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امثلة:
• أن يثمن الطالب أهمية التعاون
في احلياة
• أن يقدر الطالب دور الدين في
احلياة
• أن يقدر دور الرياضيات في
احلياة العملية .
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املستوى الرابع:التنظيم
هذا املستوى التنظيم والتكوين القيمي لألفراد ،ففي هذا
املستوى يلجأ الفرد إلى املقارنة بني القيم املختلفة وحتديد
العالقات بينها واختيار االمثل منها .ويسعى إلى حل
التناقضات القائمة بني هذه القيم في محاولة لبناء نظام
قيمي ميتاز بالتوازن واالستقرار.
أ-مرحلة تكوين مفهوم القيمة :هي املرحلة التي يقوم بها املتعلم
بعملية التصور العقلي للقيم التي يجب عليه اكتسابها ،وتتبدى هذه
العملية في صياغة القيم على نحو لفظي ،أو في ادراك العالقات التي
تربطها بالقيم السابقة التي يؤمن بها..
ب-مرحلة تنظيم املنظومة القيمية :تشير إلى امناط السلوك التي
يظهرها املتعلم عندما تكون منظومته القيمية متوازنة على نحو
جيد..
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املستوى اخلامس:الوسم بالقيمة
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واﻟﺤ:ﺎة .وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ:
أمثلة:
• أن يقوم الطالب احلق ولو على نفسه
• أن يلتزم الطالب باملوضوعية في النظر
لألشياء
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غالبًا ال يهتم املعلمون بوضع أهداف في هذا املجال ملاذا؟؟
• متتاز األهداف في املجال الوجداني بنوع من العمومية مما يصعب حتقيقها أحيانا خالل موقف تعليمي واحد.
• صعوبة كتابة مثل هذا النوع من األهداف في بعض املواد الدراسية.
• اعتقاد بعض املعلمون أن تنمية اجلوانب الوجدانية مسؤولية مدرسي مواد التربية الدينية ،االجتماعية ،الوطنية ،اللغة العربية
 ،الفنية.
• صعوبة مالحظتها وقياسها واحلكم على مدى حتققها لدى املتعلمني.
• يركز معظم املعلمني على األهداف املعرفية وال يحاسبون على عدم كتابه األهداف الوجدانية عند التخطيط.

فوائد األهداف السلوكية
اﻟﻤﻌﻠﻢ
•
•
•
•

!ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻞ ﺗﻨﻈ1ﻢ ﻋﻤﻠ1ﺔ اﻟﺘﺪر5ﺲ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻓﻜﺮة إ Cأﺧﺮى.
!ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋ Hاﺧﺘ1ﺎر ﻃﺮاﺋﻖ وأﺳﺎﻟ1ﺐ اﻟﺘﺪر5ﺲ اﻟﻤﻨﺎﺳNﺔ.
!ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋ Hاﺧﺘ1ﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘPOﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳNﺔ.
ﻋ Hﺗﻨﻈ1ﻢ وﺗﻮزPـ ـﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺴﺐ أﻫﻤ1ﺔ ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ.

اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
•
•
•
•
•

!ﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻋ Hﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻌﻠﻤﻪ وﺗﺤﺪ^ﺪ أدوارە.
ﻋ Hاﺳabﺟﺎع اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ  jl kاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺠﺪ^ﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ اﻷoﺸﻄﺔ اﻟﺪراﺳ1ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ و!ﺴﺎﻋﺪە ﻋ Hاﺳﺘﺤﻀﺎر اﻻﺳabاﺗ1ﺠ1ﺎت اﻟﻌﻘﻠ1ﺔ اﻻزﻣﺔ.
ﺗﻘﺪم ﻟﻪ اﻟﺘﻐﺬ^ﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ.
ﺗﺜ awداﻓﻌ1ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ.

فوائد األهداف السلوكية
تساهم األهداف في تطوير وتعديل املناهج ،تشتمل املناهج أربعة عناصر مترابطة ترابطاً موضوعياً هي :
•

األهداف :وتشير إلى نواجت التعلم املنوي حتقيقها لدى املتعلمني.

•

املحتوى :ويشير إلى اخلبرات واملعلومات واملفاهيم التي من خاللها يتم حتقيق األهداف.

•

الطريقة :وتتمثل في طريقة التدريس وما يرتبط بها من أنشطة وإجراءات لتحقيق األهداف.

•

التقييم :ويشمل إجراءات ووسائل وأساليب القياس والتقومي املتبعة للحكم على حتقق أهداف املنهج.
وتسهم األهداف في توفير املعلومات املناسبة للقائمني على تخطيط وتنفيذ املناهج وإعادة النظر في املناهج من حيث
تعديلها أو تغييرها تبعا للتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية.

املراجع واملصادر:
• مبادئ علم النفس التربوي ) عماد عبد الرحيم زغلول(.
• علم النفس التربوي ) عبد املجيد نشواتي(.

