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What behavioral objectives are when applied by teachers 
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 المستخلص:

"تناول البحث الحالي ماهية االهداف السلوكية عند تطبيقها من قبل المدرسين       

البحث من خالل والمدرسات في مراحل التعليم االبتدائي والثانوي ، وبين الباحثان هذا 

مقدمة عن االهداف السلوكية، ومفهوم االهداف واالهداف السلوكية ، وانواع االهداف 

السلوكية ، وكذلك مواصفات الهداف السلوكي الجيد ، وخصائص االهداف السلوكية ، 

ومعايير االهداف السلوكية ، والقواعد والشروط األساسية لتحقيق االهداف السلوكية ، 

ق االهداف  ، واألفعال التي ال يفضل استخدامها عند صياغة األهداف ومصادر اشتقا

الفئات  السلوكية ، ومجاالت األهداف السلوكية ، مكونات الهدف السلوكي الجيد ، وكذلك

الرئيسية للمجال المعرفي وأمثلة لبعض األهداف التعليمية العامة ، وأفعال التعبير عن 

امثلة تطبيقية عن االهداف السلوكية في يف بلوم ( ، ونواتج التعلم في صور سلوكية ) تصن

مواد ومراحل  تعليمية مختلفة ، وقد استنتج الباحثان ان االهداف السلوكية يجب تطبيقها 

وفهما من قبل مدرسي المادة في المراحل التعليمية جميعها ، وخاصة مراحل التعليم 

داف السلوكية من قبل معديها على االبتدائي والثانوي ، وكذلك يجب مراعات صياغة االه

 ان تكون لكل موضوع اهداف سلوكية خاصة بها" .
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Abstract:   

"        The current research dealt with what are the behavioral goals 

when applied by male and female teachers in the primary and 

secondary education stages, and between the researchers this 

research through an introduction to behavioral goals, the concept of 

behavioral goals and types of behavioral goals, as well as the 

characteristics of good behavioral goals, characteristics of behavioral 

goals, and criteria of behavioral goals , The basic rules and 

conditions for achieving the behavioral goals, the sources of deriving 

the goals, the actions that are not preferred to be used when 

formulating the behavioral goals, the areas of the behavioral goals, 

the components of the good behavioral goal, as well as the main 

categories For the cognitive field and examples of some general 

educational goals, verbs of expressing learning outcomes in 

behavioral images (Bloom classification), and practical examples of 

behavioral goals in different educational subjects and stages. The 

researchers concluded that the behavioral goals must be applied and 

understood by teachers of the subject in all educational stages, 

Especially the stages of primary and secondary education, and the 

behavioral goals formulated by their authors must be taken into 

consideration, and each subject should have its own behavioral 

goals". 

  : مقدمة

تعد االهداف السلوكية العنصر االساسي في العملية التعليمية ويتم في ضوئها 

لتعليمية التي تتناسب مع المحتوى وضع البرامج التعليمية واالستراتيجية واالنشطة ا

التعليمي واالمكانات المتاحة ، وقدرات المتعلم وخصائصه وخلفية االكاديمية لذلك تمثل 

االهداف اهم عناصر المنهج المدرسي ومكوناته، وتعتمد عليه العناصر االخرى 

وصياغتها كالمحتوى، والخبرات التعليمية، والتقويم وعليه فأن اختيار االهداف وتطويرها 

تمثل الخطوة االساسية لمخططي المناهج او مصمميها ، وقد حظيت االهداف باهتمام كبير 

من قبل فالسفة التربية والكثير من الدراسات واالبحاث العلمية باعتبارها مهمة لعمليات 

(ان المعلم يسير وفق خطوات Magerالتعلم والتعليم والتقويم ،  ويرى العالم ميجر )

متتابعة اثناء تدريسه لمحتوى معين، ومن اولى خطواته تحديد االهداف، وثانياً: متسلسلة و
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تحديد الرسائل والطرائق واالساليب التي بواسطتها يستطيع تحقيق االهداف، وثالثاً: تقويم 

طلبته لمعرفة مدى تحقيق اهدافه التي وضعها ، وسوف اتطرق عن مفهوم الهدف السلوكي 

اع االهداف ، مصادر اشتقاقها ، مبررات استعمالها، مكونات ، صياغة االهداف ، انو

االهداف السلوكي الجيد، الشروط الواجب مراعاتها عند صياغة االهداف ،اهمية صياغة 

االهداف، خطوات صياغة االهداف ، مجاالت االهداف السلوكية" .) العدوان والحوامدة ، 

2010 :67 ) 

تعرف األهداف بأنها : " التغيرات المتوقع حدوثها في سلوك  الطلبة  مفهوم األهداف :

نتيجة لمرورهم وتفاعلهم مع الخبرات التعليمية التي تم اختيارها لقصد تحقيق النمو 

 في شخصياتهم وتعديل سلوكهم في االتجاه المرغوب فيه " 

تجيب عن السؤال  مفهوم الهدف السلوكي : "يعرف كمب الهدف السلوكي بأنه عبارة دقيقة

التالي : ما الذي يجب على الطالب أن يكون قادراً على عمله ليدل على أنه قد تعلم ما تريده 

 . أن يتعلم"

"ويعرف الهدف السلوكي بأنه وصف دقيق وواضح ومحدد لناتج التعلم المرغوب تحقيقه 

 (71: 2000من المتعلم على هيئة سلوك قابل للمالحظة والقياس .  ) مرعي والحلية ، 

وهو ايضاً صياغة لغوية لوصف سلوك معين، يمكن مالحظته وقياسه، ويكون المتعلم 

قادراً على ادائه في نهاية النشاط التعليمي التعلمي المحدد، وتوضح انواع النتاجات 

الطلبة من خالل التعليمية المتوقعة من خالل التدريس، واالداءات المحددة التي يكتسبها 

 (83: 2003)قطامي واخرون ،  مية"اجراءات تعلي

صياغة االهداف السلوكية : "يصاغ الهدف السلوكي بعبارة محددة، وواضحة ال تدعو إلى 

االختالف في تفسيرها، على أن تضمن فعالً سلوكياً إجرائياً يمثل ناتجاً تعليمياً محدداً يمكن 

 شاط التعلم".  مالحظته وقياسه، وأن تصف سلوك المتعلم، ال سلوك المعلم، أو ن

مثال : "أن يستخرج التلميذ من هذه الجملة فاعالً ) قرأ محمد الدرس ( لذلك يجب أن  

نتجنب في صياغة الهدف مثل: أن يشرح المدرس كذا ن أو يقرأ .... ونحوه مما يصور 

 سلوك المعلم أو نشاط التعلم" .

 خصائص األهداف السلوكية :

 اً يمكن مالحظته وبالتالي يسهل تقويمه" .ـ "أن يتضمن الهدف السلوكي سلوك 1

ـ "يشير الهدف السلوكي إلى اإلنتاج التعليمي المرغوب فيه ، وال يشير إلى عملية  2

 التعلم" .

 محددة".  ـ" يتصف الهدف السلوكي بإمكان تحقيقه في فترة زمنية وظروف زمنية 3

سلوكي الذي يتوقع من ـ "يتصف بأنه يتشكل من السلوك ومحتواه، فيتضمن الهدف ال 4

التلميذ اكتسابه وممارسته بعد التعلم، ويتضمن المحتوى الذي يعد وسيلة إلنجاز السلوك من 

جهة، والمجال الذي يمكن استخدام هذا السلوك فيه من جهة أخرى، فمثالً الهدف التالي " 
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دف السلوكي أن يستخدم التلميذ المثلث والمسطرة في رسم الزاوية القائمة " يشير هذا اله

 التعليمي إلى السلوك المتوقع من التلميذ ، ووسائله والمجال الذي يستخدم فيه السلوك" .

  القواعد والشروط األساسية لتحقيق االهداف السلوكية :

"أن تصف عبارة الهدف أداء المتعلم أو سلوكه الذي يستدل منه على تحقق الهدف  -

م أو الذي أصبح قادراً على القيام به نتيجة وهي بذلك تصف الفعل الذي يقوم به المتعل

 لحدوث التعلم وال تصف نشاط المعلم أو أفعال المعلم أو غرضه".

"أن تبدأ عبارة الهدف بفعل ) مبني للمعلوم ( يصف السلوك الذي يفترض في الطالب  -

 أن يظهره عندما يتعامل مع المحتوى" .

أو أنه على درجة من التحديد بحيث  "أن تصف عبارة الهدف سلوكاً قابالً للمالحظة ، -

 يسهل االستدالل عليه بسلوك قابل للمالحظة" .

"أن تكون األهداف بسيطة ) غير مركبة ( أي أن كل عبارة للهدف تتعلق بعملية واحدة  -

 وسلوكاً واحداً فقط" .

 "أن يعبر عن الهدف بمستوى مناسب من العمومية" . -

 من المتاح للتدريس وخصائص المتعلمين."أن تكون األهداف واقعية ومالئمة للز -

  بعض األفعال التي يمكن استخدامها عند صياغة األهداف السلوكية :

يحل  –يصنف  –يلخص  –يصف  –يقارن من حيث  –يعطي أمثلة عن  –يتعرف 

 . مسألة"

 –يعرف   بعض األفعال التي ال يفضل استخدامها عند صياغة األهداف السلوكية :

يبدي اهتماماً".  )عطية  –يتحسس الحاجة إلى  –يدرك  -يعي  –"يتذوق  –يفهم 

،2008 :86) 

 أنواع األهداف السلوكية :

 ."بعيدة المدى ) الغايات ( : تتصف بالتجريد والعمومية وتحقق خالل عدة سنوات" .1

"متوسطة المدى ) العامة ( : تصف أهداف مادة دراسية وتتحقق خالل فصل أو عام 2.

 دراسي" 

صيرة المدى ) الخاصة ( : تعمل على تطبيق المنهج وعند صياغتها بطريقة إجرائية ."ق3

 تسمى أهدافاً سلوكية وتتحقق داخل الفصل" .

 أنواع األهداف السلوكية : قسمت األهداف إلى ثالث مستويات رئيسة هي

األهداف العامة : "وهي أهداف تتصف بالعمومية والشمولية والتجريد وتشير إلى -1

وهي  تغيرات كبرى منتظرة في سلوك الطالب أو الطالبة وتركز أكثر على ما يتعلمه

 ومن األمثلة عليها"  .    مرتبطة بشكل رئيسي بفلسفة الدولة وخصائص المجتمع

 "تنمية المهارات الحاسوبية  األساسية لدى التالميذ" .  -1
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 ية المعلومات"."تمكن التالميذ من المفاهيم والمهارات المتضمنة في مقرر تقن -2

 "تنمية الوعي الطبي لدى المتعلمين" . -3

 "إكساب المتعلمين ثقافة رياضية عامة". -4

 "تنمية الروح الوطنية لدى المتعلمين". -5

 . األهداف الوسطى : "وهي أهداف أكثر  تخصصا من المستوى األول واقل تجريدا 2   

دراسية محدده كان تكون وتشمل األحداث التعليمية العامة والخاصة خالل فترة زمنية 

وأحيانا تقاس بمستوى المفاهيم التي تحققها كالمفاهيم  أسبوع أو شهر أو فصل دراسي 

، السكري مفهومه وأساليب عالجه .والذي يتضمن العديد من  wordالرئيسة مثل برنامج 

المفاهيم الفرعية والتي قد يستغرق أسبوع أو أكثر لعرضها ومن امثلة هذا النوع من 

 هداف اتآتي": األ

 إ"كساب التلميذ مفهوم التغطية وتطبيقاتها" .  -1

 "تمكن التلميذ من اكتشاف خوارزمية تغيير مخطط" . -2

 "إلمام الطالب بمفهوم السكري ومفاهيمه الفرعية" .  -3

.  األهداف السلوكية ) اإلجرائية( : "تحتل األهداف السلوكية أهمية كبيرة في عمل  3

إلجراءات التي يتطلب من التدريسين  تنفيذ دروسهم على ضوئها التدريسي اليومية فهي ا

إعدادا  -فإذا كان التدريسي يعد الركن األساسي في العملية التعليمية فان الهدف السلوكي 

يعد من أهم المهارات األساسية التي تساعد ه في أداء عمله بالشكل المطلوب  -وصياغة" 

شتقاق وترجمة أهداف سلوكية وتحقيقها في درس من أن التدريسي الذي يمتلك القدرة على ا

دروسه هو المعبر الحقيقي لشخصيات تالميذه في جوانبها المختلفة ويستطيع المعلمون أن 

يكتشفوا هذه القدرات إذا دربوا عليها ويفضل أن يكون الطالب على دراية باألهداف 

لوكي في العملية التعليمية / السلوكية ألي درس قبل بداية ذلك الدرس  وألهمية الهدف الس

التعلمية سوف نناقش األهداف السلوكية من حيث مفهومها كيفية صياغتها وتصنيفها وآراء 

 (203-201: 1995المؤيدين والمعارضين له"ا.  ) اللقاني، 

 تقسيمات لألهداف بحسب درجة شموليتها ، و تتألف من أربــــع فئات هي :

هي أهداف النظام التربوي أو أهداف مرحلة األهداف التربوية العامة : :و -1

 دراسية فيه . ويشتق منها أهداف المستوى الثاني" .

