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 �سم هللا الرمحن الرحمي

 )قل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنون ( 

 -صدق هللا العظمي -

سبحان من جلت قدرتھ، وعظم شأنھ، وھدانا إلى صراطھ وزودنا من عملھ، وألھمنا  -

 .القدرة والصبر على إنجاز عملنا

إلى نبي الرحمة ونور العالمین، ... األمة ونصح... إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة  -

 .سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم

إلى من أحمل اسمھ ... إلى من كللھ بالھیبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار  -

 .بكل افتخار، أرجو من هللا أن یمد في عمرك، والدي العزیز

جاحي، وحنانھا بلسم جراحي، إلى أغلى إلى أغلى ما في الوجود، والتي كان دعائھا سر ن -

 .الحبایب، أمي الغالیة

إلى توأم روحي ورفیق دربي إلى صاحب القلب الطیب والنوایا الصادقة، إلى من رافقني،  -

ومعك سرت الدرب خطوة بخطوة، وما یزال یرافقني حتى اآلن، وھو األخ والصدیق 

 .والزوج بارك هللا في عمره، زوجي الغالي

مراد، أمین الذي : فقاء دربي في ھذه الحیاة بدونھم أكون مثل أي شيء، إخوتي وإلى ر -

أتمنى لھ النجاح في شھادة التعلیم المتوسط، وأحالم التي أتمنى لھا النجاح في شھادة 

 " .إسالم"الباكالوریا، وإلى فاطمة وزوجھا والبرعم الصغیر 

 .ا وصغیراوإلى كل عائلتي كبیر" نورلین"وإلى األخت والبنت  -



وإلى كل األصدقاء والصدیقات الذین ال " لعربي نریمان"إلى األستاذة والصدیقة واألخت  -

 .یتسع المقام لذكرھم

إلى كل من مد لي ید العون من قریب أو من بعید، ولو بالكلمة الطیبة، اھدي ھذا العمل  -

 .المتواضع

 



 أ 
 

 

 

 

 

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد ہلل بدایة كل خیر، وتمام كل نعمة، والصالة والسالم على 

 .رسول هللا الصادق الوعد األمین

  :وبعد

تعتبر المنظومة التربویة أھم أداة لمواجھة التحدیات، وحصر المشكالت، وحلھا بما تملكھ  -

من عبقریات تكونھا لدى األفراد والجماعات، ولھذا نجد أن اھتمامات العلماء والمفكرین 

تركزت حولھا لتكوین منظومة تساھم في إیقاظ قدرات اإلنسان، وتنمیتھا لترقى إلى 

ولتحقیق ھذه األھداف یتم إدخال إصالحات على ھذه المنظومات من  ،بتكاريالمستوى اإل

المتغیرة والمتنوعة، والمنظومة الجزائریة ھي حین آلخر، حتى تستجیب االحتیاطات 

اعتمدت وتعتمد على مقربات ، من بینھا ما یصطلح  بدورھا ال تبتعد عن ھذا المسعى ،إذ

 .التدریس بالكفایاتالتدریس باألھداف وأیضا ما یلیھا : علیھ

على التالمیذ فعملیة التدریس  أثراسابقة الذكر، تركت ما ال شك فیھ، أن ھذه المقاربات الوم -

والحیویة، تتمثل في التشوق في الوصول إلى الھدف، وھو القصد  والنشاطباألھداف المتعة 

 داغوجیاالتعلیم والتعلم، وأن بی الذي نسیر نحوه، وھو الذي نتوخى تحقیقھ في عملیة

التدریس بالكفایات تضمن نوعیة حدیثة من التعلیم والتعلم، وتضمن كذلك التفوق الدراسي 

في جمیع األحوال الذي ینطلق من داخل حجرة التدریس، ومفتاحھ ھو المدرس الكفء 

 :والتي بعنوان،جل كل ما سبق ، تأتي ھذه الدراسةنفسیا وأكادیمیا وتكنولوجیا ،وأل والمؤھل

     ) المرحلة االبتدائیة –لمادة التعبیر الكتابي (یات مقارنة منھجیة االكفباألھداف والتدریس ب

بحیث تشمل  إلى مقدمة وفصول ثالثة وخاتمة، اولدراسة ھذا الموضوع قسمنا بحثنا ھذ

حول موضوع الدراسة، وھذا من خالل أھمیتھ، أسباب اختیاره المقدمة على حوصلة 

فعنوناه  األولواألھداف من ھذه الدراسات، وكذلك المنھجیة المتبعة ، وأما في الفصل 



 ب 
 

بماھیة التدریس باألھداف، الذي اشتمل على ثمانیة مباحث، استھللناه بتعریف الھدف 

التربوي لغة واصطالحا، ویلیھ تعریف نموذج التدریس بواسطة األھداف، ثم أھم المراحل 

األساسیة لعملیة التدریس الھادف وبعده المكونات العامة لألھداف وصیاغتھا، ثم مستویات 

وفي األخیر الغایة من تطبیق منھجیة یفھا، ومما یلیھ مزایاھا وعیوبھا األھداف وبعدھا تصن

یات، الذي كان عنوانھ ماھیة التدریس بالكفاالثاني التدریس بواسطة األھداف، وفي الفصل 

ث، حیث تناولنا فیھ تعریف الكفایة اللغوي واالصطالحي وقد خصصنا لھ كذلك ثمانیة مباح

كفایات، وبعده خصائص التدریس بالكفایات ویلیھ أنواعھا، ، ثم تعریف نموذج التدریس بال

والمبحث الذي یلیھ خصص لكفایات معلمي األدب وبعده كفایات المعلم في تكوین الطفل، 

العربي، وقد تناولنا في المبحث الذي یأتي بعده عالقة المعلم بالمتعلم في تحقیق الكفایة، وفي 

ل فھو فصل تطبیقي عبارة عن دراسة میدانیة، تتضمن األخیر تقویم الكفایة، أما ثالث الفصو

خالصة عامة عن التعبیر الكتابي ثم اإلجراءات المنھجیة للبحث وعرض : العناصر اآلتیة

التي  نتائج االستمارات، لنصل إلى الخاتمة التي اشتملت على إبراز النتائج وأھم االقتراحات

 .استخلصنا إلیھا من خالل ھذه الدراسة

 

 :المنھجياإلطار 
 :إشكالیة البحث

التي آلت  الحضاریةمن الھامشیة تعتبر المنظومة التربویة الضامن الوحید لتخلیص الشعوب 

إلیھا، والمنظومة التربویة الجزائریة، كغیرھا من المنظومات األخرى، فھي تلعب دورا 

، ولھذا طرأت علیھا إصالحات وتغییرات عدیدة، حیث أن المنظومة التربویة وأساسیافعاال 

عرفت مشاكل على مستویات عدة، ولذلك نجد أنھ دار الحدیث عن إصالح المناھج والبحث 

أنجح السبل لتحقیق المبتغى في كل مرحلة تعلیمیة، وعلى غرار كل ھذا البد من طرح عن 

إلى تحدید اإلطار العام لھذه الدراسة واإلطاحة بكل  جملة من التساؤالت في سبیل الوصول

 :فیما یليجوانبھ والتي برمجناھا 

 ما ھو التعریف اللغوي واالصطالحي لمدلول الھدف التربوي والكفایة؟ -

ھل نموذج التدریس باألھداف كلھ إیجابي، أم ھو اآلخر یحمل في طیاتھ بعض  -

 السلبیات؟

 التدریس باألھداف، أم یعادلھا؟ھل نموذج التدریس بالكفایات یلغي  -



 ج 
 

 :أھمیة الموضوع

 :تنبع أھمیة ھذا الموضوع من خالل عدة نقاط نذكر منھا

 .عن التدریس باألھداف وبالكفایات والمقارنة بینھماحاجاتنا إلى دراسة  )1

ال بد من معرفة األثر الذي یحدثھ نموذج التدریس باألھداف والكفایات على  )2

 .التالمیذ

النظري لھذا البحث، أردنا الكشف عن الجانب الحقیقي  من خالل الجانب )3

 .للمقاربتین

المساھمة في إثراء مكتبتنا، ببحوث تتعلق بالمناھج وإفادة الباحثین المھتمین بمنھج  )4

 .الكفایاتبالتدریس باألھداف و

 :أسباب اختیار الموضوع

البیداغوجیا في اعتبار التدریس باألھداف والكفایات ھما أرقى المناھج وأنجح  )1

 .میدان التعلیم والتعلم 

 .العمل على تقدیم المقارنة بین المقاربتین  )2

 .معالجة القصور الموجودة لدى بعض المفكرین حول ما تستحقھ المناھج )3

 :أھداف الدراسة

 .التعرف على مفھوم التدریس باألھداف، ومستویاتھا والغایة من تطبیقھا )1

 .للكفایة مع بیان أنواعھا وخصائصھا إیضاح التعریف اللغوي واالصطالحي )2

 .إبراز المقارنة بین التدریس باألھداف والتدریس بالكفایات  )3

 : منھجیة الدراسة وھیكلتھا

اعتمدنا في دراستنا على ھذا المنھج الوصفي التحلیلي والمقارن، إذ ھي المناھج المالئمة 

استخدامھ في الدراسة إلعطاء في كتابة مثل ھذه األبحاث، فالمنھج الوصفي ال بد من 

صورة حقیقیة للتدریس باألھداف والتدریس بالكفایات، وبیان أھمیة كل منھما من خالل 

واعھما وخصائصھما، وأما التحلیلي قمنا بتحلیل كامل للمقاربتین معرفة تعریفھما وأن



 د 
 

ھذا  نإذ أ باإلطالع على أھم عناصر ھذا الموضوع، وأما المنھج المقارن فال بد منھ،

 .الموضوع یفرض علینا معرفة المقارنة بین المقاربتین

 :الدراسات السابقة

ة بموضوع دراستنا كان اطالعنا على الكثیر من الكتب والبحوث التي لھا عالق

 :والتي كان منھا

 .سریر ونور الدین خالدي التدریس باألھداف وبیداغوجیة التقویم، محمد شارف )1

 .خالد لبصیص ،الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھدافالتدریس العلمي والفني  )2

 .فرجالتدریس الفعال، عبد اللطیف بن حسین  )3

 .كفایات األداء التدریسي، علي راشد  )4

 .سیكولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة وآفاق التطویر العام، محمد جاسم محمد )5

البحوث المتناثرة بین  الدراسة التي بین أیدینا، فقد جاءت لتجمع بین الكثیر منوأما  -

طیات الكتب السابقة، وتبین بشكل علمي المقارنة بین مقاربة التدریس باألھداف 

 .ومقاربة التدریس بالكفایات

 

 

 

 جلت قدرتھ وعظم شأنھ وھدانا إلى لى هللا تعالى سبحانھ من نتقدم بالشكر العظیم إ
على إنجاز عملنا راطھ المستقیم وزودنا من علمھ وألھمنا القدرة والصبر ص

والشكر المقرون إلى أستاذي المشرف األستاذ مداح أحمد لتفضلھ باإلشراف على 
 .ھذه الرسالة وما بذلھ من جھد وإرشاد 

 

 "ین ــــــــــــــــــــــاللھم آم" 



 
 

 

 

 

 ماھیة التدریس باألھداف
 
 
 .تعریف الھدف التربوي لغة واصطالحا -1

 .تعریف نموذج التدریس بواسطة األھداف -2

 .المراحل األساسیة لعملیة التدریس الھادف -3
 .مكونات عامة لألھداف التربویة وصیاغتھا -4
 .مستویات األھداف التربویة -5
 .تصنیف األھداف التربویة -6
 .مزایاھا وعیوبھا: التربویة األھداف -7
 .الغایة من تطبیق منھجیة التدریس بواسطة األھداف -8
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 :لغة واصطالحا: تعریف الھدف التربوي -
قبل البدء بالحدیث عن األھداف التربویة، ال بد من الوقوف مع ھذه الكلمة األخیرة في 

 .محاولة معرفة معناھا، وما الذي تعنیھ لدى الباحثین

 :الھدف التربوي لغة: أوال
 :ي العناصر التالیة        ج أھداف، ویتجلى معناھا ف= الھدف-

 ".أصاب الھدف " یرمى إلیھ  غرض -1

 .كل مرتفع من بناء أو جبل أو تلة رمل -2

 .رجل عظیم القامة -3

 1"سجل الالعب ھدفا لفریقھ: "إصابة، عالمة -4

وقیل أیضا، أن الھدف ھو المشرف من األرض وإلیھ یلجأ، والھدف ھو الغرض  - 

تفع مشرف، وكما المنتضل فیھ بالسھام، فھو كل شيء عظیم مرتفع، أي كل بناء مر

 .2أي لجأ: ھدف إلى الشيء، أسرع، وأھدف إلیھ:یقال

الغرض، والھدف من الرجال وھو الجسیم، الطویل العنق، : وكما یطلق الھدف ویراد بھ

 .3إذ انتصب: كل شيء عریض مرتفع، وأھدف الشيء: العریض األلواح ویقال أنھ

ھ وسلم، كان إذا مر بھدف مائل أو أن النبي صلى هللا علی: " وفي الحدیث النبوي الشریف

الھدف ھو كل شيء عظیم : قال األصمعي: وقال أبو عبید". صدف مائل أسرع المشي

 .4الھدف ھو الغرض وھو من الرجال الجسیم الطویل: مرتفع، وقال اللیث

 :وقال النابغة

 إذا طعنت طعنت في مستھدف                 

 .رابي المجسة بالعبیر مقرمد                                                        

                                                            
ص  –م 2003، 1لبنان ، ط -الرائد معجم ألف بائي في اللغة واألعالم دار العلم للمالیین بیروت –جبران مسعود جبران  - 1

925. 
دار  -، تحقیق الدكتور أحمد عبد الرحمان مخیمر، منشورات محمد علي بیضون"ھدف"تھذیب اللغة مادة  –األزھري  - 2

