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  األهداف التعليمية
  

  ) التعلیمیة( االھداف التربویة  - :أوًال

و ھذه التغیرات قد ، لمتعلمینتھدف التربیة في أساسھا ٳلى ٳحداث تغیرات معینة في سلوك ا     
تشمل تنمیة المعرفة و الفھم و ٳكتساب المھارات و ا�تجاھات و القیم و تنمیة القدرة على 

  .التفكیر و تنمیة المیول و التقدیر ألشیاء معینة

و كل عمل أو نشاط یقوم بھ ا�نسان لھ ھدف أو مجموعة أھداف یسعى ٳلى تحقیقھا في     
ى المستقبل الذي ینشده في ضوء أھداف یعمل على بلوغھا على فترات زمنیة و تطلعھ ٳل، حیاتھ

، دقیقة ) ٦٠-٣٠(فھناك أھداف تتحقق خالل فترة زمنیة قصیرة قد تتراوح بین . غیر محددة
  .عندما تغادر البیت ف�ن ھدفك الوصول ٳلى العمل بأیة واسطة: مثل 

  .و ھكذا... یة اداؤك لألمتحان في ٳحدى المواد الدراس: أو مثًال

أھدافًا قریبة   ...و العامل و الموظف و التاجر، و لكل من المعلم و التلمیذ في مرحلة دراسیة   
فھناك أھداف تتحقق خالل الیوم الواحد أو الشھر الواحد أو عدة شھور   ، أو متوسطة أو بعیدة 

تاج ٳلى مثل ھدف التخرج من الكلیة الذي قد یح، أو سنة أو مرحلة دراسیة كاملة أو عدة مراحل
  .سنة دراسیة لتحقیقھ في األقل) ١٦(

تعد مسؤولیة كبیرة و ذلك ألن الھدف ، ٳن ٳعتماد األھداف و تحقیقھا في المیدان التربوي   
الذي سیوضع و یعتمد ستكون نتائجھ بناء ا�نسان و تحقیق تنمیة بشریة بأبعادھا كافة و بالتالي 

  .بناء الشخصیة السلمیة

ویضع أھدافًا على مدى شھر أو ، افًا یومیة یضمنھا خطة الدرس الیومیة فالمعلم یضع أھد   
  .سنة بحسب فصول أو وحدات المواد الدراسیة

لذلك ف�ن العمل في المیدان التربوي یتطلب تحدیدًا واضحًا لألھداف بمستویاتھا كافة بوصفھا   
  .لمًاالموجھ األساس للعمل التربوي بجمیع عناصره معلمًا و منھجًا و متع

ٳن عملیة تحدید األھداف التربویة أو التعلیمیة ھي أولى المھام األساسیة التي یجب على     
و ال یمكن أن یتم التعلیم الناجح دون وجود أھداف ، المعلم أن یعیھا و یقوم بھا بشكل واضح 

  .واضحة

ف و ٳمكانات و الھدف ھو عمل ُمنّظم قائم على ٳستبصار سابق للنھایة الممكنة في ظل ظرو  
  .موضوعیة مصاحبة
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و الھدف التربوي ھو ترجمة لغایات المجتمع بشكل كمي و نوعي یحدد أوجھ األنشطة في مدى  
  .زمني و مكان انطالقًا من الواقع التربوي

أما مصطلح األھداف التعلیمیة أو التعلمیة حیث تكون محددة بزمن یتولى المعلم تحقیقھا    
  .خالل الدرس و تتمیز بكونھا قابلة للمالحظة و القیاس

  .و ھو بذلك یمثل النتیجة النھائیة للعملیة التربویة و الغایة التي یسعى المعلم ٳلى تحقیقھا 

فھي تصف ما سیكون علیھ ، غییرًا مقترحًا في المتعلم أي انھ مقصد منقول بعبارة تصف ت  
فالعبارة التي تعد الھدف الرئیس تصف نمط السلوك ، المتعلم عندما ینھي بنجاح خبرة تعلیمیة 

  .أو األداء المتوقع من المتعلم أن یظھره

   -:االھداف التربویة ) انواع(مستویات  - :ثانیًا

و لفروع ، و طبیعة المرحلة الدراسیة ، یقصد بمستویات األھداف التربویة تخصوصیتھا     
و ا�عداد العلمي للمتعلم وصوًال ٳلى األھداف المحددة الخاصة بالمتعلم عند ، المادة الدراسیة 

  -:وفیما یأتي أنموذج لمستویات األھداف التربویة، التعلیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أھداف تربویة عامة