األهداف التعليمية : "وهي أهداف متوسطة التحديد يتوقع أن يحققها الطلبة في نهاية  -2

 برنامج دراسي معين لسنة أو فصل دراسي" .

أهداف محددة على مستوى وحدة دراسية أو حصة دراسية واحدة : "وهيي ميا يصيطلح  -3

ويشتق منها أحيانا أهداف أكثير     behavioral – objectivesعليها باألهداف السلوكية 

 تفصيال وتحديدا تمثل أهداف المستوى الرابع" .



 Doi: 10.33850/ejev.2020.101829 احالم عليم.م/  - راث  رروك حلام.د/ 
 

 

66 

يتم اشتقاقها من : "وهي األهداف التي  -mini-objectives-أهداف تفصيلية جدا  -4

 (203-201: 1995) اللقاني،  .داف السلوكية ألغراض التعليم المبرمج"  هاأل

مصادر اشتقاق االهداف السلوكية : "من أبرز المصادر التي تشتق منهيا األهيداف السيلوكية 

 :ما يلي

 .المجتمع وفلسفته التربوية وحاجاته وتراثه الثقافي" -1

وميولهم ودوافعهـم وقدراتهم العقلية وطرق  "خصائص المتعلميـــن وحاجاتهـــم -2

 .تفكيرهم وتعلمهم

من  "مكونـــات عملية التعلم، واشكال المعرفـــة ومتطلباتها، وما يواجه المجتمع -3

 .مشكالت نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي

 "اقتراحات المختصين في التربية والتعليم وعلم النفس . -4

) مرعي  المناهج التربوية، والمعلمين المشاركين."دوافــع ورغبات واتجاهات معدي  -5

                                                 (70: 2000ومحمد : 

 مبررات استعمال االهداف السلوكية : 

"تجزئة محتوى المادة الدراسية الى اقسام صغيرة يمكن تدريسها وتوضيحها بفاعليه  -1

 ونشاط.

 يمية التعلمية ."تحسين نتاجات العملية التعل -2

"التخطيط للموقف التعليمي ووضع تصور لألساليب والطرق واالنشطة التي تحقق  -3

 االهداف المنشودة.

 "تحسين عملية التقويم لمعرفة مدى مالئمة االساليب والوسائل التي يستخدمها المعلم. -4

                           "مساعدة المعلم في تحديد التعلم الناجح الذي يحقق السلوك المرغوب فيه.       -5

 (72: 2010)العدوان والحوامدة،                                                          

مكونات الهدف السلوكي الجيد : "يتكون الهدف السلوكي من ثالثة مكونات اساسية يجب 

 توافرها وهي: :

المتعلم في نهاية درس او وحدة دراسية اوالً: السلوك النهائي : "هو السلوك الذي سيظهره 

معينة، أي هو المردود التعليمي بعد عملية التعلم، ويجب ان يكون هذا السلوك محدداً حتى 

 يمكن قياسه بشكل دقيق وموضوعي".

ثانياً: الشرط او الظرف :"هو المواصفات الالزمة التي يحدث ضمنها السلوك النهائي، 

لمواد والمراجع والوقت واالدوات التي يسمح او ال يسمح والمقصود بهذه الشروط تحديد ا

 االستعانة بها من قبل المتعلم ، استخدام القاموس، استخدام االطلس ، والمعاجم وغيرها.

ثالثاً: المعيار : هو القياس او المستوى او اداء الطالب ، الذي ينبغي ان يرتفع إليه المتعلم 

تهدف، والذي يتقبله المعلم ويعد دليالً على حدوث أثناء ممارسته للسلوك النهائي المس

 (73:  2010)العدوان والحوامدة،   لتعلم"ا
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الشروط الواجب مراعاتها عند صياغة االهداف السلوكية : "هناك عدة شروط يجب 

 مراعاتها عند صياغة االهداف السلوكية ومنها":

 "ان يصف الهدف سلوك المتعلم وليس سلوك المعلم. -1

الهدف نتاجاً تعليمياً ينتظر من الطالب ان يحققوه بعد عملية التعلم وليست "ان يصف  -2

 عملية التعلم .

 "ان يصاغ الهدف بشكل يجعله قابالً للقياس وللمالحظة. -3

 "ان يشتمل الهدف السلوكي على ثالثة عناصر رئيسية مهمة هي: -4

    السلوك" 

 الشرط" 

 المعيار" 

 مضارع مسبوقاً بأن، باعتبار التعلم سيقوم به."ان يكون الهدف السلوكي مبدوءة  بفعل  -5

 "ان ال يحتوي الهدف السلوكي على نتاجين تعليميين في وقت واحد. -6

"ان يحدد الهدف السلوكي نتاج التعلم وليس عملية التعلم . )  الكسواني واخرون ،  -7

2007 :78) 

سلوكية  أهمية صياغة األهداف السلوكية : "تتضح اهمية االهداف السلوكية  بصورة

 واضحة ومحددة من ثالثة جوانب":

المادة العلمية: "يساعد تحديد اهداف التدريس على تحليل المادة الى مفاهيم اساسية 

والتركيز عليها، تتابع وترابط الموضوعات دون تكرار او نقص، ووضوح مستويات 

 ت".المختلفة لمضمون المادة سواء في مجال المعلومات او المهارات او االتجاها

 المعلم: "ان تحديد المعلم ألهداف درسه تحديداً واضحاً يساعد على" :

 "تخطيط االنشطة التعليمية المناسبة". -1

 "اختيار الوسائل التعليمية المناسبة المرتبطة بالهدف". -2

 "تجميع المادة العلمية التي تستوفي اهداف درسه". -3

 "تقويم طلبته ومعرفة جوانب القوة والضعف لدى طلبته." -4

"تخطيط وتنظيم درسه متبعاً لتلك االهداف حتى ال يحدث االسراع في جزء واالطالة  -5

 في جزء اخر".

 "عدم التكرار فيما يدرس". -6

 "االستعانة بالوقت الى ابعد درجة ممكنه". -7

المتعلم : "ان معرفة المتعلم لألهداف التي يضعها المدرس والتي تصف بالتحديد السلوك 

االستعداد  يساعده على" :التركيز على النقاط االساسية في الدرس.المتوقع يسلكه في تعلمه 

عدو الرهبة من  لوسائل التقييم المختلفة سواء كانت عملية او شفهية او تحريرية.
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الثقة بالمدرس، والتأكد من  االمتحانات، ألنها ماهي اال وسيلة لمعرفة ما تحقق من اهداف.

 (33: 2000تقييمه". ) جامل ، انه جاد ومخلص في تدريسه وانع عادل في

ً ينبغي ان تتبع الخطوات  صياغة االهداف السلوكية لدرس ما : لكي تكتب هدفاً سلوكيا

 االتيه:

 "اقرأ االهداف العامة للمقرر الذي تقوم بتدريسه. -1

 "اقرأ المحتوى الدراسي، وتعرف على الحقائق والمفاهيم. -2

 تعليمها للمتعلمين."حدد مجموعة النواتج السلوكية التي تود  -3

"ابدأ في كتابة الهدف باستخدام افعال سلوكية يمكن مالحظتها وقياسها.)جامل ،  -4

2000 :40) 

ً لألهداف التعليمية السلوكية في  مجاالت األهداف السلوكية :"قدم بلوم وزمالؤه تصنيفا

 مجاالت ثالثة هي كما يلي :

ً لألهداف في المجال  1956 "طور بلوم وزمالؤه عام أوالً : المجال المعرفي :  م تصنيفا

المعرفي ، والتصنيف عبارة عن ترتيب لمستويات السلوك ) التعلم أو األداء ( في تسلسل 

  تصاعدي من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى" .

ويحتوي المجال المعرفي على ستة مستويات تبدأ بالقدرات العقلية البسيطة وتنتهي 

 عقيداً وفيما يلي مستويات المجال المعرفي وتعريف لكل مستوى". بالمستويات األكثر ت

المعرفة   : "وهي القدرة على تذكر واسترجاع وتكرار المعلومات دون تغيير يذكر . 

معرفة الحقائق المحددة. مثل معرفة  -ويتضمن هذا المستوى الجوانب المعرفية التالية : 

معرفة المصطلحات الفنية . مثل  -ائص أحداث محددة ، تواريخ معينة ، أشخاص ، خص

معرفة االصطالحات . مثل معرفة  -معرفة مدلوالت الرموز اللفظية وغي اللفظية . 

معرفة االتجاهات  -االصطالحات المتعارف عليها للتعامل مع الظواهر أو المعارف . 

معرفة  -والتسلسالت . مثل معرفة االتجاهات اإلسالمية في السنوات األخيرة بالغرب . 

معرفة  -معرفة المنهجية أو طرائق البحث  -معرفة المعايير -التصنيفات والفئات 

العموميات والمجردات . مثل معرفة المبادئ والتعميمات ومعرفة النظريات والتراكيب 

 المجردة" .

الفهم : "وهو القدرة على تفسير أو إعادة صياغة المعلومات التي حصلها الطالب في 

رفة بلغته الخاصة . والفهم في هذا المستوى يشمل الترجمة والتفسير مستوى المع

 واالستنتاج" .

التطبيق : "وهو القدرة على استخدام أو تطبيق المعلومات والنظريات والمبادئ والقوانين 

 في موقف جديد" .
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 التحليل : "وهي القدرة على تجزئة أو تحليل المعلومات أو المعرفة المعقدة إلى اجزائها

التي تتكون منها والتعرف على العالقة بين األجزاء . وتتضمن القدرة على التحليل ثالثة 

 تحليل المبادئ التنظيمية". -تحليل العالقات  -تحليل العناصر  -مستويات : 

التركيب : "وهو القدرة على جمع عناصر أو أجزاء لتكوين كل متكامل أو نمط أو تركيب 

إنتاج وسيلة اتصال  -القدرة على التركيب ثالثة مستويات :  غير موجود أصالً . وتتضمن

اشتقاق مجموعة من العالقات  -إنتاج خطة أو مجموعة مقترحة من العمليات  -فريدة 

 المجردة" .

التقويم : "وهو يعني القدرة على إصدار أحكام حول قيمة األفكار أو األعمال وفق معايير 

االحكم  -الحكم في ضوء معيار ذاتي  -مستويين هما : أو محكات معينة . ويتضمن التقويم 

 (170-196: 2003في ضوء معايير خارجية".)زيتون ، 

ثانياً : المجال النفسي حركي ) المهاري ( :"ويشير هذا المجال إلى المهارات التي تتطلب 

مجال التنسيق بين عضالت الجسم كما في األنشطة الرياضية للقيام بأداء معين . وفي هذا ال

 ال يوجد تصنيف متفق عليه بشكل واسع كما هو الحال في تصنيف األهداف المعرفية" .

 ويتكون هذا المجال من المستويات التالية : 

االستقبال : "وهو يتضمن عملية اإلدراك الحسي واإلحساس العضوي التي تؤدي إلى 

 النشاط الحركي" .

