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  "التدریس عملیة في اإلجرائیة األھداف صیاغة"
 - أنموذجا االبتدائیة المرحلة -  

 



 كلمــــة شكـــر و تقدیــــر

 "لم یشكر هللا من لم یشكر الناس :"قال الرسول علیھ الصالة و السالم  -

 وصدق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

 

الحمد ہلل الجواد الكریم الذي رفع قدر العلم و عظمة و خص بھ بني خلقھ من كرمة  -
ھذا  إتمامدرنا على ء الذي ق،فالحمد ہلل حمدا كثیرا  وشكرا كبیرا أوال وقبل كل شي

 .بحث ال
 
 

كل من ساعدنا في انجاز ھذه المذكرة  إلىنوجھ شكرنا الجزیل و االحترام و التقدیر  -
أسرة التعلیم االبتدائي و الثانوي  إلىالمشرف ، وكلمة شكر  األستاذالمتواضعة خاصة 

دنا بھا من منبع جزاھم هللا كل الخیر على وفرة المساعدات و عظیم التوجیھات التي أھ
خبراتھم وعطف إنسانیتھم ، التي حفزتنا وأنارت لنا الطریق على االجتھاد في البحث 

كل من  إلىالتعلمیة التعلیمیة ، كما نجدد تقدیرنا العمیق أكثر و السعي لخدمة العلمیة 
 جانبنا في ھذا االنجاز المقبول بحول هللا إلىوقف 

 

 

السادة أعضاء لجنة المناقشة الذین سیشرفوننا بحضورھم مسبقا و كما قال رسول  و الى -
 "أخیھوهللا في عون العبد مادام العبد في عون :"هللا علیھ و سلم 

 .صدق رسول هللا صلى هللا عیلھ وسلم 
 

 .وشكرا كل الشكر 
 
 
 
 
 
 
 



 إھــــــــــداء -

 
بالعلم و المعرفة ،والى كل من ساھم في زودونا أولئك الذین كل  إلىأھدي ھذا البحث -

الذین ساندونا طوال  ءمساعدتنا على انجاز ھذه المذكرة ،والى كل األساتذة دون استثنا

مدة التعلم ،وبتوجیھاتھم القیمة و مالحظاتھم البناء في كیفیة إعداد مذكرة  التخرج لنیل 

 شھادة الماستر

 

على رأسھم الوالدین ) عائلة بشیر شریف وعائلة قریش (كما أھدیة إلى كامل أسري  -

  .إخوتيالكریمین والى كل أخواتي و 

 

الشخص  إلىكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى زمالئي زمیالتي في المیدان وبالخصوص  -

 .الذي ساندي في كتابة موضوعي 

 

ك ومالرتاج  محمد ،زھرة ، فیصل ،یوسف ،مریم،:وتحیة خالصة أخص فیھا بالذكر  -

 .،وسیف اإلسالم 

 

ال هللا في عمرھا وجعلھا هللا لنا شمعة طالحبیبة أوأخیرا أشكرا كثیرا قرة عیني أمي  -

 .تنیر لنا دربنا،ومسار حیاتنا ، وبسمة تمسح دمعة من أعیننا ، مرسومة في شفاھنا 

 
 
 

 

 

 

 

  



                                                                  مقدمــــــــة 

i 

 

 ةــــــــــمقدم                                                  
        

، وسخر لخدمتھ الكون  اإلنسان على سائر المخلوقات فكرمھ بالعقل هللا تعالى لقد فضل    
ینمي  أن، و یسیر على مقتضاه و ھداه ، لكن بشرط  إیاهحتى یدرك ما وھبھ هللا  و و ما فیھ ،

سالحنا الیوم ، وھو بحر شاسع یغوص فیھ العالمون  األخیرحیث أصبح ھذا  عقلھ بالعلم ،
الحقیقة و المعارف ، ھذا كلھ بالعقل البشري الذي خلقھ هللا سبحانھ  إلىوالباحثون للوصول 

 .و الفنون اآلدابنشأت العلوم وتطورت  اإلنسانبفضل وجود  أنوتعالى ، فھذا ما یجعلنا القول 
 

، لفلسفي الذي یسود فیھطبیعة المجتمع تتحدث بنوع التیار الفكري و ا أنومن المعلوم  
 اذ، فیصبح لھالجتماعیة و التربویةذا على كافة النواحي السیاسیة و االقتصادیة واوینعكس ھ

التي یسعى  أھدافھلكل مجتمع  أنومن المعلوم  .األخرىالمجتمع ثقافة ممیزة على المجتمعات 
ھذه المؤسسات التي أنشأھا  إحدىساتھ المختلفة ، وتعد المدرسة تحقیقھا من خالل مؤس إلى

بأسلوب و نظام دراسي معین یسعى في النھایة  النشءعن طریق تربیة  أھدافھالمجتمع لتحقیق 
وھي المنھج بمفھومھ  األھدافلتحقیق أھداف المجتمع ، وللمدرسة وسیلتھا في تحقیق ھذه 

سائل المدرسة لتحقیق أھداف المجتمع فانھ من المنطقي أن كان المنھج ھو أحد و إذا، و  الشامل
 .تكون أھداف المنھج منسقة مع أھداف المجتمع 

 
كما ینبغي أن تھتم المدرسة بما یقع في بیئتھا من أحداث أو تغییرات طبیعیة أو  

ھم قع في بیئتالتي ت حداثاألاجتماعیة  فتستجیب لما یثیر اھتمام التالمیذ من ھذه الظواھر و 
، كي یتفھموھا على الوجھ الصحیح بطریقة تنمي فیھم التفكیر السلیم وفي حیاتھم الیومیة

، بحیث التدریس یتم بواسطة وإنماذا ال یأتي من عدم ، لكن كل ھھم االتجاھات السلیمةوتكسب
ون ، ویتعاا كافة العوامل المكونة للتعلیمعملیة تربویة ھادفة تأخذ في اعتبارھ األخیرذا یعتبر ھ

 األخیرةالتربویة، بحیث تتضمن ھذه  باألھدافخاللھا كل من المعلم والتالمیذ لتحقیق ما یسمى 
 اإلنسانتثیر في  أنھا، ومن شأن ھذه القیم وقومیة ووطنیة و علمیة خلقیة إنسانیةقیما و مثال 

مي باتجاه ن القیم توجھ النشاط التعلیلثانویة، كما أأو ا األساسیةسد حاجاتھ  إلىسلوكا یؤدي 
و تحقیق  األھداف، فتحدید في الوقت و الجھد اإلھدارمقاصده ویحفظھ من  إلىمعین یوصلھ 

الوطن الواحد ویجمع مسیرتھم نحو البناء و  أبناءقیمتھا بالطرق التربویة السلیمة یقرب بین 
 .النھوض 
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 قصد  حیث أصبح مقیاس النجاح في التدریس یتوقف الفعالیة في الطریقة التدریسیة
التربویة  لألھدافووعي عمیقین  إدراك إلى، و حاجة المعلم شدیدة ھداف المنشودةتحقیق األ

عاما تربویا و اجتماعیا یحیط بعملھ و یغذي نجاحھ في  إطاراتوفر لھ  أنالشاملة التي من شأنھا 
 .مھنتھ و یساعده على اشتقاق أھداف تربویة تعلیمیة أخرى 

 
التعلیمیة و مرة  األھداف، فمرة تأخذ تسمیة ال التربويبالمج األھدافتقترن كلمة 

 إلىیتبادر  أن فاألصلالتدریسیة ، والواقع أنھ بمجرد سماع أو قراءة ھذا المصطلح  األھداف
 األھداف أنالذھن النواتج التعلیمیة المرغوب تحقیقھا بعد انتھاء العملیة التعلیمیة والحقیقة 

ام التربوي بأكمل ظ، فمنھا ما یتم تحقیقھ على مستوى النالتعلیمیة تكون ضمن عدة مستویات
، تتطلب فترة زمنیة طویلة لتحقیقھا ألنھاوذلك  األساسیةالتعلیمیة  باألھدافوھنا یتم تسمیتھا 

، وقد یكون ئیسیةر أھدافویتم ذلك بتحقیق كفایات فرعیة تتجمع مع بعضھا البعض لتشكل 
فرعیة و  األھداف، وحینھا تكون مثل ھذه سیةعلى مستوى مرحلة درا األھدافبعض ھذه 
تكون على مستوى صف دراسي أو فصل دراسي أو على مستوى حصة  األھدافبعض ھذه 

ذا من فرضیة الفترة ، حیث ینطلق ھ)السلوكیة(  اإلجرائیة باألھدافدراسیة وحینھا تسمى 
ندما نتحدث عن فترة والعكس ع) العامة(الرئیسیة  األھداف، فیطول الوقت نقترب من الزمنیة

 . اإلجرائیة األھدافزمنیة قلیلة فھذا یوجھنا 
 

 :مذكرتنا  موسوم  ب لھ و ارتأینا أن یكون عنوان  حبناونظرا لطبیعة الموضوع تكون 
 -نموذجا أالمرحلة االبتدائیة  -" في عملیة التدریس  اإلجرائیة األھدافصیاغة " 

بعض التساؤالت الواعیة و الھادفة  طرحعمل على وكون أن الھدف من الدراسة ھو ال        
 إشكالیات، ھذا جعلنا نقف في صدارة بحثنا على في مجال العملیة التعلیمیة األھداف إشكالیةعن 

؟ تشتق أین؟ ومن تھا؟ وفیما تتجلى أھمی؟ وما ھي مستویاتھااألھدافما ھي ھذه : عدیدة أھمھا
؟ تھا؟ و ھل ھناك تصنیف محدد لھاھي مجاال ؟ وماكات التي تتضمنھاووما ھي طبیعة السل

 .وكیف یتم صیاغتھا ؟ 
 

ث ، حیعلى خطى المنھج الوصفي التحلیلي نسیر أنولفك شفرات ھذه التساؤالت حاولنا 
، وقد اعتمدنا في ذلك على الخطة التي ذا الموضوع العلميأتاح لنا فرصة أكبر للغوص في ھ

مدخل عبارة عن مفاھیم ومصطلحات ، الموضوعالتي فصلنا فیھا خطوات تتصدرھا مقدمة 
، كل فصل انب النظري الذي احتوى على فصلینالج إلىتطرقنا  إذعامة حول الموضوع 
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مفھومھا ، مستویاتھا ، : األھداف التعلیمیة :عنونتھ ب األولتضمن أربعة مباحث ، فالفصل 
 باألھدافضمن تعریفا ملما ذا الفصل یتمن ھ األولمصادر اشتقاقھا ، وأھمیتھا ، كان المبحث 

كر بعض ذفي اللغة و االصطالح فیھ ذكرنا بعض التعاریف كذلك لمجموعة من الباحثین ، مع 
كل  إلىالتربویة ، بحیث تطرقنا فیھ  األھدافاألمثلة ، والمبحث الثاني تضمن مستویات 

معادلة كتابتھ ، المستویات مدرجین أمثلة حول كل مستوى ، كذلك ذكرنا أبعاد الھدف السلوكي و
التعلیمیة ، حیث ذكرنا ھذه المصادر و  األھدافوالبحث الثالث قد خصصناه لمصادر اشتقاق 

المبحث الرابع الذي خصص ألھمیة ھذه  إلىشرحنا كل عنصر منھا على حدى ، وصوال 
 .التعلمي  /األھداف في المجال التعلیمي

 
 .ربویة و تحدید مجاالتھا تصنیف األھداف الت:أما الفصل الثاني فعنونتھ ب -
، والمبحث الثاني  اإلجرائیةذا الفصل تناولت فیھ معاییر صیاغة األھداف المبحث األول من ھ -

مع  األھدافالمبحث الثالث فقد فصلت فیھ مجاالت  أمااحتوى على تصنیف األھداف التربویة ، 
، و المبحث الرابع  مستویات كل مجال من ھذه المجاالت وفق أمثلة توضیحیة إلىالتطرق 

 .المؤیدین و المعارضین لألھداف التربویة  إلىحاولت التطرق فیھ 
الفصل الثالث كان عبارة دراسة میدانیة ارتكزت على المقابلة و المالحظة للتعرف على  -

كذلك  بھا،وعرض النتائج المختصة  المستھدفة،طبیعة األھداف المندرجة ضمن بعض المواد 
 تعلقة بأنشطة لغویة مختلفة للقسمین ھما السنة األولى و السنة الثالثة من التعلیمبعض النماذج الم

 .االبتدائي 
 

توصلنا إلیھ من خالل دراستنا  أما الخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج كانت زبدة ما
 .لھذا الموضوع 

لتعلیمي ذا المجال ا، أولھا التطلع على ھعدة أسباب إلىذا الموضوع راجع واختیارنا لھ 
التربوي وثانیھا التعرف المرحلة االبتدائیة وعن الطفل المتمدرس فیھا و المعلم الموجھ للرسالة 

 ألنھ، فھو أحسن مخلوقات هللا الوقت وألنھ رجل العلم و العرفان سالعلمیة و المربي في نف
 إصرارا تیأصر وألنني، رجال العلم ورثة األنبیاء اإلسالم، وقد جعل الوفاء والصدقیحمل 

حقیقیا وكبیرا على أن أتبع مھنة التدریس التي ھي أغلى أمنیاتي ، وعلى ھذا ارتأیت أن تكون 
مذكرتي تحمل بذرة خاصة بھ ، فرغبتھ منا أن تكون لنا دراسة تعلیمیة تربویة وثالثھما أن 

م الموضوع یستحق الدراسة و التطلع علیھ و معرفة مواطن فاعلیتھ وعجزه في مدارسنا الیو
 .من أجل غد أفضل  إلیھومعاودة لفت النظر 
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مناھج السنة : ھذه الدراسة جعلتنا نتصل بمراجع ومصادر لموضوعنا لعل أھمھا  نإ 
محمد :  إلى باإلضافةابتدائي والسنة الثالثة ، كذلك دلیل المعلم و الوثائق المرافقة للمعلم  األولى

: اغوجیة التقویم ، محمود الخوالدةو بد افباألھدالتدریس : شارف سریر و نور الدین خالدي 
التعلم أسسھ و : بناء المناھج التربویة و تصمیم الكتاب التعلیمي ، رجاء محمود أبو عالم  أسس

 .مبادئ و مفاھیم تربویة : التدریس الفعال ، علي راشد : تطبیقاتھ ، عفت مصطفى الطناوي 
اعة الموضوع وتعدد جوانبھ ، قلة المصادر و أما بالنسبة للصعوبات و العراقیل تمثلت في شس -

ما یحتاجھ  المراجع في بدایة المشوار ، وأحیطكم علما أنني في ھذه المذكرة لم أتطرق على كل
شاسع المجال و متشابك ، وال یسعني مقام الحدیث عنھا  ألنھذا الموضوع من عناصر و ھ

 .لیستوفي حقھ 
ذلك قد یفید في الربط و   نإع مكررة ، فكانت بعض المعلومات في ھذا الموضو وإذا

 .لب الموضوع  إلىالعالقة بین الموضوعات للوصول  إیجاد
لھ بالكثیر ،  أدینشكرا خاصا للذي  أسجلوفي ختام ھذا العمل و عرفانا منا بالفضل ، أود أن  -

لھ الفضل جازیا لدراستي ، ف إشرافاعلى انجاز ھذا العمل المتواضع و  اإلعانةفقد كان لھ فضل 
حیث ینبغي أن یكون ، و أخذ  إلىفي رعایة ھذا البحث منذ أن بدأنا العمل فیھ ، فوجھھ  األول

أن استقام ، فقد كان األستاذ و المعلم و القدوة ، فلھ منا الشكر و الثناء الكبیر ، و في  إلىیسیره 
الطریق  إلىلزلل ویھدینا أشكر هللا تعالى و أسألھ أن یرعانا ویسدد خطانا و أن یجنبنا ا األخیر

 .الصواب 
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 :التدریس -1
 

لھ اصول وطرائق یسعى إلى إنتاج فئة متعلمة ذات یعد التدریس عملیة تربویة   -
 معارف ومعلومات وخبرات ھامة 

فھو فن وعملیة تعلیمیة تتكون من ثالثة عناصر أساسیة بینما تفاعل متبادل في  -
 .المعلم المنھج، التلمیذ، تأثیر وتأثرصورة 

 : لغة  - أ
 

تعود ألصل الكلمة من خالل األصل المعجمي في اللغة العربیة فالتدریس من  -
فظھ ،وقیل حل أنقاد حتىدرس،فیقال درس الشيء یدرسھ درسا ودراسة كأنھ عانده 

قرأت كتب أھل الكتاب ،ودراستھم ذاكرتھم ،ومنھ َدَرْسُت ،وَدُرْست ،  إيدرست 
 1بكثرة القراءة في حفظھ  ھویقال درست السورة أو الكتاب أي إني ذللت

 أي قرأوه وتعھدوه  لئال تنسوه ) تدارسوا القران (: الشریف  وفي الحدیث  -
وقد وردت ھذه الكلمة في القرآن الكریم ثماني مرات تذكر منھا على سبیل المثال  -

  37سورة القلم اآلیة " أَْم َلُكْم ِكَتاٌب فِیِھ َتْدُرُسونَ " قال تعالى 

ِبَنْقِل َو َتْحَفُظوَنْھ َو َتَتنـاَولُوَنْھ  ھُ ونَ سُ رُ دْ تَ  اءِ مَ السِ  نَ مِ  لٌ زَ نَ مُ  ابٌ تَ كِ   بأیدیكمأف " تعالى  یقول
 " َضِمْن ِحَكَما ُمَؤَكَداَ َتْدُعوَنُھ الَخَلْف َعْن الَسَلْف ُمتَ 

 2ق مؤكدة ثیعھود منا و مواإني امعكم  -
عن شيء  واإلبھامالغموض  إزالةنقول بان التدریس ھو عملیة  إنوبذلك نستطیع  -

 ما
جھد  طریق بذلعن  انمحىشخص واسترجاع ما  إلىفكرة ما  إیصالكذلك ھو  -

 .فظ، وھذا لي تفادي نسیانھ وضیاعھالح أوالفھم  أوسواء بالقراءة 
 

 :اصطالحا  - ب

یختلف الباحثون حول مفھوم التدریس فھناك من یراه عملیة تربویة ھادفة تأخذ في -
 تحقیق مااعتبارھا كافة العوامل المكونة للتعلیم و یتعاون خاللھا كل من المعلم و التلمیذ لي 

 یسمى باألھداف التربویة 

 
                                                            

 . 80ص،2008، 1،الطبعة  األبحاثمنظور ،لسان العرب دار ابن  1
 531ص،4القاھرة ،مجلد ط،.دالعظیم ، دار االعتصام ، لقرانالفداء عماد الدین ابن كثیر ،تفسیر ا أبو  2
. 
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تتفاعل فیھا كافة اإلطراف التي تھم العملیة  ةوالتدریس أیضا ھو عملیة اجتماعیة انتقائی -
التربویة من إداریین ومعلمین وتالمیذ ، لغرض نمو المتعلمین واالستجابة لرغباتھم 
وخصائصھم و اختیار المعارف و المبادئ واألنشطة واإلجراءات التي تتناسب معھم 

 . 1ر و متطلبات الحیاة االجتماعیةفي نفس الوقت مع روح العصوتنسجم 

 :نھ على أ آخرونبینما یراه -

من  أسمىمن التعلیم بمفھومھ العام و تلك الغایة ھي التربیة ،والتدریس  أھمغایة  -
ھذا الفن  إخضاعأصبح من الصعب المعلومات والمعارف التي تلقى وتكتسب ،من ھنا 

 أصولھالتدریس تكون   إنلنظریات عامة تناسب الفلسفة التقلیدیة للمتعلم ،ومع ذلك یمكن 
یبحث في الطرائق التي یجب مراعاتھا لتحقیق  فن األخرىالتدریس ھي  أصولفوطرائق 
  2األھداف

عد بفئة معینة ،لكن  أوشخص  إلىالمعلومات من شخص  إیصالالتدریس ھو عملیة  إذن -
 استفسار معین ،وال أوعن تساؤل  لإلجابة أوالغموض عنھا  إزالةتبسیطھا وھذا من اجل 

 .معلم ،المتعلم ، المادة الدراسیةھي ال أساسیةتتحقق ھذه العملیة اال بوجود عناصر  إنیمكن 

        

 :الكفاءة -2

التطرق إلى تعریف ھذا  االكفاءات، حاولنبما إن التعلیم أصبح الیوم وفق مقاربة -  
 .اصطالحاالمصطلح أوال لغویا ثم 

 :اللغويالمفھوم  -أ

 .والكفوء على وزن فُْعِل َو َفُعوِل و المدرد الكفاءة النظیر وكذلك الكفء :الكفيء  -
 .لھ  ال نظیر إيال كفاء لھ  -
ھا ودینھا ونسبھا بومنھ الكفاءة في النكاح وھو ان یكون الزوج مساویا للمرأة في حس -

 .وبیتھا 
  3النظیر و المساوي :والكفء -
مساویا لشيء  الكفاءة مشتقة من الفعل كافا ومعناھا حالة یكون بھا الشيء :ومنھ  -

   . أخر 

                                                            
 . 23،24ط ،دار السعودیة للنشر و التوزیع ،ص.مالحظة التدریس ،د أدواتمحمد زباد حمدان ،  1
مي ، استراتیجیات في فن التدریس ،الشروق للنشر و یلن الدحسیعلى  وطھعبد الرحمان الھاشمي   2

  13،ص2008- األردن–،عمان 1طالتوزیع 
 . 107ص ،المرجع السابق ،ابن منظور  3
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 :االصطالحيالمفھوم -ب

 :للكفاءة عدة معان نالحظھا من خالل التعاریف التالیة  -
الكفاءة مجموعة من المعارف والمعارف الفعلیة والمعارف السلوكیة التي  تسمح  -

 وظیفة أو نشاط بشكل مناسب وفعال  أودور ،  بأداء
یات ضعتصمیم عملي داخل عائلة ووالكفاءة نظام معارف تصوریة وأدائیة وفق  -

 . 1او نشاطات أدواتوحلھا من خالل  إشكالیةیمكن من التعرف على 
من خالل ھذه التعاریف یمكن ان نستنتج ان الكفاءة ھي مجموعة من القدرات  -

وحلھا من خالل نشاط تظھر  إشكالیةوالمعارف المنظمة التي تسمح بالتعرف على 
 . معرفة  المتمدرس في بناء تاداءافیھ 

 

 :السلوك لغة  -أ-3

 :ورد مصطلح السلوك في المعاجم على النحو األتي-

 إیاه، وَسلَك الَمَكاَن َیْسلُكْھ وسلوًكا ،وفیھ اسلكھ  یقال سلك طریقامصدر َسلَك :الُسلُوْك " -
  2"اتجاھھ ذھبھم اإلنسانسیرة 

 صف بھ  یت أوھو الخلق الذي یسیر علیھ   اإلنسانسلوك  أنھذا  يیعن-

 : السلوك اصطالحا  -ب    

قیاس كیفیة أداء العمل  إلىیستخدم لإلشارة "الدكتور فارق شوقي السلوك على أنھ یعرف 
،وكما أن رد الفعل المرضي ال یعني بالضرورة أن التعلم سوف یحدث ، فان أعلى انجاز 

تطویر السلوك في العمل فھناك عوامل عدیدة غیر البرامج  إلىبالبرنامج ال یؤدي دائما 
 في محیط العمل و التقییمات في ھذه الفئة قد تحتوي على  األداءالتدربي تؤثر على 

  مقارنة ما قبل وما بعد البرنامج 
  إشراف من رؤساء المشارك و مرؤسیة والمراقبین 
  إحصائیةمقارنات 
  متابعات على المدى الطویل"  

       .عني ان السلوك فطري وبعد ذلك یكتسب من خالل التعلیم ھذا ی-

                                                            
  3ص2006الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام ،اللجنة الوطنیة للمناھج جانفي  1
دار ) البشریة تطویر أداء المعلم عملیاتھ ،مداخلھ ، التنمیة ( فاروق شوقي البوھى ،التخطیط التعلیمي   2

 . 199م ص2001الحجار ، .ط.للطباعة و النشر و التوزیع  دقباء 



 المدخل                                                                 مفاھیم ومصطلحات عامة 

6 
 

  التربویة األھداف -4

الواسعة العریضة و القیم العظمى في النظام  األھداف إلىالتربویة تشیر  األھدافعبارة 
ما عبارة أاري ، ھو الم جدانيوالتعلم الثالث المعرفي و ال مجاالت التربوي و ھي تغطي

األھداف التعلیمیة فتدل على أنماط األداء النوعي التي یكتسبھا التالمیذ  من خالل طرق 
التعلیم المختلفة وإحدى العوامل الرئیسیة تحویل األھداف التربویة إلى أھداف تعلیمیة ،فھي 

شف عن مظاھر النمو العضوي و لألھداف التربویة ، الذي یك  اإلجرائيالتحدید السلوكي 
  1اثار الثقافة القائمة ،ومستوى طموح الفرد

 .ة وفق النظام التربوينالتربویة لھا عالقة متی األھداف إنیعني ھذا 

 

 :السلوكیة األھداف -5   

أداء یصبح المتعلم متمكنا من القیام بھا أو التعبیر عنھا نتیجة للنشاطات التي ھي 
العامة قریبة المدى تتعلق بتدریس مارسھا خالل الدرس ،وھي أكثر وضوحا من األھداف 