 .04/448 -م2004 -1بیروت ط -الكتب العلمیة
 9/413، 2003، 1دار الكتب العلمیة، بیروت ط –لسان العرب، تحقیق عامر أحمد حیدر  –ابن منظور  - 3
 .15/37، م1863، 1ط -، دار صادر، بیروت"ھدف"ابن منظور، لسان العرب مادة  -  4
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مرتفع منتصب، وقد استھدف أي انتصب، ومن ذلك أخذ الھدف النتصابھ ِمْن یرمیھ، : أي

 :ومما سبق یتضح أن

 .1القصد أو المرمى، أو الغرض الذي نسعى إلى تحقیقھ: الھدف معناه -

 

 :الھدف التربوي اصطالحا: ثانیا

نتباه عند قراءتنا لكلمة ھدف، فإنھا تثیر لدینا تساؤالت عدة، نظرا لما لعل ما یلفت اال -

یكتنفھا من غموض وتأویالت، لالختالف حول المستوى الذي یستخدم للداللة علیھا، ونحن 

 .كسائر القراء، ولما في الموضوع من أھمیة 

ر المستطاع، وأردنا من خالل التعاریف التي طرحھا الباحثون، أن نزیل ھذه الغموض قد-

 .من اجل الوصول وتحدید الھدف المتبني

ھو وصف السلوكات أو االنجازات التي " : " MADJER" الھدف التربوي عند ماجر  -1

یبرھن المتعلم من خالل القیام بھا على قدرتھ، فالھدف ھو عبارة تصف ما سینجزه التلمیذ 

سلوك المتعلمین نتیجة عملیة ، ویعني أیضا تغیر یراد إحداثھ في "اعتمادا على الدروس

 .2التعلیم

ھو التخطیط للنوایا البیداغوجیة ونتائج سیرورة ": " BERZIA" تعریف العالم بیریزیا  -2

 ".التعلیم

أن الھدف عبارة تصف نتائج تعلیمیة تبین ": " GROULAND "یرى جرولوند  -3

 ".خبرات تعلیمیة معینة سلوك التلمیذ الذي نتوقع أن یتكون لدیھ أو یظھر بعد حصولھ على

                                                            
، م2006-1ط -لبنان –الخلیل ابن أحمد الفراھیدي، العین تحقیق، الدكتور عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة  - 1

04/298 
 .28ص – م1997، )ط –د (مؤسسة الطبع اإلخوة مدني،  –دار تالتتفیت  –عیسى بودة، دلیل مدرس الھادف  - 2
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الصیاغة الواضحة للكیفیة : "إلى أن الھدف التربوي یعني"  BLOOM "ذھب بلوم  -4

 1"التي تظھر التغیرات المتوقعة في الطالب نتیجة العملیة التربویة

وبذلك فھو یركز على التغیرات المرغوبة، التي یمكن اعتبارھا محورا أساسیا للعملیة  -

 .التربویة

أن الھدف یدل على نتیجة، أي عمل : "  "JHON DIWI"ما عرفھ جون دیوي بین -5

طبیعي على مستوى الوعي، وبعبارة أخرى، أنھ یعني تدبر العواقب من حیث نتائجھا 

المحتملة، والمترتبة عن تصرف ما، في موقف معین بطرق مختلفة، واإلفادة مما ھو متوقع 

 .2"لتوجیھ المالحظة والتجربة

 :التعریفات السابقة یالحظ أن الھدفومن كل  -

 .انطالق ووصول أي بدایة تعقبھا نھایة -1

أصغر ناتج تعلیمي متوقع حدوثھ من المتعلم نتیجة مروره بخبرة أو موقف تعلیمي  -2

 .ھدف دراسة الطالب في الصف األول ابتدائي ھو إتقان القراءة والكتابة: محدد، فمثال

 .بعد موقف تعلیمي ما نتوقع أن یعرفھ التلمیذ -3

ھي األھداف التي یقوم المعلم بوضعھا من أجل تنفیذھا خالل الحصة الدراسیة حیث  -4

 .3تظھر آثارھا في سلوك التالمیذ

 

 

 

                                                            
 – 2ط -عمان -، دار المسیرة)أسسھ، بناؤه، تنظیماتھ، تطویره(أحمد المھدي عبد الحلیم، المنھج المدرسي المعاصر  - 1

 . 133ص–م 2009
  .49ص -م2009، 1ط –استراتیجیات التعلیم والتعلم في سیاق ثقافة الجودة، دار المسیرة عمان  -ولیم عبید - 2
المناھج التربویة الحدیثة مفاھیمھا وعناصرھا وأسسھا وعملیاتھا، دار  -توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة - 3

 .71ص م2011، 09ط –عمان  -المسیرة
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 :تعریف نموذج التدریس بواسطة األھداف

بواسطة "إن التعلیم بواسطة األھداف نموذج یختلف اختالفا كبیرا عن التعلیم السابق  -

نسق یعتمد على نظریة من نظریات التعلیم التي یقصد بھا ذاك النسق من  فھو" المضامین

األطروحات والتأویالت والمفاھیم المنسجمة منطقیا، حیث تكون تلك العناصر والمكونات 

التي ینتظم بھا النسق التعلیمي غیر متناقضة فیما بینھا، وعند مالحظة ھذا التعریف نجده 

 :تجتمع لتؤلف النموذج وھيیتكون من ثالثة عناصر أساسیة 

 .مجموعة من المفاھیم تنتظم في نسق تربطھ عالقات منطقیة -1

 .حیث ترتبط تلك المفاھیم في مجال واقعي -2

 .1وتكون قابلة للتمحیص والتجریب -3

وھذه العناصر التي تكَون نظریة التعلیم باألھداف تقود إلى إطار نظري یجسد بھ ھذا  -

في األذھان، ویسمى ھذا النموذج بالتعلیم النسقي، الذي النموذج حتى تكون صورتھ واضحة 

 .یقوم على فلسفة نظریة واضحة تدعى نظریة األنساق

فالتعلیم بواسطة األھداف طریقة لتنظیم التعلیم وتخطیطھ وإنجازه وتقییمھ، ولتحقیق ذلك  -

اصر ال بد من اتباع خطة عمل تتكون من عملیات ومواقف منظمة إلحداث تفاعالت بین عن

العملیة التربویة وتلك ھي اإلستراتیجیة، فعندما نذكر مفھوم التخطیط واإلستراتیجیة فإن ھذا 

أن التعلیم منظم بكیفیة تؤِدي إلى بلوغ األھداف عبر مسار یقطعھ المدرس بمعیة : یعني

 التالمیذ أو التالمیذ أنفسھم من أجل تحقیق تعلیم ما، انطالقا من أھداف محددة اتجاه نتائج

 .2مرجوة، وكما ینظر إلیھ عادة على أنھ التخطیط والتنظیم الجید لعملیة التدریس

وبالنظر إلى التعریفات السابقة، یمكن القول بأن التدریس باألھداف ھو أسلوب یعتمد على  -

مفھوم الھدف كأداة قابل للقیاس عندما یصاغ بطریقة إجرائیة، أي بفعل سلوكي قابل 

 . لك الطریقة التي تركز بشكل أساسي على الكم والتراكم المعرفيللمعاینة، وھو أیضا ت

                                                            
، م1995 -2غریس، ط -التدریس باألھداف وبیداغوجیة التقویم، مطبعة األمیر -محمد شارف سریر ونور الدین خالدي - 1

 .27ص
، م2004، )ط -د( -الجزائر -التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف، دار التنویر -بصیصخالد ال - 2

 .43ص
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 :المراحل األساسیة لعملیة التدریس الھادف

 :تتلخص مراحل التدریس بواسطة األھداف في أربعة مراحل رئیسیة -

 ) التصمیم، التحلیل، التنفیذ والتقویم(تتضمن 

لما تمد بھ مرحلة التنفیذ أو وتقسم كل مرحلة إلى خطوات، ویتم تعدیل التدریس وفقا 

خطواتھا من تغذیة راجعة عبر المقارنة بین األھداف التي تم تصمیمھا مع األھداف التي تم 

تحقیقھا بما ُیَمِكْن المدرس من تطویر تدریسھ للوصول بالمتعلم إلى التعلم المتقن الذي یحقق 

 .أھدافھ بنجاح تام

  :مرحلة التصمیم -1

لمرحلة بتحدید أھدافھ الخاصة بدروسھ، ذلك أن لكل درس ھدفا یقوم المدرس في ھذه ا

كل ذلك في ضوء الھدف (خاصا یمكن تجزئتھ إلى مجموعة من األھداف الجزئیة اإلجرائیة 

اختیار المحتوى (بكتابة فعل العمل وتحدید شروط ومعاییر األداء ) العام من المادة أو المنھج

 .1)ید الوسائل المساعدةالتربوي المالئم، تحدید المبادئ، تحد

 :مرحلة التحلیل -2

تتضمن ھذه المرحلة تحلیل الوضعیة التي یجري فیھا التعلم، أي تحلیل الموقف التربوي 

( بإدراك العالقات التي تربط بین جمیع متغیراتھ من ناحیة، وتحلیل المحتوى التعلیمي 

ة إلى عناصرھا ، ومكوناتھا من ناحیة أخرى، وذلك عن طریق تجزئة الماد) المادة الدراسیة

األساسیة باالستناد إلى معاییر خاصة بتنظیم المحتوى التربوي مع مراعاة مبدأ التدرج من 

العام إلى الخاص، ومن البسیط إلى المعقد، مراعاة معاییر الطرائق المختارة ومدى مالئمتھا 

الموقف التربوي للھدف من الدرس والفئة المستھدفة، ثم مراعاة الضغوط التي یفرضھا 

 .2واقتراح البدائل المالئمة للتعدیل والتغییر

                                                            
 103ص -م2009 -01ط -عمان -تخطیط المناھج وفق منھج التفرید والتعلیم الذاتي، دار الفكر -اید إبراھیم عبد الحقك - 1
 .104وفق منھج التفرید والتعلیم الذاتي، صتخطیط المناھج  -كاید إبراھیم عبد الحق  - 2
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تضم ھذه المرحلة بسیرورة التدریس أي جملة الخطوات الرئیسیة التي  :مرحلة التنفیذ -3

یتبعھا المدرس لنقل معارفھ وتحقیق أھدافھ، وبمفھوم آخر تمثل ھذه المرحلة إجراءات 

قدیم دروسھ وتتضمن ھذه المرحلة جملة من التدریس الفعلیة التي یتبعھا المدرس في ت

 .1الخطوات

 >:ومن بین ھذه الخطوات مایلي -

وذلك لتوجیھ أذھان التالمیذ إلى الدرس الجدید والھدف منھ من : خلق مركز االھتمام -1

خالل إثارة فكرة أو قضیة أو مناسبة لھا عالقة بالھدف بما یمكن وضع جمیع التالمیذ أمام 

 .ق بتوجیھ اھتمامھنفس وضعیة االنطال

وتتسم ھذه الخطوة بطرح جملة من األسئلة إلى تحسیس التالمیذ : الوضع أمام الصعوبة -2

بأھمیة الدرس الجدید والصعوبات التي تواجھھا بخصوصھا، فیجدون أنفسھم أمام وضعیة 

جدیدة، لم یسبق أن اطلعوا علیھا وأنھم سیكونون قادرین على تجاوزھا بعد مرورھم بخبرة 

الدرس التعلیمیة التي سینصب الجھد فیھا على تدلیل الصعوبة وما یزید من تشویقھم 

 .2وتحفیزھم على متابعة الدرس

في ھذه الخطوة یشرع المدرس في شرح محتویات الدرس انطالقا من : الشرح والبرھنة -3

ن مفاھیمھ األساسیة وفق ترتیب منھجي منطقي ینطلق فیھ عادة من السھل إلى الصعب وم

 .المحسوس إلى المجرد، ویتم االقتصار في كل مرة على شرح المفھوم أو التعریف

تتضمن إجراء تقویم جزئي للعناصر المقدمة والتحقق من مدى فھمھا : التقویم الجزئي -4

واستیعابھا ویمكن أن یكون ذلك عن طریق تكلیف التالمیذ باالستظھار أو اإلجابة عن 

 .األسئلة المطروحة

وتتضمن ھذه الخطوات دعوة التالمیذ إلى تطبیق المبادئ والقوانین والتعلیمات : یقالتطب -5

 . التي تم شرحھا لمعرفة مدى قدرتھم على التحكم فیھا وتمكنھم من فھمھا

                                                            
، م2004، )ط -د(-الجزائر -التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات باألھداف، دار التنویر -خالد البصیص - 1

 .84ص
 .107، صم2006 -1ط -عمان -ھاني إبراھیم شریف العبیدي وطھ علي حسین الدلیمي، عالم الكتب الحدیث - 2
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وھنا یقوم المدرس بإجراء تقویم نھائي لجمیع عناصر الھدف على شكل : التقویم النھائي -6

 .تطبیقیة أو أسئلة تقویمیةخالصة للدرس أو عن طریق تمرینات 

 : مرحلة التقویم -4

تتعلق ھذه المرحلة بجملة اإلجراءات التي یتبعھا المدرس إلصالحھم بخصوص فعالیة 

طرائقھ وأھدافھ وأسالیبھ، فیتعرف لذلك على مواطن الخلل بما یمكنھ من تعدیل سلوكھ 

 .1رس ومدى تحققھومراجعتھ، وكل ذلك في ضوء الحكم المتعلق بالھدف الخاص من الد

 

 :مكونات عامة لألھداف التربویة و صیاغتھا

 :مكونات األھداف: أوال

 :تتكون األھداف التربویة من العناصر التالیة

مثل توجیھ المعلم ألسئلة صفیة بناءة لتعلم التالمیذ بصحة ال  :اسم المھارة أو القدرة  -1

اسم المھارة أو القدرة التي سیبدیھا المعلم نتیجة "توجیھ"تجسید كلمة  %90تقل عن 

 .تحصیلھ للھدف

و یمكن للمعلم لتحدید محتوى المھارة أو القدرة بان یسأل  :محتوى المھارة أو القدرة -2

بطبیعة الحال األسئلة :توجیھ المعلم لماذا؟و أن اإلجابة التي تشیر لمحتوى التوجیھ ھي: مثاال