 داء سلوك معين" .التهيئة : "وهو االستعداد والتهيئة الفعلية أل

االستجابة الموجهة : "ويتصل هذا المستوى بالتقليد والمحاولة والخطاء في ضوء معيار أو 

 حكم أو محك معين" .

 االستجابة الميكانيكية : "وهو مستوى خاص باألداء بعد تعلم المهارة بثقة وبراعة .

 وسرعة . االستجابة المركبة : "وهو يتضمن األداء للمهارات المركبة بدقة

التكييف : "وهو مستوى خاص بالمهارات التي يطورها الفرد ويقدم نماذج مختلفة لها تبعاً 

 للموقف الذي يواجهه .

التنظيم واالبتكار : "وهو مستوى يرتبط بعملية اإلبداع والتنظيم والتطوير لمهارات حركية 

 جديدة.

ً : المجال الوجداني ) العاطفي ( لمجال على األهداف المتعلقة : "ويحتوي هذا ا  ثالثا

باالتجاهات والعواطف والقيم كالتقدير واالحترام والتعاون . أي أن األهداف في هذا المجال 

م التعلم  1964تعتمد على العواطف واالنفعاالت . وقد صنف ديفيد كراثوول وزمالءه عام 

  الوجداني في خمسة مستويات هي :

الوعي  -حدث أو نشاط ما . ويتضمن المستويات التالية : االستقبال : "وهو توجيه االنتباه ل

 االنتباه المراقب -الرغبة في التلقي  -أو االطالع 
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االستجابة : "وهي تجاوز التلميذ درجة االنتباه إلى درجة المشاركة بشكل من أشكال 

الرغبة في  -اإلذعان في االستجابة  -المشاركة . وهو يتضمن المستويات التالية : 

 االرتياح لالستجابة -ستجابة اال

إعطاء قيمة : ") التقييم ( وهي القيمة التي يعطيها الفرد لشيء معين أو ظاهرة أو سلوك 

معين ، ويتصف السلوك هنا بقدر من الثبات واالستقرار بعد اكتساب الفرد أحد االعتقادات 

 -فضيل قيمة معينة ت -تقبل قيمة معينة  -أو االتجاهات . ويتضمن المستويات التالية : 

 االقتناع ) االلتزام ( بقيمة معينة

التنظيم : "وهو عند مواجهة مواقف أو حاالت تالئمها أكثر من قيمة ، ينظم الفرد هذه القيم 

ويقرر العالقات التبادلية بينها ويقبل أحدها أوبعضها كقيمة أكثر أهمية . وهو يتضمن 

 ترتيب أو تنظيم نظام القيمة -مفاهيمي للقيمة إعطاء تصور  -المستويات التالية : 

تطوير نظام من القيم : "وهو عبارة عن تطوير الفرد لنظام من القيم يوجه سلوكه بثبات 

 وتناسق مع تلك القيم التي يقبلها وتصبح جزءاً من شخصيته .

 وهو يتضمن المستويات التالية :

 إعطاء تصور مفاهيمي للقيمة

 (76-74: 2000)مرعي والحيلة،  ترتيب نظام للقيم . -

"الفئات الرئيسية للمجال المعرفي وأمثلة لبعض األهداف التعليمية العامة ، 

 وأفعال التعبير عن نواتج التعلم في صور سلوكية ) تصنيف بلوم ("

 أمثلة ألهداف تعليمية عامة وصف الفئات الرئيسية

أمثلة ألفعال التعبير عن 

نواتج التعلم في صور 

 سلوكية

 ( تذكر المعلومات : 1) 

وهو تذكر المادة التي سبق تعلمها، 

وكل ما يطلب هنا أن يسترجع 

المتعلم المعلومات المناسبة . 

ويمثل التذكر أقل مستويات نواتج 

 التعلم في المجال المعرفي .

 

 ـ يعرف المصطلحات العامة  1

 ـ يعرف حقائق معينة . 2

ـ يعرف طرائق وأساليب  3

 مختلفة .

 ـ يعرف مفاهيم رئيسية . 4

 ـ يعرف قوانين معينة . 5

 

يحدد ، يصف ، يذكر ، 

يتعرف ن يكتب ، يسمي ، 

 يختار ، يقابل بين .

 ( الفهم : 2) 

وهو القدرة على إدراك معنى 

المادة التي يدرسها المتعلم ، 

ويظهر هذا عن طريق ترجمة 

المادة من صورة إلى أخرى أو 

أو تلخيصها  تفسيرها وشرحها

وتقدير االتجاهات المستقبلية ، 

 

ـ يفعل حقائق وقوانين معينة  1

. 

ـ يفسر عبارات لفظية معينة  2

. 

ـ يفسر رسوم بيانية وجداول  3

. 

 

يحول ، يميز ، يشرح ، 

يمثل، يعيد صياغة ، يؤيد 

، يعمم ، يعبر ، يستنتج ، 

 يلخص ، يتنبأ .
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وتمثل هذه النواتج التعليمية خطوة 

أبعد من مجرد تذكر المادة أو تذكر 

 المعلومات .

ـ يحول المادة اللفظية إلى  4

 رياضية .صور أو صيغ 

 ( التطبيق : 3) 

وهو قدرة المتعلم على استخدام ما 

تعلمه في مواقف جديدة ، ويشمل 

ذلك استخدام القواعد والقوانين 

والطرائق والمفاهيم والنظريات ، 

د هذا وتتطلب نواتج التعلم عن

المستوى مستوى من الفهم أكبر 

مما سبق ذكره فيما يتصل بمستوى 

 الفهم .

ـ تطبيق مفاهيم وقوانين  1

 معينة على مواقف جديدة .

ـ تطبيق قوانين ونظريات  2

 معينة على مواقف عملية .

ـ حل مشكالت رياضية  3

 معينة .

ـ إعداد جداول ورسوم بيانية  4

. 

ـ يوضح االستخدام السليم  5

 لطريقة أو أسلوب معين .

 

 

يغير ، يحسب ، يوضح ، 

يكتشف ، يتناول ، يعدل ، 

يشغل ، يجهز ، ينتج ، 

 يبين ، يحل ، يستخدم .

الفئات الرئيسية للمجال المعرفي وأمثلة لبعض األهداف التعليمية ، وأفعال التعبير عن  

 ) تصنيف بلوم ( : نواتج التعلم في صور سلوكية

 أمثلة ألهداف تعليمية عامة الرئيسيةوصف الفئات 
أمثلة ألفعال التعبير عن نواتج 

 التعلم في صور سلوكية

 ( التحليل : 4) 

وهو قدرة المتعلم على تحليل مادة 

التعلم إلى مكوناتها الجزئية ، ويشمل 

ذلك التعرف إلى األجزاء وتحايا 

العالقات بين األجزاء ، وتمثل نواتج 

فكري أعلى هذا التعلم مستوى 

مستويات الفهم والتطبيق ألنها تتطلب 

 فهماً للمحتوى والشكل.

 

 ـ معرفة االفتراضات المتضمنة . 1

ـ معرفة األخطاء المنطقية في  2

 االستدالل .

ـ يميز بين الحقائق واالستنتاجات  3

. 

ـ يقوم مدى ارتباط بيانات معينة  4

 بموضوع معين .

 

يجزئ ، يفرق ، يميز ، يتعرف 

، يوضح ، يستنتج ، يربط ،  إلى

يختار ، يفصل ، يقسم ، يحدد 

 العناصر الرئيسية .

 ( التركيب : 5) 

يشير إلى قدرة المتعلم على وضع 

األجزاء معاً لتكوين كل جديد ، ويشمل 

إعداد موضوع أو محاضرة ، ونواتج 

التعلم لهذا المستوى تؤكد السلوك 

 االبتكاري .

 ـ يكتب موضوعاً منظماً . 1

 ـ يلقي كلمة مرتبة . 2

 ـ يكتب قصة قصيرة . 3

 ـ ينظم شعراً . 4

 ـ يؤلف قطعة موسيقية . 5

يصنف ، يؤلف ، يجمع ، يبتكر ، 

يصمم ، يشرح ، ينظم ، يعيد 

البناء ، يربط ، يلخص ، يحكي ، 

 يكتب .

 ( التقويم : 6) 

يشير إلى قدرة المتعلم على الحكم على 

ن، قيمة المادة : ) قصة، شعر، ف

 

ـ يقوم االتساق المنطقي في مادة  1

 مكتوبة معينة.

 

يميز ، يشرح ، يبرر ، يفسر ، 

يلخص ، يقوم ، يقدر ، يقارن ، 



 Doi: 10.33850/ejev.2020.101829 احالم عليم.م/  - راث  رروك حلام.د/ 
 

 

72 

تقرير، بحث (، وتقوم أحكامه على 

معايير محددة قد تكون معايير داخلية 

خاصة بالتنظيم أو خارجية خاصة 

بالغرض أو الهدف وعلى المتعلم أن 

يحدد نوع المعيار المستخدم وتمثل 

نواتج التعلم لهذا المستوى أعلى 

مستويات التعلم في المجال المعرفي 

وهي تتضمن عناصر من المستويات 

 لخمسة السابقة.ا

ـ يقوم مدى استناد نتائج معينة  2

 على بيانات كافية.

 ـ يقدر قيمة عمل معين: 3

) فن، موسيقى، كتابات معينة( 

 باستخدام معايير داخلية .

ـ يقدر قيمة عمل معين باستخدام  4

 معايير خارجية .

 ينقد ، يصف ، يربط بين .

 )) امثلة تطبيقية عن االهداف السلوكية في مواد ومراحل مختلفة (( 

 مثال عن مادة الجغرافية :

 المستوى األهداف السلوكية

 االهداف السلوكية الخاصة بموضوع ) الزراعة (

 على أن :جعل الطالب قادرا 
 تطبيق فهم معرفة

   * يبين نسبة سكان الوطن العربي الذين يعملون في مهنة الزراعة

   * يعدد اهم العوامل المؤثرة في االنتاج الزراعي في الوطن العربي

يوضح اهم المشاكل التي يعاني منها االنتاج الزراعي في الوطن 

 العربي

 *  

   * المؤثرة في اإلنتاج الزراعييسمي العوامل الطبيعية و البشرية 

يصف العوامل الطبيعية المؤثرة في االنتاج الزراعي في الوطن 

 العربي

 *  

 *   يرسم مظلة عنقودية يكتب فيها العوامل المؤثرة في االنتاج الزراعي

   * يذكر نسبة المساحة الصالحة للزراعة في الوطن العربي

   * االنتاج الزراعي في الوطن العربييعدد المشاكل التي يعاني منها 

 يشرح السهول االكثر مالئمة للنشاط الزراعي في الوطن العربي
 *  

   * يذكر نسبة االراضي المطرية في الوطن العربي

   * يسمي وسائل تنمية االنتاج الزراعي في الوطن العربي

  *  الوطن  العربييعلل العوامل المناخية المؤثرة في االنتاج الزراعي في 

 االهداف السلوكية الخاصة بموضوع ) الثروة الحيوانية (

 جعل الطالب قادرا على أن :
 تطبيق فهم معرفة

   * يعرف الثروة الحيوانية .



 م2020 يوليو(  13العدد )    -اجمللد الرابع                                    اجمللة العربية للرتبية النوعية

 

 

73 

  *  يوضح العوامل المؤثرة للثروة الحيوانية في الوطن العربي .

   * يذكر اهمية العوامل الطبيعية المؤثرة في الحيوانية .

يعين على خارطة الوطن العربي مناطق التوزيع الجغرافي للثروة 

 الحيوانية .

  * 

   * يعرف العوامل الطبيعية .

  *  يشرح اثر العوامل الطبيعية على الثروة الحيوانية .

  *  يعلل هالك اعداد كبيرة من الحيوانات في الوطن العربي .

   * يعرف العوامل البشرية .

   * اهمية العوامل البشرية على الثروة الحيوانية .يعدد 

  *  يوضح االساليب البدائية المستخدمة في استثمار الثروة الحيوانية .