  2درس معین أو بتدریس وحدة دراسیة معینة

 العامة ، وھذا ما األھدافھو إن األھداف السلوكیة تختلف كثیر عن  تھما یمكن مالحظ -
 .سوف نتعرف علیھ من خالل بحثنا 

 

 التخطیط في التدریس  -6

ل السنة الدراسیة و قبل العودة الى البرنامج و ھالبدء بھ في مستینبغي  إن أھم ما
خطة دراسیة لتمكینھ من التحكم في الشروع في إلقاء الدروس على المعلم إن یقوم بإعداد 

 .القسم

فالتخطیط في التدریس یمكن المعلم من تحقیق أھدافھ المسطرة لكن یجب على "  
 :المعلم أن یأخذ بعین االعتبار المبادئ التالیة 

ھا المنھاج ولیس طیط ال بد أن ینطلق من أھداف و كفاءات التي ینص علیالتخ 
 . 1"، كما أنھ یجب أن یتنبأ إلى بلوغ كل األھداف المنتظرةیاتھ انطالقا من محتو

                                                            
،القاھرة  1طبة للنشر و التوزیع ،التربویة والفنیة ،مؤسسة طی خالد الزواوي ، التعلیم المعاصر قضایا   1
 .181ص2005مصر،–
ط عمان -دار اسامة للنشر و التوزیع ،د،معلم الصف و أصول التدریس الحدیث  ،عبد القادر مراد  2

 .18ص2005،االردن ،
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إن تحقیق أھداف المنھاج المعرفیة و البیداغوجیة یجب أن یرتكز على التخطیط المستقبلي  -
ي أن أھداف الدرس ال یمكن أن تتحقق بسھولة تامة إن المبني وفق استراتیجیة واضحة ، أ

لم یكن ھناك تخطیط و تحضیر مسبق للدرس ، حیث أن ھذا األخیر یسھل كثیرا في نجاح 
 .العملیة التعلیمیة و ربطھا باألھداف المسطرة 

 :و التخطیط في التدریس نوعان  -

  .ھناك تخطیط سنوي 

 .و ھناك التخطیط الیومي 

  :المحتوى -7

ھذا بما أن المحتوى لإذا لم یكن ھناك محتوى ، فمن المستحیل أن تتحقق األھداف  -
ألفكار و  ا"یعتبر عنصر من العناصر األساسیة في عملیة التدریس بحیث ھو 

عد و القوانین و النظریات و المبادئ و واالمفھومات و المصطلحات و الق
التصمیمات و القیم و االتجاھات و المھارات المتضمنة في أي كتاب مدرسي و تقدم 
للطالب في أعمار معینة و تنظیم محدد لیكتسبھا الطالب عن طریق السلوك 

ألھداف لالتعلم ، تحقیقا / التدریس الذي یمارسھ المعلمون ضمن عملیتي التعلیم 
 2. "وضع من أجلھا المحتوىالتي 

عملیة التدریس و تحقیق األھداف  األساسي فيیعني ھذا أن المحتوى یعتبر العنصر  -
 .الوقتفي نفس 

 
  :التعلیمیةالوحدة  -8

وھي مجموعة حصص مترابطة  كفاءة ختامیة،عنصر من  باكتسابوحدة تكون " -
فیما بینھا و منظمة في شكل نشاطات مبنیة حول المعارف المستھدفة تضمن التحكم 

 .3"في عنصر الكفاءة
ترتبط نھایة الوحدة التعلیمیة بتحقیق مجموعة من األھداف التي قد سطرھا المدرس  -

التي تلیھا ،  وھذا یساعده كثیرا لربط ھذه الوحدة بالوحدات الوحدة،خالل بدایتھ في 
 مثال عند استحضار فكرة أو تعریف معین 

                                                                                                                                                                                          
الوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي ، اللجنة الوطنیة  للمنھاج ،  الدیوان الوطني   1

 180ص  2004للمطبوعات المدرسیة الجزائر ، 
یة و الثانو اإلعدادیةحسن عبد الباري عصر ،االتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین  2

 .18،ص2000،مصرط -دللكتاب  اإلسكندریةمركز 
 210ص مرجع سابقالوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثالثة ابتدائي ،  3
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 :المنھاج -9

ووضوحھا ، سوف یجعلنا ھذا  األھدافمرتبط بمدى تدقیق الدراسي  المھج نجاح أنبما -
تعریفھ  إلىالتطرق  بالتأكید  

ھو كل نشاط او دراسة او خبر یكتسبھا او یقوم بھا التلمیذ تحت اشراف المدرسة و  -
.توجیھھا   

المدرسة خالل تحت مسؤولیة  فھو یشمل على العملیات التكوینیة التي یساھم فیھا التلمیذ  -
1فترة التعلیم  .  

إي إن المنھاج ھو تخطیط للعمل البیداغوجي ألنھ یختص بكل المؤثرات التي من شانھا  -
تعلیمیة  إثراء تجربة المتعلم خالل الفترة المعنیة اي انھ یساعد كثیرا في نجاح العملیة ال  

 

  :الموقف التعلیمي  - 10

 : ورد ھذا المصطلح معرفا  في المنھاج كاألتي            

المعلم ،المتعلم ،  ( یة التعلیمیةأطراف العملھو تلك العالقة التفاعلیة القائمة بین مختلف " -
ویتم ...) موضوع المعرفة وما یحیط بھ من مستلزمات إداریة تعلیمیة ،طرائق ، أنشطة 

 .2"التركیز على حسن أداء المتعلم وفق منھجیة محددة

أي كل من المعلم و المتعلم ،األنشطة ، و المعرفة وما یدور بینھم من تفاعل ھو موقف  -
تعلیمي ، الن كل واحد یؤثر یتأثر باآلخر في المسار العلمي ومن أجل اإلفادة واالستفادة 

 .عرفة و المعلومات ، أي أنھ موقف یخدم العلم ،وھذا ما یخلق تولید وتوسیع في مجال الم

 

  Domain  Cognitif: المجال المعرفي  -

 ضمن مجاالت الحیاة النفسیة یندرج ھذا المجال  -

ارات  ھیشمل األھداف التي تتناول تذكر المعلومات أو إدراكھا ،وتطویر القدرات و الم "-
  Bloomبلوم من اھتم بھذا المجال ھو  وأكثرالذھنیة ،

                                                            
 . 210سابق ص عابتدائي، مرجة المرافقة لمنھاج السنة الثانیة الوثیق  1
 .211المرجع نفسھ ص 2
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في ھذا المجال الى تزوید المتعلم بالمعارف و الخبرات و المعلومات  األھدافتسعى  -
 كالتذكر ،و الفھم و التحلیل و االستنتاج 

كیة التي حظیت باھتمام ولاألھداف السمن تصنیفات  األولیعتبر ھذا المجال الجزء -
 .1"الباحثین و المختصین

 Affective Domain: المجال العاطفي أو الوجداني -

 .ـ ھو ثاني مجال في تصنیف األھداف یختلف عن الجانب السابق 

و قیمھم و انفعاالتھم ، و یركز  اتجاھاتھمیھتم ھذا المجال بتطویر المشاعر لدى الطلبة و "ـ 
على اإلحساس و المشاعر و التغیرات  الداخلیة التي تطرأ على سلوك المتعلم و تؤدي إلى 

 2 "معیارا أو قیمة  تبینھ موقفا أو مبدأ أو 

ـ أي أن ھذا المجال یشمل األھداف التي تؤكد على نغمة المشاعر و المجال العاطفي بصفة 
 .عامة 

 Psychomotor Domain: س حركي المجال النف ـ

ى ھو ثالث مجال من مجاالت األھداف ، كذلك یختلف عن الجانبین السابقین ألنھ یعن"ـ 
 .المھارات  الحركیة  باألھداف و

ـ  یتعلق ھذا المجال بالسلوكات التي تتطلب عمل الجھاز العضلي بما یرافقھ من عملیات 
إلخ ) .....الحركة ( ، الرسم ) الكالم ( القراءة ، السلوكات مثل الجري ،  ھذه   عقلیة توجھ 

یعن أن ھذا  Simpsonمن أسھل تصنیفاتھا تصنیف سمبسون  و لدیھا عدة مستویات كذلك 
الحركیة و التأزر الحسي الحركي ، كاألشغال   المھارات  و المجال متعلق بالمھارات الیدویة

 3"…الموسیقیة  الیدویة و العزف على اآلالت

 

 

 

 

                                                            
  www.qassimedu.govsa.edu . :الموقع اإللكتروني 1 

 . 26حسین عبد الباري عصر ، مرجع سابق ص 2
 . 28 27حسین عبد الباري عصر مرجع سابق ص   3

http://www.qassimedu.govsa.edu/
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  :التقویم  

تخاذ ذا للتأكید من مدى تحقیق األھداف الوھ األھداف،بما أن للتقویم عالقة متینة مع  -
 .القرارات بشأن البرامج حاولنا التطرق إلى تعریف ھذه المفردة 

 أوبحیث یتم تحدید مستواه وفقا لمعاییر محددة  األداءالتقویم ھو إصدار الحكم على " -
األشیاء على  أوالخ ...قدراتھمللمفاضلة بینھم من حیث خصائص صفاتھم  أفرادعلى 

من حیث مناسبتھا او مالئمتھا  او صالحیتھا أو عدم صالحیتھا ،أو على 
 .الموضوعات من حیث األفكار االنجازات المعالجات 

 1 "قیمةوقرارات   أحكام إلىفالتقویم یعني قیاس منظم باإلضافة   -
إذن التقویم ھو قیاس مدى تحقق األھداف و الغایات التي تعمل علیھا من أجل  -

 .مغزىالوصول بأعمالنا إلى أفضل ذات جدوى و 

                                                            
ابراھیم محمد المحاسبة و عبد الحكیم على معیدات ،القیاس و التقویم الصفي ،دار جزیر للنشر و  1

   .22،23مص2009، عمان ،االردن 1التوزیع ط
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 :التربويمفھوم الھدف  :األولالمبحث 

یتعدد مفھوم الھدف التربوي و حتى ال یكون ھناك لبس ومن اجل إزالة الغموض و اإلبھام 
 : بعض المفاھیم منھا ما یلي إلىعن ھذه الكلمة حولنا التطرق 

     

                                                                                                                :لغة - أ

 : ھدف في معجم لسان العرب على النحو األتيوردت كلمة -

ي الحجر الزبیر و عمر و بن العاص اجتمعا ف أنروى شمر بإسناد لھ : األزھري :ھدف  -
و هللا لقد أھدفت لي یوم بدر و لكن استبقیتك لي وما یسرى أن لي مثلك  ماأ: فقال الزبیر 

 .ي منك  تبفر

 الدنو منك و االستقبال لك و االنتصاب  :األھداف -

 وأھدف لك السحاب و الشيء إذا انتصب و انشد  فھو ُمھدِف "أھدف لي " یقال  -

 . الدنو: و قال األھداف -

 المشرف من األرض و إلیھ یلجأ و یرى: الھدف  و: و قال بن شمیل و الفراء  -

 .انتصب : لك الشيء و استھدف  أھدفو  -

 . 1و ھدف إلى الشيء أسرع و أھدف لجأ -

 ". 2الدقة و تحدید اإلصابة: كلمة ھدف في القاموس العسكري ، تعني "و -

 "  . 3القصد ، المرمى ، الغرض الذي تسعى لتحقیقھ:الھدف لغة یعني " -

 .،أي بدایة تعقبھا نھایة  ةووصول، بدایھو انطالقا  إذندف فالھ -

     

 

 
                                                            

 . 50مرجع سابق ص  ابن منظور ،  1
 األمیر مطبعة التقویم وبیداغوجیة  باألھداف التدریس ، سریرو نور الدین  خالدي  محمد شارف  2

  11ص1955 معسكر 2و1ط معسكر
 http://www.startimes.com : الموقع االكتروني   3  

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/


 الفصل األول                                                                    األھداف التعلیمیة 
 

13 
 

 :الھدف اصطالحا  - ب

احثون في طرح تعاریف مختلفة ، قصد التعریف بكلمة ھدف حیث نجدھا تتنوع اختلف الب-
 . لنا من خالل بعض التعاریف في مفاھیمھا وھذا ما سوف یظھر 

 : االبراشى یعرف كاألتيفنجد محمد عطیة  -

 .شيء یكافح الفرد في سبیل تحقیقھ أو انجازه        Goolھدف " 

خلص للنوایا البیداخوجیة و نتائج سیرورة الھدف ھو الت: فیقول   C.Berziaا یخص مأما فی-
 1التعلیم 

ان الھدف یدل على نتیجة أي عمل طبیعي على  John Dewey: ویعتبر جون دیوي  -
مما ھو  واإلفادةفي موقف معین ، بطرق مختلفة مستوى الوعي ،و بعبارة أخرى ،انھ 

 .متوقع ، لتوجیھ المالحظة و التجربة 

الھدف عبارة تصف نتائج تعلیمیة تبین سلوك التلمیذ الذي نتوقع ان  إن  Granlndویرى  -
 2یتكون لدیھ او یظھر بعد حصول على خبرات تعلیمیة معینة 

من األفعال ،سواء أكان سلسلة  أوفعل  أليھائیة النتیجة الن: في علم النفس فالھدف ھو  إما -
 ل أم ال عالھدف مقصودا من الكائن الحي القائم بالف

الفسیولوجیة باعتبار فأن الھدف یرتبط بالحاجات    Ec Tolemenومن وجھة نظر   -
 .3مشبعا لھا

ھو التغیر المرغوب فیھ ،المتوقع حدوثھ في سلوك المتعلم الذي یمكن : الھدف اصطالحا  -
 . 4ھذا المتعلم بخبره تعلیمیة معینة محددةوقیاس و تقویمھ بعد مرور  مالحظتھ

و الجسدیة التي یمكن ویقصد بھ مجموعة  ردود الفعل او االستجابات العقلیة و االنفعالیة -
و الفھم ، تغیر في الموافق ،حدوث ھذا التغیر یعني  ، زیادة في المعرفةمالحظتھا و قیاسھا 

 . حدوث التعلم 

  

                                                            
 . 35ص1993ط، القاھرة ،مصر .،دار الفكر العربي د، التربیة و التعلیم  اإلبراشيیة طمحمد ع 1
 .11محمد شارف سریر و نور الدین خالدي ، مرجع سابق ص 2
  /http://slpemadd.files.wordqss.comالموقع االلكتروني  3 
  /http://www.startimes.comالموقع االلكتروني 4 

http://slpemadd.files.wordqss.com/
http://www.startimes.com/
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فھي عبارة عن قصد یتم التعبیر عنھ " الھدف من المنظور التربوي العام "اما فیما یخص -
بعبارة تصف غایة عامة یصل إلیھا التعلم بمعنى ما الذي سیكون علیھ المتعلم بعد أن 
یستكمل الحصول على خبرة أو مجموعة من الخبرات التعلیمیة بنجاح انھ وصف من 

لتعلمھ درسا ما  المكتسبات التي نرغب إن یكون المتعلم قادرا على بیانھا واإلفادة منھا نتیجة
  :  أو وحدة أو مقرر من أمثلة ذلك 

 

 .المشكالتأن ینمي الطالب مھارة حل  •
 .أن یتأھل الطالب لمواصلة التعلیم العالي  •
 .أن یكتسب الطالب مھارة التفكیر الناقد  •
 .1"أن یكتسب الطالب ثقة في نفسھ و في قدرتھ على اإلنجاز •

 

  :یخصـ أما فیما 

النتائج المطلوب تحقیقھا بالجھد الجماعي ، و ھي "فھي تعني  >=objectives:ـ األھداف
بھذا نتائج مطلوب تحقیقھا في المستقبل ، فإذا ما كانت النتائج مطلوب تحقیقھا في المستقبل 
البعید ، فھي أھداف إستراتیجیة و إذا كانت أھدافا مطلوب تحقیقھا في األجل القصیر فھي 

 .2"أھدافا تكتیكیة

 

الھدف یجعلنا نمیز إذا كانت خطتنا التي قمنا بھا : ـ من خالل ما تطرقنا إلیھ ، نستنتج بأن 
صحیحة أم تحتاج إلى تعدیل أو تصحیح ، وھذا من أجل الوصول إلى األساس ، فالھدف 
تربویا یحمل أھمیة خاصة ، فھو األساس في أي نشاط تربوي ، فھو إنطالقة مبدئیة لمعرفة 

صول إلى نھائیة موسعة بأفكار جدیدة و معرفة و فھم عمیق تخدم العملیة محددة ، و الو
 . التعلیمیة التعلمیة 

 

 

 

                                                            
عمان ، األردن ،  1ولیم عبید، إستراتیجیات التعلیم و التعلم ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ط 1

 . 49م ص  2009
 . 17ص  2002،ط، الطنوبي ، أساسیات تعلیم الكبار ، مكتبة بشأن المعرفة للطبع و النشر رمحمد عم 2
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 :مستویات األھداف التربویة :الثانيالمبحث 

و قد تم  ةعلماء التربی اھتمامو لمدة طویلة موضوع األھداف حیزا كبیرا من  أحتلـ لقد      
تطبیق العدید من الدراسات التي كانت ترمي في معظمھا إلى التأكد من أثر تحدید األھداف 

حیث یمیز التربویون بین األھداف التربویة و  األكادیمي،بمورة دقیقة على نتاج التالمیذ 
تصنیف األھداف التعلیمیة تبعا لدرجة العمومیة أو التحدید التي تتمتع بھا ھذه األھداف ، لكن 

على حسب الشخصین سوف نتطرق إلى ھذه المستویات مع  أختلفاألھداف إلى مستویات 
 . بعض 

. فبعضھم یستعمل األھداف العامة للتعبیر عن الغایات و المرامي و األھداف العامة" •
و ھناك من یستعمل األغراض  اإلجرائیة،للحدیث عن األھداف  الخاصة،و األھداف 

 . 1"و المرامي العامة ، مكان الغایات
ـ أي أن األھداف العامة تحتوي على الغایات و المرامي ، أما األھداف الخاصة تعبر عن 

 .األھداف اإلجرائیة ، ولكن ھناك من یستعمل األغراض بدال من األھداف 
 

رمتھ و ھنا یتم ما یتم تحقیقھ على مستوى النظام التربوي ب: و ھناك من یرى " •
باألھداف    التعلیمیة األساسیة ، و ذلك ألنھا تتطلب فترة زمنیة طویلة لتحقیقھا و  تسمیتھا

 .فرعیة     تتجمع مع بعضھا البعض لتشكل أھداف رئیسیة  كافیاتیتم ذلك بتحقیق 
 

ـ و قد یكون بعض ھذه األھداف على مستوى مرحلة دراسیة و حینھا تكون مثل ھذه األھداف 
اف تكون على مستوى صف دراسي أو فصل دراسي أو على فرعیة ، وبعض ھذه األھد

من األھداف التدریسیة  اقتربنا... مستوى حصة دراسیة و حینھا تسمى أھداف فرع فرعیة 
 . 2"أنھا تتعلق بسلوكات ال بد من تحقیقھا باعتبار

ـ نمیز من خالل ھذه المقولة أن األھداف التعلیمیة األساسیة ھي ما تتطلب وقت طویل ، و 
ھناك أھداف فرع فرعیة ، كما یوجد أیضا مستوى أخر ھو األھداف التدریسیة و التي 

 .بدورھا تشرح السلوكات البسیطة 

 :أخر یسمى ھذه المستویات كاألتي اتجاهو ھناك " •

و ھو ذات الدرجة المرتفعة من حیث التعمیم و الدرجة  :لألھدافالمستوى العام  -)أ
 .التخصیصالمنخفضة من حیث التحدید أو 

                                                            
 . 13ص ، یرو نور الدین خالدي ، مرجع سابقمحمد شارف سر 1
 . 49ص  ،،مرجع سابق  إبراھیم محمد المحاسنة و عبد الحكیم علي مھیدات 2
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ھذا یشیر ھذا المستوى إلى األھداف ذات الدرجة  :لألھدافالمستوى المتوسط  -)ب
  .التحدیدالمتوسطة من حیث التصمیم و 

حیث یشیر إلى األھداف ذات الدرجة المرتفعة من :  المستوى المحدد لألھداف -)ج
 .  "1التحدید و یطلق علیھا باألھداف األدائیة أو األھداف السلوكیة

 عام،على شكل ثالثة مستویات مختلفة مستوى  اتضحتیعني ھذا أن األھداف ھنا  ـ
 .المحددو مستوى  متوسط،مستوى 

: و ھناك من یرى أن ھذه المستویات ھي أربعة مستویات وھذا ما نجده في كتاب  •
األھداف  "طرائف التدریس العامة في عصر المعلومات حیث یذكرھا كاألتي 

التعلیمیة التربویة العامة ، الغایات التربویة ، األھداف العامة التربویة ، األھداف 
 .2 "اإلجرائیة و الساوكیة 

ـ من خالل ھذا یتضح لنا أن التسمیات تختلف لكن في المضامین الخاصة بكل مستوى 
لى التمییز بین نجد ما تتقارب و منھا ما یتطابق في المفھوم و ھذا ما سیجعلنا نتطرق إ

ھذه المستویات،و سوف نفصل في األمر بما أن التعاریف متطابقة فسوف نمیز بین 
 مستویین  إثنین من األھداف التربویة 

 یشمل الغابات و المرامي و األھداف العامة : مستوى عام  )1
 یشمل األھداف الخاصة و اإلجرائیة : مستوى خاص  )2

 المستوى العام : ـ أوال 

و سوف  العامة،ـ یتضمن ھذا المستوى كما ذكرنا سابقا الغایات و المرامي و األھداف 
 .ذكورا منتطرق إلى كل عنصر من ھذه العناصر حسب ما وجدناه 

 :الغایات-)أ

 : ـ سوف ندرجھا على حسب المفھوم الذي وجدناه من خالل بحثنا 

قیمي مشتق إشتقاقا  ھي عبارات تصف نتاجات حیاتیة متوقعة و مبنیة على مخطط" •
شعوریا من الفلسفة التربویة السائدة في المجتمع ، إنھا من أكثر العبارات الھدفیة 
عمومیة بعد األغراض التربویة ، على نحو یتم اإلعالن فیھا للناس عن القیم التي تؤمن 

                                                            
عمان األردن 1 ط والطباعة،النفس التربوي، دار المیسرة للنشر والتوزیع  م، علصالح محمد أبو حادو 1

 .252ص ،1988
اإلمارات  1طالعین  الجامعيق التدریس العامة في عصر المعلومات،  الكتاب ائالقال ، طرفخر الدین  2

 .                                                      417ص ، 2006، العربیة، 
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بھا بعض المجموعات من أجل برنامج تربوي معین ، و یمكن أن نستخلص من ھذه 
و األفكار السائدة في المجتمع ، و من األمثلة على تلك  االتجاھاتتربویة الغایات ال

 : الغایات التربویة في المنھج المدرسي ما یأتي 
 . االجتماعیةالمسؤولیة المدنیة أو المسؤولیة  •
 . 1"المشاركة الفاعلة في الحیاة الیومیة •

یمیة ، و بقطع النظر عن ـ تسعى المنظومة التربویة ، من خالل المناھج التعل
مجاالت المعارف و حقول المواد التي تتكفل بھا ، و بصفة متكاملة مع وخصوصیات 

 باالختیاراتالتركیبات األخرى للمنظومة إلى تحقیق إیصال و إدماج القیم المتعلقة 
، القیم  االجتماعیةالوطنیة ، كقیم الجمھوریة و الدیمقراطیة ، قیم الھویة ، القیم 

 .2و القیم العالمیة  تصادیةاالق

ما یمكن إستنتاجھ ھو أن الغایات بعیدة المدى ، یتم إعدادھا من طرف وزارات  =>
التربیة و مؤتمراتھا و اإلداریون التربویون و المعلمون كذلك ، أي أنھا تساھم دائما في 

 .یتعایش معھالمجتمع الذي إنتاج تنشئة سلیمة و إعداد مواطنا صالح یتماشى و فلسفة ذلك 

  :المرامي -)ب

تعتبر المرامي الجانب ( ـ ھناك من یوازیھا مع األھداف العامة التربویة في التصنیف ، 
التطبیقي لما حددتھ الغایات معبرة عن السیاسة الرسمیة للدولة و ھي أقل شمولیة من الغایات 

الغایات ، ألنھا تحدد ، و تمیل نسبیا إلى التحدید ، و تكون ذات مدى أقل مما ھو علیھ في 
 .مقاصد تنظیم معین كقطاع الصحة ، و اإلدارة العمومیة و قطاع التربیة 

ـ و تعتبر المرامي الجزء الظاھر للسیاسة التعلیمیة لمجتمع ما ، أو لنظام تربوي معین یعمل 
السائدة فیھ ، و ھي مرتبطة  االجتماعیةعلى القیم  اعتماداعلى ضبط توجھاتھ الكبرى 

 .  3یات و نموه و تطوره و بیئتھ و ظروف  معیشتھبحاج

ـ ھذا یعني المرامي تمثل أو تطبق ما جاءت بھ الغایات ، و ھي أقل شمولیة منھا ، تعمل على 
 : ضبط توجھات المجتمع الكبرى أعتمادا على ما جاءت بعض األمثلة عن المرامي منھا 