 راحل الدراسیةأھداف الم

 أھداف المواد  الدراسیة

 تنفذ خالل سنة دراسیة واحدة) المقرر الدراسي( أھداف الكتاب

 أھداف الفصل أو الوحدة الدراسیة تنفذ خالل فصل دراسي واحد

 تنفذ خالل الدرس الواحد) أغراض سلوكیة( أھداف سلوكیة 
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فما ، من األھداف عالقة نسبیة) قریب المدى( و الخاص ) بعید المدى( ٳن العالقة بین العام    
الریاضیات ( فمثًال عند تعلیم مادة معینة . یكون عامًا بالنسبة لما دونھ یكون خاصًا لما فوقھ

ھداف دونھا و ھناك أ، ھناك أھداف عامة من تعلیم المادة أساسًا، في مرحلة التعلیم العام) مثًال
        ،وأھداف من تعلیم مقرر محدد في سنة محددة، من تعلیم المنھج في مرحلة دراسیة معینة

  .وأخیرًا سلوكیة من تعلیم درس معین، معینة ) فصل(و أھداف خاصة من تعلیم وحدة 

فقد تمتد من ریاض     ، و یتطلب تحقیق األھداف التربویة العامة أكثر من مرحلة دراسیة   
  .ٳلى نھایة المرحلة الثانویة األطفال

و تشتق منھا أھداف المراحل الدراسیة بحیث تكون أھداف خاصة بریاض األطفال و أخرى   
  .و ھكذا.... للمرحلة األبتدائیة و ثالثة للمرحلة المتوسطة

أما أھداف المواد الدراسیة فتتضمن أھداف المادة الدراسیة الواحدة بدءًا من الصف األول 
مثل أھداف مادة الریاضیات أو اللغة العربیة أو ، و حتى نھایة المرحلة الثانویة األبتدائي

  ....العلوم

و في ضوء أھداف المادة سیتم تالیف الكتب بحیث یتصدر كل كتاب أھداف المادة التي ینبغي  
  .تحقیقھا

  .علیھ توضع أھداف لكل فصل دراسي، و بما أن الكتاب یحتوي على فصول دراسیة  

فتوضع لكل موضوع  ضمن ) و تدعى أیضا باألغراض السلوكیة( األھداف السلوكیة أما  
و بحسب طبیعة الدرس تنفذ ، الفصل الواحد و التي یعدھا المعلم ضمن خطة الدرس الیومیة 

و یعمل على ، خالل الوقت المخصص للدرس حسب تسلسلھا و ٳرتباطھا بالمادة الدراسیة 
  .تحقیقھا خالل الدرس الواحد

مما سبق عرضھ یمكن أن نستنتج أن من خالل تحقیق األھداف السلوكیة على مر األیام تتحقق  
...    ومن خالل تحقیق أھداف الفصل الدراسي تتحقق أھداف الكتاب، أھداف الفصل الدراسي 

و أخیرًا تتحقق األھداف التربویة ، و من ثم أھداف المادة الدراسیة في مرحلة دراسیة معینة
  .العامة

لذلك ف�ن العمل في المیدان التربوي یتطلب تحدیدًا واضحًا لألھداف بمستویاتھا كافة بوصفھا   
  .الموجھ األساس للعمل التربوي بجمیع عناصره معلمًا و منھجًا و متعلمًا

  

   -) :التعلیمیة ( أھمیة تحدید االھداف التربویة  -:ثالثًا

   ت ٳلى تحقیقھا و صیاغتھا في عبارات واضحةأن تحدید األھداف التي یسعى منھج الریاضیا 
  :و سلیمة خطوة أساسیة لھا أھمیتھا في 

 .أختیار خبرات المنھج .١
 .طرائق و أسالیب التعلیم و وسائل التقویم و غیرھا من مكونات المنھج .٢
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و ھذا یوضح لنا األرتباط الوظیفي بین األھداف و المحتوى و الطریقة في التربیة و ھذه    
  :المكونات الثالث ترتبط بثالثة تساؤالت لھا أھمیتھا في المناھج و طرائق التعلیم ھي 

  و كیف ندرسھ؟، و ما الذي نرسھ؟ ، لماذا ندرس؟                

فھي التي توجھ النشاطات ذوت العالقة في ٳتجاه ، كبیرة أھمیة  -في أي عمل –و لألھداف   
و تفید في تقویم ، وتعمل على ٳیجاد الدافع و ٳبقاءه فاعًال، واحد و تمنع التشتت و األنحراف 
مما یجعلھا ذوت أھمیة للمعلم و المتعلم و لمجمل العملیة ،العمل لمعرفة مدى الناجح و الفشل

  .التعلیمیة

و ھذا یعني أن ھناك مجموعة من ا�یجابیات ، ي كل عمل تربويو األھداف ضروریة ف 
  .كما یمكن أن تسھل األھداف عملیة التعلم الصفي، یحققھا التعلیم بواسطة األھداف 