 *   يرسم مظلة عنقودية على السبورة  يكتب عليها العوامل الطبيعية

يذكر اسباب اعتبار االغنام والماعز من اهم اسباب عناصر الثروة 

 الحيوانية .

*   

  *  يشرح اثر العوامل البشرية المؤثرة على الثروة الحيوانية

 يسمي اكبر دولة مصدرة للثروة الحيوانية .
*   

 *   يرسم مظلة عنقودية يكتب عليها العوامل البشرية

 يذكر وسائل النهوض بالثروة الحيوانية .
*   

المكملة يعلل اعتبار الثروة السمكية من اهم موارد الثروة المائية 

 للثروة الحيوانية .

 *  

يرسم مظلة عنقودية على السبورة يكتب عليها االسئلة المتفرعة من 

 التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية ووسائلها .

  * 

  *  يصف الخدمات البيطرية المقدمة للثروة الحيوانية

   * يبين التخطيط العلمي السليم للثروة الحيوانية

 *   خارج الكتاب المدرسي للحيوانات ذات االنتاج اليومي يعطي مثاال من

  *  يشرح عوامل االرتقاء بمستوى االنتاج الحيواني

 االهداف السلوكية الخاصة بموضوع ) الثروة المعدنية (

 جعل الطالب قادرا على أن :
 تطبيق فهم معرفة

   * يذكر احتياطي الوطن العربي من النفط بالنسبة للعالم

  *  الدول العربية االكثر احتياطي للنفط يصف

   * يعدد خصائص النفط العربي
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   * يذكر مناطق انتاج النفط في الوطن العربي

 *   يحدد على الخارطة اهم حقول النفط في الوطن العربي

  *  يعلل اعتبار الفوسفات من اهم الخامات  الالفلزية في انتاج االسمدة

   * الفوسفات في الدول العربيةيحدد نسبة انتاج 

   * يذكر اهم مناطق وجود الفوسفات في العراق

  *  يعلل اعتبار الكبريت من اهم المواد الالفلزية اقتصاديا

   * يعدد الدول العربية االكثر انتاجا للكبريت

  *  يرسم على السبورة اربع مظالت عنقودية يكتب فيهما الخامات الفلزية

  *  العربية االكثر تركزا في انتاج البوتاسيوم يصف الدول

   * يسمي مناطق انتاج الحديد في الوطن العربي

   * يحدد نسبة انتاج الحديد في الوطن العربي

   * يصف احتياطي الحديد في الوطن العربي

   * يحدد نسبة انتاج الرصاص في الوطن العربي

   * للمنغنيزيسمي  الدول العربية االكثر انتاجا 

   * يعدد الدول العربية االكثر انتاجآ للنحاس

 االهداف السلوكية الخاصة بموضوع ) الثروة الصناعية (

 جعل الطالب قادرا على أن :
 تطبيق فهم معرفة

   * يعدد عوامل قيام الصناعة في الوطن العربي

 *   الصناعةيرسم على السبورة المظالت العنقودية الخاصة بعوامل قيام 

   * يذكر امتالك الوطن العربي من الموارد المائية

   * يذكر اهم مورد رئيسي يدخل في الصناعات العربية

  *  يوضح اسباب اعتبار اليد العاملة عنصرايجابي لقيام الصناعة

  *  يشرح  دور رأس المال في الصناعات العربية

   * يذكر استثمار السوق في المواد المصنعة

  *  يشرح التوزيع الجغرافي الهم صناعات الوطن العربي

  *  يوضح الصناعات الغذائية في الوطن العربي

   * يذكر صناعة السكر في الوطن العربي

 *   يرسم المظالت العنقودية الخاصة الهم الصناعات في الوطن العربي

 تطبيق فهم معرفة االهداف السلوكية الخاصة بموضوع ) التجارة  (

   * يعرف التجارة الخارجية

  *  يشرح  مميزات التجارة الخارجية في الدول العربية

   * يحدد اهم صادرات التجارة الخارجية في الدول العربية

 *  يرسم ثالث مظالت عنقودية يكتب فيها االسئلة الخاصة بالتجارة 
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 الخارجية

  *  يصف واردات التجارة في الوطن العربي

   * يعرف التجارة الداخلية

   * يذكر اهم االتفاقات االقتصادية الداخلية بين الدول العربية

  *  يعلل ضعف حجم التبادل التجاري بين الدول العربية

يرسم ثالث مظالت عنقودية يكتب فيهااالسئلة الخاصة بالتجارة 

 الداخلية

  * 

 االهداف السلوكية الخاصة بموضوع ) طرق النقل (

 جعل الطالب قادرا على أن :
 تطبيق فهم معرفة

 *   يرسم ثالث مظالت عنقودية يكتب فيها طرق النقل في الوطن العربي

   * يعرف النقل البري

  *  يوضح اهم طرق النقل البري

 *   يحدد اهم الطرق الرئيسة للنقل البري على الخارطة

  *  مهمة للنقليعلل اهمية خطوط سكك الحديد باعتبارها وسائل 

 *   يؤشر على خارطة  الوطن العربي طرق سكك الحديد

  *  يشرح طرق السيارات في الوطن العربي

  *  يوضح خطوط سكك الحديد في الوطن العربي

   * يشرح الطرق البرية التي تربط العراق بالسعودية

   * يذكر الطرق البرية لسكك الحديد التي تربط العراق بسوريا

   * يعرف النقل المائي

  *  يعلل انخفاض كلفة النقل المائي

   * يعدد اقسام النقل المائي

  *  يوضح مجاالت استغالل االنهار للمالحة

 *   يرسم مظلة عنقودية يكتب فيها اقسام النقل المائي في الوطن العربي

  *  يعلل تبوء الوطن العربي موقعا مهما للنقل البحري العالمي

   * يذكر الموانئ في الوطن العربي

  *  يشرح النقل النهري في الوطن العربي

  *  يشرح النقل البحري في الوطن العربي

  *  يعلل تأخر المالحة في الوطن العربي

   * يعرف النقل الجوي

  *  يوضح اهمية النقل الجوي في الوطن العربي

 *   الجوييعين على خارطة الوطن العربي خطوط النقل 
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   * يعدد اقسام النقل الجوي

 *   يرسم مظلة عنقودية يكتب فيها اقسام النقل الجوي

  *  يصف تبوء الوطن العربي موقعا مهما للنقل الجوي العالمي

  *  يعلل ارتفاع كلفة النقل الجوي

   * يذكر اهم طرق النقل الجوي في الوطن العربي

 بموضوع)مميزات سكان الوطن العربي (االهداف السلوكية الخاصة 

 جعل الطالب قادرا على أن :

 تطبيق فهم معرفة

  *  يميز سكان الوطن العربي

يرسم ثالث مظالت عنقودية يكتب فيهما االسئلة الفرعية الخاصة 

 بمميزات سكان الوطن العربي

  * 

   * يسمي متوسط نمو سكان الوطن العربي سنويا

   * الوطن العربييحدد حجم سكان 

  *  يشرح العوامل التي ادت النخفاض متوسط الكثافة السكانية

  *  يصنف الدول العربية على اساس العدد االكبر من السكان

   * يذكر الحقائق المستنتجة في توزيع سكان الوطن العربي

   * يسمي اكثر قارة يرتكز فيها سكان الوطن العربي

  *  من حيث عدد سكانهايصف اكبر دولة عربية 

 *   يعين على الخارطة مجاميع الكثافة السكانية

االهداف السلوكية الخاصة بموضوع ) العوامل المؤثرة في توزيع 

 جعل الطالب قادرا على أن : السكان (
 تطبيق فهم معرفة

   * يذكر العوامل الطبيعية في توزيع السكان

العوامل المؤثرة في توزيع يرسم مظلتين عنقوديتين يكتب فيهما 

 السكان

  * 

  *  يعلل ميل السكان الى التجمع في السهول

   * يعرف العوامل الطبيعية

  *  يعلل انتشار السكان في المناطق الخصبة

   * يعدد العوامل الطبيعية التي لها اثر في انتشار السكان

 *   يحدد على خارطة الوطن العربي مناطق تركز السكان

   * يذكر العوامل البشرية المؤثرة في توزيع السكان

  *  يعلل هجرة اعداد كبيرة من سكان الريف الى المدينة

   * يعرف الهجرة الخارجية

  *  يعلل انخفاض الهجرة الخارجية بين دول الوطن العربي
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 مثال عن مادة التاريخ :

 المستويات قادرا على ان :االهداف السلوكية : جعل الطالب بعد نهاية الدرس 

 معرفة يذكر السنة التي حدثت فيها الثورة الفرنسية

 استيعاب يحدد اهم  مميزات الثورة الفرنسية

 تقويم يقيم مقولة لويس السادس عشر )الدولة أنا (

 فهم يوضح احوال فرنسا قبل الثورة

 فهم يميز بين طبقتي االشراف والعامة في فرنسا

 تركيب الخاص مميزات نظام الطبقات في فرنسايذكر باسلوبه 

 تطبيق يحدد على خريطة أوربا الصماء موقع فرنسا

 فهم يشرح االحوال المالية واالقتصادية لفرنسا قبل الثورة

 تحليل يحلل مضمون نظرية الحق االلهي فرنسا

 فهم يشرح مفهوم الملكية المطلقة

 تركيب نظرية الحق االلهييطرح بأسلوبه الخاص اهم المالمح عن 

 فهم يشرح اثر الحركة الفكرية في فرنسا

 تقويم يقيم انظمة الحكم الكنسي في فرنسا

 تركيب يتحدث بأسلوبه الخاص عن مميزات اليقظة الفكرية في أوربا

 معرفة يعدد اشهر المفكرين الفرنسيين

 معرفة يذكر  اهم كتب المفكر فولتير

 فهم لفصل السلطاتيعلل دعوة مونتسكيو 

 تطبيق يدلل بأمثله عن مقدمات الثورة الفرنسية

 فهم يوضح مفهوم الملكية الدستورية

 معرفة يعرف الموسوعيين

 فهم يشرح احوال فرنسا ايام االزمة االقتصادية

 معرفة يحدد اسباب االزمة االقتصادية

 فهم يبين اثر مشاركة فرنسا في حرب االستقالل االمريكية

 تحليل يحلل طلب الملك عرض االزمة االقتصادية على مجلس الطبقات

 معرفة يعدد المطالب التي وضعها اعضاء المجلس النيابي الجديد

 تقويم يثمن موقف االب سييس تجاه الثورة

 معرفة يذكر تاريخ اول اجتماع للجمعية الوطنية

 تحليل على رؤوس الحراب(يحلل مقولة خطيب الثورة ميرابو )نحن هنا ولن نبرح اال 

 فهم يعلل موافقة الملك على إيجاد نظام انتخابي جديد لجميع مقاطعات فرنسا.

 معرفة يعدد أهم مطالب الشعب الفرنسي في ملعب التنس
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 فهم يشرح باختصار االحداث التي سبقت سقوط سجن الباستيل.