 .التلمیذ فھم العلوم و تطبیقاتھا المتعددة من جانب * 

 .تنمیة اإلبداع لدى المتعلم * 

                                                            
 . 414ص ، فخر الدین القال ، مرجع سابق  1
 . 6ص ،  2008 ،ابتدائي دوان الوطني للمطبوعات المدرسیة  مناھج السنة الثالثة 2
 . 15ص  ،محمد شارف سریر ، مرجع سابق 3
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 . السلیم من جانب التلمیذ ألوقات الفراغ  االستغالل* 

 .و البحث  االجتھادتنمیة روح * 

 . 1القدرة على التعبیر اللغوي اكتساب* 

ـ من ھنا یتضح أن المرامي عبارات ھدفیة تقع في منتصف الطریق بین الغایات و األھداف 
التعلیمیة ، و تتمثل في أنھا مجموعة أھداف لمادة دراسیة أو برنامج مدرسي معین ، تعمل 

 . على الجانب التطبقي أكثر 

 : األھداف العامة  -)ج

سعى كل مؤسسة تربویة إلى تحقیقھا بشكل ـ تنطلق العملیة التربویة في العادة من أھداف ت
كلي أو جزئي ، حیث أن ھذه األھداف توضع من طرف مختصین في المجال التربوي ، كما 
أنھا تختلف على حسب مكان تطبیقھا و الفترة التي تحتاج إلیھا أثناء التطبیق و نجد منھا 

احثین ، سوف نذكر األھداف العامة و ھي تختلف أیضا في مفھومھا على حسب بعض من الب
 .منھم البغض 

ھي التي ترتبط إرتباطا و تیقا بأعداد : ( نجد محسن على عملیة یعرفھا على أنھا  •
الفرد ، و تمثل مجموعة من المبادئ العامة التي تعبر عن طموحات و أمال المجتمع 

 .2) من العملیة التربویة ، و ھي تعمل كموجھات عامة للعمل التربوي 
وصف لمجموعة من السلوكات التي سیبرھن : ((یعرفھا ب  R.F.Magerكذلك نجد  •

 .المتعلم من خاللھا القیام بھا على قدرتھ 
أنھا عبارات على درجة متوسطة من حیث التصمیم و :  Lehan .Koi:ویرى  •

التحدید ، تصف السلوك أو األداء النھائي المتوقع صدوره عند المتعلم ، بعد تدریس 
مقرر دراسي معین ، تصنعھ السلطة المخول لھا صالحیة بناء مادة دراسیة أو 

المناھج ، و تألیف الكتب المدرسیة ، لذلك فھي تظھر على مستوى تنفیذ الفعل 
 . 3التربوي ، و تكون مرتبطة بوحدة دراسیة أو نشاط محدد

العام أو الغایة و السبب و النتیجة و بھذا یعتبر الھدف  االتجاهـ تتضمن األھداف العامة 
 .ھو الصورة الكلیة للعمل و الفكر و اإلحساس 

                                                            
 . 415فخر الدین القال مرجع سابق ص  1
المعاصرة في بناء المناھج ، شركة المؤسسة الحربیة  االتجاھاتمحسن عبد العلي و سعد مطر عبود ،  2

 . 211، ص 2012بیروت  –، لبنان  1للكتاب ط
 .16ص  ،مرجع سابق سریر،محمد شارف  3



 الفصل األول                                                                    األھداف التعلیمیة 
 

19 
 

ـ و یتضمن التعلیم الجید سلسلة متتابعة من األجزاء الصحیحة و التي تكون في مجموعھا 
ھدفا عاما ، و یعد تحدید الھدف العام من أكثر األمور صعوبة ألنھ یتطلب مجموعة من 

       ل من الموقف التعلیمي بعناصره الخیارات المناسبة لتحدید أي األھداف أكثر مالءمة ك
 ) .إلخ...الموقف ، العملیة التعلیمیة ، الدراسین( 

ـ تمثل األھداف العامة في المنھاج التربوي منطلقات أساسیة لمخطط المنھاج أو مصممھ أو 
مستخدمة بصورة عامة ، ولكن قد تكون األھداف التربویة العامة مستغرقة في التعمیم ، عند 

القرارات المناسبة ، خاصة على مستوى  اتخاذتكون المواجھات واضحة في  إذن ال
 .1القرارات التعلمیة في أبسط مستویاتھا 

یتم تحقیقھا في حصة واحدة ، وال في عدد قلیل من الحصص ، بل قد  فاألھداف التعلمیة ال-
العمل طوال العام تستغرق تنمیتھا وتثبیتھا السنة الدراسیة كلھا ، فعلي سبیل المثال یستمر 

 :، على التلمیذ أن  الدراسي من أجل تحقیق ھذه األھداف التعلمیة الواردة في المنھاج

 .یقرأ الكلمات الجیدة من غیر تردد  -           

 .لغویة وغیر لغویة لتحدید معاني الكلمات الجدیدة  نھیستخدم قرائ -           

 .یعبر عن مشاعره وتأثره وذكریاتھ  -           

 2.الخ  ...یصف وقعا من عدة جوانب  -           

فھنا یعني أن التلمیذ یكتسب مفاھیم ومعلومات األساسیة و المھارات العقلیة التي تسھم في  -
تكوین شخصیتھ وتساعده على التكیف الناجح مع بیئتھ أى أن الھدف العام ینطلق من 

 .ساسیات األ

األھداف العامة ھي أھداف شاملة واسعة النطاق عامة الصیاغة تتحقق عن طریق عملیة  -
تربویة عاملة مرتبطة بأھداف الدولة وخصائص المجتمع ، تشیر إلى تغیر كبیر في سلوك 

 3الطالب 

و األھداف العامة یعلن عنھا في بدایة وضع برنامج أو مقرر دراسي لیتمكن المدرسون   -
اإلطالع علیھا وقراءتھا في مقدمة الكتب أو المناھج المرسومة التى تصدر عن وزارة  من

 .التربیة ألنھم مسؤولون عن تطبیقھا 

                                                            
 .:  hasobrw.info /pages/Educourse  الموقع اإللكتروني 1
 . 10ص  2004،،المرافقة لمنھاج السنة الثالثة ثیقة الو 2

 . اإللكترونينفس الموقع   3
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 : وتتمیز األھداف العامة عن الغابات والمرامي في عوننا  -

 .أننا نعرف مانرید تحقیقھ بمقرر دراسي  -)1

  .نحدد المدى الزمني لتحقیقھ -)2

الھدف العام ھو الصورة الكلیة للعمل و الفكر و اإلحساس ، : ـ ما یمكن استنتاجھ ھو أن 
كذلك الھدف العام یستمر العمل بھ طوال العام ، أي یحتاج إلى فترة زمنیة طویلة لتحقیقھ ، 
بكل إختصار الھدف العام ھو الھدف الرئیسي للعملیة التعلیمیة یعمل المعلم على تحقیقھ 

 : التدریس للخروج بالكفاءة النھائیة  ، كمثال بسیط أخذناه من دلیل المعلم كاألتي  طوال مدة

في نھایة السنة األولى ینتج المتعلم شفویا و كتابیا في وضعیة تواصلیة نصا بسیطا  •
 .  1موظفا لرصیده اللغوي و مكتسباتھ في التعبیر و الصیغ و في أسلوب الحوار

فھذا ھدفا عام ال یمكن أن یتحقق في حصة واحدة ، و إنما یتطلب المسار الدراسي  =>
للسنة األولى كلھ حتى یتحقق ، فمن المستحیل أن تتحقق كل ھذه األھداف في حصة 

 .واحدة 

نجد أن ھذا الھدف العام تتفرع منھ مجموعة من األھداف الخاصة و التي بدورھا  =>
 .تتحقق في حصة معین

قق ھذا الھدف العام بشرط من الشروط أن یكون المعلم على داریة بھ لیرسم لھ یتح =>
 .خطط تمكنھ الخروج بھ في نھایة الخروج من السنة األولى ابتدائي 

 : المستوى الخاص : ـ ثانیا 

ـ یعتبر ھذا المستوى الثاني حسب التقسیم الذي اخترناه ، و من المالحظ أن المعیار المعتمد 
ھنا في التمیز بین مستویات األھداف ھو معیار زمني ، فكما قلت الفترة الزمنیة كلما ابتعدنا 
عن المستوى العام و ما یتضمنھ من أھداف ، و اقتربنا إلى المستوى الخاص ، و الذي بدوره 

األھداف الخاصة و األھداف اإلجرائیة ، و ھذا ما سوف : أیضا یشمل نوعین من األھداف 
نتحدث عنھ و نبسطھ حتى ال یختلط األمر ، و حتى نستطیع التمییز بین ھاذین المستویین و 

 : نفصل بینھما عندما نقرأ الئحة األھداف الموجودة في 

سبق على أن األھداف العامة ھي األھداف بما أننا تعرفنا في ما : األھداف الخاصة  -)أ
الرئیسیة التي تحتاج إلى أمد طویل ، فیجعلنا ھذا نبحث و نتصفح المفاھیم لنعرف ما الذي 

 : تعنیھ األھداف الخاصة ، وھذا سوف نتطرق إلیھ خالل ذكرنا لھذه المفاھیم 

                                                            
 . 10ص  ، دلیل المعلم للسنة األولى ابتدائي 1



 الفصل األول                                                                    األھداف التعلیمیة 
 

21 
 

 : فیقول Popham: ـ یعرفھا

ادرا على فظھ أو تفضیلھ أو اعتماده عند نھایة ـ ھي ما ینبغي أن یعرفھ التلمیذ أو یكون ق
تعلیم معین ، یتعلق بتغیر یرید المدرس إحداثھ لدى التلمیذ و الذي سیوصف بصفة سلوك 

 . 1یمكن قیاسھ

ـ ھي أھداف ترتبط بمقرر دراسي معین أو بوحدة تدریبیة و ھي أھداف قصیرة األمد تحدد 
من دراسة مقرر معین أو القیام بنشاط معین ، و بدقة و توضح ما ما یجب أن یتعلمھ المتعلم 

 .  2تكون صیاغتھا أكثر تحدیدا و تخصیصا من األھداف العامة

ـ یعني ھذا األھداف الخاصة تختلف عن األھداف العامة في خصوصیة الوقت الذي تطبق 
 .فیھ كل منھا ، فاألولى تحتاج إلى وقت أطول ، و الثانیة تنجز خالل الحصص الدراسیة 

 .تحدید المقاطع السردیة في النص الحواري ، تحدید نمط النص و استخراج  ":ـ أمثلة 

 . 3"تحدید نمط النص و استخراج خصائصھ

األھداف الخاصة عبارة عن جمل تصف سلوكات التالمیذ و التي ستظھر بعد نھایة  •
 الدرس ، یسھر المعلم على تحقیقھا مع تالمیذه تتمیز عن المستویات األخرى من

خالل الوقت المخصص لتطبیقھا ، و بالنظر إلى أنھا تحدد سلوك المتعلم بدقة ، فإنھا 
 .تعین مصممي المنھاج و منفذیھ على ربط القاعدة باألفعال 

 .األھداف الخاصة ھي على درجة عالیة من التحدید  •
 .تعتبر األھداف الخاصة نتیجة للتعلیم  •
تعلم و التعلیم ألنھا تعین المدرس كثیرا تساعد األھداف الخاصة على تحسین نوعیة ال •

 .خالل العملیة التعلیمیة 
تكتب األھداف الخاصة في المنھاج أو حتى في الوثیقة و دلیل المعلم لتبین مسار  •

 .المعلم خالل تعلیمھ 

  ):السلوكیة(األھداف اإلجرائیة  -)ب

ـ ال قت األھداف اإلجرائیة اھتمام العدید من الباحثین و المختصین في مجال التربیة و التعلیم 
، و في نمیز بینھا و بین األھداف األخرى لجئنا إلى التعاریف التالیة التي وردت في حقھا 

 : نجد من بینھا 

                                                            
 . 20ص  ،محمد شارف سریر ، مرجع سابق 1
 .  www.qassimedu. gov. sa/edu:الموقع اإللكتروني  2
 . 7ص  2006 ،منھاج السنة الثالثة من التعلیم الثانوي مارس 3
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سیة واحدة ، و األھداف السلوكیة لیست غایات للتربیة ، و لكنھا توقعات لكل حصة درا "ـ
ھي ترجمة لخصائص اإلنسان المتعلم في صورة أفعال سلوكیة یتعین ظھورھا في سلوك 

فھي قصیرة مدى التحقق ، زمنھا ...المتعلم بعد كل حصة مدرسة ، عقال و وجدانا و مھارة 
قصیر ، و تحققھا بمعنى حدوث تعلم ، أي حدوث تعدیل في سلوك التالمیذ على نحو لم یكن 

 .  1"صةقبل الح

ـ یعني ھذا أن األھداف السلوكیة مختصة بسلوك المتعلم ، تتحقق خالل فترة زمنیة قصیرة ، 
 .أي مرتبطة بنھایة الحصة الدراسیة 

: ـ نجد أیضا من یسمیھا بأسماء مختلفة و ھذا ما سوف نتطرق إلیھ من خالل تعریف 
على األھداف ذات الدرجة یشیر ھذا المستوى ": الدكتور محمد صالح أبوجاد و حیث یقول 

المرتفعة من التحدید ، و یطلق لألھداف األدائیة ، أو األھداف السلوكیة ، و تصف األداء 
أن یستخلص : الذي یترتب على المتعلم القیام بھ بعد المرور بخبرة تعلیمیة كمثال على ھذا 

 . 2"التصحر الطالب دورة النباتات الطبیعیة في مقاومة ظاھرة 

ل ھذا التعریف یتضح لنا األھداف األدائیة ھي نفسھا األداءالسلوكیة أو اإلجرائیة إن ـ من خال
صح القول ، فاألداء مرتبط بالسلوك في األصل ، ألنھ یترجم حالة الشخص من خالل ما 
یقوم بھ ، أبسط مثال على ذلك تفاعل التلمیذ مع المعلم خالل الدرس یعكس فھمھ لدرس و 

 . بھ لما شرح المعلم یبین مدى درجة إستعا

یعرف الھدف السلوكي بأنھ  ":ـ كما نجد محسن عبد العلي قد أورد تعریفا لھا حیث یقول 
نوع من الصیاغة اللغوي التي تصف سلوكا معینا ، یمكن مالحظتھ و قیاسھ ، و یتوقع أن 

 .3"یكون المتعلم قادرا على أدائھ في نھایة نشاط تعلیمي محدد 

بأنھا صیاغة دقیقة للتغیرات السلوكیة المتوقعة ، ": قد عرفھا في كتابھ   Bloom فحین نجد 
 .4"المرتبطة بمجال محتوى محدد 

 .یأولنا ھذا إلى أن صیاغة األھداف السلوكیة تكون دقیقة و مرتبطة بالمجال التعلیمي  =>

الھدف السلوكي مقصد یعبر عنھ : قد تطرق إلى تعریفھا كاألتي   Magerنجد أیضا  •
بارات تصف تغیرا مقترحا نرید أن نحدثھ في التلمیذ ، و ھو عبارة تصف ما بع

                                                            
 . 33ص  ،حسین عبد الباري عصر ، مرجع سابق 1
 . 252ص  ،جادو ، مرجع سابقصالح أبو  2
 . 150ص  ،حسن عبد العلي ، مرجع سابق 3
 . 21ص ،محمد شارف سریر ، مرجع سابق  4
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سیكون علیھ المتعلم عندما ینھي بنجاح خبرة تعلیمیة ،كما أنھ وصف لنمط من 
 .السلوك أو األداء یؤمل أن یكون المتعلم قادرا على إظھاره 

التغیرات في السلوك األھداف السلوكیة في أنواع ": ذكر بأن ) 1982(ـ فحین أن تایلور 
 . 1"الذي تسعى مؤسسة تربویة كالمدرسة إلى إحداثھا في سلوك التالمیذ

ـ في ضوء التعریفات السابقة لألھداف السلوكیة یمكن تعریف الھدف السلوكي بأنھ عبارة 
مصاغة بشكل دقیق و واضح لتصف التغیر المتوقع حدوثھ في سلوك المتعلم بعد مروره 
بخبرة تعلیمیة جدیدة مع إمكانیة مالحظتھ و قیاسیھ ، في نفس الوقت تعتبر األھداف السلوكیة 

ف اإلجرائیة و األھداف األدائیة فھي تصب في نفس المغزى و لھا نفس ھي نفسھا األھدا
یستعمل لفظھ سلوكي عند التعریف ، لكن ھناك من یستعمل لفظھ إجرائي ، و ھناك من 

 .الصیاغة 

 .العامة و الخاصةـ و یعتبر األھداف السلوكیة أكثر تحدیدا و تخصیصا من األھداف التربویة 

سوف نعتمد على أمثلة توضح كل ھذه المفاھیم و تجمع بین ما قالھ  ـ و اتبسیط المفھوم أكثر
 .المختصین 

 : أمثلة األھداف اإلجرائیة  -)1
 : ـ أن یكون التلمیذ قادرا على 

 .أدوات تقنیة بسیطة  استعمال" •
 .تفكیك و تركیب أداة تقنیة بسیطة  •
 .بعض المصطلحات العلمیة و نتائج تفسیریة لنشاطاتھ التعلمیة  استرجاعالحفظ و  •
 . 2"تصحیح و إعادة تنظیم المعلومات •

ـ من خالل األمثلة یظھر لنا بأن األھداف السلوكیة ھنا واضحة و غیر مبھجة ، متعلقة بمجال 
طحین التدریب أو التعلیم فمثال المصطلحین األولین متعلقین مجال التكنولوجیا ، أما المص

األخیرین فھما یتعلقان بالمجال المعرفي لدى المتعلم ، مرتبطة بمستوى األداء السلوكي فمثال 
ھنا أستعمال أداة یختص ھذا األستعمال بالتلمیذ ، كما أن ھذه السلوكات كلھا قابلة للمالحظة 
و القیاس عندما تتحقق في نھایة الدرس ، وبھا یستطیع المدرس معرفة مدى تحكمھ في 

یصال المعرفة للتالمیذ ، كذلك عن طریقھا یصحح مساره إن كان یحتاج إلى ذلك ، و یدعمھ إ
 .عن طریق التخطیط و التحضیر المسبق 

                                                            
 . http://slpemad.files.Wordpress.com: الموقع اإللكتروني  1
 . 75 -74ص  ،ابتدائيمناھج السنة أولى  2
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 :معادلة الھدف اإلجرائى السلوكي -)2

 : تتكون عبارة الھدف اإلجرائي من خمسة مكونات یمكن توضیحھا على نحو التالي 

 .الحد األدنى من األداء + ح من المادة مصطل+ التلمیذ + فعل سلوكي + أن "

یقصد بالفعل السلوكي فعل مضارع یصف النشاط المتوقع حدوثھ من المتعلم نتیجة  =>
 .لمروره بخبرة تعلیمیة أو تفاعلیة مع موقف تعلیمي معین 

 .1"كما یقصد بالحد األدنى من األداء حتى ینبغي أن یصل إلیھ التلمیذ المتوسط =>

ـ لكن إذا رجعنا إلى النظریة السلوكیة فنجد للھدف أربعة أبعاد قد ذكرت على شكل الحروف 
 .D C B A: األتیة 

Audience –(A : و یقصد بذلك الحضور المستھدف ، و ھو في مثالنا ھتا ھو الطالب
 .المتعلم 

Behavion-(B :قة و یقصد بذلك فعل سلوكي یقوم بھ الطالب ، وھو ھنا أن یجیب بطری
 .صحیحة 

Condition-(C : و یقصد بذلك شرط معین. 

Degree-(D :2و یقد بھا درجة األداء . 

و لكن علینا أن ندرك أن تحلیل األھداف التربویة العامة ، لیست إجراءات میكانیكیة یسھل "ـ 
خصائص : عملھا ، بل ھي عملیة مھنیة فنیة تتطلب إستدعاء عوامل أوشروط أخرى مثل 

الطالب ، و متطالبة النھائیة و إھتماماتھ و البیئة اإلجتماعیة التعلیمیة ، من أجل تحدید 
 .3"كیة ، أو األغراض الخاصة ، التي یستحق التركیز علیھا أكثر من غیرھا األھداف السلو

ـ فمن ھنا نستنتج أن التلمیذ ھو المكون األساس في الھدف اإلجرائي و ھذا من خالل تحمیلھ 
 .و مدى تقدمھ في عملیة التعلیم 

األھداف اإلجرائیة تصاغ عادة من األھداف العامة و تكون أكثر وضوحا و قابلة  •
 .للمالحظة و القیاس 

                                                            
 .15ص  2009، عمان ، 1التوزیع ، طعفت مصطفى الطناوي بالتدریس الفعال ، دار المسیرة للنشر و  1
 . 50ص ن ،ولیم عبید ، مرجع سابق 2
محمد محمود الخوالدة ، أسس بناء المناھج التربویة و تصمیم الكتاب التعلیمي ، دار المسیرة للنشر و  3

 . 23ص  2006،عمان  1التوزیع ط
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المعلم الذي یمتلك القدرة على إشتقاق و رسم أھداف سلوكیة و یحققھا في درس من  •
 .دروسھ ھو المطور الحقیقي لشخصیات تالمذتھ في جوانبھا المختلفة 

 .األھداف اإلجرائیة أساس نجاح الدرس  •
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  :الثالثالمبحث 

  :األھداف اشتقاقمصادر ـ 

األھداف مصادر تشتق منھا ، و لكل مصدر تشتق منھ أھمیة و وزنھ الخاص ، حیث  -1
فلسفة المجتمع وحاجة ، فلسفة التربویة : تختلف و تتنوع ھذه المصادر و ھي كاألتي 

، طبیعة المتعلم و عملیة التعلم ، المتخصصون في المادة الدراسیة ، وسوف تناول 
 ، وھي كاألتي  فیما یلي ھذه المصادر مبسطة وواضحة

 : فلسفة المجتمع وحاجاتھ  -)أ

األھداف التربویة والتعلیمیة فلكل المجتمع  الشتقاقتعد الفلسفة المجتمع المصدر األول  "- 
معینة  بمواصفات واالتجاھاتمن المجتمعات فلسفة الخاصة بھ بما تتضمنھ من المبادئ 

 .  1"لتحقیق أھدافھ وحاجاتھ ، ونمط الحیاة فیھ ، وأسالیب التقنیة المستخدمة

لكل مجتمع المبادئ التي تقوم علیھا فلسفة وھذه تحدد األھداف التي یسعى المجتمع  "-
لبلوغھا ، عن طریق تربیة أفراده بأسلوب وطریقة معینة ، وعلى ذلك فھو یحتاج إلى أفراد 

لعمل علیى تحقیق أھدافھ والمجتمع یتوقع من التربیة أن تخلق أفراد ا لدیھم بموصفات معینة ل
و أسالیب التفكیر ما یجعلھم قادرین على تحقیق  واالتجاھاتمن المعلومات و المھارات 

 .أھدافھ 

و بالتالي فإن الدراسة التحلیلیة لفلسفة المجتمع و حاجاتھ و تركیبة من بیئات متعددة ، و . 
راد ، و نمط الحیاة فیھ ، و أسالیب التكنولوجیا المستخدمة ، و عدد ساعات العمل أف اتجاھات

 .  2"األھداف اشتقاق، و غیر ذلك تعتبر من مصادر 

األھداف ، وھذا من خالل  اشتقاقـ تعتبر فلسفة المجتمع و حاجاتھ من المصادر األكثر أھمیة 
الثغرات الموجودة ، من أجل  اكتشاف دراسة خططھ الدوریة و السنویة التي تساعد كثیرا في

 .بلوغ طریقة تربیة صحیحة وفق أسلوب معین 

 : فلسفة التربیة  -)ب

فأن التربیة في ھذا ) دیمقراطیا(ترتبط فلسفة التربیة بفلسفة المجتمع ، فإذا كان المجتمع  "ـ
الفرد و حریتھ ، و تقدیر شخصیتھ ، و  احترامالمجتمع تقوم على المبادئ الدیمقراطیة من 

إعطائھ الفرص المتكافئة في التعلیم و الحیاة ، ومن ثم فأھداف التربیة تشتق من ھذه المبادئ 
                                                            

، 1التطویر ، دار القاھرة للنشر ، طإبراھیم بن عبد العزیز الدعیلج ، المناھج األسس ، التنظیمات ،  1
 . 22-21م ، ص2007مصر ، القاھرة 

دار المسیرة للنشر و التوزیع و  تنظیماتھا،حلمي أحمد وكیل و محمد أمین المفتي أسس بناء المناھج و  2
 . 112م ، ص 2005، عمان ، األردن ، 1الطبع ، ط
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و المسؤولین في القطاعات  كما یشترك في وضعھا بعض القائمین بالعملیة التربویة
 . 1"األخرى

ھذه  اشتقاقو التالمیذ أنفسھم یشتركون في  اآلباء... تتسق عادة التربیة مع فلسفة المجتمع "ـ
 . 2"المبادئ

التربیة و فلسفتھا لھا عالقة وطیدة و صلة بفلسفة المجتمع و حاجاتھ ، فھنا  ـ یعني ھذا أن
الطفل تربیة سوف تقوم بالتأكید حول المبادئ السائدة في المجتمع ، حیث أن العائلة تحاول 
أن تسیره على القانون الموجودة في المجتمع ، فمن المستحیل أن یسیر ضد ماھو موجود في 

ن أھداف التربیة تشتق من ھذه المبادئ التي قام علیھا الطفل سواء في مجتمعھ  و بالتالي فإ
 . مجتمعھ أو في تربیة الخاصة 

