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Instructional Objectives– التعلیمیة األھداف 

تشتق األھداف التعلیمیة من األھداف التربویة العامة.

 أقل شمولیة وعمومیة من األھداف التربویة، وأكثر
تحدیداتحدیدا

 تحتاج إلى زمن أقل لتحقیقھا من األھداف التربویة

 منھاج دراسي أو : تمتاز بأنھا ترتبط بمادة دراسیة
. وحدة دراسیة



Instructional Objectives– األھداف التعلیمیة 

 یعرف جرونالندGronlund, 1991  األھداف التعلیمیة
:على أنھا

 حصیلة التعلم العقلي أو الحركي  أو االنفعالي
المترتب على تدریس وحدة دراسیة أو موضوع 

دراسي معین



Mager, 1962 وفق میجرتسلسل األھداف التعلیمیة 

 یرى میجر أن األھداف التعلیمیة علیھا أن تسیر حسب
:التسلسل التالي

أن یحدد المعلم األھداف التي یسعى إلى تحقیقھا من خالل 1.
تدریس مادة أو موضوع معینتدریس مادة أو موضوع معین

أن یحدد المعلم األنشطة والوسائل المناسبة لتحقیق الھدف2.

أن یتمكن المعلم من قیاس وتقویم أداء الطالب بناًء على 3.
.األھداف التي وضعھا

  



األھداف التعلیمیة

أمثلة ألھداف تعلیمیة:

أن یكتسب الطالب مھارات القراءة

 ،أن یلم الطالب بالعملیات الحسابیة األربعة

أن یتعلم الطالب المفاعیل

أن یتعرف الطالب على الفعل الماضي من خالل درس قریتي.

أن تعلم الطالب حل المسائل ذات مجھولین.



Behavioral Objectivesاألھداف السلوكیة 

ما ھو الھدف السلوكي:

 یعرف میجرMager, 1984  أن الھدف السلوكي ھو
األداء النھائي القابل للمالحظة والقیاس والذي یتوقع من 

.المتعلم القیام بھ بعد المرور بالموقف التعلیمي.المتعلم القیام بھ بعد المرور بالموقف التعلیمي



تابع - Behavioral Objectivesاألھداف السلوكیة 

اذن یمكن أن نستشف من تعریف میجرMager, 1984 
:  أن األھداف السلوكیة تمتاز

مشتقة من األھداف التعلیمیة

بكونھا عبارات محددة جدا بكونھا عبارات محددة جدا

 حصة أو نشاط تعلیمي(تحتاج إلى زمن قصیر لتحقیقھا(

قابلة للمشاھدة والقیاس

تقع مسؤولیة صیاغة األھداف على المعلمین



تابع - Behavioral Objectivesاألھداف السلوكیة 

 عند صیاغة األھداف السلوكیة یمكن للمعلم:

 الرجوع إلى األھداف التعلیمیة ویعمل على تجزئتھا إلى وحدات سلوكیة
صغیرة، أو إلى أھداف سلوكیة یمكن تحقیقھا في فترة زمنیة معینة وھي 

.الحصة الدراسیة.الحصة الدراسیة

 في كثیر من األحیان ھناك دلیل أو مرشد للمعلم لكتاب أو مدرسي
معین، ھذا المرشد یشمل على تحلیل الدروس، فیمكن من االستعانة بھ 

.أثناء صیاغة األھداف

 المحتوى نفسھ، فعند االطالع على المادة یعمل المعلم على تحلیل المواد
.   واألفكار والمفاھیم وھذا یساعده في صیاغة األھداف السلوكیة



تابع - Behavioral Objectivesاألھداف السلوكیة 

 یرى میجرMager, 1984  مكونات  3أن الھدف السلوكي یتضمن

وھو السلوك المتوقع –Terminal Behavior–السلوك النھائي . 1
من الطالب القیام بھ بعد مروره بالخبرة التعلیمیة، ھذا السلوك یدل على 