 معرفة يعرف الماركيز )دي الفاييت(

 تركيب وسجن الباستيليقترح مالمح تصف حصن 

 معرفة يعرف الجمعية الوطنية

 معرفة يعدد اعمال الجمعية الوطنية

 تقويم يقيم الئحة حقوق االنسان التي اصدرتها الجمعية الوطنية

 تطبيق يعطي امثلة عن مبادئ حقوق االنسان في الوقت الحاضر

 فهم يعلل هجرة النبالء الى خارج فرنسا

 فهم الوطنية من الكنيسةيوضح موقف الجمعية 

 معرفة يعدد المبادئ التي تضمنها دستور فرنسا الجديد

 تحليل يحلل المهمات الرئيسية التي قامت بها الجمعية التشريعية

 معرفة يعدد المراحل التي مرت بها الحرب النمساوية الفرنسية

 تطبيق يؤشر على خريطة أوربا الصماء موقع النمسا

 معرفة االرهاب (يعرف ) عصر 

 تحليل يميز بين المشاكل الداخلية و الخارجية التي واجهت فرنسا

 تركيب يلخص بأسلوبه الخاص اهم المالمح في حياة نابليون

 تحليل يميز بين اصالحات نابليون الداخلية والخارجية

 فهم يوضح باختصار )أتفاق الكونكوردات(

 تركيب العلمية والثقافية للحملة الفرنسية على مصريختصر بأسلوبه الخاص اهم االنجازات 

 معرفة يعرف معركة )أبي قير(

 تحليل يشرح اسباب حملة نابليون على مصر

 تركيب يصف بأسلوبه الخاص حملة نابليون على روسيا

 تطبيق يحدد على خريطة أوربا الصماء خط سير حملة نابليون على روسيا

 معرفة 1813يعرف معركة اليبزك 

 تقويم يقيم فترة المائة يوم لحكم نابليون

 فهم 1815يوضح باختصار معاهدة باريس الثانية 

 تحليل 1815يقارن بين المقررات االيجابية والسلبية لمؤتمر فينا 

 معرفة 1815يذكر اهم االنتقادات التي وجهت لمؤتمر فينا 

 رفةمع يعدد نتائج الثورة الفرنسية على الصعيد الداخلي

 

 المستويات االهداف السلوكية : جعل الطالب بعد نهاية الدرس قادرا على ان :

 معرفة يحدد السنة التي بدأت فيها حركة االستكشاف الجغرافي

 معرفة يعرف ) كريستوفر كولمبس (
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 تركيب يقترح مالمح وخصائص تصف اوضاع االمريكيتين بعد حركة الكشف الجغرافي

 فهم االمريكيتين على االنكليزيعلل ثورة سكان 

 معرفة يذكر السنه التي حدثت فيها الثورة االمريكية

 فهم يوضح باختصار الدوافع غير المباشرة للثورة االمريكية

 تطبيق يحدد موقع أمريكا الشمالية على خريطة العالم الصماء

 ويمتق يبدي رأيه في الضرائب المفروضة على سكان المستعمرات البريطانية

يقارن بين االسباب السياسية واالقتصادية التي ادت الى تذمر سكان المستعمرات 

 ضد بريطانية

 تحليل

 فهم يوضح باختصار سبب تذمر سكان المستعمرات من شركة الهند الشرقية

 معرفة يعدد االسباب المباشرة للثورة االمريكية

 تقويم يثمن حركة االستكشافات الجغرافية

 معرفة حوادث الثورة االمريكيةيذكر اهم 

 فهم 1775يشرح اهم مقررات المؤتمر القاري 

 معرفة يعرف ) وثيقة اعالن االستقالل (

 معرفة يعرف )معركة ساراتوغا(

 تطبيق يؤشر على خريطة امريكا الصماء موقع معركة يورك تاون

 تركيب يصمم بجدول حوادث الثورة االمريكية حسب التسلسل الزمني

 فهم يستنتج ما اقره المؤتمر القاري الثاني على الصعيد االنساني

 معرفة يعدد نتائج الثورة االمريكية

 تقويم يقيم الثورة االمريكية

يصمم مخطط يوضح فيه سلطات النظام السياسي في الواليات المتحدة االمريكية بعد 

 الثورة 

 تركيب

 معرفة الواليات المتحدة االمريكيةيذكر السلطات التي حددها الدستور في 

 تحليل يقارن بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب

 معرفة يعدد صالحيات الكونغرس االمريكي

 تحليل يستنتج سبب اختيار الحزب الجمهوري صورة الفيل شعاراً له

 فهم يوضح باختصار دور االحزاب السياسية في الواليات المتحدة االمريكية

 فهم امريكا نظام الحزبين .يعلل اتباع 

 معرفة م 1865-1861يعدد اسباب الحرب االهلية االمريكية 

 تحليل يعلل مطالبة الواليات الشمالية بإلغاء الرق

 تركيب يعبر بأسلوبه الخاص عن اهم االثار السلبية للحرب االهلية

 تقويم يقيم الحرب االهلية االمريكية

 فهم للحرب األهلية األمريكيةيستنتج أهم االثار اإليجابية 
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 معرفة م 1830يعدد اهم اسباب ثورات أوربا عام 

 معرفة يذكر تاريخ تنصيب الملك شارل العاشر اعرش الفرنسي

 فهم يشرح باختصار القوانين التي اصدرها الملك شارل العاشر

 تركيب يصف بأسلوبه الخاص السياسة المتطرفة التي اتبعها الملك شارل العاشر

 تحليل يقارن بين الثورة الفرنسية االولى والثانية

 تحليل يعلل أسباب الثورة في بولندا .

 فهم يوضح قرار مؤتمر فينا بدمج بلجيكا وهولندا في دولة واحدة

 تطبيق يعين على خريطة أوربا الصماء موقع بلجيكا

 معرفة يعدد اهم اسباب الثورة في بلجيكا

 تطبيق الصماء موقع بولندايؤشر على خريطة أوربا 

 فهم يبين سبب فشل الثورة في بولندا

 تقويم يبدي رأيه في الحركات االصالحية في سويسرا وانكلترا

 معرفة يعدد نتائج الثور الفرنسية الثانية

 تركيب في أوربا 1830يعبر بأسلوبه الخاص عن اهم نتائج ثورات عام 

 معرفة م1848يعدد الثورات القومية في أوربا عام 

 معرفة يذكر العوامل التي ساعدت على نشوب الثورة الفرنسية الثالثة

 فهم يوضح الحركة البونابرتية

 فهم يشرح باختصار مفهوم الحركة االشتراكية

 تحليل يقارن بين مبادئ الحركة البونابرتية ومبادئ الحركة االشتراكية

 معرفة يعرف  ) نابليون الثالث (

 معرفة السبب الرئيس للثورة في النمسا و المجريذكر 

 فهم يوضح ابرز المظاهر االستبدادية لسياسة مترنيخ

 فهم يعلل ارسال القيصر الروسي الجيش للقضاء على الثورة في النمسا

 تطبيق يؤشر موقع ايطاليا على خريطة أوربا الصماء

ان يموت من ان يعيش مستعبداً يبدي رأيه في مقولة غاريبالدي ) من االفضل لإلنسان 

) 

 تقويم

 معرفة يذكر أسم مؤسس حركة ) إيطاليا الفتاة (

 تقويم يثمن دور جمعية )ذوي القمصان الحمر (

 تركيب يتحدث بأسلوبه الخاص عن الثورات االلمانية

 تحليل يوازن بين الثورة في ايطاليا والثورة في المانيا

 معرفة يعرف الثورة الصناعية

 معرفة يعدد اسباب ظهور الثورة الصناعية في انكلترا

 فهم يعلل زيادة عدد سكان انكلترا بعد الثورة الصناعية
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 تطبيق يؤشر على خريطة أوربا الصماء البلدان التي انتشرت فيها الثورة الصناعية

 فهم يشرح دور الجمعيات العلمية في تطور حركة االختراع

 معرفة الصناعيةيعدد مظاهر الثورة 

 تركيب يحدد بأسلوبه الخاص اثار الثورة الصناعية االيجابية والسلبية

 تركيب يرتب جدول الدول االوربية التي انتشرت فيها الثورة الصناعية حسب التسلسل الزمني

 تقويم يحكم على مدى نجاح الثورة الصناعية في انكلترا

 فهم يعلل سبب ارتفاع معدالت التلوث البيئي

 تطبيق يعطي مثاالً عن ظاهرة التلوث النووي في الوقت الحاضر

 امثلة تطبيقية عن مواد العلوم :
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 المستوى االغراض السلوكية

 تذكر تعرف علم التصنيف كما ورد بالكتاب

 الفهم تعلل دراسة الكائنات الحية عملية في غاية الصعوبة

 تذكر تذكر اول من قام بتصنيف الكائنات الحية

 تذكر تسمي واضع علم التصنيف

 تذكر تذكر العالم السويدي كارل لينايوس

 الفهم توضح المصطلح الذي يهتم بدراسة العالقات التطورية بين الكائنات الحية

 تذكر تذكر تصنف ارسطو للكائنات الحية

 الفهم توضح  تقسيم الحية العالم  كارل لينايوس في كتابة التصنيف الطبيعي

 تذكر العالم الذي نشر كتاب اصل االنواعتسمي 

 الفهم توضح على ماذا اعتمد العالم دارون في كتابة اصل االنواع

 الفهم توضح االضافة الجديد التي اضافها العالم دارون الى مفهوم التصنيف

 تذكر 1859تذكر ما نشره العالم دارون عام 

 تذكر تذكر طريقة تسمية الكائنات الحية

 الفهم داللة التسمية الثنائيةتوضح 

 الفهم توضح اهمية توحيد االسماء العلمية لجميع الكائنات الحية

 الفهم توضح الصيغة التي يكتب فيها االسم العلمي

 تطبيق تكتب االسم العلمي لبنات لم ذكره في الكتاب

 الفهم توضح اهمية تصنيف الكائنات الحية

 تذكر تعدد طرق تصنيف الكائنات الحية

 الفهم تعرف باسلوبها التصنيف االصطناعي

 الفهم توضح التصنيف الطبيعي

 الفهم توضع التصنيف التطوري

 تذكر تعدد اسس علم التصنيف الحديث

 ترتب وفق التصنيف العلمي

 النوع ، العائلة ، الرتبة ، الصنف ، الجنس ، المملكة ، الشعبة

 تحليل

درجة العالقات التطورية ومدى درجة توضح التصنيف الذي يستند على 

 (  DNAالقرابة التي تربط الكائنات الحية مع بعضها التي تسند الى )

 الفهم

توضح التصنيف الذي يعتمد على اساس التشابه في المظهر الخارجي 

 والتركيب الداخلي

 الفهم

 تحليل تقارن بين التصنيف االصنطاعي والطبيعي

 تحليل والتطوري تقارن بين التصنيف الطبيعي

 تحليل تقارن بين التصنيف االصنطاعي والتطوري

توضح التصنيف الذي يعتمد على ايجاد العالقات بين الكائنات الحية من 

 خالل التشابة بالمظهر الخارجي

 الفهم

 تذكر تذكر االسس التي يعتمد عليها التصنيف االصنطاعي

 تذكر الطبيعيتبين  االسس التي يعتمد عليها التصنيف 

 تذكر تعدد االسس التي يعتمد التصنيف التطوري

 تذكر تجدد المعايير التي يعتمد علم التصنيف الحديث

 الفهم توضح المعايير التي يعتمد التصنيف الحديث
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 األهداف السلوكية

 المستوى
ر
ذك
ت

هم 
ـــ
ف

 

بي
ط
ت

ق
 

   × يعرف مفهوم الجغرافية

  ×  بعدها عن الشمس يصنف الكواكب حسب

   × يعرف مفهوم المجموعة الشمسية

   × يعدد خصائص الكواكب السيارة

  ×  يبرهن كروية األرض

  ×  يوازن بين مفهومي الحركة اليومية والحركة السنوية

 ×   يوضح بالرسم تعاقب الفصول األربعة على نصفي الكرة األرضية

 ×   والنهار يرسم شكالً يوضح ظاهرة تعاقب الليل

   × يعرف مفهوم دوائر العرض

   × يعدد مميزات دوائر العرض

   × يعرف خطوط الطول

 ×   يعين على الخريطة دوائر العرض المهمة

 ×   يوظف معرفته بخطوط الطول في تحديد الزمن في منطقة ما

يبين على الخريطة المناخ السائد في منطقة ما من الكرة األرضية من 

 التعرف على دوائر العرض خالل
  × 

  ×  يفسر حدوث ظاهرة تعاقب الليل والنهار

 

 

 

 األهداف السلوكية

 المستوى

فة
ر
مع

 

هم
ـــ
ف

ق 
بي
ط
ت

 

   × يعدد أغلفة األرض

  ×  يوازن بين الغالف الصلب والمائي

يوازن بين القسم الشمالي والقسم الجنوبي من الكرة األرضية من حيث توزيع 

 والماءاليابسة 
 ×  

  ×  يميز بين السهول والهضاب

   × يعرف مفهوم الوديان

  ×  يعلل كيف تكونت الوديان
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  ×  يميز بين الجبال والتالل