 . ةالصفی

أي یجب أن ال  %90إن معیار صحة التنفیذ ھو : معیار صحة تنفیذ المھارة أو القدرة -3

تتدنى صحة توجیھ األسئلة الصفیة على أساس المعاییر و الشروط و الظروف المقترحة لھا 

 2.%90عن 

                                                            
 .108إبراھیم شریف العبیدي وطھ علي حسین الدلیمي، ص ھاني - 1
دار  -الجزائر -، دیوان المطبوعات الجامعیة)طرقھ ووسائلھ الحدیثة(قیاس كفایة التدریس  –محمد زیاد حمدان  - 2

 .168صم، 1984، )ط -د( -السعودیة
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وقد تكون ھذه الشروط والظروف في مثالنا : وط و ظروف تنفیذ المھارة أو القدرةشر -4 

یجب أن یبدي المعلم مھارة او قدرة توجیھ األسئلة خالل خمس حصص : الحالي كما یلي

تدریسیة متتابعة في تخصصھ، كما یجب أن تتصف األسئلة بارتباطھا المباشر بموضوع 

التدریس وبتوقیتھا السلیم لمجریات الحصة وبتوزیعھا العادل على التالمیذ، وإن مشاركة 

ي مؤشرات غیر مباشرة لنجاح المعلم في توجیھ األسئلة الصفیة التالمیذ وصحة إجاباتھم ھ

 .1البناءة

 :صیاغة األھداف التعلیمیة: ثانیا

إن صیاغة األھداف التعلیمیة صیاغة واضحة بعیدة عن التأویل ال یتمكن منھا المعلم إال إذا 

عرف طرق الصیاغات التي شاع استخدامھا، وتكون لھ القدرة على صیاغة تمكنھ من 

مالحظة نتائجھا وقیاسھا، وھذه القدرة ال یكتسبھا إال إذا عرف أنواع الصیاغات، لیتمكن 

 .2من تمییز الصیاغات

 

 :یراعى عند صیاغة األھداف التعلیمیة األمور التالیة*

فالتقویم التربوي ھو : أھمیة التركیز على سلوك الطالب في صیاغة األھداف التعلیمیة -

قیق األھداف التعلیمیة وما یتطلبھ ذلك من اتخاذ قرارات وإتباع عملیة الحكم على مدى تح

إجراءات لتحسین العملیة التعلیمیة، وتتضح ھذه الصلة الوثیقة بین األھداف التعلیمیة 

لھذه األھداف، وعلى ذلك ففي صیاغة  3والتقویم التربوي من خالل الصیاغة الدقیقة

 :ة إلى المبادئ الثالثة التالیةاألھداف التعلیمیة ال بد من أن نكرر اإلشار

صیغة الھدف ال بد أن تتضمن استجابة الطالب لمحتوى المادة الدراسیة ولیس ھذا  -1

المحتوى ذاتھ، فالطالب ال یتعلم قاعدة كان وأخواتھا، أو خریطة جمھوریة مصر العربیة، 

                                                            
 .169، ص)طرقھ ووسائلھ الحدیثة(قیاس كفایة التدریس  -محمد زیاد حمدان - 1
 -2ط -عمان، األردن -دار المسیرة –القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسة  –صالح الدین محمود عالم  - 2

 .71، صم2009
 .146ص– م2006، 1ط –محمد صابر سلیم وفایز مراد مینا، بناء المناھج وتخطیطھا، دار الفكر، عمان  - 3
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النحویة أو رسم المعلومات الكیمیائیة أو تطبیق القاعدة ) تذكر(وإنما یتعلم مثال معرفة 

 .الخرائط الجغرافیة

صیغة الھدف ال بد أن بالتغییرات التي تطرأ على سلوك الطالب وأدائھم نتیجة  -2

لتعرضھم للخبرات التعلیمیة التي یوفرھا المعلم لتالمیذه، ال أن تھتم بھذه الخبرات ذاتھا، 

، وإنما تعلمھ ھو ما 1فتعلم الطالب لیس أن یستمع إلى المحاضرة، أو یقرأ الكتاب المدرسي

 .یطرأ على سلوكھ، فزیادة القدرة على الفھم مثال ھو ما یتعلمھ من المحاضرة

ما یتعلمھ من المحاضرة أو الكتاب المدرسي، وتعدیل اتجاھاتھ نحو الجغرافیا ھو ما  -

 .یتعلمھ مثال من نشاط مدرسي لخدمة البیئة المحلیة

المتوقعة لعملیة التدریس أو التعلیم في سلوك صیغة الھدف ال بد أن تتضمن النواتج  -3

الطالب ولیس ما یفعلھ المعلم أثناء ھذا التدریس أو التعلیم، فتدریس الطالب لكي تزداد 

 .2معرفتھم أو فھمھم أو قدرتھم على التطبیق أو التفكیر

 وعلى ذلك فإن صیاغة األھداف التعلیمیة یجب أن تركز على سلوك الطالب وأنماط أدائھ -

التي یجب أن تظھر أثناء أو بعد تعرضھ لخبرات التدریس أو التعلیم ومواقفھ، ومع ھذا 

التركیز على نواتج التعلیم المتوقعة ولیس على عملیة التعلیم أو مواقف التدریس في ذاتھا 

یبدو سھال حین یقال، إال أنھ في الموقف العملي یحتاج إلى مھارة وتدریب لكي ینفذ 

 .3ویتحقق

 

 

 

 
                                                            

 .72ربوي في العملیة التدریسیة، صالقیاس والتقویم الت -صالح الدین محمود عالم - 1
 -م2004، )ط -د(الجزائر -خالد لبصیص، التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف، دار التنویر - 2

 .57ص
 .147، صم2006 -1محمد صابر سلیم وفایز مراد مینا، دار الفكر، عمان، ط - 3
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 :مستویات األھداف التربویة  -

یختلف تحدید مستویات األھداف التربویة عند الكثیر من الباحثین، فبعضھم یستعمل  -

األھداف العامة للتعبیر عن الغایات والمرامي واألھداف العامة واألھداف الخاصة، للحدیث 

مرامي، غیر عن األھداف اإلجرائیة، وھناك من یستعمل األغراض العامة مكان الغایات وال

 .أننا نمیز مستویین اثنین من األھداف التربویة

 :المستوى العام -أ

بأنھا صیاغة ألھداف تعبر عن فلسفة مجتمع، وتعكس : "یعرفھا محمد الدریج :الغایات-1

التربیة تنمي لدى األفراد الروح الدیمقراطیة، أو على : تصوراتھ للوجود والحیاة، مثل قولنا

، فھذه الغایات تتسم أغلبھا بطابع التجرید والتعمیم، "فوارق االجتماعیةالمدرسة أن تمحو ال

مثال : فھي غیر مرتبطة بزمان وال مكان وإنما ھي صیغ بعیدة التحدید الواضح والدقیق

 .1"أن تساھم التربیة في تنشئة الفرد تنشئة جسمیة وعقلیة ووجدانیة سلیمة:"ذلك

 "لذكي المنتجأن تساھم التربیة في إعداد المواطن ا"

ھي عبارات أقل عمومیة وأكثر وضوحا من الغایات وتظھر على مستوى : المرامي -2

التسییر التربوي أین تحدد المرامي التي تقود إلى تحقیق غایات السیاسة التربویة، وتترجم 

عادة في مخططات عمل وبرامج ومقررات تحدد ملمح التلمیذ وتعتبر المرامي الجانب 

حددتھ الغایات المعبرة عن السیاسة الرسمیة للدولة وھي أقل شمولیة من التطبیقي لما 

الغایات، وتتمیز المرامي في أغلب البلدان بنوع من التغییر والتطور فمقررات التعلیم 

وشروط القبول والحصول على شھادة ما، تتغیر من حین إلى  آخر، فھذه بعض األمثلة عن 

 .2ر اللغوي ، وتنمیة روح االجتھاد والبحثاكتساب القدرة على التعبی:المرامي

على أنھا وصف لمجموعة من ": " MADJER"ویعرفھا ماجر : األھداف العامة -3

 ".السلوكات التي سیبرھن المتعلم من خالل القیام بھا على قدرتھ

                                                            
 .102ص -م1999، 4ط -والتقییم، دار مجد الوي، عمانفي القیاس  -سامي عریفج وخالد حسین مصلح - 1
، م1995 -2غریس، ط -مطبعة األمیر -التدریس باألھداف وبیداغوجیة التقویم -محمد شارف سریر، نور الدین خالدي - 2

 .15ص



 ماھیة التدریس باألھداف                                              ول                    الفصل األ
 

18 
 

أن األھداف العامة عبارة عن جمل تصف النتیجة الفعلیة التي تظھر عند : ومن المعلوم بھ

وذلك خالل قدرة  1في شكل قدرات ومھارات التي یحققھا مقرر دراسي أو جزء منھ المتعلم

تكوینیة محددة، سنة دراسیة أو دورة، واألھداف العامة یعلن عنھا في بدایة وضع برنامج 

أو مقرر دراسي ویتمكن الُمَدِرُوس من االطالع علیھا وقراءتھا في مقدمة الكتاب أو المناھج 

عن وزارة التربیة وتتمیز األھداف العامة عن الغایات والمرامي في  الرسمیة التي تصدر

 : كونھا

 .أننا نعرف ما نرید تحقیقھ بمقرر دراسي -1

 .أننا نحدد المدى الزمني لتحقیقھ -2

أنھ یسمح لنا بالتنبؤ بالكفاءات والقدرات التي سیكتسبھا التلمیذ في نھایة المدة الزمنیة  -3

 .2األحداث التاریخیة الكبرىالمحددة فمثال معرفة 

 .ویشمل ھذا المستوى األھداف الخاصة واإلجرائیة :المستوى الخاص -ب

إذا كانت األھداف العامة ال تتحقق إال بمقرر أو جزء منھ خالل فترة : األھداف الخاصة -1

تكوینیة محددة، قد تكون سنة أو فصال، فإذا األھداف الخاصة على درجة عالیة من التحدید، 

تمثل المستوى الذي یتعامل معھ المدرس، حیث تحدد األھداف الخاصة التي تظھر في نھایة 

: درس معین أو جزء من موضوع قد ینجز في حصة أو أكثر، وتعني عند محمد الدریج

ومحددة تعبر عن السلوك المراد تحقیقھ عند  3أنھا األھداف المصاغة بعبارات واضحة"

 ".ة للمالحظة، والتي سیملكھا في نھایة التعلیمالتلمیذ وعن المھارات القابل

تأتي في آخر سلسلة األھداف التربویة التي یسبق ذكرھا، وھي كل  :األھداف اإلجرائیة -2

تغییر عند التالمیذ، یكون قابال للمالحظة والقیاس في نھایة درس معین أو جزء منھ، یسعى 

تصنیف األھداف " كتابھ في  "BLOOM"المدرس إلى تحقیقھ معھ، ویعرفھا بلوم 

                                                            
، م2009 -2ط -عمان -صالح الدین محمود عالم، القیاس والتقویم التربوي في العملیة التدریسیة ، دار المسیرة - 1

 .72ص
 -1ط -عمان -، دار المسیرة)أسسھ، بناؤه، تنظیماتھ، تطویره(المنھج المدرسي المعاصر  –أحمد المھدي عبد الحلیم  - 2

 .137ص -م2008
 .72ص -م1998 -1ط -القاھرة -حسن شحاتة، المناھج الدراسیة بین النظریة والتطبیق، الدار العربیة للكتاب - 3
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" بأنھا صیاغة دقیقة للتغیرات السلوكیة المتوقعة، المرتبطة بمجال محتوى محدد":"التربویة

بأنھا صیاغة تصف نتیجة مقصودة للتعلم وتوضح ما : "    "MADJER"، ویرى ماجر 

 "سیملكھ المتعلم حین یتبین بوضوح تحقیقھ للھدف

 : ریفین، أنھما یصبان في مجرى واحدوما یمكن أن نلمسھ في ھذین التع  

وھو أن األھداف اإلجرائیة صیاغة لعبارات دقیقة ومركزة وغیر قابلة للتأویل، تدل على 

السلوك الذي سیظھر عند المتعلم أثناء أو في آخر درس معین، ولكي تكون ھذه الصیاغة 

یاس حتى تتم عملیة عملیة وأكثر إجرائیة، فإنھا تكون مرفوقة بشروط االنجاز ومعاییر الق

یكون التلمیذ قادرا على أن یذكر ثالثة زعماء : التقویم وھذه بعض األمثلة عن اإلجرائیة

وأیضا یحدد الحیوانات الفقریة  1ممن قادوا حرب التحریر دون االستعانة بالكتاب المدرسي

 .انطالقا من الئحة الحیوانات دون أن یرتكب خطأ

عنصر األخیر، ھو أنھ ال یمكن أن نتوقع بلوغ أي ھدف وما یمكن استخالصھ من ھذا ال -

من األھداف في المستوى العام سواء كانت غایات أو مرامي أو أھداف عامة بمجرد درس، 

أو مجموعة دروس ، حیث یكون التحرك نحو أعلى قمة في األھداف ابتداء من الخاص 

فالمحاور والمقررات تدریجیا، ولذلك من خالل تنفیذ مجموعة من الدروس والوحدات، 

المترابطة والمتعاقبة خالل فترات تكوینیة طویلة قد تتوزع على أطوار تعلیمیة، ومن المسلم 

بھ أن لكل تعلیم ھدفا ولكل مادة ھدفا عاما، ولكل درسا ھدفا خاصا، ولكل جزء من درس 

 :ھدفا إجرائیا

 .ھھو الشيء الذي یرمي إلیھ اإلنسان ویسعى إلى تحقیق: فالھدف إذن

 

 

 

                                                            
- 1ط -اإلسكندریة -مصطلحات في المناھج وطرق التدریس، مؤسسة حورس الدولیة -سبانيمحمد السید علي الك - 1

 .31ص -م2010
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 :تصنیف األھداف التربویة