 : طبیعة المتعلم و عملیة التعلم -)ج

األھداف ، حیث فیھ یتم التعرف  الكتشافـ تعتبر طبیعة المتعلم و عملیة التعلم مصدرا ثالثا 
یمھم و معطیاتھم العامة و الخاصة و ق احتیاجاتھمخصائص الطلبة من حیث ": على 

 .و فكریة و فلسفیة و صحیة  اجتماعیة

  .3"إلكترونیةـ مصادر المعرفة مصادر المعلومات بما فیھا من كتب و مراجع صحفیة و 

 

 واضعواألھداف ، لذا ینبغي أن یراعي  الشتقاقتعد دراسة طبیعة المتعلم مصدرا مھما  "ـ
اإلقبال على التعلم و كذلك  اھتماماتھالمنھج ما یحتاجھ المتعلم في ضوء حاجاتھ وصولھ و 

 . 4"كیفیة تعلم الفرد في ضوء نظریة التعلم المختلفة 

ـ لكي یتفاعل المتعلم و یتكیف بنجاح لما یدرسھ مع البیئة و المجتمع یحتاج لمعرفة ما ینبغي 
 .ق دافعیة لدیھ لإلقبال على التعلم أن یدرسھ في ضوء قدراتھ و میولھ لخل

ـ كذلك یجب مراعاة تعلیم الفرد على نظریات تعلم مختلفة ، وھذا لیجعل منھ ملما و قادرا 
علیھ النظریات و الطرق ، و  اختلفتمیة من جمیع النواحي مھما یعلى إستعاب العملیة التعل

 .في اإلقبال على التعلم  اھتمامھال یجعل من ھذه األخیر تأثر علیھ و على نجاحھ و 

                                                            
 . 22، ص السابقإبراھیم بن عبد العزیز الدعیلج ، المرجع  1
 . 112ص  ،السابق مرجعالحلمي أحمد وكیل و محمد أمین المفني ، 2

كاید إبراھیم عبد الحق ، تخطیط المنھاج وفق منھج التغرید والتعلم الذاتي ، دار الفكر للنشر والتوزیع  3
 . 70م ، ص  2009، األردن ، عمان ، 1ط
 . 22ص  ،، مرجع سابق لجإبراھیم بن عبد العزیز الدعی 4
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 .ـ فكل ھذا یجب على واضع المنھج مراعاتھ أثناء صیاغة ھذه األھداف التربویة 

 

 :الدراسیةفي المادة  المتخصصون -1-

 

المتخصصین في المواد الدراسیة المختلفة یمكنھم االقتراح والمشاركة في تحدید  إن"
 .1" اإلمراض التربویة ىودلك كل في مجال تخصصھ وصوال عل األمراض

وبأن أھداف  ,التربیة تتخذ من المواد الدراسیة وسائل لتحقیق أھدافھا أنذكرنا  أنسبق -
مع أھداف التربیة وبالتالي فان المتخصصین في المواد الدراسیة  تنسقالمواد الدراسیة یجب 

واذا ,بحیث تساھم في الوصول إلى األھداف التربویة  ،یمكنھم اقتراح أھداف المواد الدراسیة
 .غاب المتخصصون وبالتأكید تغیب معھم األھداف

واألمم الذي یفترض معھ إمكانیة تحقیق نتائج عملیة التدریس أي نمو المتعلمین فیما أتیح " -
 .2"لھم من فرص للممارسة 

 ن تدریس ھده المادة للتالمیذ ال یمك ،یعني ھذا إذا غاب المتخصصون في المادة الدراسیة 
أي ، اذ أخر تدریس ھده المادة للتالمیذال یستطیع أست ،إذا غاب أساتذة اإلعالم اآللي ،فمثال ,

 .أن حضور المتخصصین یحقق نتائج عملیة ناجحة في عملیة التدریس

 

 : أما المصادر األكثر تحدید لألھداف التربویة فھي -2-

 .المقرر الدراسيالمنھاج المدرسي أو " -1

 .المواد والمصادر التعلیمیة المختلفة -2

 .المراجع والدوریات والمجاالت العلمیة -3

 .تحلیل المھن-4

 

                                                            
 .22ص ،ابراھیم بن عبد العزیز الدعیلج مرجع سابق  1
مؤسسة حورس الدولیة ،صفاء محمود ابراھیم ،مھارات التفكیر في تعلم اللغة العربیة وتعلیمھا2

  164ص،م2011،اإلسكندریة. 2للنشر،ط
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 .1"لیل المواد والمحتویات التعلیمیةتح -5

 .المصادر األكثر تحدیثا في اشتقاق األھداف التربویة هتعتبر ھذ -

كالمنھاج و المواد التعلیمیة ھدا ما یجعلھا ألنھا تعتمد في األساس على المقررات الدراسیة 
وھدا ما یضمن نجاحھا على مستوى العملیة  ،أكثر وضوحا وتقیدا بالعملیة التعلیمیة

أي أن األھداف  ،ألن المعلم ھنا یكون مرتبطا ارتباطا وثیقا بالوزارة التربویة،التعلیمیة
 .تساعده كثیرا في توضیح عملیة وتبسیطھ أكثر

المصادر العامة التي ینبغي اعتمادھا لتحدید ) tayle )1963الف تایلر  وقد حدد ر -3
  األھداف التربویة بالمصادر التالیة

 .حقائق تتعلق بالطلبة"– أ 

ومھاراتھم ،واھتمامھم  ،وقدراتھم واستعدادھم  ،وتتضمن حقائق تتعلق بحاجاتھم  
 والخصائص النھائیة ومطالبھا في كل مرحلة عمریة ،

 : تتعلق بالمجتمع حقائق -ب

وتتضمن حقائق تتعلق بأنظمة المجتمع  والقوى المؤثرة والمسیطرة علیھ، والمستویات  
االقتصادیة ،االجتماعیة وثقافیة وما یسوده من عناصر ثقافیة مختلفة لھا تأثیرات مختلفة 

 .وكثیرة على الطلبة ، ومجمل تأثیر ھده العناصر االجتماعیة في تكییف الطلبة 

 :في المجتمع ةمعلومات تتعلق بطبیعة األعمال السائد -ج

ومطالب ھده األعمال وخصائصھا، ومالمحھا وتحدید األدوار الحالیة التي یمارسھا الطلبة  
في مجتمعھم واألدوار التي یطمحون إن یلعبوھا من خالل المھام التي یریدون التأھل للقیام 

 .2"بھا 

منھا ما ھو , ي من فراغ وإنما تشتق من مصادر مختلفة ھذا یبین لنا بأن األھداف ال تأت -
یربط األھداف بالمجتمع حتى تكون  قعام ومنھ ما ھو خاص وأكثر تحدیدا،وھذا االشتقا

 قة وطیدة بین التربیة والتعلیم ھناك عال

                                                            
 1999،عمان  1عدس عبد الرحمان وأخرون،علم النفس التربوي ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط1

 .218،ص
 .252ص  ،مرجع سابق،صالح محمد أبو جادو2
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   .أھمیة األھداف العملیة التعلیمیة: الرابعالمبحث 
أنساني،فالھدف الذي یؤمن اإلنسان بھ یخلق ان تحدید األھداف ضروري لممارسة أي نشاط 

 .الدافع ویوجھ الجھود ویساعد في  اختیار الوسائل المناسبة لتحقیقھ

, األھداف ، المستوى، أسالیب وطرق التدریس(تعد األھداف من أھم عناصر المنھج  -
قدر وتنقلھ الى التلمیذ ،بقصد تحقیق , فھي التي تجسد تحقیق المستوى المنشود) التقویم

وبما یحقق حصولھ على متطلبات , ممكن من التوازن بین الفرد والبیئة بما یحقق نموه
 .ومقومات الحیاة داخل مجتمعھ

 األھدافوضع  أنعلى تھیئة المستلزمات الضروریة للتدریس الناجح ،  األھدافتساعد  -
تألیف  إلىو التربویة یؤدي الى اختیار الخبرات و النشطات و تنظیمھا في مناھج مدرسیة 

و تدریب المعلمین  إعدادو المواد المختبریة و  األجھزةالكتب و بناء المختبرات و انتقاء 
 . 1على طرائق تدریسیة و وسائل تعلیمیة

المؤدي  يان وضوح الھدف یثیر السبل و یساعد على اختیار ما ھو انسب للموقف التعلیم -
، و شأن الھدف التربوي ھنا شأن من  الى نمو التالمیذ من طرق تدریسھ أوسائل معینة

نفاذ بصیرتھ لما یریده في  إذایھدف الى بناء بیت ألسرتھ وینصرف لتحضیر احتیاجاتھ 
 . األولیةمسكنھ سیساعده كثیرا في اختیار و تقدیر مواده 

 إنان تحدید النواتج المرغوب لعملیة التعلیم و التعلم وایالئھا العنایة و االھتمام من شأنھ  "-
انھا  إلى إضافةاالنطالق للعملیة التعلیمیة ومعرفة فعالیتھا، یوفر القاعدة التي تحدد نقطة

تجسد ممارسات التقویم الذاتي لدى المتعلم كونھا توجھ تعلمھ نحو ما ھو مطلوب 
منھ،كما أنھا تمكن المعلم من متابعة تحقق النواتج التعلیمیة المحددة تبعا لفلسفة النظام 

 .2"الذي یدرسھ للطلبة  التربوي أو تلك التي یحددھا تبعا للمنھاج

مام بالغ في وقتنا الحاضر من قبل المربین و وقد حضیت األھداف السلوكیة باھت
 ومیجر و TAYLORتایلور، " : المتخصصین بالمناھج وطرق التدریس والتقویم مثل

MAGER دوجرونا ن،GRONAND  إلى أھمیة األھداف ) تایلور(و غیرھم حیث یشیر
ھ إذا كان علینا أن نخطط برنامجا تربویا وأن نبدل جھودا لتحسین : السلوكیة بقولھ

فانھ من الضروري للغایة أن یكون لدینا بعض اإلدراك لألھداف التي نرید أن  ،باستمرار

                                                            
 .17ص ،عبد القادر مراد مرجع سابق 1
 .75ص ،وعبد الحكیم علي مھیدات مرجع سابق،إبراھیم محمد المحاسنة  2
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بحیث تصبح األھداف بمثابة المعاییر التي في ضوئھا تختار المواد وتنظم ،نصل إلیھا 
 .1"وتعد أسالیب التدریب و االختبارات واالمتحانات وغیرھا من أسالیب التقویم،محتویاتھا 

تحدید األھداف في نظر تایلور تنعقد علیھ اآلمال في تحقیق صورة المستقبل  ھذا یعني أن-
وبلوغ الغایات ،حیث أن وضوح ھذه  األھداف یحدد مسار العمل التربوي ونوعیتھ ، 
فتحدید مستوى التعلیم واختیار وسائلھ وتقویم نتائجھ، كل ھذا یكون تحت وضوح األھداف 

 .وإدراكھا 

األولى في أیة عملیة  ةالضروریوضع األھداف یشكل الخطوة  أن Ggneویري جانییھ  -
تعلیمیة ،ویعتبرھا الموجھ الرئیس للمعلم والمتعلم على سواء ،إذا یجب على كل منھما أن 

أن  لم أن یعرف ما الذي یرید من طالبھالعملیة ،فعلى المعیكون على بینة من أھداف ھذه 
،وأخیرا على المتعلم أن یعرف ما یعرف كیف سیسلكوه بعد التعلم  أنیتعلموا و علیھ كذلك 

 .2األداء الذي یترتب علیھ أن یقوم بھ بعد التعلم

التالیة للعملیة  اإلسھاماتفیما یشیر جرولنلند أن التحدید السلوكي لألھداف یحقق  -
  : التعلیمیة

 .تحقیقھ إلىدف لتوجیھ تدریسھ و توضیح لآلخرین ما یھ األسسیوفر للمعلم ) 1(

علم على انتقاء المحتوى التعلیمي، و طرق التدریس و یوفر أساسا سلیما یساعد الم) 2(
 .المناسبةالوسائل التعلیمیة 

 . المناسبة لتقویم تحصیل التالمیذ  األدواتاختبارات و  إلعدادیوفر أساسا سلیما ) 3(

ما خططتھ عملیة التعلیم على  مساعدة الطالب على تنظیم جھوده و نشاطاتھ نحو انجاز) 4(
 .أن یعرف تماما ما یتوقع منھ القیام بھ بموجب ھذه األھداف 

 .تساعد على اتخاذ القرارات المتصلة بالمنھج ")5(

 .یتمكن المتعلم من تقویم تحصیلھ أو أدائھ بنفسھ) 6(

 

 
                                                            

  r.t 6188043 http://www.startimes.comالموقع االلكتروني1 
 .20ص ،مرجع سابق,ادوجصالح محمد أبو 2
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أن  اإذالتعلیمي، المحددة تساعد على وضع معیار لمستوى مخرجات الوقف  األھداف) 7(
المستوى  إلىتحقیق ھذه األھداف تحقیق األھداف فحسب ال یكفي بل یجب أن یصل 

 .المطلوب

یغطیھا  إنتوجیھ القرارات التي تتخذ بشأن بناء المنھج مثل المجاالت التي یجب ) 8(
المنھج ، و أي من ھذه المجاالت یجب التركیز علیھا ، و ما ھو المحتوى الذي یجب 

ي الخیارات التعلیمیة التي یجب ان یتضمنھا المنھج ، و كذلك یمكن عن ، و ما ھ هاختیار
 .1"ندرسھ و كیف ندرسھ  أنوضح المحكات لما یجب  األھدافطریق 

بین الحین  إلیھااألھداف ال ینبغي أن تغیب عن نمط المدرس،فھو یرجع  أنھذا یعني  -
 .كثیراواألخر ویدرسھا التصحیح مساره التعلیمي،كذلك تخدم المنھج 

النتیجة المتوخاة،وقد یقع  إلىیقطع المسار من الھدف الذي حدده  أنیستطیع المدرس )" 9(
 .في حاالت غیر متوقعة

 . التعلیم بواسطة األھداف طریقة لتنظیم التعلیم وتخطیطھ،وانجازه وتقییمھ إن) 10(

ومدخل النظم،ال بد ال بد من التذكیر بأن كل تصمیم للدروس بطرائق التعلیم المبرمج ) 11(
 .أن تصاغ فیھ األھداف صوغا واضحا في عبارات سلوكیة قابلة للقیاس والتقییم

 إلى، وعلى التتابع و االستمراریة من سنة  أھدافسلوكیة على تحقیق  أھدافتؤكد ) 12(
 .إلى أخرى، و من وحدة  أخرى

 األھدافا المدرس و التي یحددھ األھدافالسلوكیة على التوافق بین  األھدافتؤكد ) 13(
 .التي تحددھا المدرسة 

السلوكیة المدرس على االھتمام بالمھارات، و المفاھیم التي ركز علیھا  األھدافتجبر ) 14(
 .  2"الدرس إثناء

دون غموض یلعب دورا كبیرا في  األھدافتحدید  إن إلیھیتضح لنا من خالل ما تطرقنا  -
عناصر الموقف التعلیمي من محتوى ،و  اختیارعلم عملیة التخطیط للتدریس، حیث یتیح للم

 .و وسائل تعلیمیة ، و أسالیب تقویم مناسبة أنشطةو  طرق تدریس ،
                                                            

 . 20ص،بن عبد العزیز الدعیلج مرجع سابق  إبراھیم 1
 .409-408-407ص ،مرجع سابق, وآخرون  القال فخر الدین 2
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أن تحدید السلوك المرغوب یسھل على المعلم الوعي بالمستوى المتوفر قبل عملیة  كما -
التعلم او الخبرة التعلیمیة ، كما انھ یوفر للموضوعیة و المالئمة للمحتوى التعلیمي 

تجسد ممارسات التقویم الذاتي  األھدافبالنسبة للمتعلمین ، كذلك لما یراد تحقیقھ ) المنھاج(
 األھدافكونھا توجھ  تعلمھ نحو ما ھو مطلوب منھ ، اي یعني كل ھذا ان  الذي لدى المتعلم

 إلیھاالسلوكیة ھي الموجھ و المرشد لكل المعلم و المتعلم بالنسبة للنقاط المرغوب الوصول 
 خالل المواقف التعلیمیة المتنوعة
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 ).السلوكیة( اإلجرائیة األھداف صیاغة معاییر: المبحث األول -
اإلجرائیة في تحسین توجیھ العملیة التربویة ، وتوضح  ة الدقیقة لألھداف غیاتسھم الص -

سعون لتحقیقھا ، وأسالیب لذي یسلكونھ ونواتج التعلم التي یالطریق ا هللمعلم وتالمیذ
 .ناجحاووسائل التقویم التي تدلھم الى أي مدى كان ھدا التحقیق 

، أو معاییر معینة ، وقد ناقش عدد  محاكاتومما ال شك فیھ أن صیاغة األھداف تتطلب   -
من المھتمین بصیاغة األھداف السلوكیة معاییر األھداف الجیدة التي یمكن من خاللھا 

 :األھداف السلوكیة حیث یمكن تحدید ھذه المعاییر في ما یلي الحكم على جودة 
إذ أن أي غموض فیھ ینجم عنھ اختالف في تفسیره  ودقیق،أن یكون الھدف محدد " -1 -

 .وقیاسھوبالتالي عدم الدقة في تحقیقھ 
 ...)یتعرف على ، یمیز ، یحسب، یذكر (یبدأ كل ھدف بفعل سلوكي واضح مثل  نا-2 -
 ...)أن یعدد التالمیذ(ف سلوك التلمیذ ولیس سلوك المعلم مثل أن یوضح الھد -3 -
مثال  ونتائجھ،أي یمكن مالحظتھ في ذاتھ  والقیاس،ال للمالحظة أن یكون الھدف قاب -4 -

 ).أن یسمي التلمیذ ثالثة أنواع من الزوایا خالل دقیقة(
 .أن یحتوي كل ھدف على نتاج تعلیمي واحد  -5 -
وشاھد على أن المتعلم قد حقق ، الذي یقبل كدلیل السلوك النھائين یشیر الھدف الى أ -6 -

 .ھدف
 .اءالھدف تحدید الحد األدنى لألدأن یتضمن  -7 -
 .1"أن یناسب الھدف قدرات المتعلم  -8 -
ضرورة أن یكون الھدف "الى أساسیات المنھج التربوي في كتابھ  1971تایلوروقد أشار  -

 بعدا لفعل:ساسیین ھما یتضمن عبارة الھدف بعدین أھة وأن اغا بطریقة سلوكیة من جصم
 بالصیاغة السلوكیة والفعل السلوكي أن یصاغ الھدف، ویقصد بعد المحتوى و السلوكي

 .بحیث یعبر عن سلوك ظاھر یقوم بھ الطالب ، وبحیث یكمن مالحظتھ وقیاسھ 
فإن المحتوى ھنا یتمثل  أما بعد المحتوى فیتعلق بالمحتوى الذي سیتم فیھ الفعل السلوكي -

ویعد ھذا الشكل من صیاغة األھداف التربویة  العادیة،المتعلقة بالكسور  في المسائل
 2"األكثر شیوعا في المدارس في الوقت الحاضر 

ھذا یركز على بعدین أساسیین في صیاغة األھداف السلوكیة  في قولھ تایلر نالحظ أن  -
 .ى الذي یعتبر األكثر شیوعا في وقتنا الحالي ھما ، بعد الفعل السلوكي وبعد المحتو

فقد حدد كذلك عناصر أساسیة لصیاغة األھداف  P.PELPELبالب:"أما فیما یخص  -
 :وھي كاآلتي 

                                                            
،دار المناھج للنشر -منھج،أسلوب،وسیلة -ردینة عثمان یوسف وحذام عثمان یوسف،طرائق التدریس  1

 .27،ص1،2005،طاألردنوالتوزیع،عمان، 
إبراھیم شریف العبیدي وطھ حسین الدلیمي وآخرون،استراتیجیات حدیثة في التدریس دار الكتاب  2

 .107، ص 2006عمان ،األردن ،.1العالمي للنشر والتوزیع،ط
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 .المادیةتوضیح الظروف التي سیتم فیھا ھذا السلوك ونفصد ھنا الشروط الزمنیة وأیضا  -
توضیح المعاییر التي تسمح بقبول النتیجة ، أي تحدید مستوى النجاح ، أي سنقر ان  -

 1" الھدف قد تحقق أو لم یتحقق أو وضوح العبارات ودقتھا دون ارتكاب أي خطأ 
وفي والمكان ،ن اركز على عامل الزم PELPELبالب إذا تمعنا وقرأنا جیدا نالحظ أن -

العملیة التعلیمیة ، فال یمكن أن تكون ھناك أھداف إذا لم الحقیقة ھاذین العاملین ھما أساس 
 .نسطر لھا مكان وزمان 

أو  أساسیةركز على عناصر الذي بدوره  (Delanscheere) دوال نشھیر" أیضاوھناك  -
 .وھذا ما سوف نتطرق لھ  اإلجرائیةاألھداف لصیاغة  أساسیةر معاییر بدقة أكث

 .من سیقوم بالسلوك  -
 ؟) فعل( سینجزما السلوك الذي  -
 ؟) محتوى الفعل (ما ھي نتیجة السلوك  -
 وط سیتم السلوك ؟في أي شر -
 .مرضیةما ھي المعاییر التي ستحدد ما إذا كانت النتیجة  -

 .2:"أمثلة حسب تقنیة دوال نشھیر موضحة في الجدول 

في التربیة البدنیة  2مثال  في العلوم الطبیعیة 1مثال  اإلجرائيف عناصر الھد
 )الریاضة (

سنة الثالثة ثانوي تلمیذ ال لوك ؟ــــــــــــمن سیقوم بالس
 علوم الطبیعة والحیاه

 تلمیذ السنة التاسعة اساسي

 يمیر یحصي ما ھو السلوك الذي سینجز ؟
 كرة حدیدیة اعراض الداء السكري لوك ؟ـــــــــما ھي نتیجة الس

 استئصالانطالق من نتائج  ؟في أیة شروط سیتم السلوك
 البنكریاس لحیوان

 كلغ 4تزن 
 اربعة كیلوغرامات

 عاییر التي ستحددـما ھي الم
 ؟ما إذا كانت النتیجة مرضیة

على ان تكون أكثر من اربعة 
 اعراض

على أن تتجاوز الكرة ستھ 
 أمتار

 .3جدول یبسط تقنیة دوال نشھیر* 

في جمیع )  اإلجرائي( وبناءا على ما سبق یتبین لنا أن الصیاغة الجیدة للھدف السلوكي 
المواد الدراسیة بشكل عام یجب أن  تراعي ھذه المعاییر من أجل انجاح العملیة التعلیمیة 

 .وتوسیع نطاق العلم في جمیع المجاالت 

                                                            
 
 .42محمد شارف سریر ونور الدین خالدي ، المرجع السابق ص1
 .43محمد شارف سریر ، المرجع سابق ص ص 2
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أساسي صیاغة االھداف كذلك ما یمكن مالحظتھ ھو أن وجود فعل وشرط ومعاییر تعتبر 
 .االجرائیة 

 :المبحث الثاني  -
 : تصنیف االھداف التربویة -
كان وال یزال تصنیف االھداف التعلیمیة أحد المعینات التي قدمت الكثیر للمعلم في تحدید  -

االھداف التعلمیة ، وبما أن التصنیف یفترض فیھ توظیف المعطیات التعلمیة على نحو 
سلوكیة قابلة للمالحظة ، فھي إذن  نظام في التعلیم یفید افضل إذا صیغت في أفعال 

ایداریون ، مفتشون ، (القائمین بالتربیة والتكوین في مختلف مستویات النظام التربوي 
 ...).معلمون 

التعلیمیة في  باألھدافلقد تم على ھذا االساس طرح العدید من التصنیفات ذات العالقة "  -
،  نورمان جرونالند: ونجد من بین ھذه التصنیفات  مختلف مجاالتھا ومستویاتھا ،

 . بلومو كراثھول
وتعني الصنافة في مفھومھا العام سلسلة من العناصر المكونة للوائح الخاصة بمجال  -

ھة متدرجة لظواھر التعلم أو النمو ، یمكن ب،وھو ترتیب متدرج لعناصر متشاعلمي معین 
مالحظة في شكل مجموعة من السلوكات أو مجموعة من االفعال تبین عملیة النمو في 

وبذلك تكون خاصتي لمبدأ التطور والتدرج تبعا لمبدأ التعقید التصاعدي بمعنى مراحلھا 
بعرض االھداف أن ترتیب األھداف یكون من البسیط الى المعقد ، ویسمح ھذا النظام 

بكیفیة دقیقة وواضحة تبعا للمجاالت التي یرید الفعل التعلیمي تنمیتھا عند المتعلم ، وھي 
 .مجاالت ذات عالقة واضحة بجوانب الشخصیة 

 :ویتألف ھذا التقسیم التصنیفي من ثالثة مجاالت وھي  -
 Thecongriativedomai -                                 جال المعرفيـالم -
 The Effective domain-          اري الحركيالمجال  المھ -
 The psychomotordomain1 -     المجال الوجداني -
 .لبلوم ورفقائھ األھدافوسنتناول في ھذا تصنیف   -
 :التربویةلألھدافتصنیف بلوم ورفقائھ  -
میدان یعتبر ھذا التصنیف لألھداف التربویة من أكثر التصنیفات شھرة وانتشارا في  -

 .التربیة وعلم النفس 
رئیسیة ھي ) میادین(وتصنف االھداف التربویة وفق ھذا التصنیف في ثالثة مجاالت  -