  :و یمكن ٳیجاز أھمیة تحدید للعملیة التعلیمیة و للمعلم و المتعلم بما یأتي 

من السھل  - : ة و واضحة ف�نھعندما تكون األھداف محدد/ بالنسبة للعملیة التعلیمیة  -أ 
ٳتاحة فتح قنوات  –. ضمان أحترام توجھات السیاسة التعلیم –. قیاس قیمة التعلیم

ٳتاحة ٳمكانیة توضیح القرارات  –. تواصل واضحة بین المسؤولین عن التربیة و التعلیم
 .یسمح بفردیة التعلم –. الرسمیة لضبط الغایات المرسومة

  :ألھداف التربویة في الجوانب اآلتیة من العملیة التربویةكما یمكن تحدید أھمیة ا

رسم الخطط التعلیمیة التي یكون من نتیجتھا وضوح الرؤیا و رسم الطریق  -١
 .الصحیح الذي یؤدي ٳلى توفیر الوقت و الجھد و المال

 .ٳختیار الخبرات التعلیمیة المناسبة تتمثل فیھا جمیع جوانب الخبرة -٢
 .ي و المحتوى المناسبینانتقاء النشاط التعلیم -٣
 .ٳختیار طرائق و ٳستراتیجیات التعلیم المناسبة -٤
 .تقویم عملیة التعلیم لمعرفة مدى فاعلیة عملیة التعلیم و التعلم -٥

  : بالنسبة للمعلم -ب

من الضروري أن یكون معلم الریاضیات على معرفة تامة باألھداف التي یسعى ٳلى تحقیقھا    
  : و مثل ھذه المعرفة تزوده بمؤشرات على في مجال تعلمي الریاضیات

ٳمكانیة ٳختیار عناصر العملیة التعلیمیة من محتوى و وسائل تعلیمیة و وسائل و أدوات  -
و طریقة التعلیم و األدوار ، و تزویده بمؤشرات �ختیار المادة التعلیمیة المناسبة . تقویم

 .التي یجب ٳستعمالھا أثناء التعلیم
نواع التغیرات في السلوك و النمو عمومًا المراد ٳحداثھ و توجیھھ ٳعطاء الوضوح عن أ -

ٳلى ٳستخدام التقنیات المناسبة لتقویم مدى فاعلیة خبرات التعلیم و أسالیب التعلیم 
 .المستخدمة و العمل على تحسینھا

 .سیر عملیة التعلیم و توضیح نیتھ و مقصده -
 .كملعم یمكن أن یعتمد علیھا من أجل تقویم نفسھ و عملھ -
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  :بالنسبة للمتعلم -ج

 .تتیح ٳمكانیة التحكم في عمل المتعلم و تقییمھ -
 .یزوده بمؤشرات توجھھ أثناء عمیة التعلم و تعطیھ فرصة لكي یقوم أداءه -
ٳن المتعلم عندما یكون على علم باألھداف المراد تحقیقھا منھ ف�نھ ال یھدر وقتھ و جھده  -

 .بأعمال غیر مطلوبة منھ
األھداف یتیح للمتعلمین ٳمكانیة المساھمة في المقررات على ٳعتبار أنھم ٳن تحدید  -

 .یصبحون قادرین على تمییز التعلیمات الرسمیة و تقییمھا

 

  

   -:أھم مصادر االھداف التربویة   -:رابعًا

 /    المتعلم  - أ

فقبل ، وھذا المتعلم لھ خصائصھ الجسمیة و العقلیة و النفسیة، حیث توجد عملیة تعلم     
كانت األھداف تعنى ، ظھور ٳتجاھات التربیة التي نادت بالعنایة بالمتعلم من جمیع نواحیھ

، بالنمو العقلي عند المتعلم دون ٳھتمام یذكر بالنمو ا�جتماعي و النمو الجسمي و الوجداني 
ذلك ٳھتم المربون آنذلك بحشو عقول التالمیذ بالمادة الدراسیة و ٳتخذوا شتى السبل لجعل و ل

ة لكن بعد تطور أھداف التربیة أصبح لزامًا عند التعلیم ، التلمیذ یستظھرھا عن ظھر قلب 
 .أن تھدف ٳلى النمو المتكامل لجمیع أبعاد شخصیة المتعلم، جمیع المواد الدراسیة

و لكنھ بسلوكھ الفظ یسبب للتلمیذ ، ي یبدع في تعلیم محتوى دراسي معین فالمعلم الذ   
ألنھ قد یتسبب في ھدم بناء التلمیذ ، ال ینبغي أن یكون معلمًا، ٳضطرابات نفسیة أو آالمًا بدنیة

بل قد ال ، و لن یعوض التلمیذ ھذا بما درسھ من معارف و علوم ، النفسي و ا�جتماعي 
  .ض ذلك على ا�طالقیستطیع التلمیذ تعوی