 ×   يحدد توزيع التضاريس على خريطة العالم

 ×   يحدد موقع الوطن العربي بالنسبة للقارات على خريطة العالم

 ×   استيطاناً للسكان على خريطةيحدد أكثر المناطق التضاريسية 

   × يعرف مفهوم المحيطات

  ×  يوازن بين المحيطات والبحار

 ×   يحدد المحيطات على خريطة العالم

  ×  يوازن بين البحار الخارجية والداخلية

   × يعرف مفهوم البحار المغلقة

   × يعرف مفهوم الطقس 

   × يعرف مفهوم المناخ 

  ×  يميز بين مفهومين الطقس والمناخ 

   × يعدد العوامل المؤثرة في مقدار تأثير أشعة الشمس على األرض

 ×   يؤشر على الخريطة مناطق توزيع الحرارة على سطح الكرة األرضية 

   × يعرف مفهوم الضغط الجوي

  ×  يعلل اختالف الضغط الجوي على األرض

   × يعرف مفهوم الرياح

  ×  يفسر العالقة بين الضغط الجوي والرياح

   × يعدد أنواع الرياح

   × يذكر خصائص الرياح األكثر أهمية

 ×   يرسم شكالً يوضح فيه الرياح الدائمة واتجاهاتها على سطح األرض  

  ×  يوازن بين الرياح التجارية والعكسية

   × يذكر خصائص الرياح الموسمية 

   × يعرف مفهوم الرياح المحلية 

 ×   يرسم مخططاً يبين فيه ظاهرة نسيم البر والبحر

  ×  يعلل حدوث ظاهرة نسيم الوادي والجبل 

   × يعرف مفهوم الرطوبة 

   × يعرف مفهوم المطر 

  ×  يعلل سقوط المطر 

   × يعدد أنواع األمطار 

  ×  يوضح أسباب األمطار التصاعدية 

   × يعرف مفهوم التكاثف 

  ×  يشرح العوامل المؤثرة في المناخ
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 ×   يرسم مخططاً لظاهرة األمطار اإلعصارية

  ×  يشرح العالقة بين أعمال السكان والحالة الجوية 

   × يعرف مفهوم األنواء الجوية

  ×  يميز بين المضغاط البارومتر المعدني والزئبقي 

  ×  يعلل استعمال الكحول بدالً من الزئبق في قياس درجة الحرارة المتدنية في اليوم 

 ×   يصف أجزاء جهاز دوارة الرياح بصورة عملية

  ×  يشرح كيفية قياس المطر 

 استنتاجات الباحثان :

وتحدد الوسائل  ان اهمية هذه األهداف أنها تحدد مسارات األنشطة التربوية  

واألدوات أالزمه بالتنفيز والتقويم ، واألهداف في التربية اإلسالمية خلفات في سلسة 

الوسائل أو األهداف الغايات ولكنه تدرج متناسق كل هدف يفض إلي متدرجة من األهداف 

الهدف الذي يلية ويرتبط بها روحا ومنطقا حتى ينتهي التدرج باألهداف الغايات مثل قولة 

تعالي :) هللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 

لبحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تشكرون ( وقوله ) وهو الذي سخر لكم ا

(فنحن هنا أمام سلسلة   تلبسونها وتري الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضلة ولعلكم تشكرون

فجريان الفلك هدف لتسخير البحر وهذا التسخير هو وسيلة  0متدرجة متناسقة من األهداف 

الهدف وسيلة لتحقيق الهدف النهائي  لتحقيق الهدف يلية وهو االبتغاد من فضل هللا وهذا

وهو شكر الناس ؟وفي اتآية الثانية : أكل اللحم الطري واستخراج الحلية للبس هدفان 

لتسخير البحر وذلك لتحقيق الهدف النهائي وهو شكر العباد لرب العباد ، ولعب المعلم دوًرا 

ً في عملية التعليم فهو الذي يسعى إلى نهضة المجتمع بال تعاون مع المدرسة عن أساسيا

فالمعلم ال يقتصر دوره على  طريق رفع درجات تحصيل الطالب ودافعيتهم نحو التعلم،

شرح الدرس أو إيصال المعلومة بل هو أيًضا الموجه والمرشد األمثل للطالب ، و ذلك ما 

 يؤكده الميدان التربوي من أمثلة كثيرة لمعلمين تركوا األثر األكبر في نفوس طالبهم ،

   × يعرف مفهوم النبات الطبيعي 

   × يعدد العوامل المؤثرة على النبات الطبيعي 

   × يعرف مفهوم االقليم النباتي 

   × يعدد أنواع االقاليم النباتية 

  ×  يميز بين إقليم الغابات وإقليم الحشائش 

  ×  يلخص السمات العامة للنباتات الصحراوية

  ×  يوازن بين الغابات االستوائية والغابات المدارية

 ×   العالميحدد على الخريطة أبرز الصحاري الحارة والباردة في 

 ×   يعين على الخريطة إقليم غابات البحر المتوسط
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حيث تحول الطالب العنيد و الطالب المهمل و كثير الحركة إلى طبيب أو مهندس أو 

لهذا كانت وظيفة المعلم هي الوظيفة األسمى على مر التاريخ، ولنا المثل األعلى .مخترع

إن .فهو أفضل المعلمين على وجه األرض -صلى هللا عليه  والهو سلم-في النبي محمد 

لى إثارة دافعية المتعلم و تحسين تحصيله بشتى الوسائل المعلم يعمل طوال الوقت ع

ً يعمل على تطوير ذاته والرقي بنموه المهني و العمل على تنمية  والتقنيات فهو دائما

المجتمع وإتاحة الفرص أمام الطالب لينتقل المعلم من المزود الوحيد بالعملية التعليمية إلى 

ين المجتهدين تحولت البيئة الصفية التقليدية مساعد و مشرف على الطالب . وبفضل المعلم

كما .إلى بيئة تفاعلية و تعاونية تعمل على إنجاز المشاريع و إنجاز األعمال بأكمل وجه

يمثل المعلم في العصر التربوي الحديث عدة أدوار تربوية اجتماعية تساير روح العصر 

للمعلومات والمعارف للطالب  والتطور ،فالمعلم ناقل مهم للمعرفة فلم يعد المعلم موصالً 

ً لهم ، لقد أصبح دور المعلم في هذا المجال مساعداً للطالب في عملية التعلم  وال ملقنا

والتعليم، حيث يساهم الطالب في االستعداد للدروس والبحث والدراسة مستنيرين 

عصر فالمعروف في ال.بإرشادات، كما أن المعلم له دور في رعاية النمو الشامل للطالب

التربوي الحديث أن الطالب محور العملية التربوية بأبعادها المتنوعة وتهدف هذه العملية 

ً  ” أوالً وأخيراً النمو الشامل للطالب ً ووجدانيا ً وعقلياً ومعرفيا وبما أن المعلم ” روحيا

فارس الميدان التربوي والعملية التربوية فهو مسؤول عن تحقيق هذه األهداف السلوكية من 

أكان خالل الموقف التعليمي داخل غرفة الصف أو   خالل أدائه التربوي اإليجابي سواءً 

خارجها في المجتمع المدرسي والمحلي كل ذلك يتطلب من المعلم أن يضمن خططه سواًء 

أكانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية ، ولتحقيق األهداف السلوكية التي تساعد في 

وال ننسى دور المعلم كخبير وماهر في مهنة .لب وتنشئته تنشئة سليمةالنمو المتكامل للطا

ً للنمو المهني والتطور والتجديد في مجال  التدريس والتعليم، فيجب أن يسعى المعلم دائما

االطالع على خبرات المهنة الحديثة والمتجددة كما ويجدر به ويتطلب منه أن يعي 

 .ل الخبرات المتطورة إلى طالبه بشكل فعال وإيجابياألساليب والتقنيات الحديثة ليقوم بنق

لذا تحتاج  أي مادة دراسية اليى ميدرس نياجح وكفيوء فيي تيدريس هيذه الميادة مين طرييق "و   

اعييداده اعييداداً جيييداً ، الن ذلييك يتوقييف علييى مدرسييي المييادة فهييم المعلومييات الييواردة فيهييا 

ات التاريخيية اليى طلبيتهم بشيكل واستيعابها بقيدر كياف كيي يسيتطيعوا مين توصييل الموضيوع

يسهل للطلبة فهمها واسيتيعابها بشيكل افضيل ، وهيذا يحتياج مين  ميدرس الميادة  اليى اسيتعمال 

االهييداف التربوييية السييلوكية ، فالمييدرس يجييب ان يكييون هييو المبتكيير لطريقتييه واسييلوبه ، تبعيياً 

ل التييدريس ، للظييروف المحيطيية بييه ومحتييوى المييادة الدراسييية فضييالً عيين خبراتييه فييي مجييا

فالمييدرس الجيييد يسييتطيع ان يحيييي منهجيياً ميتيياً باسييتعمال طريقيية واسييلوب جيييد فييي التييدريس 

والعكييس يمكيين ان يحييدث ، بمعنييى انييه قييد يكييون الميينهج جيييداً ولكيين ال يحقييق اهدافييه فييي ظييل 

ويعد الميدرس عيامالً مهمياً فيي تحدييد نوعيية التعلييم وكيفيتيه وهيو العاميل "،تدريس غير جيد 
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ساسي في نجاح العملية التعليمية ، ومن هنا نجد إن المدرس الناجح في العصر الحيديث هيو األ

الذي يعتمد أو يتبع طريقة تدريسية مبنية على أسس تربوية وتعليمية حديثة تتماشى ميع الواقيع 

ولهيذا البيد أن يسيعى مدرسيو الميادة اليى دميج طرائيق ،  التربوي والطرائق وأساليب التدريس

التدريس التقليدية بالحديثة واسيتعمال كيل ميا هيو جدييد وفعيال مين االسيتراتيجيات التدريسيية ، 

ومن المالحظات الميدانيية لطرائيق تيدريس الميواد االجتماعيية ومنهيا التياريخ ، أتضيح أنهيا ال 

ملية التعليمية الى هيئة عملية تهدف الى إتقان تتماشى مع متغيرات العصر، التي قد وجهت الع

التعلم وتحسين فاعليته ورفع كفاءته ، األمر الذي ييدفعنا اليى مراعياة النظير فيي تليك الطرائيق 

وعلييى مدرسييي المييادة تقييع المسييؤولية الكبيييرة ، والتييي تفييرض  ،ومييا يتفييق و تلييك المتغيييرات 

تخطيط التربوي الجيد للخبرات المعرفيية ، عليهم أن يكونوا على مستوى عال من التمكن ، وال

وملمين بالمادة التعليمية التي تؤدي الى تحسين عمليية التعلييم واليتعلم بشيكل كبيير ، ومعتميدين 

على الطرائق واالستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تؤدي الى تحقيق االهيداف المرجيوة فيي 

هداف التربوية السلوكية تساعده عليى تكيوين لذا فان معرفة المدرس لأل"،تدريس مادة التاريخ 

المعرفيية الواسييعة بجوانييب التعليييم المتنوعيية ، وتمكنييه ميين اسييتعمالها ، وبييال شييك فييي معرفيية 

الظييروف التدريسييية المناسييبة للتطبيييق وتسييهل عملييية التعليييم ، بحيييث تصييبح مشييوقة وممتعيية 

احتياجيياتهم وميييولهم ورغبيياتهم للطييالب ومناسييبة لقييدراتهم ، ووثيقيية الصييلة بحييياتهم اليومييية و

وتطلعاتهم المستقبلية ، وعلى المدرس ان يكون المبتدع و مرنياً فيي اتخياذ األسيلوب والطريقية 

لييذا يتوجييب علييى مدرسييي "،المناسييبة التييي يقتنييع بأنهييا توصييله إلييى تحقيييق األهييداف التعليمييية 

ر الطاليب مين متليقل سيلبي ، المادة معرفة االهداف التربوية السيلوكية التي تسهم فيي تغييير دو

الييى مشييارك ايجابييياً ، بحيييث يكييون منتجيياً للمعلوميية ، وذلييك الن االسييتراتيجيات والطرائييق 