إن نظام تصنیف األھداف، والذي ُطِوَر من قبل لجان متخصصة تحت إشراف بلوم  -

"BLOOM " وكراثھول"KRATHHOUL"   وسمبسون" SIMPSONT  " ویعتبر ،

واحد من أھم المراجع التي تساعد على تحدید وتعریف األھداف، واألھداف بشكل عام 

 :مصنفة بموجب ھذا النظام إلى ثالث مجاالت ھي

تصنیف بلوم ویحتوي على تلك األھداف التي تركز على  :المجال العقلي اإلدراكي -1

 .الناحیة الفكریة كالمعرفة والفھم ومھارات التفكیر

تصنیف كراثھول ویشمل تلك األھداف المتعلقة بالعواطف  :المجال التأثري االنفعالي -2

 .واالنفعاالت كالرغبات واالتجاھات

تصنیف سمبسون ویشمل األھداف التي تركز على المھارات : المجال الحركي النفسي -3

اءة حسب المعنى الحركیة ، الكتابة ، الطبع باآللة الطابعة ، أو التي تظھر في األداء كالقر

 .أو مع مراعاة التنقیط أو وفق مخارج الحروف

 :یتكون من ست فئات رئیسیة ھي :أوال المجال العقلي اإلدراكي

ویقصد بھا تذكر المعلومات أو الحقائق أو المبادئ والمفاھیم واستدعاؤھا عند : المعرفة -1

 .1الطلب، وتمثل ھذه الفئة أدنى مستویات المجال العقلي

 .یتعرف إلى األحداث المھمة وتواریخھا وأماكنھا وأبطالھا :أمثلة

 .یسمى عصور األدب، یذكر المناسبة التي قیلت فیھا القصیدة: یتعرف إلى أجزاء الرئة -

ومن بعض المصطلحات السلوكیة المناسبة لصیاغة أنواع التعلم في ھذه الفئة نذكر منھا  -

 ....سترجعیتعرف، یؤشر، یختار، یذكر، یعدد، ی: مایلي

ویقصد بھ ھضم المادة المقروءة أو المسموعة، وَیَتَكَشْف عن طریق : الفھم واالستیعاب -2

 .ترجمة المادة من شكل إلى آخر، أو استخالص معنى من نص معین
                                                            

 .142، صم2006، 1ط -عمان -محمد صابر سلیم وفایز مراد مینا، بناء المناھج وتخطیطھا، دار الفكر - 1



 ماھیة التدریس باألھداف                                              ول                    الفصل األ
 

21 
 

 .1یشرح أبیاتا من الشعر بلغتھ الخاصة، یعید كتابة األرقام بألفاظ عربیة فصیحة: أمثلة

 ....یوضح، یشرح، یلخص: وكیة لصیاغة نواتج التعلم منھاومن بعض المصطلحات السل -

ویقصد بھ القدرة على استعمال قواعد أو نظریات تم تعلمھا مسبقا في مواقف : التطبیق -3

یشكل أواخر الكلمات : غیر الموقف األصلي ولكنھا مناظرة لھ، ومن بین األمثلة نذكر مایلي

لى الكسور العادیة، ومن بین المصطلحات الموضوع تحتھا خط في قطعة ما، یحل مسائل ع

 .  2یحسب، یحل، یتوقع، یكتشف، یتنبأ: السلوكیة المناسبة مایلي

و یقصد بھ القدرة على تفكیك المادة إلى أجزائھا المختلفة و كشف العالقات :التحلیل -4

الحیوانات یحلل النص األدبي إلى أفكاره الرئیسیة،یصنف :ذلك مایلي. القائمة بینھا، و أمثلة

 إلى فقریات و الفقاریات

 .یعزل،یتعرف،یفصل،یمیز،یصنف:ومن بین المصطلحات السلوكیة منھا على سبیل المثال

ویقصد بھ القدرة على بناء أو تألیف شيء من أجزاء متفرقة أو مختلفة ویشمل :التركیب -5

 .قةھذا الكتابة في اللغة أو تألیف قصة أو إعادة تركیب صورة من أجزاء متفر

 .3یبني بیتا من قطع، یضع مخططا لرحلة مدرسیة: وأمثلة على ذلك

 .یصمم، یتعرف، یؤلف، یركب، یجمع: ومن بین المصطلحات السلوكیة مایلي-

ویقصد بھ القدرة على الحكم على صحة االستنتاجات أو الحكم على قیمة معینة،  :التقییم -6

یختار أحسن بیت في : ة على ذلك ھيأو الحكم على الترابط المنطقي للمادة، واألمثل

 .القصیدة، یضع عنوانا للنص، یمیز بین أدب جید وأدب رديء 

 .4یقیم، ینتقد، یدعم، یفسر، یلخص: ومن بین المصطلحات السلوكیة ھي مایلي -

                                                            
 .51ص -م2009 -1ط -عمان -ةدار المسیر -ولیم عبید، استراتیجیات التعلیم والتعلم في سیاق ثقافة الجودة - 1
دار  -)مفاھیمھا وعناصرھا وأسسھا وعملیاتھا(توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة، المناھج التربویة الحدیثة  - 2

 .73ص -م2000سنة  -1المسیرة، عمان، ط
، 04مان، طعبد الرحمان عدس ویوسف قطامي، علم النفس التربوي، النظریة والتطبیق األساسي، دار الفكر ع - 3

 . 36، صم2008
 .65ص -م2009-1ط -عبد اللطیف بن حسین فرج، التدریس الفعال، دار الثقافة، عمان - 4
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توجد تصنیفات عدة في المجال االنفعالي والوجداني  :المجال االنفعالي أو الوجداني: ثانیا

ه التصنیفات، تصنیف كراثھول وزمالئھ ویتضمن ھذا المجال نواتج التعلم إال أن أشھر ھذ

االنفعالیة التي یسعى المتعلم الكتسابھا مثل المیول والقیم وأوجھ التقدیر، ویتضمن ھذا 

 :المجال خمسة مستویات ھي

یعد االستقبال أول مستویات الجانب الوجداني، وھو یعني توجیھ حواس : االستقبال -1

م أو انتباھھ لتلقي المثیرات والموضوعات مثل االلتفات إلى النشاطات الصفیة، الكتب المتعل

الخ، ومن بین المصطلحات السلوكیة المناسبة لھذه الفئة ...المدرسیة، الموسیقى وكالم المعلم

 .1مثال یسأل، یختار، یشیر، یجلس، یستعمل

في النشاطات التي تدور حولھ وتعني اندماج الطالب بالمشاركة الفعالة : االستجابة -2

یجیب، : ویستجیب لھا بإظھار ردود فعل إیجابیة تجاھھا، ومن بعض المصطلحات مایلي

 .یشارك في المناقشات الصفیة ویكمل واجباتھ المدرسیة: یساعد ویشارك، یقرأ مثال

اوح یعني اھتمام الطالب بالقیمة التي یعطیھا لموضوع ما أو لشيء معین، ویتر :التقییم -3

: مستوى ھذه الفئة من القبول البسیط إلى تحمل المسؤولیة عن عمل شيء معین فمثال

: یراعي سالمة اآلخرین، یقدر دور المعلم في الحیاة الیومیة، ومن بین المصطلحات مثال

 .2یبادر، یبرز، یعمل

ویعني العملیة التي یقوم بھا الطالب بضم قیم مختلفة مع بعضھا ، وحل  :التنظیم -4

إدراك : التناقضات الموجودة بینھا لغرض الوصول إلى بناء نظام قیمي، ومن بین األمثلة

الطالب الحاجة إلى موازنة دقیقة بین الحریة المطلقة والمسؤولیة ویعرف نقاط ضعفھ وقوتھ 

 .ینظم، یقارن، یربط: ویتقبلھا ومن بین المصطلحات السلوكیة نذكر

ویعني تمییز الطالب من خالل سلوكھ الثابت، والذي أصبح : التمییز بواسطة القیمة -5

أسلوب حیاة، وبالتالي یمكن التنبؤ بھذا السلوك في المواقف المختلفة، وفي ھذا المستوى 

                                                            
 -م1995، 1مطبعة األمیر، غریس، ط -التدریس باألھداف وبیداغوجیة التقویم -محمد شارف سریر ونور الدین خالدي - 1

 .55ص
، م2004، )ط -د(الجزائر،  -دار التنویر -بمقاربة الكفاءات واألھدافخالد لبصیص، التدریس العلمي والفني الشفاف  - 2

  54ص
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یعتمد على نفسھ، ویمارس : یطور الطالب لنفسھ فلسفة حیاة متكیفة، ومن بین األمثلة

لحات السلوكیة المناسبة لصیاغة التعاون في النشاطات االجتماعیة، ومن بعض المصط

 .1یمیز، یؤثر، یؤدي، یخدم ویتحقق: نواتج التعلم في ھذه الفئة

ویتضمن ھذا المجال نواتج التعلم الدالة  ):النفسي الحركي(المجال األدائي، المھاري : ثالثا

ط، على أداء المھارة، ونواتج التعلم في ھذا المجال ال تقتصر على أداء الجانب المھاري فق

بل غالبا ما تشتمل على مكونات المجال االنفعالي والمجال المعرفي ولكن یغلب علیھا صفة 

 .  2أو صیغة األداء المھاري

وھذا الجانب تم تصنیف مستویاتھ من قبل سمبسون، وتتدرج مستویات ھذا الجانب من  

على النحو اإلدراك أََوْل ھذه المسویات من اإلبداع أعلى ھذه المستویات، وھي مرتبة 

 :التالي

وفي ھذا المستوى یستخدم متعلم األعضاء الحسیة الستقبال المثیرات : مستوى اإلدراك -1

ذات العالقة بالمھارات لیتعرف على كیفیة أداء المھارة ومن األفعال التي تستخدم في 

 .3یربط، یحدد، یختار، یتعرف، ینتقي، یفرق: صیاغة ھذه األھداف مایلي

ھذا یستعد المتعلم ألداء العمل، أي یتھیأ ویظھر االستعداد للقیام بالعمل وفي  :المیل -2

 .یبرھن، یظھر، یستجیب، یبدي، یبدأ، یوضح: المطلوب، ومن بین ھذه األفعال كاآلتي

وفي ھذا المستوى یقوم المتعلم بأداء العمل وفق األوامر  :مستوى االستجابة الموجھة -3

محاكاة وأیضا المحاولة والخطأ ومن األفعال التي تستخدم أو اإلشارات وأحیانا بأسلوب ال

 .ینظم، یقلد، یتبع، یعید، یحاكي: في صیاغة األھداف مایلي

                                                            
، دار )مفاھیمھا وعناصرھا وأسسھا وعملیاتھا(توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة، المناھج التربویة الحدیثة  - 1

 .75ص -م2000 -1ط -عمان -المسیرة
 .53، صم2009 -1عمان، ط -دار المسیرة -ق ثقافة الجودةولیم عبید، استراتیجیات التعلیم والتعلم في سیا - 2
بد على وسعد مطر عبود، االتجاھات المعاصرة في بناء المناھج الدراسیة، شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب، امحسن ع - 3
 . 152ص -م2012، 1ط
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في ھذا المستوى یقوم المتعلم بأداء المھارة بطریقة  ):التعود(مستوى االستجابة اآللیة  -4

یؤدیھا بإتقان بطریقة آلیة آلیة لكثرة قیامھ بأداء ھذه المھارات، أصبح المتعلم قادرا على أن 

 .1یرسم، یقیس بمھارة، یعرض بدقة: أو اعتیادیة، ومن بین ھذه األفعال

وفي ھذا المستوى یؤدي المتعلم : المعقدة) الصریحة(مستوى االستجابة الظاھرة  -4

المھارة المعقدة بدرجة عالیة من الكفاءة والدقة واإلتقان وبأقل جھد ممكن ومن األفعال التي 

 .یثبت، یصنع بدقة:خدم في صیاغة األھداف في ھذا المستوى مایليتست

وفي ھذا المستوى یستطیع المتعلم أن یطور ویجدد في أنماط أدائھ : مستوى التكییف -5

للمھارات الحركیة لكي تتالءم مع المتطلبات الجدیدة أو تسایر مشكلة طارئة أو مستجدة، 

شكال اإلبداع، ومن األفعال التي تستخدم في وبعد ھذا المستوى في أداء المھارة أحد أ

 .2وغیرھا... یعید، یعدل، یدخل تعدیال: صیاغة األھداف في ھذا المستوى مایلي

وفي ھذا المستوى یبتكر المتعلم أداءات جدیدة للمھارات ): اإلبداع(مستوى األصالة  -6

ة مشكلة خاصة، وفي األدائیة لم یسبقھ فیھا أحد من قبل، كان یؤدي أداءات جدیدة لمواجھ

ھذا المستوى یطور المتعلم مھاراتھ بدرجة عالیة جدا، ومن بین األمثلة التي تمثل ھذا 

تطویر الوسیلة، یصمم ھیكال، یبوب فصوال، یبتكر نماذج، یستحدث : العنصر األخیر منھا

 .                       3أسالیب وطرق عمل

    

 

 

 

 

 
                                                            

 .47، صم2010 -1ط عمان، -مناھج المواد االجتماعیة وطرائق تدریسھا، دار المناھج -صباح حسن الزبیدي - 1
استراتیجیات حدیثة في التدریس والتقویم، عالم الكتب الحدیث،  -ھاني إبراھیم شریف العبیدي وطھ علي حسین الدلیمي - 2

 .151، صم2006 -1ط -عمان
 -م1،2004ط -عمان -، دار الفكر)األسس، المكونات، التنظیمات، التطویر(فتحي یونس ومحمود الناقة، المناھج  - 3

 .91ص



 ماھیة التدریس باألھداف                                              ول                    الفصل األ
 

25 
 

 وعیوبھامزایاھا : األھداف التربویة

 :ومن بین ھذه المزایا نذكر مایلي :مزایا األھداف التربویة :أوال

 .تساعد المعلمین على أن یصبحوا أكثر دقة في تدریسھم -1

 .تحدد بدقة ما ھو متوقع من المتعلم -2

 .تعطي معاییر لتقییم أداء الطلبة وتحصیلھم وتحدد مسؤولیات المعلمین -3

ة دقیقة، ألنھم یعرفون نوع األداء، الذي ینبغي على تجعل المعلمین یخططون بصور -4

 .الطالب إظھاره بعد إكمال درس أو وحدة أو مقرر الدراسة

تجعل المعلمین یعرفون المواد التي یحتاجونھا وقادرین على تقدیم العون المطلوب  -5

 .1للطلبة وفي توجیھھم إلى مصادر المعلومات الخارجیة

ن األھداف السلوكیة ھذه نافعة جدا في التقییم، وعند إعداد یجد المعلمون الذین یعدو -6