ٳن ٳختالف الخصائص الجسمیة و العقلیة و االنفعالیة من مرحلة نمو ٳلى أخرى تؤدي ٳلى  
ما یستطیع أن یتعلمھ الطفل یختلف عما یستطیع أن ، فعلى وجھ العموم ، ٳختالف األھداف

یختلفون فیما  فان أبناء مرحلة النمو الواحدة، ومن ناحیة أخرى، ھذا من ناحیة ، یتعلمھ البالغ 
بینھم في القدرات و المیول و الحاجات و اآلمال و االطار الثقافي و المستوى االقتصادي و 

  .و ھذا یؤثر بالتالي في تعلمھم، االجتماعي و الخبرات السابقة و ما یتصل بھا من تطبیقات 

، ألول األبتدائي فال ینبغي أن نھدف الى تعلیم رسم األشكال الھندسیة بدقة لتلمیذ في الصف ا   
  .ذلك أن نموه الجسمي في ھذا الوقت ال یساعده على التحكم الدقیق في أدوات الرسم الھندسي

و ال ینبغي أن نھدف لتعلیم التفاضل و التكامل المتقدم لطلبة القسم األدبي بالمرحلة المتوسطة 
وقع من جمیع التالمیذ و كذلك ال ینبغي أن نت، دون أن یكونوا قد درسوا قدرا كافیا من الخبرة

  .في نفس الصف الدراسي أن یستوعبوا درس الریاضیات بنفس الدرجة
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  /المادة الدراسیة  - ب

فباالضافة الى ضرورة مراعاة التتابع و التسلسل في تعلیم ، لكل مادة دراسیة طبیعتھا الخاصة  
لیم مفردات فانھ ینبغي أن نراعي تتابعا معینا و تسلسال خاصا في تع، الموضوعات المقررة

  .الموضوع الواحد

لذلك ینبغي أن نراعي تتابع ، فمثال لن یكون األمر سھال اذا قمنا بتعلیم الجبر قبل الحساب   
المفاھیم الریاضیة عند تحدید األھداف ألن اھمال ھذا التتابع یجعل من تعلیم الریاضیات أمرا 

یعتمد بناؤه على تتابعات من  وباالضافة الى مراعاة االھداف لكون الریاضیات علما، صعبا
فحینما نتتبع ، ینبغي أن نراعي النمو السریع و المستمر في محتواھا و طرائق تعلیمھا ، المفاھیم

الفكر الریاضي منذ بدء الخلیقة فاننا نجد أن الریاضیات في مختلف العصور كانت تبحث 
  )).أین؟ الى أي حد؟  كم؟ متى؟((بالدرجة األولى عن اجابة أربعة أسئلة رئیسیة تتعلق 

و في سبیل االجابة عن ، نشأت النظم العددیة المختلفة ) كم( و في سبیل االجابة عن األستفھام   
) أین( و في سبیل االجابة عن استفھام ، ظھر مفھوم الوقت و وحدات الزمن) متى( األستفھام 

فقد ظھرت ) الى أي حد( أما االجابة عن استفھام ، ظھر مفھوم المكان و تناولتھ الخرائط
  .وحدات القیاس المختلفة

كم؟ و متى؟ و أین؟ و الى أي : و الریاضیات الیوم ال تقف عند مجرد االجابة عن االستفھام  
حد؟ و لكنھا تتعدى ھذه االجابة على تساؤالت مثل لماذا كان ھذا صحیحا؟ و ماا احتمال 

  وقوعھ؟ و ما أفضل القرارات التي یمكن أن تتخذ؟

ي سبیل االجابة عن ھذه التساؤالت اعتمدت الریاضیات على المنطق الرمزي و االحتماالت و ف
و ھكذا عند كتابة األھداف یجب أن نراعي خصوصیة . و نظریة األلعاب و غیرھا من المفاھیم 

  .الموضوع و طبیعتھ و مستواه

  /المجتمع  -ج

المجتمع مھمة اعداد األجیال  أولى الیھا، من المعروف أن المدرسة مؤسسة اجتماعیة     
و من أجل أن تصبح أھداف التعلیم ملزمة ، الصاعدة لالضطالع بمسؤولیات تنمیتھ و تطویره 

  .بالوفاء بمتطلبات الحیاة و التطور في المجتمع

، قد جاء الى المدرسة كي یعد للحیاة في مجتمع معین) المتعلم(و بعبارة أخرى بما أن التلمیذ    
ال بد و أن یراعي في اختیار ما یتعلمھ ھذا ، فان حاجات المجتمع و متطلباتھ تصبح أساسا ھاما

خاصة  و بألخص تلك المواد التي أصبحت تحتل أھمیة، التلمیذ في أي مادة من المواد الدراسیة
  .في المجتمع المعاصر

و ان أي مجتمع یھدف الى السیر في التصنیع بخطى واسعة ینبغي أن یزود العاملون في   
مواقع التصنیع على وجھ الخصوص بقدر غیر قلیل من المعارف حتى یستوعبوا اآللة التي 