التدريس الحديثة تسهم في إثارة الطالب وشد أنتباههم لبناء شخصييات منتجية ومفكيرة وباحثية 

 تحقييق فيي المهمية وسيائلها ومين التربيية مين جيزء التعلييم ويعدعن المعلومة بصورة ذاتية ، 

ورات الضير مين التعلييم عملية تنظيم إلى والحاجة التعلم، تحقيق في مهم بدور يقوم إذ أهدافها،

 خيالل مين إال تيأتي ليم المتقيدم العالم أصابت التي فالنهضة البشرية تقدم يفرضها التي الواجبة

ى مسيتقبل أفضيل مين طرييق والتعليم وسيلة لنقل األفيراد إلي،  الدارسة والمناهج بالتعليم العناية

نقل االفكار والمعلومات من المدرس إليى الطاليب واليذي بيدوره سييقوم باسيتالم ميا يلقيى علييه 

فهو نشاط تفاعلي بيين الميدرس والطيالب يسيعى إليى تحقييق األهيداف التربويية  من المدرس ،

من طريق عمليات مقصودة تساعد على عملية التعلم وتزويد الطيالب بالمعلوميات والمهيارات 

ويعرف التعليم بأنه العملية المنظمة التي يمارسها المدرس بهدف نقل ما بذهنه من معلومات ، 

حاجة الى تلك المعارف ويرغب في إيصالها الى الطلبة فيما يمارس ومعارف الى الطلبة فهم ب

ويهييدف التعليييم إلييى اثييارة دافعييية  تلييك العملييية بطريقيية منظميية نيياتج تلييك العملييية هييي  الييتعلم ،

الطالب وتسهيل عملية التعلم ، من خالل توفير الشروط المادية والنفسية التيي تسياعد الطيالب 

يمييية ،كمييا أنييهن يتضييمن مجموعيية ميين النشيياطات والقييرارات التييي علييى تفاعييل مييع البيئيية التعل
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وان وظيفية المينهج تتمثيل فيي تهيئية  يتخذها كل مين الميدرس والطاليب فيي العمليية التعليميية ،

الخبرات التربوية واالجتماعية والثقافيية والفنيية التيي تعميل المؤسسيات التعليميية عليى تهيئتهيا 

ة النميو بصيورة مباشيرة وتعيديل سيلوكهم تبعيا لألهيداف للطالب من أجل مسياعدتهم فيي عمليي

، وبما أنَّ الحياة متغيرة ومتطورة ومتجددة باستمرار ،والتربية جزًء من الحيياة فهيي المنشودة 

تبعاً لذلك متغيرة ومتطورة ومتجددة باستمرار ،إذ شيملت تغييرات التربيية وتطورهيا مفهومهيا 

بح التعليييم يقييوم علييى تنظيييم تعلييم الطلبيية وتييوافر واهييدافها واسيياليبها وبرامجهييا ،بحيييث أصيي

الظروف المساعدة على إحداث التغيير المطلوب في سيلوكهم وتنمييتهم مين الجوانيب الجسيمية 

والعقلية والروحية واالجتماعية كافة ، وتضطلع التربية بمسوؤلية اجتماعيية عمليية فيي ضيوء 

لهم باسيلوب سيوي ، واكسيابهم المعيارف  توجيه ناشئة المجتمع وتحقيق النمو الشامل المتكامل

، وتوظييف تليك  اء الثقافين واالبداع الفكيرين والمهارات والقيم واالتجاهات التي تؤدي إلى اإلثرن

المعييارف فييي حييياة المجتمييع ،وال تتحقييق اهييداف التربييية إال فييي ضييوء الييتعلم بوصييفه الميييدان 

كان االهتمام بالتربية ضرورياً بوصيفها  القادر على ايجاد الشخصية االنسانية المتعلمة ، ولهذا

العامييل المييؤثر فييي رفييع حركيية المجمتمييع وتطييوره تاجيياه تحقيييق اهدافييه الكبيييرة ميين خييالل 

عناصرها االساسية في بناء االنسان الجديد ، وإنَّ الهدف األساسيين للتربيية هيو إعيداد اإلنسيان 

 ً فييي ذلييك، فتييدريس العلييوم يسيياعد  ليييدبر أمييور حياتييه بطريقيية مسييؤولة ،وللعلييوم دوراً أساسيييا

الطلبة على تحسين قدراتهم على الفهيم ، وينميي ليديهم العيادات الخلقيية الالزمية لجعلهيم أفيراداً 

منتجييين و قييادرين علييى التفكييير السييليم والمشيياركة االيجابييية الفعاليية فييي مواجهيية المشييكالت 

في هذا العصر وقد تخطى اشيواطاً  المحلية والعالمية ، وقد اتسع نطاق العلم والمعرفة وتبادلها

كبيرة من الرقي فيي سيبيل سيعادة االنسيان واالرتقياء بمصيالحه ، وهنيا يبيرز دور التربيية مين 

خييالل بنائهييا لألجيييال وتييوجيههم الييى االهييداف المنشييودة، إذ أن التربييية لييم تكيين بمعييزل عيين 

لحياة االفضل لكل االفراد مين التطورات العلمية الحديثة ، فهي الحياة وتسعى دائماً الى توفير ا

خالل أنظمتهيا ومجاالتهيا المتعيددة والمتباينية ، وأصيبحت التربيية هيي المييدان األكثير اتسياعاً 

تتسابق فيه االميم لنهضية مجتمعاتهيا وتطويرهيا لمواكبية التقيدم الحيادث فيي عيالم الييوم ، ولقيد 

ة التي اتسمت بهيا العقيود االخييرة تأثرت التربية كميدان عام بتلك الثورات التكنولوجية والعلمي

ميين القييرن السييابق والسيينوات األولييى ميين القييرن الحييالي ممييا دعييا الييى امكانييية احييداث تطييور 

ملموس في الممارسات التعليمية داخل مؤسساتنا التربوية بكافة مراحلها وانماطها ومسيتوياتها  

ن تزكيي النفيوس وتنقيهيا والتربية هي أسياس االصيالح وفالحهيا وهيي قيوة هائلية تسيتطيع ا،  

وترشدها الى عبادة الخالق تبارك وتعالى ، وهيي قيوة تسيتطيع تنميية االفيراد وصيقل ميواهبهم 

وتنمي عقولهم وافكيارهم وتيدرب اجسيادهم وتقويهيا ، وانهيا تسيتطيع دفيع المجتميع اليى العميل 

لحيل المشيكالت  واالجتهاد ودفع افراده الى التماسك والتراحم والتكاميل ، والتربيية هيي وسييلة

والنهييوض بيياالفراد الييى الرقييي بيياالمم ، فهييي تربييية شيياملة متكامليية ميين الجوانييب الروحييية 

والعقلية والجسدية والنفسية واالجتماعية جميعها ، بحيث اليطغي جانب عليى آخير فهيي تنميية 
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ليكيون متفرقية ميع الشيمول والتكاميل ، تهيدف اليى اعيداد الفيرد الصيالح اعيداداً متكيامالً متزنياً 

ويرى الباحثان أن التربية لها اهميية بالغية فيي الرقيي  ، نافعاً لنفسه ولمجتمعه سعيداً في حياته 

نحييو السييعادة والتكامييل وهييي النظييام الوحيييد التييي لييم تييزل تحظييى بالثقيية خالفيياً لبيياقي األنظميية 

هم جيداً لهيذا والمؤسسات، لذا فأن المرونة من ناحية التجديد في المناهج والطرائق التدريسية م

النظام التربوي ليكون بحالة من النشاط والحيوية وسيد نقياط الضيعف التيي كانيت فيي األنظمية 

التربوييية التقليدييية القديميية ،  إن التربييية المعاصييرة التعييد مجييرد عملييية تزويييد الطالييب بمقييدار 

وظيييف ثابييت ومحييدد ميين المعلومييات بييل تمكينييه ميين الييتعلم بنفسييه وتنمييية قدرتييه علييى كيفييية ت

المعرفيية فييي حياتييه ، لييذا يجييب ان تكييون تربييية الطالييب شيياملة متكامليية ميين جميييع الجوانييب 

مستمرة استمرار الحياة ال تحدد بميدة زمنيية معينية وانميا تشيمل حيياة الفيرد بكاملهيا مين المهيد 

الى اللحد وتشترك فيها مؤسسيات ووسيائل متعيددة مثيل المدرسية واألسيرة والمجتميع وميا مين 

ألن تتبوأ مكانه" مرموقة بين االمم اال وأولت العملية التعليمية اهتماماً بالغا لتيتمكن  امة تسعى

من بناء جيل واع سائر في ثقافته قادرعلى التكيف مع التقنية الحديثة ، لذلك تعتميد التربيية فيي 

 المقييام األول فييي اي  مييادة ميين المييواد الدراسييية   كمييادة الجغرافييية والفيزييياء والرياضيييات

وغيرها على تعلم وتوضيح وتنظيم المفاهيم الرئيسيية  لهيذه الميادة ،والعليم  اليذي يخيتص بنقيد 

وتوضيح وترتيب المفاهيم المتضمنة في التربيية يعيرف باسيم فلسيفة التربيية ،لهذاعنيدما يعميل 

احد المدرسين على  توضيح وترتيب تلك المفاهيم بطريقة تمكن الطلبة عليى فهيم التربيية فهميا 

ما ،فهذا يعكس فلسفته التربوية ولكي يكون للمدرس أثر فعيال فيي الصيف ،علييه ان ينميي منظ

الفهم العمييق للمفياهيم التربويية الحديثية ومعرفية أوجيه االخيتالف بينهيا وبيين مثيالتهيا القديمية 

وبهذا فان تنمية الفهم الدقيق لوظيفة المدرسة ولدور المدرس في تحقييق تليك الوظيفية يعيد مين 

م الكبرى عند التخطيط الختيار مهنة التدريس ، والن دراسة المفاهيم تسياعد عليى انتقيال المها

أثيييرالتعلم أي تفسيييح للطالبيييات الفرصييية ألسيييتعمال ماسيييبق أن تعلمنيييه فيييي المدرسييية وبالتيييالي 

يساعدهن على ايجاد العالقة بين العناصير المختلفية فيي اي موقيف تعليميي أو مشيكلة علميية ، 

بية أهمية كبيرة لطرائق التدريس ، ونظرت إليها على إنها حجر الزاويية فيي كذلك أعطت التر

العملية التعليمية ، لما لهيا مين دور فيي تحقييق أهيدافها وترجمية أهيداف المينهج المدرسيي إليى 

المفاهيم واالتجاهات والميول التي تتطلع المدرسة إلى تحقيقها وفي تحديد نيوع التعلييم ودرجية 

التي يتم فيهيا  ،  وبميا أن لطريقية التيـدريس أثير فيي تحصييل الطلبية وهيي  الصعوبة والسهولة

أحييـد العناصيير األكثيير فاعييـلية فييي نجيياح العملييية التعليمييية والسييـيما تلييك التييي تؤكييـد مشيياركة 

الطالب مشاركـة فاعـلة في الـدرس وجعلها إيجابياً مشاركاً، ولذلك أهـتم رجيال الفكير والتربيية 

بهييا لألخييـذ بأفضييلها ،لييذلك تييم تصيينيف طرائييق التييدريس حييديثا" الييى ثالثيية اهتمامييا كبيييراً 

 تصنيفات :
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طرائق تعتمد عليى جهيد المعليم والميتعلم وهيي الحواريية والكشيفية )األسيتقراء ، المناقشية  -2

 ف الذهني ،التعلم بالتفكير (.،التعلم التعاوني ،العص

طرائييق تعتمييد علييى جهييد المييتعلم فقييط )البحييوث ،الييتعلم المبييرمج، الييتعلم الفييردي، الييتعلم   -3

 بالحاسب اتآلي، التعلم بالحقائب التدريبية ،االكتشاف الحر(                                                           

دريس ووظيفتهيا التيي تتركيز فيي كيفيية عيرض او توظييف فضالً عن ان أهمية طرائق التي    