 .المجال المعرفي ، المجال الوجداني ، المجال النفسحركي : كاآلتي 
حین اجتمع في الوالیة المتحدة مجموعة  1949التربویة الى عام  األھدافیرجع تصنیف  -

بنجامین بلوم رات التحصیلیة برئاسة االمھتمین باالختب النفسانیینمن 
                                                            

محمد بن یحي زكریا وعباس مسعود ، التدریس عن طریق المقاربة باألھداف والمقاربة بالكفاءات  1
 .10ص  2006،دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،) المشاریع وحل المشكالت(
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BenjaminBloom وأخذوا في وضع تصنیف شامل لألھداف التربویة استغرق عدة
 Achmanand، 1981(، وقد ذكر  العشرین عاماسنوات تزید على 

Glock،Schwatzand Tredman1957 ( أن الھدف من ھذا التصنیف ھو وضع
العملیة التربویة ، كذلك توضیح بعض  إلیھاقائمة شاملة بأنواع السلوك التي تھدف 

الخفیة التي كان تحتویھا عبارات األھداف التي صاغھا  أوالفروض والمسلمات الغامضة 
 .1التربویون في الماضي 

خالل توضیحنا لمستویات كل سوف نتطرق الى ھذه المجاالت ونفصل فیھا وھذا من  -
ھوم اكثر وتوضیح ھذه المستویات عن طریق امثلة توضیحیة فمجال من أجل تبسیط الم

 .تكون مرتبطة بموقف تعلیمي، ومدعمة كذلك بأمثلة واقعیة من التعلیم 
إن النواتج التعلیمیة المرغوب تحقیقھا ومھما كانت ال بد أن تتعلق بالنواحي العقلیة  -

باألھداف المعرفیة ، أو النواحي المھاریة والحركیة ، وحینھا تسمى  ،وحینھا تسمى
االنفعالیة أو  باألھدافاالنفعالیة ، وحینھا تسمى باألھداف النفسحركیة أو النواحي 

حیث یالحظ أن  األھدافالوجدانیة ، وتسمى كل ناحیة من ھذه النواحي مجاال من مجاالت 
وھذا یشیر الى تعدد / ھذه المجاالت تتضمن الجوانب التي تتشكل منھا شخصیة المتعلم 
والمطلوب في  األھدافطبیعة االھداف التعلیمیة تبعا لتعدد المجاالت التي تقع ضمنھا ھذه 

 العملیة التعلمیة ھو الموازنة بینا یرغب في تحقیقھ من اھداف ونواتج تعلیمیة ، حیث أن
الغالب في بیئتنا العربیة االھتمام بالجانب المعرفي على حساب الجوانب المھاریة 

ولذلك على المعلم ان یھتم وھو من الممارسات الخاطئة في ھذا المجال  والوجدانیة
للمحتوى التعلیمي  واألولویةالتي یصیغھا بما یضمن الموازنة  األھدافبالموازنة بین 
المجال الواحد یتسع لمستویات متعددة ألداء أو الناتج ان  إلى إضافةالذي یدرسھ، 

التعلمیة  األھدافون ویالمرغوب أو العملیات العقلیة ، وانطالقا من ذلك فقد صنف الترب
ع حدودا فاصلة بین ضضمن مجاالت كما قلنا سابقا ، مع االنتباه الى ان ھذا التصنیف ال ی

 2أخرىمن جھة  وبین المستویات ضمن كل مجال المجاالت من جھة
إذن رغم تعدد المجاالت واختالف مستویاتھا إال ان ھذا ال یجعلھا تنفصل عن بعضھا في  -

خدمة العملیة التعلیمیة فكلھا ینصب في اتجاه واحد ھو سیر العملیة التعلیمیة وفق منھج 
 .صحیح ومسار سھل خال من المعیقات والصعوبات 

وقبل الخوض في التصنیف ال بد من الوعي بجملة من االعتبارات التي تسھل وعي كل  -
 : وھذه االعتبارات على النحو التالي األھدافمن المعلم والمتعلم بكل ما یتعلق بتصنیف 

أن مجاالت األھداف الثالثة جاءت نتیجة حتمیة للطبیعة ومكونات شخصیة المتعلم التي " -
 .المجاالت  أوتتضمن ھذه الجوانب 

                                                            
،عمان، 1عالم ، التعلم أسسھ وتطبیقاتھ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ط رجاء محمود أبو  1

 .71م ص2010األردن 
 . 59،  58إبراھیم محمد محاسنھ، عبد الحكیم علي مھیدات ،المرجع السابق ص   2
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 .أن غایة التصنیف ھي التسھیل والتبسیط للمعلم من حیث توجیھ عملیة التعلیم والتعلم  -
 .التعلیمي في مجال معین أن ھناك تداخل بین المجاالت ومھمة المعلم ھو تحدید الناتج -
أن المجال الواحد من المجاالت الثالثة یتسع لعدة مستویات تتآزر بشكل ھرمي وأن فصل  -

ستویات عملیة معقدة وأن تحدید المستوى ینطلق من قدرة المعلم ووعیھ بمحتواه ھذه الم
 .التعلیمي

انطالقا من العالقة الھرمیة بین مستویات مجال ما فإن تحقیق كفایة تعلیمیة في مستوى  -
الحالي وھذا ھو تفسیر مفھوم  للناتج أوسابقة للكفایة الحالیة  أھدافیتطلب تحقیق 

 .1" الھرمیة
لما سبق ھناك تداخال بین المجاالت وبین مستویات المجال الواحد ، ھذا یعني أن تبعا  -

كذلك ھذه المستویات لھا غیة ، یھناك عالقة وطیدة بین العبارة السلوكیة واألسئلة الص
 .كثیرا في مجالھ التدریسي  تخدم المعلم أنھابحیث  أھمیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .60ص  المرجع نفسھإبراھیم محمد محاسنھ، عبدالحكیم علي مھیدات ، 1
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 :المبحث الثالث 

 .التربویة مجاالت األھداف  -
 

، حیث ذكرنا فیھ أنھ قد احتوى على  األھدافتصنیف  إلىلقد تطرقنا في السابق        -
ثالثة مجاالت وكل مجال جاء وقف عدة مستویات ، حیث نجد المجال المعرفي الذي 

نواتج التعلم العقلیة ، كما نجد كذلك المجال الوجداني والذي یشمل األھداف التي تؤكد 
وكل ما یتعلق بالنواحي الوجدانیة ،  واالنفعاالتیشمل األھداف التي تؤكد على المشاعر 

كما نجد مجاال ثالثا والذي یسمى بالمجال النفسحركي حیث یشمل األھداف تھتم بالمھارات 
 .والتآزر الحركي 

تصنیف بناء نظام كامل من التصنیف في المجالین المعرفي واستطاع واضعوا ال"  -
 .ركي كما كان مقررا ح والوجداني ولكنھم لم یكملوا المجال النفس

نیین اآلخرین الذین ال عالقة لھم بأصحاب التحقیق األصلیین اولقد حاول بعض النفس -
تصنیف وضع تصنیف لھذا المجال ومن التصنیفات التي ظھرت في ھذا المجال نجد 

وتصنیف  Kibler,Barker ،Miles) 1970(میلزو باركرو كیبلر=
 .1الیزابیتسمبسونوتصنیف  (Harrow1972)انیثاھاروا

یعني ھذا أن الباحثون قد اختلفوا في تصنیف األھداف التربویة وھذا ما سوف نتطرق الیھ  -
 .من خالل ذكر كل مجال على حدى والتطرق الى مستویاتھ كذلك 

ھو أول المجاالت في تصنیف بلوم یتمركز المجال المعرفي على :  المعرفيالمجال  -
وغیرھا والتي تمثل في ... التذكر والفھم والتطبیق: القدرات العقلیة الذھنیة من مثل 

مجموعھا عملیات عقلیة محضة ، وھو الجزء األول أو المجال األول من مشروع عمل 
والمھتمین بالتربیة والتعلیم بجامعة شیكاغو بالوالیات المتحدة  مجموعة الباحثین إلیھجلب 

بنیامین األمریكیة وفي ضمن عمل ھذه الجماعة ظھر أول تصنیف وھو مصنف 
 بالمجالواختص BlomStasconongوسمي باسمھ صنافة بلوم  1956B.Blomبلوم

 .العقلي المعرفي
 

المعرفیة او العقلیة تلك األھداف التي تعني بما یقوم بھ العقل من عملیات  باألھدافویقصد  -
متباینة في محتویاتھا ومتفاوتة في مستویاتھا  وتضم جمیع اشكال النشاط الفكري لدى 

 :االنسان وتتمثل العملیات العقلیة في المستویات التالیة 
 . مستوى التذكر والحفظ -

 
  االستیعابمستوى الفھم او . 
 توى التحلیلمس. 

                                                            
 .72رجاء محمود أبو عالم، مرجع سابق ص  1
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 مستوى التركیب. 
  1مستوى التقویم. 

وفیما یلي سوف نتطرق الى شرح المستویات التي یتضمنھا المجال المعرفي ، مع بیان  -
الجوانب التي یتضمنھا كل مستوى ، وبعض االفعال السلوكیة التي تستخدم  في صیاغة 

، االجرائیة في كل مستوى لألھدافاالھداف االجرائیة في ھذا المستوى، مع عرض أمثلة 
 :الذي سوف ننطلق منھ وھذا من أجل تبسیط ھذه المستویات من خالل المفھوم 

 .Knowledge:المعرفة مستوى -
ویتمثل ھذا المستوى أقل مستویات نواتج التعلم ) المعرفة والفھم(یشتمل النتاجات العقلیة  -

تبنى علیھ جمیع المستویات في المجال المعرفي ، ویشكل االساس الضروري والمھم الذي 
 .األخرى 

وتجب االشارة الى أنھ ال ینبغي أن یقتصر المعلم على مستوى المعرفة ویقف عنده ، ألن " -
أن المتعلم أصبح فاھما وقادرا على التطبیق والتحلیل  مجرد المعرفة ال یعني بالضرورة

ال یعرف معناھا او والتركیب والتقویم ،وكثیرا ما یعرف المتعلم معلومة معینة ولكنھ 
العالقات والعناصر المكونة لھا ، كذلك قد یحفظ المتعلم قاعدة معینة ال یعرف كیفیة 

 .2" تطبیقھا 
 .مستوى المعرفة یشمل معرف مصطلحات معینة ومبادئ عامة وطرق واجراءات  -
كما انھ یمثل أدنى مستوى وأقل تعقیدا حیث یعتمد على تذكیر واسترجاع المعلومات سواء  -

العملیات كانت ھذه المعلومات حقائق او مفاھیم او نظریات ، كما یتطلب مجموعة من 
 .ى استحضار المعلومات عند الحاجةاالنتباه، یھدف الى جعل المتعلم قادرا عل:العقلیة مثل 

وأھم  المستویات،بتصنیفھ بلوم ألنھ یعتبر ابسط  یقع ھذا المستوى في قاعدة الھرم الذي قام -
 .، ألن بھ یتم بناء المستویات األخرى التي تلیھ المستویات في نفس الوقت

 Comprehension:مستوى الفھم  -
 :مستوى الفھم او ما یسمى بمستوى االستیعاب ایضا  -
یوجزھا فھي یعني  أوالخاص ،  بأسلوبھویعني القدرة على استیعاب المادة وتقدیمھا " -

وتفسیر الكلمات  بأسلوب مختلفاستیعاب الحقائق واألسس والقدرة على كتابة التعریف 
 3"والرسوم والخرائط ، او الترجمة من لغة الى أخرى 

 

                                                            
 .21محمد بن یحي زكریا و عباس مسعود مرجع سابق ص  1
 

 21ناوي مرجع سابق صعفت مصطفى الط 2

، عمان، االردن، 1محسن علي عطیة ،الكافي في أسالیب اللغة العربیة،دار الشروق للنشر والتوزیع ط 3
 .73ص  2006
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معنى المعلومات التي سردھا وكذلك قدرتھ على ادراك  إدراكقدرة المتعلم على  إلىیشیر  -
 . واإلجراءاتتیجة وشرح الطرق العناصر والعالقات بین السبب والن

یعتبر الفھم مرحلة ارقى من مرحلة التذكر والحفظ ویعني الفھم یسمح للتلمیذ بادراك ما  -
یقال لھ ثم استخدامھ فیما لھ عالقة بھ ، والتعبیر عنھ بلغتھ الخاصة مع التنبؤ بالنتائج 

 .واآلثار
 .یعتبر الفھم ثاني درجة من درجات الھرم  -
 .تاج اشیاء معینة من أحداث ومواقف أو ظواھر یساعد على استن -

بالمعلومات اوال حتى یتمكن  اإللمامیجعل المتعلم یقارن بین شیئین لكن ھذا یحتاج الى  -
 .من فھمھا وإدراك العالقات بینھا 

  Application:مستوى التطبیق   -ج 

 .السابقین یندرج ھذا المستوى ضمن التطبیق والتمثیل اي استخدام المستویین  -
إن مستوى التطبیق ھو أعلى من مستوى الفھم والتذكر واكثر تعقیدا ویتطلب عملیات " -

عقلیة اكثر من الفھم ، وفیھ یتم االنتقال من مستوى النظري المجرد الى المستوى العملي 
فھو یعني تطبیقات الحقائق والمفاھیم والقوانین والنظریات والتصمیمات التي المحسوس ،

لطالب فحفضھا وفھمھا في مواقف تعلیمیة جدیدة سواء في داخل الصف أم خارج درسھا ا
المدرسة ، أي في الحیاة الیومیة ، من أمثال حل المسائل الریاضیة او المعادالت الكیمیائیة 

 " .أو عرض خطوات لكیفیة تطبیق طریقة معینة في موقف معین 
 .مات المكتسبة في حاالت مشخصةمعلویكون ھذا المستوى بمثابة استثمار التلمیذ لل -
 .أي أن التلمیذ في ھذه الحالة یطبق المعرفة التي فھمھا ویستخدمھا في مواقف جدیدة -
 .كذلك استخدام القوانین والنظریات العامة في مواقف محددة  -
 .القدرة على معایشة مواقف جدیدة وفق استخدام أفكار عامة ومبادئ سابقة  -
  Analyses:مستوى التحلیل -د -
 یمكن تسمیتھ كذلك بالتفكیك والتجزئة للمعرفة السابقة بحیث  -
یشیر الى قدرة المعلم على تحلیل المادة المتعلمة الى مكوناتھا الجزئیة وعناصرھا " -

 .بما یساعده على فھم تنظیمھا البنائي األولیة
إعادة تنظیمھ ، ویتضمن ذلك ادراك عناصر الموقف وتحلیل العالقات بینھا والقدرة على  -

 1"ثم القدرة على تحلیل الموقف إلى عناصر جزئیة بناءا على فھم التنظیم النھائي 
ھو عملیة تفكیك المعلومات أو الظواھر أو األحداث إلى عناصر ثانویة وتجزئتھا إلى " -

 .2"من أجل فھم بنائھا أبسط مكوناتھا 

                                                            
 .24ص عفت مصطفة الطناوي، مرجع سابق  1
 .63إبراھیم محمد المحاسنة ،مرجع سابق ص 2
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المستویات األقل منھ ألنھا تتطلب یمثل ھذا المستوى نواتج تعلیمیة أعلى بما ھي علیھ في  -
 .فھما وإدراكا أعمق لمستوى المعرفي والبنائي للمادة 

اعتبار التحلیل بشكل مبسط أنھ تجزئة الفكرة الواحدة الى عناصر وھذا من أجل فھم  یمكن -
 .العالقة الموجودة بین نظمھا 

أكثر تعقیدا من لتصنیف األھداف ألنھ  یكون التحلیل في الدرجة الرابعة من ھرم بلوم
المستویات األولى وھذا سببھ االفعال التي یحتویھا أو السلوكات التي یعمل من أجلھا 

 .كاالستفھام والتحلیل ، فتبقى أصعب من المراحل األولى 

 .ھذا المستوى یظھر قدرة عقلیة أعلى من الفھم ومن التطبیق 

 Synthèse: مستوى التركیب -ھـ

 :یشیر الى التركیب یعني الدمج بحیث 

قدرة المتعلم على ربط عناصر الموقف او أجزائھ معا لتكوین كل جدید لھ معنى وتؤكد  -
نواتج التعلم لھذا المستوى على االنتاج االبتكاري من خالل انتاج عالقات جدیدة بین 

صیاغة العناصر المتعلمة لتنظیم انماط عناصر الموقف او تكوینات مبتكرة او اعادة 
 1"ى جدیدة لھا معن

یعني كذلك القدرة على ربط عناصر أو أجزاء المعرفة لتكوین كل لھ معنى لم یكن موجود  -
 . 2من قبل

یتضمن ھذا المستوى انتاج اتصال خاص مع التخطیط لعملیة او تجربة وتجمع المعطیات  -
 ".من أجل صیاغة جدیدة ومتماسكة او نموذج لم یكن واضحا من قبل 

ابتكار اشكال جدیدة لعرض المعلومات أو لتصنیف المواقف فیھ یستطیع الشخص المتعلم  -
 .، وكتابة تقاریر ومواضیع مختلفة 

المتعلم الى تحسین  إلزامألنھ یعمل على  األخرى ھذا المستوى أرقى من المستویات -
مستواه أكثر ، أي أنھ ال یركز على األمور البسیطة المھملة وانما ما ھو اعقد منھا 

 .االنتاج واالبتكار في الموقف التعلیمي وأصعب للبحث أكثر و
 Evaluation:التقویم -و -
 :یعتبر أكثر النشاطات تعقیدا في المجا المعرفي ألنھ جاء في قمة الھرم  -
یعني القدرة على اصدار حكم على قیمة ما أو عمل أو موقف وما إلى ذلك طبقا لفكرة "  -

  3"معینة لتحقیق أغراض معینة 

                                                            
 .25، 24عفت مصطفة الطناوي، مرجع سابق ص  1
 .174خالد الزاوي ،، مرجع سابق ص  2
 122حلمي أحمد وكیل ،مرجع سابق ص  3
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ویعني ھذا المستوى الحكم التقویمي الذي یصدر لبیان صالحیة االشیاء ، كما أو نوعا "  -
في ضوء معاییر محددة ، وإن المتعلم عندما یصل الى مستوى التقویم یعني أنھ أصبح 
قادرا على إھدار أحكام على وفق معاییر وإعطاء أراء بشأن صالحیة االشیاء ، وھذا 

مستوى في المستویات التفكیر االنساني ، لذا فإنھ یأتي في قمة  یعني أن ھذا المستوى أعلى
 .صنیف بلوم المرتب على اساس الصعوبة والتعقید تالھرم في 

التقویم یشیر الى قدرة التلمیذ على اصدار أحكام في ضوء معاییر محددة وصحیحة عن  -
أي لكل ما  الموضوع ، كذلك ھو عملیة نقدیة لألفكار والوسائل والنظریات واألعمال

 .یتعلمھ وما یتناولھ بالدراسة 
تمثل النتائج التعلیمیة في ھذا المستوى أعلى درجة في التنظیم الھیكلي المعرفي ، باعتباره  -

في تلك العملیات أو احداھا سیكون الحكم خاطئا یتضمن كل العملیات السابقة وأي خلل 
 .الى تحكمھ ومعرفتھ بالمعاییر التي في ضوئھا یصدر حكمھ  باإلضافة

في صیاغة الھدف وفي ما یلي جدول یبین ھذه المستویات واألفعال السلوكیة المستخدمة  -
 . 1في كل مستوى وكذلك أمثلة لكل مستوى في مجال التخصص

 
 امثلة توضیحیة في مجال التخصص االفعال المستخدمة المستوى

 التذكر )1
یحدد ، یسمي، یذكر ، 

 یعرف ،یعدد

الخلفاء  أسماءأن یذكر التلمیذ  -
 بالترتیب األربعةالراشدین 

 الطبیعیة في الوطن العربي -
 أن یعرف التلمیذ مفھوم الجیل  -
أن یسمي ثالثة من شعراء العصر  -

 الجاھلي

 الفھم )2
یشرح، یفسر ، یترجم ،  -

یلخص ، یعلل ، یمیز، 
 الخاص بأسلوبھیعرض 

أن یقارن بین السھل الساحلي الشرقي  -
 اإلماراتوالغربي في دول 

أن یستنتج الطالب العوامل المؤثرة في  -
 سرعة التفاعل الكیمیائي

 أن یفسر الطالب انكسار الضوء-

التطبیق  )3
Application 

،یحسب ، یستخرج، یحلل -
یطبق، یوزع، یبین ، یكتشف 
، یغیر ، یعدل ، ینتج ، یتنبأ، 

 ینظم

التلمیذ الحمض من بین مجموعة أن یمیز  -
 .السوائل

أن یستخرج الطالب الفاعل من جملة  -
 .مفیدة

أن یعین الطالب االفعال الماضیة في  -

                                                            
عاطف محمد سعید ومحمد جاسم عبدهللا، الدراسات االجتماعیة لطرق التدریس واالستراتیجیات ،دار  1

 35ص 1،2007العربي،القاھرة ،طالفكر 
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 .نص معین

التحلیل  )4
Analyses  

یحلل ، یجزئ، یقسم ،  -
یستنبط ، یفصل ، یربط 
،یوضح ، یعدد االسباب ، 

 یستنتج

أن یحلل التلمیذ قصیدة أي تمام في فتح  -
 .دراستھا  عموریة بعد

أن بفرق التلمیذ بین البحر الطویل والبحر  -
الوافر من خالل ابیات شعریة یعرضھا 

 علیھ المدرس

التركیب  )5
Synthèse  

یبتكر،یصمم یؤلف،یجمع، -
، یشرح،یولد،یربط بین ، 

یعید البناء،یصیغ، یعید 
 ..الكتابة،یرتب،یقترح

التلمیذ قصیدة موزونة فش ضوء  یؤلفأن -
 .دراستھ علم العروض

أن یبتكر الطالب طریقة لمعالجة الخطأ في  -
كتابة التاء بنوعیھا في ضوء دراستھ قواعد 

 .كتابة التاء
أن یبتكر الطالب طریقة لحفظ اوزان بحور  -

 .الشعر العربي

 التقویم )6

یقدر، ینقد ، یدعم ، 
، یكتشف ،یفسر ، سیوازن

یقیم ، یمیز ، یشرح، 
یقارن ،یربط بین ، 

 ...یبرھن

 أن ینتقد الطالب تعبیرا شفویا لزمیلھ -
أن یبدي الطالب رأیھ في شاعریة المتبني  -

 بعد دراستھ للقصیدة 
أن یبدي الطالب برأیھ في قصیدة ما سبق لھ  -

 .وأن درسھا 
 

   

عرفي وفق تصنیف بلوم متدرجا من مشكل توضیحي للترتیب الھرمي لمستویات المجال ال -
 السھل الى المعقد علما أن المستوى األضیق یتضمن ما تحتھ بمعنى أن الطالب عندما

التذكر والفھم والتحلیل یكون قادرا على التقویم فإن ذلك یعني أنھ أصبح قادرا على 
 .1والتركیب وھكذا

                                                            
 .81علي عطیة ،مرجع سابق ص نمحس 1

 
 التقویم

 التركیب    

 التحلیل       

 التطبیق        

 الفھم           

 لتذكر        ا       
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 :الوجدانيالمجال  -1
 

ھو ثاني مجال من مجاالت تصنیف األھداف التربویة بحیث یھتم ھذا المجال       -
 .واالنفعاالت وكذلك یھتم بتنمیة المیول واالتجاھات والقیم بالمشاعر واألحاسیس 

كذلك المجال الوجداني إذ ال قیمة مثلما ان المجال المعرفي مھم في حیاة الفرد "       -
للمعارف التي یمكن أن یمتلكھا الفرد من دون امتالكھ مجموعة من القیم واالتجاھات التي 

وأخالقیات المھنة التي یھتم بھا وعلى ھذا االساس فإن امتالك  تستلزمھا الحیاة االجتماعیة
إنما یتطلب األمر قیما  المعرفة بكفایة عالیة ال یعني نجاحا عالیا في أداء المھنة ،

واتجاھات ومعتقدات تستلزمھا المھنة التي یمتھنھا الفرد ، ومن ھنا مست الحاجة الى 
التربیة الوجدانیة وكمثال على حاجة الفرد للتربیة الوجدانیة فقد نجد موظفا او مدرسا 

الحیاة تخرج بتقدیر عال ، لكنھ ال یؤمن بأن االخالص في العمل یجب أن یكون أسلوبا في 
 .1"على أن المجال الوجداني یتكامل والمعرفة في احداث التنمیة الشاملة للفرد

رة على تكوین یتضمن ھذا المجال خمسة مستویات تبدأ بالوعي بقیم معینة وتنتھي بالقد     -
 .فلسفة ناضجة للحیاة

 
بلوم في تصنیف المجال المعرفي ، إذ وقد اعتمد كراثول األسلوب نفسھ الذي اعتمده      -

الھرم یبدأ بالسھل التسییر في قاعدة صنف األھداف السلوكیة فیھ في شكل ترتیب ھرمي 
 .وینتھي بالصعب المعقد في قمتھ

 
، تم وتندرج لتعكس استجابتھ لھذه المثیرات أي أنھا تبدأ بتقبل المتعلم للمثیرات المختلفة ،   -

باالتساق الداخلي ، مما تكوینھ لنظام قیمي یتصف المثیرات یلیھا إعطاء المتعلم قیمة لھذه 
 .بط سلوكھ وتوجیھھ إلى تكوین أسلوب ممیز لھ في الحیاة یسھم في ض

 
 

 Receiving :مستوى التقبل أو االستقبال - أ

 :كاآلتيوقد جاء ھذا المستوى معرفا 

 

                                                            
 .82محسن علي عطیة، مرجع سابق ص 1
 .38عاطف محمد سعید، مرجع سابق ص 2
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یمثل أدنى مستوى في المجال الوجداني ویشیر الى رغبة المتعلم في أن یھتم بقضیة خاصة " 
، أو بموضوع معین وتندرج نواتج التعلم في ھذا المستوى من مستوى الوعي بما یدور من 

 .2"إلى االھتمام من جانب التلمیذ والرغبة في االستقبالأحداث 

 

یر معین بحیث تتولد رغبة االھتمام بالظاھرة أو ویعني الحساسیة لظاھرة معینة أو مث" 
 .1"استقبال المثیر 

ویشیر الى حساسیة المتعلم المواقف والمثیرات واستعداده لالھتمام بھا ، ویظھر ذلك على " 
أو في اثناء شكل اھتمام یبدیھ المتعلم بما یدور داخل الفصل في اثناء اجراء االنشطة التعلیمیة 

 .شرح المعلم للدرس 

تدور حولھ في الفصل وعي المتعلم بوجود أشیاء معینة  وتختلف مستویات التقبل من مجرد
الى االھتمام االنتقائي من جانب المتعلم الذي یظھر في متابعة لما یدور واستماعھ لھ واھتمامھ 

 .2"بھ 

 . في مستوى التقبل المتعلم بیدي الرغبة في االنتباه على موضوع معین أو حادثة أو مشكلة

 .فیھا دور المتعلم یكون محدودا باالنتباه على المشاركة العالمیة أو الوجدانیة والرغبة 

 

 :یتضمن مستوى التقبل ثالثة أجزاء فرعیة  -
o الوعي أو االنتباه 
o الرغبة في االستقبال مثل االستماع الى آخر او آخرین 
o المضبوطاالختیاري أو  االنتباه. 