  .یعملون علیھا و یقدرون قیمة السلعة التي ینتجونھا
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حاجات المجتمع فیما یخص متطلبات الكفایة االنتاجیة في عصر  و بذلك ال بد من مراعاة  
  .التقدم التقني عند أھداف التعلیم

  

   -:مجاالت االھداف التربویة  -:خامسًا 

و لعل الخطوة األولى نحو ترجمة ھذا ، تھتم التربیة الحدیثة بتنمیة شخصیة التلمیذ المتكاملة  
علمون أھدافا لألبعاد الرئیسیة لعملیة التعلم و التعلیم الشعار الى ممارسات عملیة ھو أن یكتب الم

  .بحیث ال تقتصر على المعرفة فقط

  :و قد وضعت األھداف التربویة في ثالث مجاالت   

و یشمل األھداف و النتاجات  ) Cognitive Domain(الذھني / المجال المعرفي  - أ
فھ للمجال المعرفي في عام تصنی) بلوم( و قد وضع . العقلیة و الذكاء كالمعرفة و الفھم

و یختص ھذا المجال بالمعلومات و المعارف اذ تقتضي في ھذا المجال تعدیالت ،  ١٩٥٦
مستویات )  ٦(ھذا المجال الى ) بلوم( و قد قسم . في المجال اللفظي و المعرفي للمتعلم

و ، قلیةمتدرجة في ترتیب تصاعدي ھرمي تتدرج من البسیط الى األكثر تعقیدا لألنشطة الع
 :و ھذه المستویات ھي، ان كل مستوى یعتمد على المستوى الذي یسبقھ

یتمثل في القدرة على تذكر المعلومات و المعارف سواء كان ذلك   -:المعرفة / التذكر  ·
عن طریق أستدعاؤھا من الذاكرة التي تم تعلمھا سابقا كالحقائق و القوانین و النظریات 

.  
  :و من األمثل على ذلك

 .أن یعرف التلمیذ الدائرة/ یعرف  -
 .أن یذكر التلمیذ شروط تطابق المثلثات/ یذكر -
 .أن یقرأ التلمیذ المسائل الریاضیة بصورة صحیحة/ یقرأ -

  
یتمثل في القدرة على استیعاب معنى و فھمھا فھما حقیقیا یستطیع  -:االستیعاب / الفھم  ·

ى آخره أو تفسیرھا أو اعادة و اظھاره عن طریق ترجمة المادة من شكل ال، تطبیقھ
  .و ھو أعلى من مستوى التذكر، صیاغتھا

  :و من األمثلة على ذلك

 .أن یفسر التلمیذ سبب تساوي زاویتین/ یفسر  -
 .أن یعطي التلمیذ أمثلة ألشكال ھندسیة مجسمة/ یعطي مثال -
 .أن یترجم التلمیذ مسألة ریاضیة حیاتیة الى صیغة رمزیة/ یترجم -
 .التلمیذ بالحل في ضوء معطیات محددة أن یتنبأ/ یتنبأ -
 .أن یعید التلمیذ صیاغة مسألة ریاضیة بالرموز/ یصوغ -
 .أن یلخص التلمیذ مضمون نظریات التطابق/ یلخص -
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یتمثل في القدرة على األنتقال من المستوى النظري المجرد الى المستوى  -:التطبیق  ·
  .العملي المحسوس في مواقف جدیدة دون توجیھ خارجي

و یتطلب مستوى أعلى ، و یشمل تطبیق القواعد و القوانین و المفاھیم و النظریات   
  :و من األمثلة على ذلك. من الفھم 

 .أن یستخدم التلمیذ المنقلة في قیاس الزوایا/ استخدام -
 .أن یستخدم التلمیذ األدوات الھندسیة في رسم الدائرة/  استخدام -
 .تعلق بعملیة الضربأن یحل التلمیذ مسألة حیاتیة ت/ یحل -
 .أن یجدول التلمیذ البیانات في مجموعات احصائیة/ یجدول -
 .أن یرسم التلمیذ دائرة نصف قطرھا معلوم تعلمھا نظریا/ یطبق -

 
یتمثل في القدرة على تفكیك فكرة أو تجزئة الموضوع الى مكوناتھ و اجزائھ  -:التحلیل  ·

فھم البنیة التنظیمیة و یتطلب مستوى الرئیسیة و ادراك العالقات بین األجزاء من أجل 
  :و من األمثلة على ذلك، فكري أعلى من الفھم و التطبیق

      أن یبرھن التلمیذ نظریة التوازي عن طریق التعرف على العالقات بین العملیات  -
 .و المعطیات و الربط بینھا و السیر في البرھان سیرا منطقیا

، ص < اذا كان س : ألعداد الحقیقیة مثل أن یكتشف التلمیذ العالقة ما بین مجموعة ا -
 .ع< فان س ، ع < ص 

  
   و یتمثل في التركیب و التولیف بین العناصر و األجزاء لتكوین كل جدید  -:التركیب  ·

       و یعد ھذا المستوى التحلیل. و وضعھا معا في أنموذج یتمیز باألصالة و االبداع 
  :لكو من األمثلة على ذ، و التطبیق و الفھم و التذكر

أن یصمم التلمیذ بنفسھ طریقة جدیدة لحصر كل األعداد األولیة المحصورة بین / یصمم -
١٠٠، ١. 