محتوى المادة  بشكل يمكن الطالب من الوصول الى الغرض الذي ترمي إلييه ميادة مين الميواد 

الدراسية ، وواجب المدرس أن يأخذ بيد الطالب مين حييث المسيتوى اليذي وصيل الييه محياوال 

البيد مين وجيود بعيض وسيائل النقيل  أن  يصل به الى الهدف المنشود، ولكي يحقق هذا الهيدف

التي يجب أن يلم بها المدرس ، واذا وجدت الطريقية وانعيدمت الميادة يتعيذر عليى الميدرس أن 

يصل الى غايته، واذا كانت المادة صيعبة والطريقية ضيعيفة ليم يتحقيق الهيدف المنشيود فحسين 

تصادف طريقية جييدة  الطريقة اليعوض فقر المادة وغزارة المادة تصبح عديمة الجدوى اذا لم

، ولما كان التدريس الفعال يهتم بتحقيق أهداف تعليمية محيددة  ينيتج عنهيا تغييير مرغيوب فيي 

سلوك الطالب لذا أصبح ينظر الى عملية اكتساب المفاهيم الى أنها فيي مقدمية تليك االهيداف اذ 

داه اليى قيدرة لم يعيد تقيدير نجياح التيدريس مرهونيا باكتسياب المفياهيم والحقيائق فحسيب بيل تعي

الطالب على االستفادة مين الحقيائق فيي تشيكيل بنيتيه المعرفيية التيي تتكيون مين مجموعية  مين 

المفيياهيم والتعميمييات والنظريييات التييي تمكنييه ميين توظيييف المعرفيية وحييل المشييكالت التييي 

تييواجههلكي يكييون اإلنسييان مبييدعاً فييإن عليييه أن يحلييم أحالميياً خيالييية واسييعة . ويمكيين للطلبيية 

شاركة في عمليات التفكير اإلبداعي إذا ما قام المدرسون بتهيئة الظروف المالئمية لهيم كيي الم

يفكروا بطريقة إبداعية . ويتطلب التفكير اإلبداعي من األفراد اإللمام بأبعاد القضية أو المسيألة 

ول أو األمير أو المشييكلة ، ثييم توليييد األفكييار أو اختبارهييا مين أجييل الوصييول إلييى الحييل أو الحليي

الممكنيية ، وأخيييراً فإنييه البييد ميين الييربط بييين تلييك الحلييول المختلفيية ، وتظهيير قييدرات الشييخص 

المبدع في طريقة طرحه لألسئلة واالستفسارات ، وكل شيخص لدييه مواقيف استفسيارية يجيب 

من خاللها جمع المعلومات الكثيرة خالل فترة بسيطة . كما أن المعرفية التيي ييتم اكتسيابها فيي 

كيون عين طرييق المشياهدة والمواقيف السيؤالية ، وكثيير مين النياس يفقيدون المواقيف الطفولة ت

السييؤالية عنييد الكبيير  وذلييك ألن الفييرد يفقييد شييجاعته عنييدما يصييل إلييى سيين معييين ، كمييا ويمييل 

األهل من اإلجابة على أسئلة األطفيال   ألن مشياغلهم الخاصية تعييقهم عين ذليك ، ومين خيالل 

تعلم األفراد الكثيير عين طرييق اسيتخدام كيل مين التجربية واالكتشياف عملية التفكير اإلبداعي ي

والتطبيييق وطييرح األسييئلة وتعييديل األفكييار . فييإذا توقييع المدرسييون أن يفكيير الطلبيية بطريقيية 

أبداعية فعليهم أن يعطوهم الحرية للتقصي والبحيث والتأميل مين دون الخيوف مين الوقيوع فيي 

ا ينبغييي التخطيييط الييدقيق لعمليييات التفكييير اإلبييداعي اإلجابييات الخاطئيية أو غييير المتزنيية . كميي

واألنشطة اإلبداعية كجزء من الحصص المدرسية واألنشطة التعليمية  يحيدث نشيوء شخصيية 

الفرد من جراء العملية الترابطية لألنظمية الفسييولوجية والنفسيية لتطيور اإلنسيان تبعياً للبيئيات 
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اجييد بهييا ، والشخصييية المبدعيية هييي أحييد أشييكال الثقافييية واالقتصييادية واالجتماعييية التييي تتو

الشخصييات التيي تتواجيد فيي المجتمعيات المختلفية . ويمكين وصيف الشيخص المبيدع بصييفات 

كثيييرة متعييددة ، فهييو الييذي يييؤدي األعمييال فييي ميييدان أو أكثيير بطريقيية متقدميية ، تفييوق األداء 

عب واليييوعي اإلنسييياني العيييادي والمتعيييارف علييييه بيييين األفيييراد ، فهيييو يتمييييز بيييالتفكير المتشييي

والبراعييية واألسيييلوب المبتكييير ، ويلتيييزم بالعميييل اليييذي يختييياره ، كيييذلك أن المبيييدع يتصيييف 

باالسييتقاللية والفردييية واإلنتيياج المجييدي والتفكييير السييريع المتييرابط والمتسلسييل والمهييارات 

المتعييددة والطالقيية الشييفوية ، كييذلك يتصييف باألصييالة والفضييولية والوضييوح والقييدرة علييى 

إلدراك العييالي والمرونيية . إن جميييع الخصييائص اإلبداعييية ال تكييون متييوفرة عنييد الشييخص ا

الواحييد فييي الوقييت نفسييه ، ولكيين تطييور هييذه الخصييائص عييادةً مييا يييأتي بشييكل متسلسييل . وقييد 

خلصت الدراسات التي أجريت للتعرف على صفات األشخاص المبيدعين إليى أنيه بيالرغم مين 

د ميين هييؤالء األشييخاص إال أن هنيياك خصييائص عاميية وجييود خصييائص فردييية تميييز كييل فيير

 ً أن انتشار التعليم والتربية في بلدان العيالم المختلفية أصيبح معيياراً أساسييا  يشتركون بها جميعا

للتقييدم االجتميياعي والثقييافي والتربييوي فيهييا وأصييبح االهتمييام بالعمييل والتفكييير العلمييي ميين 

التقدم ليم يكين فيي ييوم مين األييام ولييد التقلييد ف 0أساسيات تقدم المجتمعات في الوقت الحاضر 

والمحاكاة ، وانما كان نتيجة من نتائج اإلنجازات العلمية والتكنولوجية، فاخذت اليدول تتسيابق 

فيما بينها من اجل التفوق في المجال العلمي والتقنيي، وعيدت التقيدم فيي مضيمار العليم مفتاحياً 

ربييية يجييب ان تسييهم فييي التنمييية الشيياملة للفييرد روحيياً و التللتقييدم والتطييور فييي الميييادين كافيية، 

وجسداً وذكاء وحساسيية، وحسياً وجماليية ومسيؤولية شخصيية وروحانيية ويجيب ان يهييأ لكيل 

انسان بفضل ما تلقاه من تعلم في شبابه ان يكيون لنفسيه فكيرا مسيتقال ناقيدا وان يصيوغ حكميه 

يه ان يفعله في ظيروف الحيياة المختلفية الشخصي على االمور لكي يقرر بنفسه مارآه واجباً عل

، ليذى فميين المؤكييد ان التربيية تييؤدي دوراً رئيسيياً فيي تكييوين االنسييان عين طريييق ترقييية كافيية 

اوجه الكمال التي يمكن ترقيتها فييه ،فهيي عمليية مخططية ومنظمية ترميي اليى مسياعدة الفيرد 

فعالييية واالجتماعييية ليصييبح علييى النمييو السييوي المتكامييل ميين النييواحي الجسييمية والعقلييية واالن

وبميا ان التربيية تتطليع دائمياً اليى تحقييق االهيداف  قادراً على التكيف مع نفسه وما يحيط به ، 

بعيييدة المييدى التييي تعييرف باألهييداف العاميية للتربية،لييذلك اصييبح ميين الضييروري لتحقيييق تلييك 

 .االهداف المنشودة اتباع خطة منظمة يمثل المنهج احد جوانبها المهمة  

ذي نعيش فيه ، ثورة علمية ومعرفية وتكنولوجية  أدت إليى تقيدم هائيل لقد شهد العصر الو     

وسييريع فييي شييتى مجيياالت الحييياة ، وقييد صيياحب هييذا التقييدم ، تحييوالت سياسييية واجتماعييية 

واقتصييادية كبيييرة انعكسييت بييدورها علييى التربييية واألهييداف التييي تسييعى لتحقيقهييا،  إذ لييم يعييد 

التربوية االقتصار على إكساب الفرد المعرفة ، بل تعداها إلى تنمية قدراتيه  عليى هدف العملية 

التفكير السليم وذلك باستعمال العمليات العقلية العليا ، ومحاولة إكسابه  المهيارات الالزمية كيي 

يستطيع التعامل مع المعرفة بمختلف أطيافها بفاعلية.لذلك كانت الثورة العلمية والمعرفية التيي 
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شهدها عصرنا هذا سيبباً مباشيراً للحاجية إليى أفيراد مفكيرين ومبيدعين ليتمكنيوا مين اسيتيعابها 

والتكيف معها ، مما جعل االهتمام ينصب على الفرد وقدراته  ومهاراتيه بشيكل أساسيي ، حتيى 

يستطيع مواجهة التحوالت االجتماعية واالقتصادية بكل اقتيدار والتغليب عليى المشيكالت التيي 

بفـكر منفتح ، وعقلية مسيتنيرة، وهيذا ال يتيأتى مين فيراغ بيل مين خيالل الموضيوعات  تواجهها 

التي تدعو إلى التفكير والتأمل ، وبيذلك أصيبحت تنميية التفكيير تمثيل أحيد الركيائز المهمية فيي 

المنظومة التربوية الحديثة ، مما حدا بيالتربويين أن يوجهيوا جيل عنيايتهم وعظييم جهيدهم إليى 

وم به المدرسة بوصفها أحدى المؤسسات المجتمعية المسؤولة عن تربيية الفيرد ، الدور الذي تق

 .نهاية المطاف إلى تطوير المجتمع وتنمية قدراته ومهاراته التفكيرية بشكل عام مما يؤدي في

وعليه يستنتج الباحثان ان لألهداف السلوكية اهمية واسعة منهيا الميادة العلميية: "يسياعد تحدييد 

يس عليييى تحلييييل الميييادة اليييى مفييياهيم اساسيييية والتركييييز عليهيييا، تتيييابع وتيييرابط اهيييداف التيييدر

الموضيوعات دون تكييرار او نقيص، ووضييوح مسييتويات المختلفية لمضييمون الميادة سييواء فييي 

مجييال المعلومييات او المهييارات او االتجاهييات" ، والمعلييم: "ان تحديييد المعلييم ألهييداف درسييه 

النشطة التعليمية المناسبة" "اختييار الوسيائل التعليميية تحديداً واضحاً يساعد على" :"تخطيط ا

المناسبة المرتبطة بالهدف" "تجميع المادة العلمية التيي تسيتوفي اهيداف درسيه" "تقيويم طلبتيه 

ومعرفة جوانب القوة والضعف لدى طلبته. "تخطيط وتنظيم درسيه متبعياً لتليك االهيداف حتيى 

اخير" "عيدم التكيرار فيميا ييدرس"ة "االسيتعانة  ال يحدث االسراع في جزء واالطالة في جيزء

بالوقت الى ابعد درجة ممكنه" والميتعلم : "ان معرفية الميتعلم لألهيداف التيي يضيعها الميدرس 

والتي تصيف بالتحدييد السيلوك المتوقيع يسيلكه فيي تعلميه يسياعده عليى" :التركييز عليى النقياط 

فيية سييواء كانييت عملييية او شييفهية او االساسييية فييي الييدرس. االسييتعداد لوسييائل التقييييم المختل

تحريرية. عدو الرهبية مين االمتحانيات، ألنهيا مياهي اال وسييلة لمعرفية ميا تحقيق مين اهيداف. 

 الثقة بالمدرس، والتأكد من انه جاد ومخلص في تدريسه وانع عادل في تقييمه". 
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