االختبارات الكتابیة، یمكن مالئمة األسئلة مع األھداف، وبتحدید معاییر معینة لألداء، یمكن 

 . 2صیاغة األسئلة بطریقة تجعل المعلم یعرف قدرات طلبتھ على أداء مھام معینة بدقة

 .ت الغامضة والتي تخلف التشویش في التعلیمیسمح بتحدید قدر اإلمكان المصطلحا -7

ومن بین اإلیجابیات والمزایا المذكورة سلفا لألھداف إال أن ھناك  :عیوب األھداف: ثانیا
 :بعض العیوب التي تالحق األھداف وھي متمثلة كاآلتي

قد تمیل إلى التأكید على نواحي سلوكیة عدیمة الجدوى وتھمل نواحي أخرى، یصعب  -1

 .سلوكیا تحدیدھا

 .قد تعیق مرونة المعلم وتلقائیتھ  -2

 

 .1قد تقدم قیاسا دقیقا لسلوكیات غیر مھمة، وبھذا تھمل نتاجات أكثر أھمیة دون تقییم -3
                                                            

 .103ص -م1999 -4عمان، ط -في القیاس والتقییم، دار مجد الوي -سامي عریفج وخالد حسین مصلح - 1
 .318ص -م2009، 3ط -دار الفكر، عمان -ولید أحمد جابر، طرق التدریس العامة، تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة - 2
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 .قد تستخدم ضد المعلمین الذین تلقى على عاتقھم مسؤولیة أداء الطلبة الذین ال یتعلمون -4

تدریسیة صغیرة وغیر مھمة، وبھذا تترك تمیل إلى تركیز اھتمام المعلم على نواحي  -5

 .2الصورة الكبیرة للتعلم مجھولة

 :الغایة من تطبیق منھجیة التدریس بواسطة األھداف

إن الغایة من تطبیق أو إتباع منھجیة التدریس بواسطة األھداف، ھي تخلیص العملیة      

التعلیمیة التعلمیة من الغموض واالرتجال والخطاب الشفھي، والحشو للكم المعرفي والملء 

المستمر للذاكرة، وكذلك إبعاد التقویم المتمحور حول الحفظ وإعادة المعرفة الممنوحة دون 

 .وعي وإدراك لما یحفظھفھم ودون 

وإن الغایة الحقیقیة تكمن في تحویل العملیة التعلیمیة التعلمیة من الالمعقول إلى المعقول  -

أي عقلنتھا وفق منھج منطقي یركز على ثقافة التفكیر والتخطیط واإلعداد المسبق (

روط العمل والتحضیر  الجید للخطوات والمراحل والتنظیم المحكم للمادة والوسائل، ومن ش

بھذا األسلوب ھو أن تصبح األھداف الخاصة واألھداف المرحلیة اإلجرائیة، ھي القائدة لكل 

نشاط تعلیمي بعد تحضیر الجانب المعرفي، فال بد من المدرس أن یحدد ویضبط األھداف 

المراد تحویلھا إلى سلوكات وقدرات التالمیذ والطالب، فیأتي في أول خطوة عند أو في 

عداد الدرس النظري أو عند إعداد الحصة التطبیقیة أو حینما یجري الفرض بدایة إ

 :أو االختبار الفصلي أو امتحانا في نھایة السنة الدراسیة 3المحروس

 :تحضیر        تقدیم       تقویم ، وإن الخطة تقتضي مایلي           

 .تحدید الھدف الخاص بعد قراءة موضوع الدرس -1

 .ئة الھدف الخاص إلى أھداف إجرائیةتقوم بتجز -2

                                                                                                                                                                                          
 -عمان -الجامعي والمعلم الممارس، دار المسیرة حسین أبو ریاش وزھریة عبد الحق، علم النفس التربوي للطالب - 1
 .57ص -م2007، 1ط
 .44ص -م2010، 1ط -عمان -دار المناھج -مناھج المواد االجتماعیة وطرائق تدریسھا -صباح حسن الزبیدي - 2
 -م2004، )ط -د(الجزائر،  -دار التنویر -خالد لبصیص، التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف - 3

 .50ص
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تختار المصطلحات والمفاھیم والمعلومات والمفردات والعبارات والصیغ والتراكیب  -3

 .التي تحقق لك الھدف الذي سطرتھ

تأكد عند صوغك لألھداف اإلجرائیة ، بأنھا في مستوى المتعلمین وقابلة للتنفیذ في  -4

ختیار أو وضع المعلومات قبل وضع األھداف العامة الزمن المحدد، ومن المعلوم بھ بأن ا

خاطئ ألن األھداف ھي المحرك للنشاط الموجھ في الزمان المحدد، وقد یكون مسموحا بھ 

في األھداف اإلجرائیة، وھي التي ستكون محور عملیة التقویم الحقا، فاالمتحانات 

لغرض من أدوات القیاس ھذه واالختبارات ال تخرج أسئلتھا عن األھداف المحققة فعال ألن ا

ھي معرفة المھارات والقدرات والكفاءات التي اكتسبھا التلمیذ أو الطالب من خالل دراستھ 

 .1لمجموعة من الموضوعات ومن خالل ما قدم لھ من خبرات وتجارب أثناء فترة التعلم

ھاج كما تسمح الغایة للمدرس في تكییف نشاطھ، وفق حاجات المتعلمین ومطالب المن -

المقرر وقدراتھ ھو والوسائل التعلیمیة المتوفرة في المؤسسة أو البیئة بصفة عامة، وإن 

الغایة من إتباع ھذه المنھجیة ھي أن تساعد المدرس على معرفة ما یرید أن یحققھ التلمیذ، 

أو أن یقوم بھ، أي أن یدرك المدرس التغییر الذي سیحدث في سلوك التلمیذ أو الطالب، 

الجید للصیاغة ھو الذي یشیر إلى ما تصیر إلیھ قدرة التلمیذ على الفعل بعد الحصة فالھدف 

 .المنفذة ال إلى ما سیفعلھ المدرس خالل الحصة

والغایة من إتباع منھجیة التدریس بواسطة األھداف ھي ضمان منتوج مردود تعلیمي على 

ن منتوج تربوي شكل سلوكات مكتسبة أو مواقف، أو مھارات حس حركیة، وكذلك ضما

 .متنوع موزع على المجاالت الثالثة المصنفة

وأخیرا تكمن أھمیة الغایة من تطبیق أسلوب التدریس باألھداف في جعل كل من المدرس 

والتلمیذ والطالب في حالة تفكیر مستمر یتماشى وواقع التعلیم، لذلك أنصح المدرس 

                                                            
 -م2007، 1مصر، ط -دار القاھرة –) المكونات، األسس، التنظیمات، التطویر(إبراھیم عبد العزیز الدغیلج، المناھج،  - 1

 .21ص
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یا العمل بھ وأن یعتمد الخطوات بضرورة تجریب واختبار ھذا األسلوب قبل اإلقرار رسم

 1:األربعة التالیة عند إعداد أي موضوع

 .  التقویم -4التنفیذ،  -3الھیكلة،  -2التخطیط،  -1

 
 

                                                            
 .14ص -شركة دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع -نموذج التدریس الھادف -صالح حثروبيمحمد  - 1



 

 

 

  ماھیة التدریس بالكفایات 

 

 

 .لغة واصطالحا: تعریف الكفایة -1

 .تعریف نموذج التدریس بالكفایات-2

 .خصائص المقاربة بالكفایات-3

 .أنواع الكفایات-4

 .كفایات المعلم في تكوین الطفل-5

 .كفایات معلمي األدب العربي -6

 .عالقة المعلم بالمتعلم في تحقیق الكفایة-7

 .الكفایة تقویم-8

 

 



 بالكفایات التدریس ماھیة                                                                     الثاني فصل
 

30 
 

 :تعریف الكفایة لغة واصطالحا

یعتبر موضوع الكفایات من موضوعات الساعة، ألن ھذه المقاربة اختیار تبنتھ كثیر من 

البلدان الراغبة في إصالح منظومتھا التربویة، وعلى ھذا البد من التعرف على معناھا، 

 .وعلى أھم العناصر التي تشتمل علیھا

 : الكفایة لغة: أوال 

 ،1"َوأَْرَسْلَناَك لِلَناِس َرُسوالً َوَكَفى ِباہلِل َشِھیًدا ":تعالىقال هللا 

أََو لَْم َیْكِف " :أي أن شھادة هللا تعالى تغني عن سواه ، ونفس المعنى ورد في قولھ تعالى
، أي كفى باہلل شھیدا على أفعال عباده وأقوالھم، وورد في  2"ِبَرِبَك أَنُھ َعلَى ُكِل َشْيٍء َشِھیدٌ 

استغنى بھ عن غیره، فھو كاف كفيء، : لمعجم الوسیط، أن كفاه الشيء ، یكفي كفایة معناها

، أي لم 4"َوَكَفى هللاُ الُمْؤِمِنیَن القَِتالَ :" ...ومنھ قولھ تعالى 3ویقال أیضا، اكتفیت بالشيء

 :كفى اللیث: یحتاجوا إلى منازلتھم حتى یجلوھم عن بالدھم بل كفى هللا وحده وقیل أیضا

أي حسبك، وكفاك ھذا : كفاك ھذا األمر: أي إذا قام باألمر ویقال : كفى، یكفي، كفایة

الشيء، وكفى الرجل كفایة، فھو كاف ، وكفاه ما أھمھ كفایة، وكفاه مؤونتھ كفایة، وكفاك 

 . الشيء یكفیك، واكتفیت بھ، ویقال كفیتھ شر عدوه، أي حفظتھ منھ

 :ومما سبق یتضح أن -

 .القدرة على تحقیق األھداف والوصول إلى النتائجالكفایة تعني  -

 .الكفایة تعني نھایة الغایة وھي القدرة على أداء سلوك ما -

 

 

 
                                                            

 .79اآلیة  -النساء 1
 .53اآلیة  -فصلت 2
 .5/791، م1426، 14، دار الدعوة، ط"كفایة"مصطفى إبراھیم وآخرون، المعجم الوسیط مادة  3
 .25اآلیة  -األحزاب 4
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 :الكفایة اصطالحا: ثانیا

لقد ذكر العدید من الباحثین في ھذا اإلطار، أنھ یوجد أكثر من مئة تعریف لمفھوم الكفایة، 

ثة ھذا المفھوم وراء ھذا األشكال، والذي وھذا حسب السیاق الذي تستعمل فیھ، ولعل حدا

 :یھمنا في ھذا المقام مفھوم الكفایة في المجال التربوي، ومن أبرز ھذه التعریفات ما یأتي

امتالك المعلومات والمھارات والقدرات المطلوبة، كالقدرة على العمل، وبالنظر إلى ھذا  -1

واالتجاھات التي یمكن اشتقاقھا من التعریف، فیالحظ أنھا مجموعة المعلومات والمھارات 

 .1أدوار الفرد المتعددة

تعني امتالك اإلنسان لجمیع المعارف واالتجاھات والمھارات الالزمة ألداء مھمة ما  -2

 .على نحو میسر

قدرة المعلم على إنجاز أھداف التعلیم، وتقاس بمدى خبرتھ السابقة، أو مستوى  -3

 .التحصیل

التي ینبغي على المعلم أن یتبعھا ، ویجب أن تظھر ھذه الكفایات  ھي المھارة الرئیسیة -4

 .2میذمن خالل سلوكات ومحصالت التال

مجموعة من المعارف والمفاھیم والمھارات واالتجاھات التي توجھ سلوك التدریس لدى  -5

المعلم، وتساعده في أداء عملھ داخل الفصل و خارجھ بمستوى معین من التمكن، ویمكن 

 .متفق علیھا 3ا بمعاییر خاصةقیاسھ

ھي المھارات الرئیسیة التي ینبغي على المعلم أن یمتلكھا بحیث تظھر ھذه الكفایات من  -6

 .نتائج البحوث

 .4رات الالزمة لتنظیم عملیة التعلممجموعة المعارف والمھا -7

                                                            
، م2003 -1، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط)المفھوم، التدریب، األداء(الفتالوي، سھیلة محسن كاظم، كفایات التدریس  -1

  32ص
 .55، صم2003، 3ب، طعبد الكریم غریب، إستراتیجیات الكفایات وأسالیب تقویم جودة تكوینھا، منشورات عالم التربیة ، المغر - 2
 .39ص -م2000 -المغرب، مطبعة النجاح الجدیدة -الدار البیضاء –الكفایات في التعلیم  –محمد الدریج  - 3
 .36ص -م1997) ط -د(اإلسكندریة، -التدریس نماذجھ ومھاراتھ، المكتب العلمي للكمبیوتر والنشر والتوزیع -كمال زیتون - 4
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العمل، القدرة التي تتضمن مجموعة من المھارات والمعارف والمفاھیم التي یتطلبھا  -8

بحیث یؤدي أداءا مثالیا، وھذه القدرة تصاغ في شكل أھداف تصف السلوك المطلوب، 

 .بحیث تحدد ھذه األھداف مطالب األداء التي ینبغي أن یؤدیھا الفرد

 

التي اشتقت وفقا لمستویات  1مزیج من المھارات والسلوكیات والمعلومات المتكاملة -9

 .محددة لنتائج التعلم المرغوب فیھا

 : ومن كل التعریفات السابقة، یمكن القول أن الكفایة ھي

ھي القدرة على عمل شيء بفعالیة وإتقان، وبمستوى من األداء وبأقل جھد ووقت وكلفة، 

أداء سلوك ما، والكفایة في شكلھا الظاھر ھي األداء الذي یمكن مالحظتھ |وھي القدرة على 