أن یصمم التلمیذ طریقة ریاضیة لحساب مساحة شبھ المنحرف بأستخدام قانون / یصمم -
 .مساحة المثلث

            أن یعد التلمیذ رسومات بیانیة لغرض تیسیر فھم نتائج دراسة احصائیة / یعد -
 .نتائج منھاو استخالص 

 .أن یشتق التلمیذ عالقات احصائیة مجردة من بین متغیرات اجتماعیة/ األشتقاق -
 .أن یشتق التلمیذ قانون أو عالقة من تجربة علمیة/ األشتقاق -
 .أن یضع التلمیذ تعاریف مجردة لمفاھیم أو عالقات ریاضیة/ وضع تعریف -
 .أن ینضم التلمیذ المكعبات في وضع جدید/ ینضم -

  
یتمثل ھذا المستوى بقدرة المتعلم على اصدار أحكام أو أتخاذ قرارات مناسبة  -:التقویم  ·

و قد یحدد المتعلم ، في ضوء بیانات و معاییر معینة على األعمال و األفكار و الحلول
  :و من األمثلة على ذلك، المعاییر أو تعطى من المعلم

ث طرق درسھا لحل معادلتین من أن یذكر التلمیذ أفضل طریقة من بین ثال/ التفضیل -
 .الدرجة األولى في متغیرین شارحا السبب وراء تفضیلھ
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أن یقارن التلمیذ بین مدخلین لمعالجة الھنسدة المستویة و االقلیدیة و المتجھات / المقارنة -
 .و التحویالت

 .الثانیةأن یحكم التلمیذ أیة األسالیب أنسب في حل المعادالت من الدرجة / الحكم على -
أن یحكم التلمیذ على نتائج دراسة احصائیة عن طریق استعمال معیار / الحكم على -

 .احصائي معین أو مقارنتھا بنتائج من دراسة سابقة مماثلة
 

و یشمل األھداف و النتاجات الدالة على  )Affective domain(المجال الوجداني   - ب
  .المشاعر و االنفعاالت كاالتجاھات و االھتمامات

فالھدف الذي ینمي الحس ، و تشمل األھداف التي تنمي الحس الوطني و الدیني و االجتماعي  
الوطني ھو الذي یتعامل مع القیم الوطنیة كالدفاع عن الوطنو تنمیة مقدراتھ و الحفاظ على 

  .ممتلكاتھ

    الزكاة أما الھدف الذي ینمي الحس الدیني فھو ذلك الھدف الذي ینمي القیم الدینیة كالصالة و 
  .و التعامل األسالمي مع الناس و االشیاء و طاعة الوالدین

و الھدف األجتماعي ذلك الھدف الذي ینمي الروابط األجتماعیة كالعمل الجماعي و التعامل مع 
  .األصدقاء و الجیران الى غیر ذلك من القمي األجتماعیة

  

و یشمل النتاجات  )Psychomotor domain) ( المھاري(حركي  –المجال النفسي  -ج
و تتعلق ھذه األھداف بالمھارات الحركیة البدنیة و ، التعلیمیة الدالة على المھارات الحركیة

العقلیة و استخدام األجھزة و األدوات التقنیة مثل الكتابة و القراءة و الطباعة و السباحة و 
رات الحركیة و التي ھي استخدام اآللة الحاسبة و استخدام الحاسب اآللي الى غیر ذلك من المھا

فمثال اذا أخذنا ، فلیس ھناك مھارة حركیة دون استخدام العقل، أیضا تعتبر مھارات عقلیة 
مھارة الرسم فانھا تنتج عن استخدام األیدي و لكن اذا لم یستخدم العقل فیھا فانھا ال یمكن أن 

  .تنتج عن مھارة عقلیة و من ھنا نستنتج أن كل مھارة حركیة یجب أن، تنتج رسومات لھا معنى

 

  -:االغراض السلوكیة   - :سادسًا

تستند نظریة األغراض السلوكیة ال�ى الفرض�یة القائل�ة أن النتاج�ات التعلیمی�ة یمك�ن تحدی�دھا            
فضال عن انھا تشیر الى االج�ارءات  ، على أفضل وجھ في ضوء التغییرات في سلوك المتعلمین