 
 : مستوى االستجابة - ب

 
 وھي ثاني مرتبة في الترتیب الھرمي  -
ویعني بالتفاعل بایجابیة مع الظاھرة أو المثیر بحثا عن الرضا واالرتیاح واالستماع ، " -

 3"ویتضمن ھذا المستوى قبول االستجابة والرغبة في االستجابة ، الرضا عن االستجابة
                                                            

 122حلمي احمد وكیل،مرجع سابق ص  1
 .26عفت مصطفى الطناوي ،مرجع سابق ص 2
 .123حلمي أحمد وكیل،المرجع نفسھ ص 3
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صر على اھتمام تفاعل المتعلم الواعي مع المواقف والمثیرات حتى ال یقت إلىیشیر " -
المتعلم بھذه المواقف والمثیرات فقط ، ولكنھ یتعدى ذلك الى المشاركة االیجابیة من جانب 

فیما یدور داخل الموقف التعلیمي ، والعمل في  واإلسھامالمتعلم في المناشط المختلفة ، 
ن جماعة واحترام نظامھا ، والمیل واالستماع بما یقوم بھ من أعمال وواجبات ، وتتضم

 1"المستویات العلیا لھذا المستوى األھداف المتعلقة بالمیول 
، وتتدرج من كونھا استجابة مفروضة أو التلمیذتتمثل االستجابة في المشاركة من جانب 

، وتعتبر الرغبة والمتعة والمیل من أھم ائیة أو تطوعیةقمطلوبة من التلمیذ إلى استجابة تل
 .تحبب في نفسیة التلمیذ التعلم أكثرالعناصر في ھذا المستوى ألنھا 

یجعل ھذا المستوى من التلمیذ یتحمل مسؤولیتھ ، ویبحث أكثر فأكثر ویتذوق أعمالھ ،  -
 .وأعمال غیره ، وھذا ما ینمي فیھ روح المطالعة واالستماع باألدب 

    Valuing:مستوى التقییم أو إعطاء قیمة -ت

 :عرفھ محسن علي عطیة كاآلتي  -
لمستوى إعطاء قیمة لألشیاء أو الظواھر أو األفكار ، أو أنماط السلوك ،  ویعني ھذا" -

وبھتم بالقیمة التي یعطیھا المتعلم لشيء ما ، أو ظاھرة ما أو سلوك ما ، وبتفاوت ھذا 
المستوى بین التقبل البسیط كالرغبة في إنشاء جمعیة الشعراء وبین التعھد وااللتزام في 

وصف نواتج التعلم في ھذا المستوى بأنھا تحمل خصائص مجال العمل الفعال ویمكن 
  2"االتجاھات والمعتقدات أو التقدیرات 

یشیر ھذا المستوى الى القیمة والتقدیر الذي یعطیھ التلمیذ لحدث أو نشاط معین ، وینعكس  -
 .ھذا المستوى في سلوك التلمیذ نحو ھذه القیمة من خالل اتجاه ایجابي نحوھا 

 .یمكن الكشف عن أوجھ التقدیر والتذوق لدى المتعلم  في ھذا المستوى -
 .قدر في نفس الوقت قیمة المواقف أوالمثیراتیجعل ھذا المستوى من التلمیذ یتذوق وی -
  Organisation:مستوى التنظیم  - ت
 :یأتي في رابع درجة من خالل التصنیف الھرمي لبلوم  -
القیم وحل التناقضات الموجودة ینصب االھتمام في ھذا المستوى على تجمیع عدد من " -

بینھا ، ثم بناء نظام قیمي داخلي ثابت متماسك للقیم ویتم ربط ھذه القیم ومقارنتھا 
وتجمیعھا وتشدد أنواع التعلم في ھذا المستوى على المقارنة والتركیب ، أي المقارنة بین 

علم في ھذا المجال القیم والوصول الى تركیب جدید ، أو یتناول ترتیب نظام القیم ، فالمت
یلتزم مجموعة من القیم ، ویظھرھا في سلوكھ أو یرتب نظاما قیمیا منسقا كوضعھ خطة 

 . "للمحافظة على اللغة العربیة

                                                            
 . 27سابق ص عفت مصطفى طناوي ،مرجع  1
 85محسن علي عطیة ،مرجع سابق ص  2
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یمكن القول ، یتطلب مستوى التنظیم أن یحدد التلمیذ مكانة كل قیمة في وجدانھ ، وعالقة  -
 .عا ألھمیتھا ھذه القیم ببعضھا البعض وأن ینظمھا تنظیما ھرمیا تب

وفي ھذا المستوى أیضا على كل فرد إدراك المسؤولیة في تحسین العالقات االنسانیة " -
 .1"الحاجات الیومیة وتفادي الوقوع في فجوات  إلشباعوكذلك وضع خطط 

وبھذا المستوى ایضا یستطیع التلمیذ أن یدافع على ما  یراه في صالح ویخدم مجتمعھ ،  -
 .بة والجیدة في المجتمع وھذا من االشیاء المستح

 Characterizations: التقییم أو الوسم بقیمة -ج

 :وجدنا تعریفھ كما یلي  -
یعني ھذا المستوى أن الشخص فیھ تصبح لھ شخصیة ممیزة ، ویقع االھتمام بتشكیل " -

صفات الذات عند الشخص متمیزا من غیره من األفراد إذ یتكون لدى الفرد نظام من القیم 
سلوكھ وفي ھذا المستوى تتفاعل المعتقدات واألفكار واالتجاھات متكاملة تتحكم في 

لتشكیل أسلوب الحیاة أو فلسفة الحیاة للفرد ، فإن ھذا المستوى یمثل أعلى مستویات 
 2"تیب الھرمي على وفق تصنیف كراثولالمجال الوجداني تعقیدا في التر

توى یتكون لدى الفرد نظام القیم یمثل أعلى مستوى في المجال الوجداني وفي ھذا المس -
یتحكم في سلوكھ لفترة طویلة كافیة ألن یطور نمط الحیاة التي یعیشھا ، حیث تندمج 

 .المعتقدات واألفكار و االتجاھات معا لتشكیل أسلوب حیاة لھذا الفرد 
 

 عن طریق ھذا المستوى یستطیع الفرد ضبط سلوكھ وتوجیھھا " -
 .الوجداني للمتعلم یشیر ھذا المستوى الى النضج  -
 .یساعد ھذا المستوى الفرد على اظھار الثقة في نفسھ وثقتھ باآلخرین  -
 3"یخلق روح التعاون بین األفراد  -
 .ینمي االعتماد على النفس ، في نفسیة كل فرد  -

 
 
 
 
 

                                                            
حسین محمد أبو ریاش و آخرون ، أصول استراتجیات التعلم و التعلیم دار الثقافة للنشر و التوزیع  1

 .148م ص2009عمان األردن ،1،ط
 . 86حسین علي عطیة المرجع نفسھ ص 2
 .186خالد زواوي ،مرجع سابق ص 3
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وفیما یلي جدول یبین ھذه المستویات الخمسة واألفعال المستخدمة في كل مستوى وأمثلة 
  1، وھذا من أجل تسھیل جمیع التعاریف التي تطرقنا الیھا من قبلتوضیحیة لھا 

 

 امثلة توضیحیة األفعال المستخدمة المستوى

االستقبال 1
Receiving 

یختار ، یصف ، یعطي، 
یحدد، یستعمل ، یھتم ، أن 

 ...یبدي الرغبة ، یسأل

أن ینتبھ الطالب على زمیل لھ  -
 یروي حادثة تحطم طائرة

بحضور ندوة أن یھتم الطالب  -
 .حول ظاھرة العنف في العالم

ان یبدي الطالب اھتماما  -
 .بحاجة العراقیین لبناء بلدھم 

االستجابة 2
Responding 

أن یستجیب ، یتذوق  -
،یتمتع ،یتحمل المسؤولیة 

 ، أن یتطوع ، یساعد، 

أن یساعد الطالب اآلخرین في  -
 انشاء جمعیة لرعایة المكفوفین

 المدرسةأن یطیع الطالب أنظمة  -
 

التقییم أو إعطاء 3
 Valuingقیمة 

یقیم،یقدر،یثمن،یجادل،ید -
عم ، یناقش ، یصف ، 

 ..یشرح ، یبرر

أن یشرح الطالب اثر بدر شاعر  -
 السیاب في تجدید الشعر العربي

أن یقدر الطالب دور نجیب  -
محفوظ في كتابة الروایة في 

 ....العصر الحدیث

التنظیم 4
Organisations  

یدافع ، ینظم ،  -
یلخص،یأمر، یوازن، 
یرسم خطة، یلتزم ، 

 ....یربط ، یبین 

أن یربط الطالب  بین سلوك  -
شخصیة معینة والقیم التي یدعو 

 .الیھا
ان یرسم الطالب خطة القامة ندوة  -

 .علمیة 

التقییم او الوسم 5
بقیمة 

Characterizati
ons by value 

یعدل ، یقرر ، یتعاون،  -
ینظم، یسلك ، یعتمد ، 
یحافظ ،یتحقق من ، یثق 

 .......، یعمل 

أن یثق الطالب بأن اللغة العربیة  -
أكثر دقة في التعبیر عن المعاني 

 من غیرھا 
أن یؤمن الطالب بور اللغة في  -

 .توحید ابناء األمة
 

 .سوف نتطرق الى ذكر ھذه المستویات على حسب تصنیف كراثول لھا 

                                                            
 .40عبدهللا المرجع سابق صعاطف محمد سعید ومحمد جاسم  1
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      Recevions              التقبل أو االستقبال -1
        Répondions            االستجابة -2
 Valuing              قیمة إعطاءالتقییم أو  -3
     Organisations           التنظیم -4
 Caractérisations     التقییم أو الوسم بقیمة -5

 

 

 

 1)كراثول)(العاطفي(یبین الترتیب الھرمي لمستویات المجال الوجداني  شكل(

من الجدیر ذكره قبل الخوض في مستویات ھذا المجال ھو صعوبة قیاس مدى تحقق ھذه  -
المتعلم ومشاعره واتجاھاتھ ومیولھ أمر یصعب المستویات وذلك ألن التعامل مع قیم 

تحدیده واثباتھ على خالف المجال المعرفي والمعماري اللذین یسھل قیاس مستویات التعلم 
 .فیھما 

 .أطولزیادة على ذلك فإن تحقیق مستویات ھذا المجال یتطلب وقتا  -
 :نرى من خالل ھذا الشكل أن  -
ة االنطالق ، فكالھما اعتمد في تصنیف تصنیف بلوم وكراثول یتشابھان من حیث نقط -

 .االھداف عل ھرم یبدأ بالسھل في قاعدة الھرم وینتھي بالصعب في قیمتھ 
 كان تصنیف بلوم یحتوي على ستة مستویات بینما تصنیف كراثول فقط خمس مستویات  -
 )المعرفة والفھم (تصنیف بلوم ألھداف اعتمد على االھداف والنتاجات العقلیة والقیم  -

 

                                                            
  85،ص2003االسكندریة 2محمود عبد الحلیم منسى ،التقویم التربوي ،دار المعرفة الجامعیة ،ط  1

 

 تمیز الذات  

 التنظیم         

 التقییم        

      االستجابة           

          االستقبال           

                 

 

ود
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بینما تصنیف كراثول في البعد الوجداني ركز على األبعاد الدالة على المشاعر  -
 .واالنفعاالت كاالھتمامات واالتجاھات 

البعد المعرفي والبعد الوجداني یكمالن بعضھما في عملیة تصنیف األھداف ، بحیث ال  -
 .یجوز الفصل بینھما 

یتعلق " مجال في ثالث مرتبة بحیثیأتي ھذا ال) :  النفسحركي(الحركي المھاري المجال) 3
ھذا المجال في أھدافھ بالمھارات الحركیة ، وواضح أن المھارات في ھذا المجال ال تعني 
المھارات العقلیة ، كالتحلیل والتقویم واالكتشاف وحل المشكالت ، بل المقصود بھا ھو 

كل ، وھي تمثل المھارات الحركیة ألطراف الجسم ، كحركة الیدین والقدمین او الجسم ك
 –التحدث -الكتابة(الكثیر من المعطیات الشائعة لغالبیة الموضوعات المتعلقة بحركة الجسم 

العلوم الطبیعیة، التربیة (التي یتطلبھا بعض االختصاصات من مثل ....) المھارات الحركیة 
ات التي ظھرت بالرغم من تعدد التطبیق....)الصناعیة ، التربیة البدنیة ، الفنون ، الموسیقى 

لھذا  E.Simpison 1972في المجال المھاري الحركي ، غیر أن تصنیف الیزابیت سیسون 
المجال یبقى ھو األكثر شیوعا بین المربیین وذلك لسھولة وامكانیة تطبیقھ في مختلف المواد 
الدراسیة وھو شبیھ بتصنیف بلوم أین یبدأ التصنیف من المستویات السھلة ویتدرج في 

 .بة لینتھي بأكثر المستویات تعقیدا الصعو

ویشمل ھذا المجال األھداف التي تشدد على المھارات الحركیة لجسم اإلنسان من دون العقلیة 
، أي اكثر الحركات التي تتطلب تآزرا متناسقا عقلیا وسمعیا  وبصریا مثل النشاطات األدائیة 

 .ة مستویات المختلفة ، وقد صنف سبسیون مستویات ھذا المجال في سبع

عل عكس لندساي الذي جاء تصنیفھ في ثالثة مستویات تتصاعد في درجة التلقائیة في 
 :االستجابات وھذه المستویات ھي 

 .مستوى التأقلم وتوجیھ االستجابات  -
 مستوى تحسین االستجابات -
 . 1مستوى التلقائیة -
 :للمجال النفس حري  Simpsonونیتصنیف سمبس -
ون لھذا المجال یلألھداف الحركیة حسب تصنیف الیزابیت سبسھناك سبعة مستویات  -

،وسوف نتطرق الى ھذه المستویات بالترتیب على حسب ما قامت بھ ھذه الباحثة في 
 .تصنیفھا تدرجیا 

 

 

                                                            
 http://www.gulfkids.comالموقع االلكتروني 1 

http://www.gulfkids.com/
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  Perception:اإلدراك  -1
حیث یتم فیھ تشغیل أعضاء الحس بعد إثارتھا بالمثیرات المحتملة "وھو أدنى مستوى ، 

على المثیرات ذات العالقة بالسلوك الحركي المرغوب فیھ ، كأن یحدد الطالب والتركیز 
 .1"المواد واألدوات الالزمة إلجراء تجربة مخبریة لتقطیر الماء

 Set: التھیؤ  -2
ویظھر المتعلم في ھذا المستوى استعدادا عقلیا وجسمیا وانفعالیا للبدء بالقیام بالسلوك 

یبدي استعداده للذھاب الى المختبر ألجراء التجربة  الحركي ، كأن یستجیب المتعلم أو
 .المخبریة 

 
 GuidedResponse: االستجابة الموجھة -3

إذ یتوقع في ھذا المستوى أن یكون المتعلم قادرا على أن یحاول القیام بالسلوك الحركي 
أتم المرغوب فیھ ، أو قادرا على تقلیده كأن یعید إجراء التجربة بعد أن یكون المعلم قد 

 .عرضھا 
 

 Mechanizmeآللیة ا -4
ویتوقع من المتعلم في ھذا المستوى أن یكون قادرا عل القیام بالمھارات الحركیة التي ال 
تتصف بالتعقید وكأن شیئ عادي بالنسبة لھ ، وذلك نتیجة لتكراره والقیام بھا ، كأن یقوم 

 .بتھیئة جھازعرض االفالم المدرسیة عندما یطلب منھ ذلك 
 

 ComplexOvertResponse: جابة العلنیة المعقدة اإلست -5
ویتوقع من المتعلم في ھذا المستوى أن یكون قادرا على انجاز الحركات المعقدة نسبیا 
بدرجة عالیة من الظبط والتحكم وبمستوى معین من الكفایة كأن یقوم المتعلم بعمل مجسم 

حركیة في ھذا المستوى تتمتع لعرض الوسائل التعلیمیة مثال ، وھذا یعني أن المھارة ال
 .بسرعة االنجاز ودقة األداء وبأقل الجھد والتكالیف 

 : التكیف -6
ویتوقع من المتعلم في ھذا المستوى أن یكون قادرا على اعادة تشكیل السلوك الحركي بما   -7

یتناسب مع االوضاع المستجدة أو مع المواقف التي تتطلب دقة أعلى كأن یعید التركیب 
 أو ینقح خریطة أدوات تجربة مخبریة لتشغیل حیزا في المخبر أو أن یھدب مجسما 

 Originality:األصالة  -8
توقع من المتعلم في ھذا المستوى أن یطور سلوكا حركیا یشیر الى أنھ وصل الى درجة وی

من االبداع كأن یطور وسیلة تعلیمیة من خدمات البیئة المحلیة أو أن یدخل تعدیال على 
  1جھاز یرفع من كفایتھ أو یطور لوحة فنیة فریدة

                                                            
 .279صالح محمد أبو جادو ،مرجع سابق ص  1
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ناسق النفسي والعصبي ، كذلك ما یمكن قولھ ھو أن كل ھذه المھارات واألعمال تتطلب الت -
 .ھي في مجال خدمة مسائل المنھج وطرق التدریس والتقویم 

 :وقد تم تقسیم ھذا المجال ایضا حسب تصنیف كبلر إلى المستویات التالیة -
o المالحظة أو اإلثارة الحسیة. 
o التھیؤ 
o  االستجابة الموجھة. 
o  االعتیاد أو اآللیة. 
o االستجابة العملیة المركبة 
o التكیف 
o اإلبداع 

من خالل تفصیلنا الى مستویات سمبسون نجد أن ھذا التقسیم یتشابھ كثیرا ، أي أنھ  -
 .متطابق فكال ھما قسم المجال النفس حركي الى سبعة مستویات 

ومن ھنا نجد أن األھداف عنصر مھم من عناصر المنھج والنظریات المناھج ، حیث أن  -
 .أي عمل منظم في میدان المناھج تحدید األھداف یعتبر الخطوة األولى ألداء 

صنف سمبسون مستویات ھذا المجال في سبعة مستویات مرتبة ترتیبا ھرمیا من السھل  -
 .إلى المعقد والشكل اآلتي یوضح ذلك التصنیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .  الحركي أو رتیب الھرمي لمستویات المجال المھاريشكل یوضح الت*     

                                                                                                                                                                                          
ھدى علي جواد الشمري وسعدون محمد السموك ،مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا ،المؤسسة   1

 .  50ص2008بیروت ،لبنان 1الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ط

 البداعا

 التكیف   

 االستجابة المعقدة     

 اآللیة او التعوید        
 

 االستجابة الموجھة           

 المیل والتھیؤ              

وبة اإلدراك الحسي                   
صع

 ال
جة

در
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یوضح ھذا الشكل ھرم فیھ تصنیف سمبسون لمستویات أھداف المجال المعماري أو  -
الحركي وھو تصنیف سھل ، حیث أعتمد فیھ االنطالق من المستویات السھلة متدرجا في 
الصعوبة ، حتى الوصول الى المستویات المعقدة فاإلبداع ھنا ھو أعلى مستویات ھذا 

 . المجال 

 : خالصة

الى سلسلة أو في شكل مستویات بدایة من السھل وصوال الى  إن تصنیف األھداف -
الصعب ، والذي یشكل قیمة الھرم التي تسعى كل النشاطات التربویة إلى بلوغھا ، قد 

عة من المجاالت ساھم وساعد كثیرا في تعیین وتحدید االھداف التعلیمیة الحتوائھ مجمو
 الھامة والمحددة

إنما ھو فصل لغرض الدراسة فقط من طرف  ألھداف،لإن الفصل بین المجاالت الثالث  -
تأثیر على إذ ال یمكن حدوث فعل تربوي خاص بمجال دون أن یكون لھ  العلماء،

 .األخرىالمجاالت 
 .متبادلة في العملیة التعلمیة  تأثیراتمجاالت األھداف التربویة مترابطة ، ذات  -
مجاالت التي ھي بدورھا تحدد انطالقھا ال یمكن أن تقوم العملیة التربویة إال في ظل ھذه ال -

 .ونقطة وصولھا ونتائج اعمالھا 
لألھداف التربویة مجاالت ، ولكل مجال مستویات مصنفة حسب ھرم ، ولكل مستوى  -

 .فائدة على المستوى العملیة التعلیمیة التعلمیة
مجاالت لقد اتضح لنا من خالل ما قلناه أن تصنیف األھداف التربویة یمدنا بثالثة * 

 .مختلفة ذات عالقة مرتبطة وواضحة في نفس الوقت بجوانب الشخصیة المتعلمة
إلى ضرورة وضع نظام تربوي ونفسي یساعد على ) 1971( زمالئھو كراثھولأشارولقد  -

تبویب األھداف التربویة وتصنیفھا ورأوا أن مثل ھذا النظام التصنیفي یحقق فوائد عدیدة 
 :ومنھا التالیة 

تصنیف على اعطاء قیمة أكبر لألھداف التربویة فالتصنیف یوضح االھداف یساعد ال" -
ویزید من مألوفیة ھذه األھداف واللغة التربویة التي تتخاطب بھا الترویة ویغطیھا بالمعنى 

، فعلى سبیل المثال الحظنا سابقا أن الھدف التربوي یوجھ عملیة التعلم ویوضح الخبرة 
یعطي ھذه المصطلحات من قبل الطالب وعلیھ فالنظام التصنیف  إلنجازهالتعلیمیة الالزمة 

 .مزیدا من الوضوح والمعنى 
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التعلمیة وتحدید تسھل عملیة تصنیف األھداف على المعلم او المھتم بالعملیة التعلیمیة  -
افضل الشروط والمواصفات التعلمیة للمھمات التعلیمیة الموضوعیة للعملیة التعلیمیة 

 .التعلمیة 
إن عملیة تصنیف األھداف بما بالزمھا من تحدید نوع السلوك المراد اكتسابھ للطلبة  -

االختبارات وتقنیات التعلیمیة وشروطھا ، تساعد في إعداد وتحدید مواصفات المھمات 
، ومن شأن ذلك إعداد فقرات االختبار والتقویم تتمیز بالشمولیة والتنوع التقویم وإجراءاتھ 
 1"ذي یتم تدریسھ لجوانب السلوك ال

تختلف عن مھمات  ال نجازھاھذا یعني أن كل مھمة تعلیمیة تتطلب مواصفات وشروطا  -
أخرى وحتى یتحقق ھذا یجب الرجوع إلى التصنیف وقد دفعت ھذه المسوغات وغیرھا 

ألھداف التربویة في كافة المیادین لعلماء النفس والتربیة إلى ابداع أنظمة تصنیف متنوعة 
 .الدراسیة والمناھج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

میشل كامل عطا هللا ،طرق وأسالیب تدریس العلوم ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 1
 .90- 89ص 2010،عمان،االردن، 1ط
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 :الرابع المبحث -
 :األھداف السلوكیة بین التأیید والمعارضة  -
، وال یزال اھتمام المفكرین التربویین ) اإلجرائیة (لقد نال موضوع األھداف السلوكیة  -

التربویة إلى جھات نظر  األدبیةمنذ ظھور حركة األھداف ، إذ تشیر على كافة األصعدة 
 .متباینة بین مؤیدة ومعارضة حول جدوى الصیاغة السلوكیة لألھداف وأھمیتھا 