وتحلیلھ وتفسیره وقیاسھ، أي أنھا مقدار ما یحققھ الفرد في عملھ، وتستخدم للداللة على 

في العمل، فالكفایة في المجال التربوي تعني المعلم وتعني المتعلم، وتكون  مستوى االنجاز

مات المندمجة آخر ھي مجموعة من القدرات والتعلبجانب المعرفة في خدمتھا، وبمفھوم 

: التي تتحول إلى سلوك وظیفي یتحقق في المدرسة وفي البیت وفي المجتمع، وبمعنى آخر

یتعلم كیف یستفید منھا في الحیاة، وأن یقدر على إنتاج ھي أن یكتسب المتعلم معارف وأن 

 .نصوص من مختلف أشكال التعبیر وغیرھا

 

 

 

 

 

                                                            
التدریس عن طریق المقاربة باألھداف وبالكفاءات والمشاریع وحل المشكالت، شارع أوالد سیدي  -مسعود محمد بن یحیى زكریا وعباد - 1

 .71ص -م2006، )د،ط(الحراش،  -الشیخ
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 :تعریف نموذج التدریس بالكفایات

إن مھنة التدریس من المھن الصعبة، ألنھا تتطلب إرادة قویة ومیال ورغبة طبیعیة  -

لمساعدة ورصیدا من التجارب لممارستھا واطالعا واسعا لكثیر من العلوم والتكنولوجیات ا

والخبرات المكتسبة والممارسة مستمرة وواعیة لما ھو قائم ولما ھو آت ، ولقد تم اختیار 

، حیث 1بیداغوجیا المقاربة بالكفایات، باعتبارھا عنصرا رئیسیا في أي نظام تعلیمي تعلمي

بیداغوجیة نفسیة تلعب دورا فعاال في ھذا التغییر والتجدد لما تتضمنھ من أسس تربویة و

تنطلق من مبدأ أن المدرس ال ینبغي لھ أن یقدم للمتمدرس معارف ومعلومات وخبرات 

جاھزة، فھي تعمل على تحقیق وحدة المعرفة لدى التلمیذ، وبمفھوم آخر لھا، حیث یكون 

فیھا االنطالق من المعارف المتضمنة داخل المحتویات لكي تثمن ھذه المعرفة وتجسد 

 .2ات تعلیمیة وتحول إلى سلوك یعیشھ الطفل، بحیث تربط المدرسة بالحیاةبواسطة وضعی

 

  

                                                            
 .12ص -م2002عین میلة، الجزائر،  -محمد صالح حثوبي، المدخل إلى التدریس بالكفاءات، دار الھدى - 1
، م2004، ) ط -د( -الجزائر -والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف، دار التنویر للنشر والتوزیعخالد لبصیص، التدریس العلمي  - 2

 .120ص
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 :خصائص المقاربة بالكفایات 

إن نموذج التدریس بالكفایات یقدم إسھامات كبیرة في ترقیة العملیة التربویة من حیث األداء 

في حیاتھ والمردود عن طریق جعل المعارف النظریة روافد مادیة تساعد المتعلم بفعالیة، 

المدرسیة والعائلیة، وتجعلھ مواطنا صالحا یستطیع توظیف مكتسباتھ من المعارف 

والمھارات والقیم المتنوعة في مختلف مواقف الحیاة، ومن أجل ذلك یمكن حصر خصائص 

 :ھذا النموذج في ھذه العناصر التالیة

ف بین المتعلمات سواء الكفایة مكتسبة متعلمة حیث یصبح اإلنسان كفیا عندما یدمج ویؤل -1

 .كانت نظریة أو تجریبیة

الكفایة مبنیة فھي تتكون من عناصر ھي المعارف والمھارات والممارسات وغیرھا،  -2

من ظاھرة الفشل فالكفایة تمنح المتعلم مفاتیح ألقفال غیر معروفة وبذلك فھي تحد 

 .ھل الفرد وتعده لمواجھة أي مشكلةؤالمدرسي، ألنھا ت

افتراضیة ومجردة غیر قابلة للمالحظة، أي أن الكفایة تالحظ وتقاس من خالل  الكفایة -3

 .1األداء والفعل والممارسة

ومن الخصائص السابقة، نستخلص أن مركز ومحور الكفایة ھو المتعلم والمعلم والمادة  -

التعلیمیة، على أن تمنح الحریة للمتعلم في إبداء رأیھ والتعبیر عنھ، ألن ذلك یشجعھ 

 .ویغرس في نفسھ روح المبادرة واإلبداع وإنجاز المشاریع ألنھ یملك القدرة والكفایة

 

 

 

 

 
                                                            

 .24المدخل إلى التدریس بالكفاءات، ص –محمد صالح حثوبي  - 1
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 :أنواع الكفایات

 تتعدد الكفایات بتعدد حاجة المجتمع إلیھا، وتستمد حركتھا من تطور ھذا األخیر ونموه،

 :لكفایاتلوفي مجال التعلیم نجد نوعین 

أو مھاري أو وجداني محدد، خاصة ألنھا  وترتبط بمجال معرفي: الكفایات الخاصة -1

ترتبط بنوع محدد من المھام التي تندرج في إطار مواد دراسیة ضمن مجال تربوي أو 

 : میادین معینة للتكوین ومنھا

تستھدف تحسین القدرات اللغویة المكتسبة وتعمیق المعارف اللغویة  :كفایات تواصلیة -أ

التواصل وتمكن من اكتشاف األحاسیس ل سھعض بصور توعقلنة عالقة بعضھا لب

واالنفعاالت واألفكار الجدیدة واإلعراب عنھا بسھولة ووضوح، ویكتسب ھذا النوع من 

الكفایات غالبا في مرحلة التعلیم الثانوي حیث تتجلى القدرة على التواصل الكتابي 

 .والتواصل الشفھي والقدرة على اإلبداع

تستھدف استعمال التقنیات والمھارات المكتسبة ودعمھا مع التركیز  :كفایات منھجیة -ب

على التقنیات كما ھو األمر بالنسبة لتمییز أنماط الكتابة ووظائفھا وخصوصیة األنواع 

األدبیة والتدریب على المقاربات اللغویة واألسلوبیة واكتساب القدرة على تحدید اإلشكالیات 

 .1د بنیتھ المنظمةوتفكیك الخطاب وتركیبھ، وتحدی

ھي التي یمتد مجال تطبیقھا وتوظیفھا داخل سیاقات  :الكفایات المستعرضة أو الممتدة -ج

جدیدة، إذ كلما كانت المجاالت والوضعیات التي توظف وتطبق فیھا نفس الكفایة واسعة 

ثل ومختلفة عن المجال والوضعیة األصلیة كلما كانت درجة امتداد ھذه الكفایة كبیرة، وتم

ھذه الكفایات خطوات عقلیة ومنھجیة إجرائیة مشتركة بین مختلف المواد الدراسیة والتي 

یستھدف تحصیلھا وتوظیفھا خالل عملیة إنشاء المعرفة والمھارات، ومن أمثلة ھذه 

القدرة على التحلیل والتركیب ، والقدرة على التقویم الذاتي ، والقدرة على : الكفایات

 .الحوار

                                                            
 . 100ص -م2004 –) ط -د(الجزائر،  –محمد بوعالق، مدخل لمقاربة التعلیم بالكفاءات، قصر الكتاب، البلیدة  - 1
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طمح إلیھ الكفایة المستعرضة ھو أن یصبح باستطاعة التلمیذ توظیف مكتسباتھ وإن ما ت -

المعرفیة في المیادین المختلفة، ألنھا ال ترتبط بالدرس وتفعیل تلك المعارف ألنھ یمكن أن 

 .نتصور وجود كفایة بدون معرفة ولكي تنمي ھذه المعارف على المتعلم أن یتقن اللغة األم 

ویطلق علیھا الكفایة القابلة للتحویل، وھي التي تسیر إنجاز عدة :  الكفایات العامة -2

 . 1مھام

  

 

  

                                                            
 .349ص -م2002 -1ط -عمان -طرائق التدریس العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع -توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة - 1
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 :كفایات المعلم في تكوین الطفل -

 :یرتبط مفھوم الكفایة في ھذه المرحلة أي مرحلة الطفولة فیما یتجسد كاآلتي

 .أدوار ومھام المعلم -1

 .أداء المعلم -1

 .في عملھالمعلومات والقیم التي یتحلى بھا المعلم  -2

 .المھارات الالزمة لعملھ -3

 . الغایات التي یسعى إلى تحقیقھا -4

 :وتنقسم الكفایات المطلوبة بموجب ذلك إلى

 .كفایات التخطیط واإلعداد قبل التدریس -1

 .كفایات األداء وھي ما یتم خالل العملیة التعلیمیة -2

التعلیمیة  كفایات التقویم التي ترتبط بقدرة المعلم على حكمھ على نتائج المواقف -3

 .ومدى تحقیق األھداف التي یعمل ألجلھا

 :وتتمثل كفایات التخطیط في مرحلة الطفولة بما یأتي :كفایات التخطیط لمرحلة الطفولة -1

تجمیع البیانات الالزمة عن األطفال الذین یقوم بتعلیمھم والتي تساعده على تخطیط  -1

 .البرامج التعلیمیة لھم

واالقتصادي  1مناسبة للمرحلة والظرف االجتماعياختیار األھداف الالزمة ال -2

المتوفر في المدرسة، تحدید المصادر المتنوعة التي یستفید منھا عند التخطیط، تنوع 

 .البرامج التي یخطط لھا حیث یتم بعضھا داخل الصف واآلخر خارجھ وتحدیدھا

بة لدروسھ، أن یصوغ األھداف السلوكیة لطلبتھ، واختیار الوسائل التعلیمیة المناس -3

 .وتحدید أسالیب التقویم التي یستخدمھا

 

                                                            
 .93ص -م2004، 1ط –سیكولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة وأفاق التطویر العام، دار الثقافة، عمان  -محمد جاسم محمد - 1
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  :تتضمن كفایات اإلعداد ما یأتي: كفایات اإلعداد -2

 .تھیئة البیئة التربویة المالئمة لنمو األطفال إلتاحة الفرصة إلظھار مواھبھم -1

 .تھیئة الوسائل التعلیمیة المساعدة لتنفیذ برامجھ الیومیة داخل الصف وخارجھ -2

 :تتضمن كفایات تنفیذ البرامج بما یأتي :تنفیذ البرامج للمرحلة كفایات -3

 .إثارة دافعیة األطفال للنشاط والمشاركة في تنفیذ البرامج -1

تنوع األنشطة، استخدام أسلوب اإلرشاد في ممارسة النشاطات الطالبیة، استخدام اللغة  -2

بتعبیر األطفال عن أنفسھم ومعرفة المناسبة للمرحلة، مراعاة الفروق الفردیة، االھتمام 

دوافعھم ورغباتھم، االھتمام بتنمیة العادات الحسنة عند األطفال، ومساعدة التالمیذ على 

القدرة على حل المشكالت، مالحظة الطلبة أثناء النشاطات والتدخل فیھا عند الحاجة 

 1تفقدر التي تلغرض المساعدة، تشجیع الطلبة على الرجوع إلى كتبھم المدرسیة والمصا

 .وفئاتھم العمریة، االھتمام بنظافة البیئة المحیطة باألطفال

 :الكفایات الالزمة إلدارة العملیة التعلیمیة الخاصة بالمرحلة والتفاعل معھا -4

 .استخدام األسلوب الدیمقراطي في التعامل مع الطلبة الصغار -

یتماشى مع قدراتھم واستعداداتھم، القدرة على توزیع مسؤولیات بین الطلبة الصغار بما  -

 .القدرة على التوجیھ البناء في المواقف المختلفة

المساعدة على حل المشكالت ذاتیا وحسن التصرف في المواقف المختلفة، تأكید روح  -

التعاون بین الطلبة الصغار، حسن استخدام اإلمكانات المتاحة للمعلم في ھذا المجال، تكوین 

لطلبة الصغار وأولیاء أمورھم إن أمكن، واالھتمام بمشاكل الطلبة عالقات طیبة مع ا

الصغار واالستماع لھم والحفاظ على مشاعرھم، وعدم اإلكثار من األوامر والنواھي 

ة ولیست في بالموجھة للطلبة إال عند الحاجة، وأن تكون توجیھات المعلم في صیغة محب

                                                            
 .94سیكولوجیة اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة وأفاق التطویر العام، ص -محمد جاسم محمد - 1
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صغیر على وحدة دون تفرقة، ومراعاة  1شكل أوامر، إقامة عالقات فردیة مع كل طالب

 .مساواة في التعامل معھم

 :كفایات التقویم -5

تقویم البرنامج المخطط من خالل سلوكات الطلبة الصغار ومعلوماتھم ومھاراتھم  -1

 .السابقة والمكتسبة

 .التقویم الذاتي للنفس واألھداف واألنشطة وطرق تفاعل كل ذلك مع الطلبة الصغار -2

 .ضعف التي تكتشف في عملیة التقویم وتدعیم نواحي القوةمعالجة نقاط ال -3

الوقوف على النواحي اإلیجابیة والسلبیة في عملیة التقویم والمساعدة في تدعیم  -4

 .اإلیجابیة منھا

 : الكفایات التعلیمیة التي یجب توافرھا لدى المعلمین في التعلیم الفردي -6

 .لمتعلمین ومراعاتھاقدرة المعلم على معرفة الظروف الفردیة بین ا -

 .القدرة على استخدام وسائل التقویم المختلفة من اختبارات واستبیانات -

 .القدرة على إنتاج األدوات والمواد التعلیمیة المطلوبة -

 .  2القدرة على استخدام التقنیات التعلیمیة كاألجھزة واآلالت التعلیمیة -

  

                                                            
 .56ص -م2005 -1ط -علي راشد، كفایات األداء التدریسي، دار الفكر العربي، القاھرة - 1
 .57-56علي راشد، كفایات األداء التدریسي، ص - 2
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 :كفایات معلمي األدب العربي