 .اجراءات تعلیمیة یمكن مالحظتھا و یاسھا المحددة التي یكتسبھا المتعلم من خالل

و على ذلك فانھا تصف على نحو مفصل االمكانات التي بوس�ع الم�تعلم أن یظھرھ�ا بع�د عملی�ة       
اذ انھ�ا المعی�ار األساس�ي ف�ي تق�ویم العملی�ة       ، التعلم ف�ي فت�رة زمنی�ة ال تتع�دى الحص�ة الدراس�یة       

 .التعلمیة -التعلیمیة
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فھ�ي  ، أنھ مقص�د منق�ول بعب�ارة تص�ف تغیی�را مقت�را ف�ي الم�تعلم        و یعرف الفض السلوكي على  
تصف ما سیكون علیھ المتعلم عندما ینھي بنجاح خبرة تعلیمیة و بذلك فالھ�دف الس�لوكي یص�ف    
الس�لوك و االداء المتوق�ع م��ن الم�تعلم أن یظھ��ره بع�د االنتھ�اء م��ن تعل�یم وح��دة تعلیمی�ة معین��ة أو        

لیمي أو السلوك النھائي للمتعلم أكثر مما یص�ف التقنی�ات   درس محدد أي أنھ یصف الحاصل التع
المستخدمة في الوصول ال�ى ھ�ذا الس�لوك و ھ�و موض�وع بطریق�ة یمك�ن مالحظت�ھ و قیاس�ھ ف�ي           

  .سلوك المتعلمین

  :لذلك تستلزم األغراض السلوكیة استخدام كلمات أو أفعال تشیر الى األداء أو العمل مثل

  .ألخ.... ، یحل ، یرسم، یصف، یمیز

 : و من األمثلة على األغراض السلوكیة

 .أن یرسم التلمیذ المكعب -
 .أن یذكر التلمیذ نص مبرھنة فیثاغورس -

ففي المثال األول اذا رسم التلمیذ المكعب بشكل صحیح فانھ قام بسلوك یمكن مالحظتھ من 
مكن وھكذا بالنسبة للھدف الثاني حیث ی، و كذلك یمكن قیاس أوجھ المكعب، خالل الرسم

  .اصدار الحكم على صحة األداء أو قیاسھ

v خصائص األغراض السلوكیة: 
أي أنھ یعكس سلوك المتعلم و : أن یصاغ الغرض على شكل سلوك یقوم بھ المتعلم .١

 .لیس نشاط المعلم
یشترط في الغرض السلوكي ان یصف السلوك الذي یتوقع ان یصبح المتعلم قادرا 

ال یجوز أن یصاغ للداللة على ما یقوم بھ  و، علیھ نتیجة لتعلمھ بعد درس معین
  .المعلم

  ...أن یعدد المعلم أنواع المثلثات      -:مثال 

و عندئذ یتحقق الغرض سواء ، فھذا الھدف یركز على المعلم الذي یقوم بالشرح أو التوضیح 
  .تعلم المتعلم أم لم یتعلم

  :و الصحیح صیاغة الغرض السلوكي بالشكل اآلتي

 .التلمیذ المثلثاتأن یعدد  -
 

فعند كتابة األغراض السلوكیة من : أن یشیر العرض الى نتیجة التعلم ال عملیة التعلم نفسھا   .٢
فعلى سبیل المثال تأمل ، الضروري التركیز على نواتج التعلم و لیس على أنشطة التعلم

 :العبارتین اآلتیتین
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 .أن یدرس التلمیذ أھمیة مبرھنة فیثاغورس -

ارة السابقة تركز على سلوك التلمیذ اال انھا تركز على النشاط المؤدي الى صحیح أن العب
  .و ھذا ال یجوز) یدرس التلمیذ( النواتج 

  : و الصحیح 

 .أن یشرح التلمیذ أھمیة مبرھنة فیثاغورس -
 

 .أن یكون الغرض واضح المعنى و المضمون قابال للفھم .٣

  .أي أن یكون الغرض واضحا و محددا في معناه

  :العبارة اآلتیةتأمل 

 .أن یفھم التلمیذ حاالت تطابق المثلثات -

في ھذه العبارة ماذا تعني كلمة فھم؟ متى نتأكد بان التلمیذ قد فھم و ماذا سیفعل التملیذ 
  للداللة على انھ فھم؟

فكلمة فھم مبھمة و ال یمكن قیاسھا و ھناك كلمات مشابھة الى كلمة فھم في غموضھا و 
  .و یسمع و یدرك عمومیتھا مثل یتذوق

  :و الصحیح 

 .أن یشرح التلمیذ حاالت تطابق المثلثات -
 

 .و یمكن تحقیقھ: أن یكون الغرض قابال للمالحظة و القیاس  .٤

. أي فعل أو أداء ال یمكن مالحظتھ أو قیاسھ ال یجوز استخدامھ في صیاغة الغرض السلوكي 
  :مثال ذلك اآلتي