وقد اتخذ الباحثون اتجاھات ومواقف مختلفة إزاء ھذه المسألة فمنھم من نادى بضرورة  -
تج التعلیمي وتسھیل اوضع األھداف السلوكیة لما تتمتع بھ من فوائد تتضح في تحسین الن

ة التعلیم بالنسبة لكل من المعلم والمتعلم ومنھم من عارضھا لسبب أو آخر كعدم عملی
، أو عدم قدرتھا على تغطیة كافة النشاطات التعلیمیة ولكن م جدواھا أو عدم واقعیتھا 

 المبررات التي دعت ھؤالء الباحثین إلى اتخاذ مثل ھذه االتجاھات المتباینة ؟
 كیة المؤیدون لألھداف السلو: ال أو -
المؤیدون لھذا االتجاه على ضرورة استخدام األھداف السلوكیة ألنھا ذات أھمیة یرى  -

من  اإلیجازبشيء من  إلیھوھذا ما سوف نتطرق كبرى وألجل المزایا التي تتوفر فیھا 
 .جھة نظرھم لھا 

تسھم األھداف السلوكیة بشكل رئیسي في تصمیم منظومة التدریس إذ تساعد مصممي " )1
في اختیار محتوى التدریس وتحدید استراتیجیاتھ وإجراءاتھ واختیار الوسائل التدریس 

 .التعلیمیة المناسبة واختیار وسائل التقویم وأدواتھ 
تسھل األھداف السلوكیة من عملیة التعلم لدى الطلبة ، فمن طریقھا یعرف الطلبة ما یتوقع  )2

 أفضلأنفسھم بثورة إعداد عل منھم أن یتعلموه أو ینجزوه عند تقدیمھا لھم مما یساعد 
 .إلنجاز ھذا التعلم 

تساعد األھداف السلوكیة المعلمین على تحسین أدائھم إذ أوضحت بعض الدراسات أن  )3
استخدام المعلمین األھداف السلوكیة قد أسھم في تحسین إعدادھم لخطط دروسھم وفي 

ھا تسھم في اتزان تحسین اإلجراءات التدریسیة التي یقوم بھا المعلم اضافة إلى كون
شخصیة المعلم من خالل مساعدتھ على الثقاة بنفسھ وتقلیل شعوره باالضطرابات وعدم 

 . 1"االطمئنان
التعلیم  تمثل األھداف السلوكیة متغیرا مھما في زیادة فاعلیة التعلم الفردي ، فلكي یحقق )4

لمصممي یصبح استخدام األھداف السلوكیة ضروریا من حیث مساعدتھ الفردي وظیفة 
 .على تخطیطھ وتنفیذه وتقویمھ  ھذا النوع من التعلیم

تساعد األھداف السلوكیة بتقییم الطلب بشكل محدد ودقیق ، إذ تصبح ھذه األھداف بمثابة  )5
المعاییر أو المحكات التي یتم في ضوئھا الحكم على أداء الطالب ، كما تجعل الطالب على 

 .یتم تقویمھ بناءا علیھا بینة من مستواه ألنھ یعرف األسس التي 

                                                            
توما جورج الخوري ،القیاس و التقویم في التربیة و التعلیم المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و   1

 .87. 81ص2008،بیروت لبنان ، 1التوزیع ،ط
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تسھم األھداف السلوكیة في زیادة التحصیل الدراسي فقد أثبتت بعض الدراسات أن  )6
دالة في تحصیلھم الدراسي ، باإلضافة  تأثیراتاستخدام الطلبة لألھداف السلوكیة یحدق 

تركیب إلى الدور الذي تسھم بھ في تعلم المستویات العلیا في التعلم المعرفي كالتحلیل وال
 .1"والتقویم 

 .تثیر الدافعیة نحو التعلم  )7
 .ة نحو ما تعلموه بتقدم تغذیة مترت )8
 .تساعد المعلم على االنتقال من وحدة إلى أخرى بشكل متسلسل ومنطقي  )9

 .2"تسھم في زیادة التحصیل الدراسي  )10
التي من بعض االنتقادات من ھذه الفوائد لألھداف السلوكیة ، إال أنھا لن تنح  بالرغم -

وجھت لھا من طرف المعارضین لھا ، وھذا ما سوف نراه في الجزء الموالي من ھذا 
 .المبحث 

 :المعارضون لألھداف السلوكیة : ثانیا 

حیث اعتمدوا على الحجج التالیة لتدعیم  السلوكیة،وجھ بعض المربین النقد لألھداف  -
 :نظرھموجھة 

السیاق یرى إلى ابسط عناصرھا یفقدھا معناھا وفي ھذا  اإلنسانیةالظاھرة  إرجاعإن  -1
ت ، أن الكل أكبر من مجموع أجزائھ ، وأن العناصر تكتسب أنصار مدرسة الجشطال

معناھا من عالقتھا بعضھا البعض أي ان الكل یسبق الجزء ویكسب معناه ،وعلى ھذا فإن 
 .معناهتفتیت السلوك الكلي إلى عناصر بسیطة ظاھرة ، یفقد السلوك 

إن صیاغة نتائج التعلم المقصودة جمیعھا في عبارات محددة وغیر غامضة تتطلب جھدا  -2
 .ووقتا كبیرین 

یؤكد استخدم األھداف السلوكیة وبشكل متطرف على السلوك السطحي للمتعلم ، مما یدل  -3
 .على وجود نزعة إلى التركیز على السلوك الذي یسھل قیاسھ 

 .األھداف السلوكیة في مواضیع معینة  ھناك أحیانا صعوبة في صیاغة -4
 .النواتج الغیر سلوكیة والتي یتعذر تحدیدھا لھا كما ھو الحال  مع األھداف الوجدانیة  -5
أصبحت األھداف غایة عند بعض المعلمین وعند بعض المدراء والمفتشین بینما ھي  -6

 .وسیلة تساعد على التخطیط فقط 
على األھداف السلوكیة إذ یعتبرونھا آلیة ، ال إنسانیة  المذھب اإلنساني أنصاریتعرض " -7

وھي ال تمثل إال مظھرا ثانویا من أھداف التدریس الحقیقة ، وغالیا ما تكون متكلفة 
  3"التعلم اللفظي ذي المعنى إحباطأن Ausubel1978وعدیمة المعنى ویذكر دیفید أوزبیل

                                                            
، عمان األردن، 1المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ط محمد متولي غنیمة،التخطیط التربوي ،دار  1

 470ص 2005
 .490،مرجع سابق ص  صالح محمد أبو حادو  2
 .falty.Ksu.edu.sa…./pptالموقع االلكتروني  3
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 وااللتزامإذ لم یتحقق ذلك فال جدوى منھا تنزع األھداف السلوكیة إلى تحدید نتائج التعلم و -8
بحاجات الطفل الخاصة ومیولھ وطموحاتھ ، إذ أن تحدید  اإلخاللبذلك قد یترتب علیھ 

 ماذا ومن وكیف تتم كل حركة من حركات المتعلم ، یفقد العملیة التربویة مرونتھا 

 : خالصة

التعلیمیة في عبارات بالرغم من وجود اتجاھین مختلفین في حركة صیاغة األھداف  -
سلوكیة ، والتي تتمثل في اتجاه معارض وآخر مؤید ، إال أن لھذه الحركة قیم عظمى في 

والوجداني والمھاري وھذا  المعرفي :النظام التربوي وھي تغطي مجاالت التعلم الثالثة 
دخالت ما یجعلھا ذات أھمیة ألنھا تؤثر في المكونات األخرى من المنظومة التعلیمیة ، الم

التربویة ، معالجة التدریس ، عملیات التقویم ، كما ال یمكن عزلھا عن ارتباطھا بالنظرة 
ن كل ی، وعالقتھ بھ ، وعلى المربي أن یعفیھ السائدة إلى الكون ، وموضع اإلنسان 

 .یستطیع التصرف بتلقائیة وذاتیة  الجوانب المتوفرة فیھا حتى



                                                                         النموذج التطبیقي                                                                               :الفصل الثالث 
                                                               

61 
 

 .عمومیات في منھجیة البحث  -
 :مكان وزمان الدراسة  - )1

أجریت دراسة بحثنا في المدرسة االبتدائیة الشیخ بوعمامة المتواجدة ببلدیة فرناكة تحتوي 
تربویة وقسم تحضیري واحدة ، كما تحتوي على عشر حجر ومكتب  على تسعة اقسام 

یحتوي على دورة میاه للبنات حجرة واحدة للوسائل المدرسیة ، كما للمدیر یتكون من 
والبنین ، یدرس في ھذه المدرسة عشرة اساتذة للغة العربیة وأستاذان للغة الفرنسیة ، ویدیر 

 :،في القسمین اآلتیین 2016ھذه المدرسة مدیر لھ أقدمیة ، أجریت ھذه الدراسة خالل سنة 

 .)ایناث  19+ ذكور  11(: قسم السنة األولى ابتدائي  -
 .)ایناث  17+ ذكور   18( :الثالثة ابتدائي قسم السنة  -
 .تلمیذا 65 :التالمیذمجموع  -

 :المتبعالمنھج ) 2

إن أي بحث علیمي یعتمد على منھج یتبعھ الباحث في تقصیھ الحقیقة والمنھج ھو الطریقة  -
التي یتسنى لھ الكشف عن  الباحث بغرض الوصول الى الحقیقة المرسومة من  قبل 

الظاھرة المراد دراستھا وبالتالي الفصل فیھا ، وعلیھ فقد ارتأینا ضرورة استخدام المنھج 
الوصفي التحلیلي في معالجة اشكالیة البحث ، ویمكن تعریف ھذا المنھج على أنھ محاولة 

ھدف ھدا األخیر والتفصیلیة لعناصر المشكلة أو الظاھرة إذ ی الوصول الى المعرفة الدقیقة
 .الى توفیر المعلومات والبیانات والوصول الیھا و الوقوف على داللتھا 

 :مدة الدراسة  ) 3

تم التردد والذھاب الى مدان الدراسة عدة أیام قصد الدراسة األولیة لمعاینة افراد العینة ،  -
السید المدیر  والبحث عن إمكانیة تطبیق ما خططنا لھ في الجانب التطبیقي ، والتحدث مع

مع المعلمین ، وھذا كان عبارة عن تمھید وتفاھم  بالتحدثللحصول على القبول كما قمنا 
 .األیام الخاصة بالتدریس والتوقیت المخصص لھا كذلك 

وبعد االنتھاء من ھذه االجراءات األولیة اتجھنا الى االقسام المستھدفة قصد التعرف على  -
اولنا جمع الوثائق الخاصة بالعملیة التعلیمیة نذكر منھا على ما یدور داخل القسم ، كذلك ح

مناھج السنة األولى ابتدائي ، دلیل المعلم والوثائق المرفقة للسنتین األولى : سبیل المثال 
 .والثالثة ابتدائي ، مما ساعدنا كثیرا على معرفة كل ما تشملھ العملیة التعلیمیة 

 :أیضامعتمدین على األدوات التالیة  -
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 :المالحظة* 

اعتمدنا على المالحظة من أجل جمع بعض المعلومات المتعلقة بالنشاطات المقررة وھي 
القراءة ، المطالعة والتربیة البدنیة ، وھذا من أجل فھم ما مدى عالقة المدرس والمتعلم 

 ، وكذلكوكذلك لمالحظة األھداف المتحققة خالل الحصة التدریسیة واألھداف ببعضھا ، 
لرصد العینات المستھدفة ومعرفة نسبة المتفوقین والمتوسطین ، معرفة كیفیة تصحیح 

 .المدرس لمساره التعلیمي خالل الرجوع الى األھداف

 :لة بالمقا *

السنة ( استخدمنا المقابلة وھذا االحتكاك بالمعلمین المختصین في ھذین المستویین  -
وما مدى تحققھا خالل  لألھدافلمعرفة ما مدى استخدامھم ) األولى والثالثة ابتدائي 

ة فقط  بمواد صمن أجل معرفة كیف تسطر ھذه االھداف وھل ھي خاالحصة الدراسیة ،
التعلیمیة فائدة مھمة جامعة بین عناصر  لألھداف، وھذا ما جعلنا نفھم بأن  معینة 

 .العملیة التعلیمیة 

 :الدراسةتعریفات خاصة باألنشطة المعتمد علیھا في  -

 :نشاط القراءة  -1

قرأ ، یقرأ، قراءة ، وقرأ الكتاب أي تتبع كلماتھ بالنظر " وردت في المعاجم اللغویة  -
 .یسمون القراءة من غیر النطق بھا قراءة صامتة والنطق بھا ، وقد 

القراءة ھي نشاط من خاللھ نستقي المعرفة من نص مكتوب ، ونتعلم القراءة ھو  -
تعلم دالالت االشارات المشفرة من قبل المجتمع والمؤسس االول لھا ھو المدرسة ، 

غة الشفھیة وعلى ھذا االكتساب یطور سیرورات التنشئة االجتماعیة والتي تبدأ بالل
 . 1"كما أن لھذه العملیة شروط عقلیة ، حسیة وحركیة 

ھي عملیة ثریة وھامة للفرد والمجتمع ألنھا تعطي حیاتنا تمیزا وثري الخیال " -
 . 2"، وتوسع المدارك وتساعد في كسب السلوك المرغوب فیھ وتستثیر الفكر

القراءة نشاط عقلي فكري یدخل فیھ الكثیر من العوامل ، تھدف في أساسھا الى ربط  -
لغة التحدث بلغة الكتابة والتعریفات الشاملة لمفھوم القراءة ھي أن القراءة نطق 

وأخذ اإلفادة منھ في حل الرموز وفھمھا ، وتحلیل ما ھو مكتوب والتفاعل معھ 
 .لحیویة والمتعة النفسیة بالمقروء المشكالت واالنتفاع بھ في المواقف ا

 .ونقول اجماال عن القراءة ھي تحویل المكتوب الى منطوق  -

 
                                                            

 . 18،ص2004الكویت 1لطیفة حسین الكندري ،تشجیع القراءة ،المركز االقلیمي للطفولة واالمومة ط  1
 . 13ص 2009صباح العنزات نظریات الذكاءات المتعددة وصعوبات التعلم ،دار الفكر ،االردن ، 2
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 :نشاط المطالعة  -)2

یندرج مسعى نشاط المطالعة ضمن األنشطة األساسیة في وحدة اللغة العربیة باعتبار  -
المتعلم الى ھي الحصیلة التعلیمیة لمواد اللغة العربیة عندما یتوصل " أن المطالعة 

توظیف مكتسباتھ ومھاراتھ القرائیة ، ألن المطالعة ھي عملیة بصریة فكریة إدراكیة 
 .تسمح لھ باختبار قدرة القراءة الذاتیة والتعلم الذاتي 

إن القراءة ھي قاعدة االنطالق الى المطالعة ، إذ یتوقف نشاط المطالعة على مدى  -
القراءة ، ألن القراءة ترتبط بتوجیھ المعلم تحقیق الكفاءات التعلمیة المقصودة في 

 .1"واشرافھ المباشر لتجسید القدرات والمھارات المطلوبة فیھا

، فاإلنسان ة بالقراءة فكالھما یكمل بعضھھذا یتضح لنا أن المطالعة مرتبط بناءا على -
ة الذي لھ رغبة في القراءة من المستحیل أن یطالع ، وكذلك المطالعة ھي عملیة بصری

فكریة ، أي تعتمد على البصر والفكر على عكس القراءة التي تحول المكتوب الى 
 .المنطوق 

ال ننسى أن نذكر بأن المطالعة حد مھمة في حیاة الفرد ألنھا تحفزه على البحث عن  -
كذلك ھي تساھم في  بالفھم،المعاني واأللفاظ من خالل استعمال القاموس لربط المطالعة 

 .المجاالتستكشاف في جمیع االستطالع واال

یمكن القول بأن المطالعة ھي معایشة جمیع األزمنة والحقب التاریخیة وكذلك ھي  -
 .المستقبلتأمل لبناء 

 :نشاط التربیة البدنیة ) 3

تلعب التربیة البدنیة دورا جوھریا في حیاة طفل التعلیم االبتدائي ، ألنھا تساعده كثیرا  -
سة ، وتنسیھ بعض التعب وتخرجھ رمشقة دائمة في البیت والمدللترفیھ عن نفسھ بعد 
 .من روتین القسم قلیال

ھي وسیلة تعبیر عن النفس وما تصبوا الیھ من مقاومة التعب وحب االنتصار وتحقیق "*
أفضل النتائج ، مرتكزة في ذلك على تجنید القدرات البدنیة والنفسیة والحركیة والمعرفیة 

 . 2"والوجدانیة 

یمكن القول بأنھا إحدى القواعد األساسیة في تربیة التلمیذ ، تساھم كثیرا في تنمیة وتطویر -
شخصیتھ بكل األبعاد الحسیة ، الحركیة ، المعرفیة ، كما نجد فیھا كذلك مصدر ابتسامة 

 .التلمیذ وسروره 
                                                            

 .  22ائي ،مرجع سابق صالوثیقة المرافقة لمنھاج السنة الثالثة ابتد  1
 216المرجع نفسھ ص  2
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 :المستھدفةمدة تدریس األنشطة  -4

ھو یختلف من نشاط ألخر وھذا تبعا و لھ،كل نشاط تعلیمي یتقید بالزمن المخصص  -
إذ یجب على كل معلم االلتزام بالزمن المحدد  بالتعلیم،للوثائق الوزاریة الخاصة 

 .المعینةللحصة 
في بحثنا ھذا ، كل منھا  اخترناھاوسنعرض لكم مدة تدریس األنشطة التعلیمیة التي  -

 .على حسب المستوى المخصص لھ 

 : ابتدائيالسنة األولى  -)أ

 حددت مدة تدریس نشاط القراءة في السنة األولى من التعلیم اإلبتدائي بـ-

 .دقیقة   45ساعات أسبوعیا تقدر مدة الحصة بـ  06: نشاط القراءة   -

 .ساعة واحدة أسبوعیا :المدنیةنشاط التربیة  -

 .تندرج ضمن القراءة على حسب األستاذ :المطالعةنشاط  -

 .ساعة واحدة أسبوعیا : نشاط التربیة البدنیة  -

 : ابتدائيالسنة الثالثة  -ب

الحجم الساعي المخصص لتدریس اللغة العربیة في السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي  -
 :موزعة على نشاطات المادة ) 12(ھو اثنتا عشرة ساعة 

 .ساعتان خالل الیوم   :نشاط القراءة  -
 .الیوم ساعة واحدة خالل : نشاط التربیة المدنیة  - -
 .ساعة واحدة أسبوعیا: المطالعةنشاط  - -
 .ساعة واحدة أسبوعیا : نشاط التربیة البدنیة  - -

 . ابتدائيتوزیع افراد العینة حسب جنس السنة األولى  :01الجدول رقم 

 النسبة المئویة )العدد(التكرار  الجنس
 %36.66 11 الذكور
 %          63.3 19 اإلناث

 % 100 30 المجموع
نالحظ من خالل النسب المئویة المتحصل علیھا أن نسبة الذكور قدرت بـ نالحظ من  -

من افراد  %36.66خالل النسب المئویة المتحصل علیھا أن نسبة الذكور قدرت بـ 
ـ معنى ھذا أن نسبة اإلناث ب  % 63.34العینة ، في حین أن نسبة اإلناث قدرت بـ 

 .أكبر من نسیة الذكور 
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 .توزیع أفراد العینة حسب جنس السنة الثالثة ابتدائي  : 02الجدول رقم  -

 النسبة المئویة )العدد(التكرار  الجنس
 %51.42 18 الذكور
 %       48.58 17 اإلناث

 % 100 35 المجموع
 

أ ما فیما یخص نسبة  %51.42من خالل ھدا الجدول یتبین لنا أن نسبة الذكور ھي  -
وھذا یقودنا إلى أن نسبة الذكور في السنة الثالثة   %48.58االناث فقدرت بـ 

 . ابتدائيابتدائي أكبر من نسبة اإلناث عكس قسم السنة األولى 

 . االبتدائينموذج حول األھداف المنتظر تحقیقھا في نھایة الطور  -

أن یكون التلمیذ قادرا على فھم األخبار المسموعة المالئمة في لغتھا وموضوعاتھا "-
 .إدراكھ لمستوى 

أخبار ،وصف ، سرد، (أن یكون قادرا على ممارسة أشكال التعبیر الكتابي المختلفة  -
حكایة ،كتابة رسالة ، مأل استمارة ، توسیع فكرة أو تلخیصھا ، انشاء حوار ، انشاء قصة ، 

 ...)تحقیق بسیط  بةكتا

الستمرار في أن یكون قادرا على االسترسال في التعبیر الشفھي بشكل صحیح وعلى ا -
 .معینالتحاور في موضوع 

 .أن یكون متمكنا من قواعد الكتابة وقادرا على استخدامھا في التبلیغ الكتابي  -

أن یكون ملما بالتراكیب واأللفاظ األساسیة التي تغطي اھتماماتھ وحاجاتھ في مجال  -
 .االستعمال اللغوي 

أن یكون لدیھ معرفة كافیة بالقواعد النحویة والصرفیة الالزمة لفھم نظام اللغة وممارستھا  -
 .وكتابةممارسة صحیحة نطقا 

أن یكون متمكنا من مھارات القراءة المعبرة وقادرا على االستفادة مما یقرأ مع استخالص  -
 .ادراك معانیھا المعاني التي ستضمنھا النص المقروء ، تقدیر قیمتھا المجازیة و

 " . 1ان یكون میاال للقراءة وشغوفا بمطالعة الكتب والمجاالت التي تالئم مستواه -

 

                                                            
 .  63ص 1996 1مناھج التعلیم االساسي للطور الثاني ،مدیریة التعلیم االساسي ،ط 1
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  :ما یمكن استنتاجھ  -

االنشطة  تسایر جمیع اھتمامات التلمیذ ، كذلك األساسيفي مرحلة التعلیم  األھدافھو أن 
اللغویة في ھذا المستوى تخدم الطفل أخالقیا وعرفیا ، واجتماعیا ، وھذا من أجل دمجھ في 

 .وجعلھ یتكیف مع المعارف السائدة في محیطھ المجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         النموذج التطبیقي                                                                               :الفصل الثالث 
                                                               

67 
 

 :ابتدائيأھداف وغایات التربیة المدنیة للسنة األولى  -
حاولت أن أتطرق إلى مادة التربیة المدنیة في موضوعي حتى ال یكون ھناك لبس  -

التي یسطرھا المدرس یجب أن تكون في جمیع  التعلیمیة األھدافوحتى یفھم أن للقارئ 
، وأھداف المواد ، ال تقتصر على مادة معینة ، وإنما لكل درس أو مادة ھدف عام 

السنة الدراسیة أو ملمح  إلىكملمح مع الدخول  سواءخاصة یحاول المدرس الخروج بھا 
 .للخروج منھا ، وھذا ما سوف نتطرق الیھ من خالل ھذا النموذج 

كمواطن  التربیة المدنیة ، مادة تعلیمیة ترمي إلى اعداد الفرد للحیاة إعدادا یؤھلھ للعیش"  -
وعضو  یساھم في بناء مجتمعھصالح یشعر بانتمائھ الوطني ویعطي التزاماتھ كفرد 

یمارس مالھ من حقوق ویؤدي ما علیھ من واجبات ویتشبع بالقیم المدنیة ، ویتفتح على 
 .ضھ رالقیم العالمیة ، ویتكیف مع الوضعیات ومواجھة المشاكل التي تعت

ایصالھا روح المواطنة ، من خالل القیم التي یتعین على المدرس  تساھم في تنمیة -
عمل على ممارستاھا داخل المدرسة وخارجھا ، تلك للتالمیذ قصد بناء مواطنتھم ، وال

 .القیم یتقاسمھ الجمیع 
 :الكفاءات المنتظرة تنمینھا في نھایة السنة االولى ابتدائي  -
 .اثبات الذات في المحیط   -1
 .االتصال االیجابي مع األخرین وتطبیق قواعد اللیاقة في العمل واللعب  -2
 .األمن في المحیط القریب الحذر من األخطاء ، وتطبیق بعض قواعد  -3
 .الیوميالحرص على تأدیة الواجبات بتنظیم وقتھ حسب النشاط  -4
 .االعتزاز بوطنھ واحترام رموز السیادة  -5
 .1"ممارسة سلوكات ایجابیة في المحیط للحفاظ على البیئة  -6
نقاط  كثیرا علىفھذه النقاط المذكورة تساعد المعلم  المعلم،ھذا ما قد جاء في دلیل  -

وكیف تخدم التربیة المدنیة التلمیذ في ھذه  المادة،منھا المغزى العام من ھذه  یة،رئیس
 .بالتحدیدالسنة 

 :كاآلتيوبعدھا تأتي أھداف كل مجال أو وحدة إن صح القول مسطرة  -
 : أنا واآلخرون:  المجال األول -
 :وتندرج تحتھ مجموعة من المعارف والمھارات وھي  -
 .ھویتي الشخصیة  -
 ).اآلخرین(غیري أتعرف على  -
 .ألعب مع زمالئي -
 .أحذر من األخطاء  -
 .ویھدف ھذا المجال الى تدریب المتعلمین على اكتشاف الذات والمحیط والحیاة الجماعیة -

                                                            
  .35 .34نة االولى ابتدائي مرجع سابق صدلیل المعلم للس  1
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نالحظ من خالل ھذا النموذج أن في نھایة التعریف بالوحدة یأتي الھدف العام وھو ما  -
 .والمحیط والحیاة الجماعیة ن على اكتشاف الذات ی، تدریب المتعلم ذكرناه سالفا