 :واإلعداد للدروسفي مجال التخطیط  -1

 .أن یستطیع إعداد خطة سنویة یذكر فیھا أھداف تدریسھ لھذه المادة -1

 .أن یحدد األھداف الخاصة ألسلوب درس األدب العربي بمستویاتھ المختلفة -2

 .وزع مفردات أدبیة على أشھر السنة الدراسیةی -3

 .ب والسبورة في تدریس النصایذكر استخدام الوسائل التعلیمیة غیر الكت -4

استطاعتھ من وضع المفردات الصعبة ومعانیھا ، ویكتب تراكیب النص ومفرداتھ  -5

 .موضحا الترابط بین مفرداتھ األدبیة

أن یكون قادرا على إعداد خطة لمناقشة ما یصوره النص من ظواھر البیئة الطبیعیة  -6

 .واالجتماعیة والسیاسیة

 .1أن یكون قادرا على تنظیم الوقت على خطة إعداد الدرس -7

 : في مجال التمھید -2

 .أن یجید التحدث بطریقة تمھد للدرس الجدید بإثارة الدافعیة وجلب انتباه الطلبة  -1

 .أن یكون قادرا على ربط الخبرات السابقة بالدرس الجدید -2

 .أن یكون متمعنا في ربط الدرس بالخبرات السابقة -3

 .أن یجید التحدث بلغة فصیحة -4

 :في مجال العرض والشرح والتحلیل -3

أن یجید قراءة النص قراءة نموذجیة تعبیریة، وأن یجید عرض النص أمام الطلبة،  -1

 .وأن یجید أیضا تقسیم النص إلى وحدات فكریة

أن یتمكن من شرح معاني المفردات الصعبة في النص، وأن یكون قادرا على  -2

 .تلخیص مواضیع الدرس تلخیصا مجمال

 .ة في النصأن یحمل الطلبة على ترتیب األفكار األساسی -3

                                                            
 .162، صم2005 -1ط -األردن -وطرق تدریسھا، دار وائل للنشر مناھج اللغة العربیة -سعدون محمود الساموك وھدى علي جواد الشمري - 1



 بالكفایات التدریس ماھیة                                                                     الثاني فصل
 

41 
 

 

 .1األدبیة في موضوع الفكرة ةالصور أن یستطیع تبیین أھمیة -4

أن یتمكن من لفت أنظار الطلبة إلى الصور األدبیة في النص و كذلك أھمیة اللغة في  -5

 .إبراز تلك الصورة

و أن  في النص أن یتمكن من موازنة المفردات في النص األدبي لتعرف قوة الكلمة -6

 .یتمكن من جعل الطلبة قادرین على وضع بعض العناوین الفرعیة لألفكار

 

 :في مجال االستنباط -4

 .یجعل الطلبة یستنبطون ما یصوره النص من الظواھر البیئیة أو االجتماعیة أو السیاسیة -

 .یحمل الطلبة على استنباط الخصائص الفنیة للنص -

 .م المناسبة عن الشاعر واألدیبأن یمكن الطلبة من إصدار األحكا -

أن یمكن الطلبة من استنباط ممیزات العصر واالتجاھات األدبیة فیھ اعتمادا على النص  -

 .النافعة والمناسبة للطلبة 2وأن یكون قادرا على تحدید الواجبات
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 :عالقة المعلم بالمتعلم في تحقیق الكفایة -

یحتاج المعلم عادة إلى معاییر یستطیع من خاللھا الحكم على مدى نجاح الطریقة  -

الطرق التي یستخدمھا في تدریسھ، ومن أھم المعاییر التي یمكن استخدامھا في ھذا الشأن  وأ

ناتج عن الطریقة وفوائدھا والتي تظھر أثناء التقییم في شكل حقائق أو معارف اكتسبھا 

ن الناتج في شكل مفاھیم وتعمیمات تم تكوینھا، أو في شكل میول التالمیذ، وقد یكو

میع واتجاھات نجح المعلم في إثارتھا لدى تالمیذه من خالل استخدامھ من الطرق، وفي ج

قیمة ما توصل إلیھ مقارنة باألھداف التي سطرھا لتحقیق  زناألحوال یستطیع المعلم أن ی

بین المعلم والمتعلم ال بد من إعطاء أھمیة للمجال الكفایات المقصودة، وحتى تثمر العالقة 

الوجداني ویكون ھذا لفھم التلمیذ ومیولھ واحترام شخصیتھ، وباإلطالع على أبحاث علم 

النفس فیما یخص النمو االنفعالي والوجداني والقدرات العقلیة، وإن التعلیم بالكفایات یلزم 

ال ومنظما للمعرفة، أي ینظم المعارف المعلم أن یكون منشطا أي یشجع على اإلجابة مث

ویرتبھا ویصنفھا، ولكنھ ال یقدم الحقائق ألنھا موجودة في عقول التالمیذ وعلى المعلم أن 

 .1ستخرجھای
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 :تقویم الكفایة

إن التقویم بالكفایات ھو عبارة عن مسعى یرمي إلى إصدار حكم على مدى تحقیق  -

النشاط الیومي للمتعلمین، وبتعبیر آخر ھو عملیة إصدار الحكم التعلیمات المقصودة ضمن 

 .على مدى كفایة المتعلم التي ھي بصدد النمو والبناء من خالل أنشطة التعلم المختلفة

 

 :كیفیة تقویم الكفایة -
تقویم الكفایة ھو قبل كل شيء معاینة القدرة على إنجاز نشاطات محددة بدال من  -

الشخصیة، فاألداءات أو المھارات ھي التي تعمل على اكتساب استعراض المعارف 

الكفایات، لذا یتم تقویم الكفایة في وضعیة یحقق فیھا المتعلم مھمة یظھر من خاللھا سلوكات 

 :ذات داللة، وھذه الممارسات التقویمیة قد تنقسم إلى نوعین

 .فعال تواصل لإلنتاجنحدد ونقدم للتالمیذ عینة عن مشاكل للحل أو أ: النوع األول -1

على إدماج مجموع  1نحدد ھدفا نھائیا قصد إدماجھ، وھو كفایة كبرى قادرة: النوع الثاني-2

 .الكفایات الھامة التي تعلمھا التلمیذ

وقد یجري ھذا التقویم بطریقة مستمرة أو جماعیة أو فردیة، أما قیمتھ فتحددھا وضعیة  -

ى األدوات أي االنتاجات أو الخدمات، ولكن المستھدف اإلدماج المختارة، ویعتمد التقویم عل

 .من وراء الفرض الكتابي أو االستجواب الشفوي ھو ما تنتجھ الكفایة

 :تجري تقویم الكفایة عبر مرحلتین

خالل المراقبة المستمرة أي خالل سیرورة الدرس، حیث یسعى المعلم من خالل ھذا  -1

المعارف والمھارات المقصودة في التدریس،  فيلم لى التأكد من مدى تحكم المتعالتقویم إ

ویستھدف ھذا التقویم التعرف على المسافة التي تفصل المتعلم عن الھدف التربوي 

والوقوف عند نقاط الضعف لتشخیصھا من أجل إجراء التعدیالت الالزمة على مجرى 

 .تعلمھ، وتقدم الحلول الفوریة للعالج
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أسئلة ھذه  يعطناالمتحانات النھائیة، وینبغي أن اسطة في نھایة سیرورة تعلیمیة بو -2
وتكون في نھایة الفصل، أو نھایة  تحانات مقررا دراسیا أو جزءا منھ أو محورا منھاالم

 .وحدات أو في الثالثي أو في آخر السنة 1وحدة أو مجموعة
 

                                                            
 .64، 63، صم2005، )ط -د(الجزائر  –باتنة  –رشیدة آیت عبد السالم، لماذا المقاربة بالكفاءات وبیداغوجیا المشروع؟ ، منشورات الشھاب  - 1



 

 

 

 

 

 .ماھیة التعبیر الكتابي وأھمیتھ -1

 .استمارة خاصة بمنھج التدریس باألھداف وبالكفایات -2

 .بعض النماذج المجاب عنھا في االستمارة -3

 .اإلجراءات المنھجیة للبحث -4

 .    عرض نتائج االستمارة وتفسیرھا -5
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 :ماھیة التعبیر الكتابي وأھمیتھ

یكون الفرد في المجتمع متحدثا أو مستمعا أو كاتبا أو قارئا یوظف اللغة حسب المقام  -

الذي یكون فیھ، ویحقق بذلك الھدف من األداء اللغوي المتمثل في التعامل واإلفصاح، فھو 

نفسھ من عواطف، یستخدم اللغة في عالقاتھ مع أفراد المجتمع، ویفصح عما یجول في 

 .أفكار وأحاسیس، إما كتابة أو تحدثا مراعیا المواقف المختلفة

ویعد التعبیر من أھم النشاطات الدراسیة، وإتقانھ ھو الغایة في حد ذاتھا، وھو العمل  -

المدرسي المنھجي الذي یسیر وفق خطة متكاملة للوصول بالطالب إلى مستوى یمكنھ من 

یسھ ومشاھداتھ وخبراتھ شفاھة وكتابة بلغة سلیمة وفق نسق ترجمة أفكاره ومشاعره، أحاس

فكري معین، أو ھو تدفق الكالم على المتكلم، أو قلم الكاتب، فیصور ما یحس بھ أو ما یفكر 

 .1فیھ، وھو على أنواع التعبیر الشفھي والكتابي وغیرھا من األنواع

ب على الكتابة المترجمة ینعت التعبیر الكتابي بالتعبیر التحریري، وھو اقتدار الطال -

 .ألفكارھم بعبارات سلیمة

فالتعبیر الكتابي ھو كل كتابة فنیة عبر من خاللھا التلمیذ عن أفكاره ومشاعره وآرائھ،  -

وتحمل ھذه الكتابة شخصیة صاحبھا، حیث یوظف فیھا كل ما یملك من ثروة لغویة وقوة 

 .بالغیة وقدرة التعبیر

ن التعبیر الكتابي یختلف من مرحلة تعلیمیة إلى أخرى، باختالف وما تجدر اإلشارة إلیھ، إ -

المھارات واألھداف، فالھدف في المرحلة االبتدائیة ھو تعوید التلمیذ على اختیار الكلمات 

المناسبة والعبارات البسیطة، وتدریبھ على كتابة الرسائل القصیرة، وقراءة القصص 

تمد بالدرجة األولى على ثقافة التلمیذ وكثرة اطالعھ القصیرة وتلخیصھا، والتعبیر الكتابي یع

 .وقراءتھ المتنوعة

ویعف كذلك بأنھ وسیلة االتصال بین اإلنسان وأخیھ اإلنسان ممن تفصلھ عنھ المسافات 

 .2الزمنیة أو المكانیة
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وإن للتعبیر الكتابي أھمیة كبیرة في حیاة التالمیذ، حیث یتحرر فیھ من االزدواج اللغوي 

یحاصره في البیت والشارع، ویعلمھ التفكیر قبل الشروع في الكتابة وأثناء القیام بھا، الذي 

 .ألن التعبیر الكتابي، فیض یجري بخاطر الكاتب فیصور مدى انعكاس ما یراه أو یسمعھ

بعبارات فیھا ألفاظ تحدد، وأفكار توضح، ومعان تترجم ما یختلج في الصدر من عواطف  -

 .ومشاعر وأحاسیس

للتعبیر الكتابي أھمیة بالغة، إذ ھو یھیئ الفرصة للمعلم لكي یقف على مواطن الضعف  -

في تعبیر تالمیذه، فیعمل على النھوض بھم ویعترف ذوي المواھب الخاصة بالكتابة من 

 .تالمیذه فیشجعھم، وللتعبیر أھمیتھ التربویة وأھمیتھ االجتماعیة

التربویة یقصد منھ إقدار التالمیذ على الكتابة العبرة  فالتعبیر من الناحیة :أھمیتھ التربویة -أ

من األفكار بعبارات صحیحة سلیمة خالیة من األخطاء بدرجة تناسب مستواھم اللغوي 

وتدریبھم على الكتابة بأسالیب على أجانب من الجمال الفني المناسب وتعویدھم الدقة في 

 .1وجمعھا، وربط بعضھا ببعض اختیار األلفاظ المالئمة وتنسیق األفكار وترتیبھا

فھو الوسیلة الوحیدة المكتوبة لالتصال بین الناس المقیمین في  :أھمیتھ االجتماعیة -ب

أماكن بعیدة، وتجدید العالقات وتقویتھا بینھم وتبادل المصالح معھم، وعن طریقھ تمكن 

بلة، ففیھ تقویة المحافظة على الرصید الحضاري والثقافي، واألدبي ونقلھ إلى األجیال المق

 . 2الروابط الفكریة والثقافة بین األفراد والجماعات
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 :اإلجراءات المنھجیة للبحث -4

 : مدة البحث  -1

 .قد استغرقت الدراسة مدة أسبوع، أي منذ تقدیم االستمارة إلى غایة جمعھا

 :عینة البحث -2

 .أفراد العینة المستخدمة في الدراسة عشرة أفراد وتم الحصول على ثمانیة لقد بلغ عدد 

 :مواصفات البحث -3

 .أساتذة االبتدائي-

 :األدوات المستخدمة في الدراسة -4

إن القیام بإجراء أي بحث أو أي دراسة میدانیة، یتطلب ذلك استخدام أدوات ووسائل مناسبة 

معتمدة في ھذه الدراسة ھي االستمارة، ولقد اعتمدنا في لبلوغ األھداف المرجوة، والوسیلة ال

ھذه الدراسة على استخدام االستمارة ألنھا الوسیلة المناسبة للحصول على أكبر قدر ممكن 

 .من المعلومات

 :األسلوب اإلحصائي المتبع -5

 .قد اعتمدنا في ھذا البحث على األسلوب اإلحصائي، والمتمثل في النسبة المئویة
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 :رض نتائج االستمارة وتفسیرھاع -5

I. أسئلة خاصة بمنھج التدریس باألھداف: 

 في رأیكم ما مفھوم المقاربة باألھداف؟  :السؤال األول -

واإلجابة عن ھذا السؤال تتمثل في أن التعلیم منظم بكیفیة تؤدي إلى بلوغ األھداف، عبر  -