 .أن یدرك التلمیذ المستقیمات المتوازیة -

  .فالفعل یدرك ال یمكن مالحظتھ أو قیاسھ

  :و الصحیح 

 .أن یرسم التلمیذ مستقیمات متوازیة -

  .فالفعل یرسم یمكن قیاسھ و مالحظتھ

أي أن یكون السلوك على مستوى من التحدید و : أن تشمل العبارة على فعل سلوكي واحد  .٥
 .التخصیص لیعطي معنى

  :تأمل العبارتین اآلتیتین



١٢ 
 

 .بین أنواع الزوایا أن یمیز التلمیذ -
 .أن یمیز التلمیذ بین أنواع الزواتیا و یرسم كل نوع منھا -

بینما العبارة ، و ھو الصحیح) یمیز(تالحظ أن العبارة األولى تحتوي على فعل سلوكي واحد 
  .و ھذا غیر جائز) یرسم، یمیز ( الثانیة تحتوي على فعلین سلوكیین و ھما 

و یرتبط بما قبلھ و ذو عالقة بما سیأتي : لدراسیة أن یتضمن الھدف محتوى المادة ا .٦
 .بعده من خبرة المتلعمین

 ).یعدد، یكتب، یسمي ( أن یحتوي الغرض على فعل سلوكي مثل  .٧
 .و معیار الجودة) شروط األداء( تحدید الظرف التعلیمي  .٨
 .تنوع األغراض بحیث تشمل الجوانب المعرفیة أو الوجدانیة أو المھاریة .٩
 .السلوكي باألھداف العامة یرتبط الغرض .١٠

  كیف نكتب غرضا سلوكیا؟

  :توجد معادلتان لصیاغة الغرض السلوكي ھما

ý غرض سلوكي = محتوى المادة + التلمیذ + فعل سلوكي + أن : ( المعادلة األولى
 ).مصوغ بطریقة سلوكیة

 .أن یسمى التلمیذ الزوایا المتناظرة -
 .أن یعدد التلمیذ أنواع المثلثات -
 .التلمیذ على العنصر المحاید لعملیة ثنائیةأن یتعرف  -
 .أن یرتب التلمیذ أعدادا كسریة ترتیبا تصاعدیا -
ý الحد + شروط األداء + محتوى المادة + التلمیذ + فعل سلوكي + أن : ( المعادلة الثانیة

 ).غرض سلوكي مصوغ بطریقة سلوكیة= األدنى لألداء 

  .دقائق بأستخدام الفرجال و المسطرة)  ٥( في  سم)  ١٠( أن یرسم التلمیذ دائرة نصف قطرھا 

سم و شروط األداء باستخدام الفرجال و )  ١٠(حیث تضمن ھذه الھدف مستوى األداء و ھو 
  .المسطرة

  .مسائل دون أستخدام الحاسبة)  ٨(أن یحل التلمیذ خمس مسائل في الریاضیات من مجموع 

  .شروط األداء عدم أستخدام الحاسبة و، )  ٨(مسائل من )  ٥(حیث أن مستوى األداء ھو 

و فیما یأتي أفعال سلوكیة تحدد سلوك المتعلم و التي یشیع استعمالھا عند صیاغة األغراض   
  :السلوكیة

، یعدد ، یحفظ، یكتب، یسمي، یسجل، یعرف، یصف، یذكر، یتذكر، یكرر ، یعرف  -
، یرسم ، یضیف، یشتق ، یحسب ، یقسم ، یتحدث، یضرب، یطرح ، یجمع ، یرقم 

، یجدول ، یبرھن ، یكامل ، یقدر،ینصف، یربع العدد ، یضع في مجموعات ، یشرح 
یعید ،یستخدم آلة حاسبة، ن یتحقق م، یختصر ، یقیس ، یستخلص ، یتأكد أو یراجع



١٣ 
 

تنظیم ، یمیز ، یخبر متى ، یحدد ، یشیر الى یحصل ، یتعرف ، یترجم ، یصیغ بلغتھ ، 
یعید الصیاغة ، یفسر ، یشرح ، یبین ، یقدر ، یتنبأ ، یستنتج ، یطبق ، یصمم ، یستخدم 

 ........... ، یختار ، یصنف ، یكون فرضیة ، یحلل ، یرتب ، یراجع ، یقارن 
وھناك افعال أخرى الیمكن أو یصعب مالحظتھا وقیاسھا باستخدام وسائل القیاس  -

وال ینصح استخدامھا عند صیاغة االغراض ) مثل االختبارات ( والتقویم المتداولة 
  -:السلوكیة ومنھا 

 .     َیعرف ، یستمتع ، یألف ، یفھم ، یحبذ ، یدرك ، یتقبل ، یتذوق 

 