فھذا الھدف یخدم المعلم كثیرا في مساره التعلیمي ، ویجعلھ یرسم لھ المخطط یومیة  -
تدریسیة من أجل تحقیقھ والخروج بھ في نھایة السنة الدراسیة ، لكن إذا وضعنا احتمال 

لھذه المادة  عدم معرفة المعلم لھذا الھدف ، فھل یمكنھ معرفة المغزى من تقدیمھ أو تلقینھ
فھذه االھداف كل منھا یتحقق ...) لعب ، أحذرأتعرف، أ( إجرائیةأھداف  أیضانجد ، كما 

فیث حصة تدریبیة من طرف التالمیذ ، لكن بشرط أن یكون المعلم على علم بھذه 
 .االھداف وإال لن یحقق النتائج المرجوة في نھایة المسار الدراسي
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 :البطاقة البیداغوجیة للوحدة 

أردنا التطرق لھذه البطاقة لمالحظة ما إذا كانت األھداف تكتب علیھا ، وإال تكون فقط -
مرسومة ذھنیة وھذا ما سوق نتطرق لھ وفق شرح لھذه البطاقة مع العلم أننا ما زلنا في 

 ).السنة أولى ابتدائي(، وفي نفس المستوى كذلك  -أنا واآلخرون–نفس الوحدة 

 عدد الحصص أنا واآلخرون الوحدة
 )طبیب، شرطي معلم،(أشخاصصور  الوسائل والسندات 3 )اآلخرون(أتعرف على غیري  الھدف التعلیمي

 

أن الجزء األول من البطاقة البیداغوجیة یحتوي على الھدف التعلیمي الرئیسي ،  نالحظ -
أي أن ھذه الوحدة یجب أن یخرج التلمیذ ) اآلخرون(أتعرف على غیري : كما ھو مدون 

بھدف رئیسي ھو التمییز والتعرف على الغیر في ثالثة حصص وفق سندات ووسائل 
 . 1مساعدة لھ

 التقویم التعلمات نتاج استراتیجیة التدریس
 :الوضعیة األولى -
من خالل مالحظة  -

الصور یسمي المتعلمون 
األشخاص حسب مھنة 

 .كل شخص
 : الوضعیة الثانیة -
یتدرب المتعلمون على  -

حسب اللیاقة في التعامل 
 .مع اآلخرین

 :الثالثةالوضعیة  -
 بإجراءیقوم المعلم  -

تمثیال بین التالمیذ على 
شكل لعب بسیطة 

للتدریب على قواعد 
 .المعاملة

یتعرف على بعص رجال  -
الخدمة ویسمى بعضھم 

 )معلم ، طبیب(
 

 
 
یستعمل في مناداة  -

 .االشخاص السبد والسیدة
 
 

یكتسب سلوك احترام الدور 
 .الجماعیةویتقبل الحیاة 

یمیز بین االشخاص  -
 .حسب مھنة كل شخص

 
 
 
 

كلمة السید  یستعمل -
 والسیدة في مواقف حیاتیة

 
 

قواعد  باألرقامیرتب  -
اللعبة مبرزا فھمھ 

المراحل المطلوبة في 
 .التعامل 

 

ما یمكن قولھ ھو أن البطاقة البیداغوجیة ھذه التي اخترناھا تحتوي في جزؤھا الثاني   -
والتي تتحقق خالل حصة دراسیة ، وھذا ما یجعل المعلم یدیر )سلوكیة(على أھداف جزئیة 

 .قسمھ جیدا ویمیز بین االھداف المرجو تحقیقھا في الحصة األولى والحصة الثانیة 
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تعرف : ترعف على غیري ، لكن الھدف السلوكي فھو یتمثل في فالھدف التعلیمي كان أ -
 .نتاج التعلمات: التلمیذ على بعض رجال الخدمة وتسمیة بعضھم وھذا ما یظھر في خانة 

فھذه البطاقة البیداغوجیة الموجودة في جلیل المعلم تشرح كیفیة استعمال الكتب المدرسیة  -
، كما ان ھذا دلیل ایضا بھدف االسترشاد بھا ایضا في تطبیق المواد الدراسیة المقررة 

یقترح وضعیات تعلم متماشیة مع مستوى المتعلمین تساعد على تحقیق االھداف المسطرة 
المقررة ، كما أن وجود االھداف في ھذه البطاقة یساعد المعلم في  من خالل المضامین

قیادة النشاطات المقترحة وفي استعمال الوسائل المساعدة ، وما ھو موجود ایضا وملفت 
لالنتباه ھو عدد الحصص التي یحتاجھا الدرس ، وھدا جد مھم ، حتى ال یقصر المعلم في 

ة الدراسیة ، كذلك نجد فیھا الوسائل والسندات التي أثناء تلقینھ لھم ھذه الحص حق تالمیذه
یجب على المعلم االستعانة بھا اثناء الدرس ، وھذا كلھ یندرج ضمن مساعدة االستاذ في 

 .میة یتحقیق أھداف الدرس ویساعد المتعلم كذلك في االمساك بعناصر الحصة التعل
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 . 1بحصة واحدةنموذج من الوثیقة المرفقة للمنھاج خاصة 

 :لحصةنموذج  -
 .السنة الثالثة ابتدائي:المستوى    تنفیذ رمیة :التعلیمیةالوحدة  -
 .تنفیذ رمیة بشكل صحیح وحسب الموقف:التعلیميالھدف  -
 .الرمي في المنطقة المحددة بشكل صحیح :الھدف االجرائي -

 التوجیھات الحمل وضعیات التعلم المھام المراحل

حلة
مر

ال
ریة 
ضی

تح
ال

 

احتالل مناطق -
 حسب مجموعات

: لعبة االرقام داخل مناطق-
ینتشر التالمیذ في الساحة 
ویكونون مجموعات داخل 
مناطق محددة وھذا حسب 

 .اشارة المعلم

 د10

التركیز على تكوین -
 .المجموعات

 
 .التركیز على األرقام-

حلة
مر

ال
سیة 

رئی
ال

 

الرمي في -
مناطق محددة 

 الرمي ألبعد نقطة

 لعبة قنص االرانب:لعبة 
 الرمي في الحلقات: لعبة

انظر ملحق االلعاب في الوثیقة 
 المرفقة

 د35

التركیز على توجیھ -
 .الرمي

التركیز على استثمار -
 القوى والرمي لألبعد

حلة
مر

ال
میة 

ختا
ال

 

انجاز حركات -
انطالقا من 

 اشارات من القائد
 

 :لعبد قائد الجوق
انظر الشرح في الوثیقة 

 د5 .259ص المرافقة

 االستجابة السریعة 
 

 .عدم الكشف عن القائد

وبعدھا یلیھ مباشرة نالحظ من خالل ھذه الوثیقة أن الھدف التعلیمي جاء في أول الوثیقة  -
الھدف االجرائي ، ثم یأتي الشرح في كیفیة إدارة الحصة حسب الوقت المخصص ، فلكل 

للمعلم حیث یعطیھ امكانیة الممارسة مرحلة جزء خاص بھا من التوقیت ، وھذا جد خادم 
 .المیدانیة للتربیة البدنیة ، وھذا  یندرج ضمن التخطیط الیومي للتدریس
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 :1نموذج من مناھج مادة اللغة العربیة لحصة القراءة والمطالعة

 .السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي-

ثة ابتدائي یكون قد تخطى جمیع من المعروف أن التلمیذ عند انتقالھ الى السنة الثال -
أنھ قد تعود في مساره  الصعوبات والمشاكل األولیة التي تطرحھا مادة القراءة وذلك

الكتابیة وألف اصواتھا وانتقل بعد ذلك الى القراءة الصحیحة ، لكن  الدراسي على الرموز
فھ المسطرة ، لم یأتي من عدم وإنما جاء وفق تخطیط معین حتى یحقق المعلم أھداھذا كلھ 

 :تي معا لننظر في بعض األھداف المسطرة لھده السنة وھي كاآلتي أفلن

 التعلمیة األھداف القاعدیة الكفاءة

یقرأ النصوص العادیة -
والنصوص األدبیة بأداء 

 جید

 یقرأ الكلمات الجدیدة بدون تردد -
 .یقرأ النصوص قراءة مسترسلة -
 .یقرأ النصوص قراءة معبرة -
 .عالمات الوقف ویقف على الساكنیحترم -

 .یفھم ما یقرأ-

 یستخدم قرائن لغویة وغیر لغویة لتحدید معاني الكلمات الجدیدة-
یتعرف على شخصیات الحكایة مھما كانت االدوات المستعملة -

 ...)اسماء، نعوت، ضمائر ،كنایات(للداللة علیھا 
 .یحدد أحداث الحكایة وبیئتھا الزمانیة والمكانیة -

یعید بناء المعلومات -
 الواردة في النص

 یحدد عالئق بین الجمل-
 .یحدد عالئق ضمن الجملة الواحدة-
 .یقدم معلومات عن النص-
 .یلخص النص بشكل عام-

یستعمل المعلومات -
الواردة في نصوص 

 القراءة

اجابة عن اسئلة، انجاز، (معلومات النص لمقاصد مختلفة  یستعمل-
 ...)نشاط

 .اعمال شتى إلنجازیفھم األسئلة وینقد التعلیمات -
 

 

 

 

 

 
                                                            

 .  28مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي ،مرجع سابق ،ص 1
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 :التحلیل -

ما یمكن مالحظتھ ھو أن حصة القراءة والمطالعة لھا أھداف كذلك مدونة في ھذا الجدول  -
أن یقرأ الكلمات : ، وھي أھداف خاصة ، فكل منھا یتحقق خالل حصة دراسیة واحدة مثل 

كأن یقرأ التلمیذ النصوص : الجدیدة بدون تردد ، كما نالحظ أن ھناك أھداف عامة وردت 
، فالقراءة ھنا تحتاج الى أمد أطول ، لكن بالرجوع الى جید  بأداءألدبیة العادیة والنصوص ا

الوثیقة المرافقة نجد كذلك االھداف العامة مذكورة فیھا الخاصة بھذا النشاط كمصال على 
 .تنمیة رصید المتعلم المعرفي واللغوي : ذلك نجد 

یرجع الیھا بین الحین  ھذا یعني أني المدرس یجب أن یكون على علم بھذه األھداف حتى -
 .واآلخر ویتأملھا ویدرسھا لتصحیح مساره التدریبي عند الحاجة

اھدافھا المتعلقة بھا ، وإال ال یمكن للموقف التعلیمي أن یستمر ، ال تخلو مادة تعلیمیة عن  -
فالمدرس الذي ال یكون على علم بھذه األھداف سوف یجد بالتأكید صعوبة في تسییر قسمھ 

 .الظرف الذي ھو فیھ مھما كان

 

 .عرض نتائج األنشطة المتعمد علیھا في الدراسة:03الجدول رقم 

 :قسم السنة أولى ابتدائي )1

متعلما ومعلم واحد ) 30(على حسب ما تطرقنا سالفا فالعینة المستھدفة متخصصة بثالثین 
 :والنتائج المتحصل علیھا كانت كاآلتي 

 العدد المستوى العدد االجمالي النشاط

 متعلم 30 القراءة والمطالعة
 متعلم 17 المتفوقین

 متعلم 08 المتوسطین
 متعلم 08 الضعفاء

 متعلم 30 ةـــــالتربیة المدنی
 متعلم 20 المتفوقین

 متعلم 02 المتوسطین
 متعلم 08 الضعفاء

 متعلم 30 ةـــــــــــــالریاض
 متعلم 25 المتفوقین

 متعلم 03 المتوسطین
 متعلم 02 الضعفاء
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 :التحلیل -
نالحظ من خالل الجدول أن عدد التالمیذ المتفوقین في مادة القراءة فاق عدد التالمیذ  -

الضعفاء والمتوسطین ، لكنھ أقل من نسبة المتفوقین في مادة التربیة المدنیة والریاضیة ، 
ویتضح لنا كذلك أن عدد التالمیذ الضعفاء والمتوسطین أقل في نشاط الریاضة یقدر 

لیھ نشاط التربیة المدنیة بعشرة تالمیذ ، لكن نسبتھم تزید في نشاط بخمسة تالمیذ ثم ی
 .                                                      تلمیذ  13القراءة حیث تقدر بـ 

ھذا یعني أن التالمیذ العفاء یجدون صعوبة في القراءة و في نشاط التربیة المدنیة ، لكنھم  -
فیھ فربما یرجع ھذا لعدم اھتمامھم في البیت بحال الدراسة ، یمیلون الى اللعب والتر

 .وذھابھم للعب أكثر ، وھذا ما یؤثر علیھم في مستواھم الدراسي
 :عرض نتائج األنشطة المعتمد علیھا في الدراسة : 04الجدول رقم  -
 :قسم السنة الثالثة ابتدائي  -2
فالمستوى یختلف ألنھم تالمیذ السنة  السابق،ھنا العینة المستھدفة تختلف عن الجدول  -

 .تلمیذ 35كذلك العدد أكثر حیث یقدر بـ  ابتدائي،الثالثة 

 العدد المستوى العدد االجمالي النشاط

 متعلم 30 القراءة والمطالعة
 متعلم 13 المتفوقین

 متعلم 12 المتوسطین
 متعلم 10 الضعفاء

 متعلم 30 ةـــــالتربیة المدنی
 متعلم 15 المتفوقین

 متعلم 10 المتوسطین
 متعلم 10 الضعفاء

 متعلم 30 ةـــــــــــــالریاض
 متعلم 30 المتفوقین

 متعلم 04 المتوسطین
 متعلم 01 الضعفاء

 

 :التحلیل -
 12تلمیذ ثم تلیھا المتوسطین  13في ناط القراءة نالحظ أن نسبة المتفوقین تقدر بـ -

 .تالمیذ  10تلمیذ وفي األخیر الضعفاء 
 10أما فیما یخص نشاط التربیة المدنیة فنجد نسبة المتوسطین والضعفاء متساویة  -

 .تلمیذا 15وعدد المتفوقین  منھما،تالمیذ فكل 
 4تلمیذا والمتوسطین  30فنجد المتفوقین بالرتبة األكبر الریاضیةأما نشاط التربیة  -

 .تالمیذ أما الضعفاء فتلمیذا واحدا 
نسبة  تفوقما یمكن استنتاجھ ھو أن نسبة المتفوقین في نشاط التربیة البدنیة  -

 .المتفوقین في نشاط القراءة والتربیة المدنیة 
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تالمیذ  10كذلك نالحظ أن عدد الضعفاء في التربیة المدنیة وفي نشاط القراءة متساوي  -
 .منھمافي كل 

یذین على عدد المتوسطین في نشاط نسبة المتوسطین في نشاط التربیة المدنیة أقل بتلم -
 .القراءة

 :نموذج تطبیقي حول تصنیف األھداف التعلیمیة

یالحظ أن العدید من األھداف التي یصوعھا بعض المعلمین بأنھا عبارة عن أھداف ال -
یمكن تحقیق أي منھا في حصة واحدة ، ألنھا بعیدة المدى ،مما یجعلنا ننوع في صیاغة 

 .أجل محاولة تصنیفھا كل منھا في اتجاھھ الخاص بعض االفعال وھذا من

ثقافتھ العلمیة أن یستخدم التلمیذ لغتھ العربیة في تعزیز قدرتھ على االتصال وتنمیة  -1
 .واألدبیة

أن یعطي التلمیذ القضایا والمشكالت الدولیة ویدرك اھمیة التفاھم الدولي والسالم  -2
 .العادل

یتكیف التلمیذ مع المتغیرات البیئیة الخاصة بوطنھ وأبعادھا الطبیعیة واسكانیة  نأ -3
 .واالجتماعیة والثقافیة 

أن یحدد التلمیذ ثالثة من االسباب المؤدیة إلى التفكك األسري في زمن ال یتجاوز ثالثة  -4
 .دقائق دون أخطاء

أنا "من خالل قصیدتھ  أن یستخلص التلمیذ الخصائص الفنیة في شعر محمود درویش -5
 ".عربي

 .أن یستخرج التلمیذ األصل اللغوي لبعض المفردات العربیة بالرجوع الى معجم معین-6

 .أن یحلل التلمیذ نصا شعریا ویحدد االفكار الرئیسیة فیھ -7

 .تحدید أنماط النصوص مع التعلیل-8

 )فيمن حجاجي الى سردي،من سردي إلى وص(إعادة تركیب انماط النصوص -9

 .أن یكتشف التلمیذ معطیات النص الداخلیة والخارجیة-10

 .أن یناقش التلمیذ معطیات النص -11

 .في نفسیة المتعلمین وتعلیمھم كیفیة الوصول إلى الحقیقة االطالعترسیخ حب -12

 .أن یتقن الطالب الكتابة العروضیة  -13
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 .لى العصور األدبیة المدروسةالنقد األدبي ألنماط مختلفة ، من النصوص التي تنتمي إ-14

 .ترسیخ قواعد علم العروض ومصطلحاتھ-15

 .ان یتقن التلمیذ تقطیع األوزان التامة-16

 .في دقیقة واحدة لھا،بعد شرح المعلم  الخمسة،أن یحدد التلمیذ األسماء -17

 .أن یعرف التلمیذ متوازي األضالع كما جاء في الكتاب المدرسي في سطرین-18

یسترجع التلمیذ أسباب الحروب الصلیبیة كما سمعھا خالل الحصة في دقیقتین على أن -19
 .األكثر

 .تكون صدأ الحدید في ضوء توضیحات المعلم في فقرة واحدة فقط أن یحلل التلمیذ  -20

 أھداف خاصة أھداف عامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المجال الوجداني  المجال الفكري
 )االنفعالي(

المجال الحسي 
 الحركي

   

 

 :تذكیر -
أھداف طویلة األمد ، أي یتحقق بعد تعلم طویل ودروس عدة = االھداف العامة  -

 .مختلفة 
التلمیذ بعد تعلمھ  اأھداف قصیرة األمد ، یستطیع أن یحققھ= االھداف الخاصة  -

 .لمجموعة محددة من المفاھیم 
 .یرتكز على عملیات التذكر أو اعادة انتاج خبرة ما = المجال المعرفي  -
 .یتناول قیم الشخص ومشاعره واتجاھھ = المجال الوجداني -
 .یختص بالمجال الحركي للتلمیذ =  المجال الحسي الحركي -
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 .أھم العوامل المؤثرة في فاعلیة عملیة التعلیم والتعلم

 

 

 

 

 

 

 

فاعلیة تحقیق 
األھداف 
 التربویة

 خصائص المتعلم
خصائص 

 المعلم

سلوك المعلم 
 والمتعلم

الصفات الطبیعیة 
 للمدرسة

خصائص 
المادة 
 الدراسیة

صفات 
مجموعات 

 األقران

 القوى الخارجیة
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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 العالي والبحث العلميوزارة التعلیم 

 جامعة عبدالحمید ابن بادیس

 مستغانم

 

 استمارة جمع المعلومات

 

 :أستاذتي الفاضلة سالم هللا علیكم أما بعد  -
 

في ایطار تحضیرنا لمذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر في تخصص تعلیمیة اللغة العربیة  -
كل سؤال ن من عدة أسئلة ونرجو منك أن تقرئي ، نقدم لك ھذه االستمارة التي تتكو

 .وتجیبنا علیھ ، وال تتكري أي سؤال دون إجابة إذ أمكن ذلك 
تأكدي أنا إجابتك تبقى سریة ولن یسمح ألحد باالطالع علیھا لغرض البحث العلمي ، وھذا  -

 .إلفادتنا في علمنا ھذا منأجل 
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 ما ھي طریقة تلقینك للدرس ؟: 1س
 ☐شفویة   ☐حواریة   ☐تلقائیة

 
 كیف یندرج طرحك للسؤال خالل الحصة ؟: 2س

 ☐غامضا   ☐قلیال  ☐ واضحا جدا
 

 تحفیزك للتالمیذ غیر المتحمسین للدرس ؟ما ھي طریقة : 3س
 ☐أمرھم بشيء ما   ☐معابتھم  ☐طرح سؤال

 
 ھل تفضل إعالم الطلبة بأھدافك من الدرس مسبقا ؟ :4س
 ☐ربما   ☐ ال   ☐ نعم

 
 أیھما تفضل استخدامھ أكثر ؟:5س

 ☐االسئلة ذات اإلجابة المغلقة    ☐أسئلة ذات االستجابة المفتوحة
 

 ھل تحتفظ باألھداف في ذھنك وتطبقھا أوال بأول ؟: 6س
 ☐حسب الدرسال أدري على     ☐ال    ☐ نعم

 
األسئلة التي تستطیع طرحھا لمساعدة الطلبة على كشف قدراتھم على  ما أنواع:7س

 استعادة ما تعلموه ؟
 ☐المطالبة بالتذكیر بالدرس السابق    ☐استفھام على عنوان ما

 
 كیف تقضي على الملل في اثناء الحصة ؟: 8س

 ☐ترك دقائق للتالمیذ   ☐ حكایة   ☐ نكتھ
 

 ما ھي أھم المثیرات التي تستخدمھا في الحصة ؟: 9س
 ☐توزیع التالمیذ بشكل مجموعات واعطائھم انشطة  ☐توزیع االسئلة عشوائیا
 

 ☐اجراء اختبارات قصیرة

 

 خدمتك في مسارك التعلیمي ؟ باألھدافھل طریقة التدریس : 10س
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 ☐نوعا ما   ☐ ال    ☐نعم

 

 تتبعھا لمعاقبة التالمیذ ؟ما ھي الطرق التي : 11س

 ☐تقسیم النقطة  ☐ التكلیف بعمل ما   ☐طرد

 

 ھل التدریس مھنة شاقة ؟ :12س

 ☐قلیال    ☐ال   ☐ نعم
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مایمكن استخالصھ في ختام ھذا الموضوع ھو عبارة عن النتائج التي توصلنا الیھا من  -

 : كاألتيخالل البحث النظري و التطبیقي و ھي 
 
التدریس ھو عملیة تربویة یتم بواسطتھا تطویر أجیال األمة و توجیھ نموھا الفكري و  -

 .بأدوارھا الحیاتیة المتنوعة العاطفي و الحركي و االجتماعي لتصبح مؤھلة للقیام 
 
یسیة في تحقیق األھداف ان مقیاس النجاح في التدریس یتوقف على فاعلیة الطریقة التدر -

 المنشودة 
 
االدراك و الوعي العمیق لألھداف التربویة الشاملة توفر للمعلم اطارا عاما تربویا و  -

ى اشتقاق أھداف تربویة تعلیمیة اجتماعیا یحیط بعملھ ویغذي نجاحھ في مھنتھ و یساعده عل
 .أخرى 

 :األھداف التربویة نوعان  -
 

  أھداف عامة 
 أھداف سلوكیة اجرائیة. 

 
 .األھداف العامة غایات نھائیة یراد الوصول الیھا وتحقیقھا من وراء عملیة التربیة كلھا  -
 
 .العامة  في ختام كل مرحلة تعلیمیة و في ختام مراحل التعلیم كلھا تتحقق األھداف -
 
 .األھداف التي تؤثر مباشرة في تدریس الموضوعات أو المواد ھي األھداف السلوكیة  -
 
 .ان وضوح الھدف یثیر السبل و یساعد على اختیار ما ھو أنسب للموقف التعلیمي  -
 
األھداف السلوكیة لیست غایات للتربیة ولكنھا توقعات لكل حصة دراسیة واحدة ، وھي  -

ترجمة لخصائص االنسان المتعلم في صورة أفعال سلوكیة یتعین ظھورھا في سلوك المتعلم 
 . بعد كل حصة مدرسیة ، عقال ووجدانا و مھارة 

 
ن مھمین بالنسبة للھدف الوضوح في المعنى و الخصوصیة في السلوك و مشواره أمری -

 .السلوكي 
صیاغة األھداف السلوكیة ال تأتي من عدم و انما تكون وفق معاییر تشیر الى السلوك و  -
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 .تظبطھ من جمیع النواحي 
 
تصنیف األھداف التربویة من طرف التربویین الى ثالثة مجاالت معرفیة و نفس حركیة و  -

 .یات األداء المرغوب تحقیقھ انفعالیتھ ، وضمن كل مجال ھناك عدة مستو
 
األھداف التعلیمیة أھمیة كبرى في عملیة التدریس ألنھا تساھم في تصحیح المسار التعلمي  -

 .و توجیھ المدرس من الحین لألخر 
 
: ھناك فروق دالة احصائیا لدى المتعلمین تتمثل في درجة الفھم وفق ثالث مستویات و ھي  -

 .عفاء المتفوقین ، المتوسطین ، الض
 
ھناك نماذج لمواد مختلفة تبین األھداف المنتظرة تحقیقھا على مستوى السنة األولى و  -

 .الثالثة من التعلیم االبتدائي تختلف باختالف المادة 
 
وأخیرا نجمل القول بأن فاعلیة العملیة التعلیمیة التعلمیة یتم باالعتماد على الوعي باألھداف  -

لتي تصف ھذه األھداف وما یرتبط بھا من فنیات كالصیاغة و التعلیمیة و بالعبارات ا
المكونات واألولویات ، ولذلك من المھم أن یعطي المعلم ضرورة ضبط و تحدید ما یریده أو 

تحدید نوعیة المتعلم الذي ینتجھ من خالل توجیھ ممارساتھ التدریسیة من خالل األھداف 
 .التعلیمیة 
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