ن أجل تحقیق تعلیم ما، وتعرف مسار یقطعھ المدرس بمعیة التالمیذ أو التالمیذ أنفسھم، م

 .كذلك بالطریقة التي تركز بشكل أساسي على الكم والتراكم المعرفي

ھل التدریس باألھداف ھو أساس نجاح العملیة  :السؤال الثاني - 

              التعلیمیة؟

 
 

 

یعتبرون أن التدریس باألھداف ھو   %87,5نالحظ من خالل الجدول أن نسبة        

أساس نجاح العملیة التعلیمیة بشكل كبیر ألنھ مبني على منھجیة سلیمة وكذلك باعتباره 

 .مالئما للمواقف التعلیمیة وانسجامھ معھا

 

 

 

 

 

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %87,5 07 نعم

 %12,5 01 ال



 فصل تطبیقي
 

65 
 

 بویة القدیمة صعب التطبیق؟ھل ھذا البرنامج المقترح في المنظومة التر :السؤال الثالث -

 

 

 

 

 

تمثل أن البرنامج المقترح في المنظومة  %75ومن خالل ما سبق، نالحظ أن نسبة      

التربویة القدیمة صعب التطبیق، باعتبار أن المعلم ھو المحور الرئیسي والعمود الفقري 

الذي تقوم علیھ العملیة التعلیمیة، ولھذا كان یواجھ المعلم صعوبات في تحقیق األھداف 

 .والقیام بالعملیة التعلیمیة وذلك بإھمال اشتراك المتعلم

 

ھل واجھ التالمیذ صعوبات أثرت على توافقھم : السؤال الرابع -
 الدراسي؟

 

 

 

 

تمثل من خاللھا أھم الصعوبات التي واجھھا التالمیذ في  %100نالحظ أن نسبة      

طریقة التدریس وطول الدروس، وعدم  :التأثیر على توافقھم الدراسي والتي تتمثل فیما یلي

مالئمة بعض المواضیع في البرنامج للمستویات المدرسیة وھي التي ال تتماشى وقدرات 

 .التلمیذ العقلیة

 

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %75 06 نعم

 %25 02 ال

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %100 08 نعم

   %00  00 ال
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ھل یمكن اتخاذ إجراءات للحد من ھذه  :الخامسالسؤال  -
 الصعوبات؟       

 

 

 

 

 

یعتبرون أنھ یمكن اتخاذ إجراءات للحد من  %62,5نالحظ من خالل الجدول أن نسبة   

الصعوبات وھي تقلیص عدد الدروس والتنویع في طریقة التدریس، وتكییف المكتسبات 

 .والمعارف حسب الوضعیة المعرفیة والقدرات

 

ھل من الممكن االستغناء عن التدریس : السؤال السادس -
 باألھداف؟

 

 

 

 

 

یعتبرون أنھ ال یمكن االستغناء عن التدریس باألھداف، ألنھا   %75نالحظ أن نسبة        

كانت أساس نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة، وكان ھذا التدریس في الغالب یصل إلى تحقیق 

 .األھداف المرجوة والمنشودة

 

 

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %62,5 05 نعم

   %37,5 03 ال

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %25 02 نعم

   %75 06 ال
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 ھل األستاذ ھو المصدر الوحید للمعلومات والمعرفة واإللقاء؟: السؤال السابع -

 

 

 

 

 

یعتبرون أن األستاذ ھو المصدر  %100من خالل ھذا الجدول نالحظ أن نسبة       

الوحید للمعلومات والمعرفة واإللقاء، ألنھ لم یعتمد على نشاط المتعلم في عملیة التعلیم، 

 .واألستاذ بطبعھ موجھا ومرشدا وھو الذي یقوم بتقدیم المادة العلمیة دون إشراك المتعلم

 

 ي المرحلة االبتدائیة؟فیما تتمثل مراحل تدریس التعبیر الكتابي ف :السؤال الثامن -

من مراحل تدریس التعبیر الكتابي : ومن خالل ھذا السؤال كانت اإلجابة كاآلتي وھي       

ینجز الموضوع في البیت وھو یقوم بھ المتعلم، ویؤتى بھ األسبوع الموالي، فیقوم : ھي

م التصحیح األستاذ بتصحیحھ، ثم ترجع األوراق إلى التالمیذ األسبوع الذي یلیھ، حیث یت

. الجماعي

 ال  نعم
 

 
 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %100 08 نعم

   %00 00 ال
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II-  أسئلة خاصة بمنھج التدریس بالكفایات: 

 ما ھو مفھوم التدریس بالكفایات؟: السؤال األول -

ومعنى ھذا السؤال ھو أنھا تعرف بمحاولة الوصول بالمتعلم إلى أعلى المستویات        

باستغالل معلوماتھ وتوظیفھا في الحیاة، وھي أیضا مجموعة من المعارف والمعلومات التي 

 .یكتسبھا التلمیذ ویوظفھا في وضعیات مشكلة

 

 فعال؟ھل التدریس بالكفایات : السؤال الثاني -

  

 

 

 

 

 

الذین یعتبرون أن التدریس بالكفایات فعال ألنھ بعمل على تحقیق  %87,5تمثل نسبة      

األھداف والوصول إلى النتائج، بمعنى نھایة الغایة والقدرة على أداء سلوك ما، والمدرس 

 .فیھا ال یقدم للمتمدرس معارف ومعلومات جاھزة

 

 

 

 

 

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %87,5 07 نعم

   %12,5 01 ال
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 بالكثافة؟ھل یتمیز البرنامج الجدید : السؤال الثالث -

 

 

 

 

 

 

أن البرنامج الجدید ال یتمیز بالكثافة ألن أھم   %62,5من خالل الجدول تمثل نسبة        

المواضیع التي یتناولھا التالمیذ تالئم كل المستویات الدراسیة، وطرأ أیضا تغییر على طرق 

 .التدریس على ما ھو الحال بالنسبة للبرنامج القدیم

 

ھل یؤثر البرنامج الجدید على درجة استیعاب : السؤال الرابع - التالمیذ؟

 

 

 

 

 

الذین یعتبرون أن البرنامج الجدید یؤثر على درجة استیعاب  %75تمثل نسبة         

التالمیذ، ألنھ مقیاس للفھم واالستیعاب، مما كان علیھ في السابق، فالبرنامج الجدید یصل 

 .التلمیذ إلى المعلومات وفھمھا واستعمالھا عند الحاجة

 

 

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %37,5 03 نعم

   %62,5 05 ال

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %75 06 نعم

   %25 02 ال
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وقدرات تالئمھ في  ھل یكتسب التلمیذ من وراء ھذه المقاربة سلوكات :السؤال الخامس  -
 مواقف حیاتھ؟

  

 

 

 

 

 

الذین یعتبرون أن التلمیذ من وراء ھذه المقاربة یكتسب سلوكات  %100تمثل نسبة     

 .وقدرات لالجتھاد واالعتماد على النفس وھذا راجع إلى عالقتھ باألستاذ

 

ھل تساھم ھذه المقاربة في تنمیة معارف التلمیذ  :السؤال السادس -
 ومھارتھ اللغویة؟ 

 

 

 

 

   

یعتبرون أن ھذه المقاربة تساھم في تنمیة  %87,5من خالل الجدول نالحظ أن نسبة       

معارف التلمیذ ومھاراتھ اللغویة وھذا من خالل جعلھ عنصرا فعاال في الدرس وتحقیق 

 .أھداف إجرائیة عند نھایة كل درس وتدعم أیضا استقاللیة تفكیره

 

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %100 08 نعم

   %00 00 ال

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %87,5 07 نعم

   %12,5 01 ال
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 ؟فیما تتمثل مراحل تدریس التعبیر الكتابي في المرحلة االبتدائیة  :السؤال السابع -

في الحصة األولى، یساعد األستاذ التالمیذ في وضع  مخطط : تتمثل ھذه المرحلة فیما یلي 

لتحریر الموضوع، وفي الثانیة یقوم بتحریر الموضوع داخل القسم، وفي نھایة كل حصة 

یجمع األستاذ األوراق، وفي الثالثة، یوزع األستاذ األوراق مصححة على التالمیذ، ثم ثم 

 .المشتركة، ویحد مظاھر المعالجة وفق مصادر األخطاءیشخص األخطاء 

 

ھل یتجاوب التلمیذ مع الدرس في ھذه المناھج  :السؤال الثامن -
 الجدیدة؟  

 

 

 

 

 

 

تمثل أن التلمیذ یتجاوب مع الدرس في ھذه المناھج الجدیدة ألنھ  %62,5نالحظ أن نسبة   

القائم على العملیة التعلیمیة التعلمیة، والمعلم ھو مجرد مواجھة ال غیر، والمتعلم لقد أصبح 

 .العصا السحریة التي ترتكز علیھا العملیة التعلیمیة في مختلف مواقف الحیاة

 
 

 ال  نعم
 

 

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 %62,5 05 نعم

   %37,5 03 ال



 

 

الحمد ہلل وكفى، والصالة والسالم على عباده الذین اصطفى، ومن سار على دربھم 
 :ونھجھم إلى یوم الدین وأتقى، أما بعد

تم االنطالق في ھذا البحث من محاولة التعرف على التدریس باألھداف وبالكفایات، وفي  -
ھذه المقاربات، مع ضوء ذلك تم تحدید اإلطار النظري للبحث الذي مكننا من ضبط مفھوم 

 .معرفة المقاربة بینھما

فالتدریس باألھداف ھي تجعل المتعلم یعتمد على ما یتلقاه من المدرس في شكل مثیرات 
أثناء العملیة التعلیمیة التعلمیة، فالمتعلم ال یراد من تعلمھ سوى تحقیق مجموعة من 

افیة لتوظیف مھاراتھ األھداف إلى أن ھذه البیداغوجیا لم تمنح المتعلم الحریة الك
وقدراتھ، وبقي من صالحیة المعلم تسطیر األھداف التي یذعن لھا المتعلم دون نقاش، 
ولھذا السبب جاءت بیداغوجیة المقاربة بالكفایات فاھتمامھا ینصب على التغییرات 
الداخلیة لإلنجاز وكذلك األثر الذي یحدثھ في نفسیة المتعلم وھو ما یضمن امتداد تحقق 

دف إلى ما بعد الحصة الدراسیة أو ما بعد المدرسة تشمل المعلم والمتعلم معا، وتعلم الھ
الفرد كیف یصنف وكیف یعید تصنیف وترتیب المعلومات، وھي تمثل جملة من اإلمكانات 

 .  التي یستطیع بھا الفرد بلوغ درجة من النجاح في التعلیم وفي أداء مھام مختلفة

لم یتدخل بشكل مستمر ویعد مدربا، وغالبا ما تحد من إبداع فالتدریس باألھداف المع -
 .المعلم في طرائق تدریسیة والمعلم مستجیب

وأما بالنسبة للتدریس بالكفایات، فالمعلم یعد مدربا وموجھا ووسیطا بین المعرفة 
والطالب ھو یبدع في طرائق تدریسیة، وأما المتعلم فھو یعد نشیطا وھو الذي یقوم 

مادة التعبیر الكتابي تختلف من منھج إلى آخر، فالتعبیر الكتابي في المرحلة بالبناء، ف
االبتدائیة في التدریس باألھداف، ینجز التلمیذ الموضوع في البیت ویؤتي بھ األسبوع 



الموالي، فیقوم األستاذ بتصحیحھ، ثم ترجع األوراق إلى التالمیذ األسبوع الذي یلیھ حیث 
ما بالنسبة للتدریس بالكفایات فاألستاذ یساعد التلمیذ على وضع یتم التصحیح الجماعي وأ

مخطط لتحریر الموضوع في الحصة األولى وفي الثانیة یقوم التالمیذ بتحریر الموضوع 
داخل القسم، وفي نھایة الحصة یجمع األستاذ األوراق وفي الثالثة یوزعھا األستاذ 

ة، ویحدد المظاھر المعالجة وفق مصححة على التالمیذ، ثم یشخص األخطاء المشترك
إمالئیة، نحویة، صرفیة وأسلوبیة ویراقب : مصادر األخطاء التي تم تشخیصھا منھا

تصحیح التالمیذ ألخطائھم وتوضع األوراق في حافظة خاصة ترافق التلمیذ في كل 
 .الحصص

بل تعد الجیل إن المقاربة بالكفایات لم تقم على إنقاذ المقاربة باألھداف كما یضن البعض  -
الثاني للبیداغوجیة باألھداف وإنما حاولت تفادي العثرات التي حالت دون بلوغ ھذه 
األخیرة غایتھا وجاء كحركة تصحیحیة لھ لما أصابھ من إغراق، كما جاء لیكملھ باعتبار 
األول یرتبط بما ینجزه المتعلم على المدى القریب، في حین یرتبط الثاني بقدرات الفرد، 

توجھات العامة للتربیة والتعلیم على المدى البعید فھناك تقارب وتداخل بین مفھوم وبال
 .الكفایة وبعض المفاھیم األخرى القریبة مثل الھدف القدرة وغیرھا

ومن خالل ما سبق توصلنا إلى أن الفرق بین التدریس باألھداف والكفایات یكمن في أن  -
 .الفاعل في الكفایة ھو المتعلمالفاعل في المرمى ھو المربي في حین أن 

إن الغایة التي تنشدھا بیداغوجیا األھداف والكفایات واحدة وھي النجاح، وإعداد الفرد  -
الذي یمكنھ تحمل األعباء واألخذ بید مجتمعھ یكون النجاح في المدرسة دون النظر إلى ما 

خارج أسوار وراء ذلك، في حین أن الثانیة یكون الھدف محقق امتدادا، أي یمتد 
المدرسة، وانطالقا من ھذه الفروق نجد أن بیداغوجیا األھداف تركز على وصف النتیجة 
النھائیة إلنجازات المتعلم داخل الفصل الدراسي، وأما بیداغوجیا الكفایات فإن اھتمامھا 

 .   ینصب إلى التغیرات الداخلیة لإلنجاز وكذلك األثر الذي یحدثھ في نفسیة المتعلم
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