.الخبرة التي اكتسبھا ولھذا فھو قابل للمالحظة والقیاس

وھي الشروط التي یضعھا  Conditions–شروط األداء أو الظروف . 2 وھي الشروط التي یضعھا  Conditions–شروط األداء أو الظروف . 2
المعلم لتحدید ظرف أداء الطالب، مثال السماح أو عدم السماح باستعمال 

جدول الضرب، أو الخارطة، أو القاموس، او اآللة الحاسبة فكل ھذه 
.األمور تمثل الشرط الذي یجب أن یظھر من خالل أداء المتعلم

وھو المحك الذي یستخدمھ المعلم للحكم على –Criterion–المعیار . 3
أن یجمع الطالب عددا من : مثال. مدى تحقق الھدف التعلیمي لدى الطالب

.  دقائق 5األرقام من دون استخدام اآللة الحاسبة وخالل 



تابع - Behavioral Objectivesاألھداف السلوكیة 

شروط صیاغة األھداف السلوكیة:

أن تصف العبارة السلوك المتوقع عند المتعلم بعد المرور بالموقف 1.
.أن یذكر الطالب خطوات البحث: مثال–التعلیمي 

أن : مثال–أن تصف العبارة سلوكا تسھل مالحظتھ ویمكن تقویمھ 2. أن : مثال–أن تصف العبارة سلوكا تسھل مالحظتھ ویمكن تقویمھ 2.
.یعطي الطالب مثاال على الفعل الماضي

:أن تبدأ العبارة بفعل یرعي االمور التالیة3.

.أن یكون مضارعا اجرائیا على اعتبار أن المتعلم سیقوم بھ. 3.1

أن یشیر إلى نتیجة التعلم ولیس إلى عملیة التعلم. 3.2

.  أن یشیر إلى سلوك یقوم بھ المتعلم ولیس المعلم. 3.3



تابع - Behavioral Objectivesاألھداف السلوكیة 

 تابع -شروط صیاغة األھداف السلوكیة:

أن ال تشتمل العبارة على أكثر فعل واحد. 4

أن ال تشتمل العبارة على أكثر من ناتج تعلیمي واحد. 5

عدم استعمال األھداف الغامضة . 6

أن یحدد الھدف المستوى الذي على الطالب بلوغھ. 7

أن ال تكون العبارة طویلة. 8

أن تكون األنشطة الصفیة مالئمة لألھداف. 9



تابع - Behavioral Objectivesاألھداف السلوكیة 

أمثلة على أھداف سلوكیة:

أن یذكر الطالب قاعدة الفعل الماضي

.أن یقرأ الطالب سورة العلق بصوت واضح ووفق شروط التجوید

أن یحل الطالب مسائل الجمع في منزلتین من دون استعمال اآللة أن یحل الطالب مسائل الجمع في منزلتین من دون استعمال اآللة 
.الحاسبة

أن یكتب الطالب موضوعا انشائیا عن الخریف بحث ال یزید عن 
.كلمة 500

أن یبدي الطالب رأیھ في موضوع زمیلھ وفق معاییر الكتابة التي 
تعلمھا في الصف 



أنواع األھداف السلوكیة

تصنیفاً  )(.Bloom, Krathwhol, Simpson, etcقدم بلوم وزمالؤه 
:لألھداف التعلیمیة السلوكیة في مجاالت ثالثة ھي كما یلي

  اإلدراكیة/ المجال المعرفیة Cognitive Domain

 المھارات(المجال النفسي حركي(  المھارات(المجال النفسي حركي( Psychomotor Domain

 العاطفي(المجال الوجداني( Affective Domain

  



Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 م تصنیفاً لألھداف في المجال  1956طور بلوم وزمالؤه عام
التعلم (المعرفي ، والتصنیف عبارة عن ترتیب لمستویات السلوك 

في تسلسل تصاعدي من المستوى األدنى إلى المستوى ) أو األداء
.  األعلى .  األعلى 

تھتم األھداف المعرفیة في تزوید المتعلم بالخبرات والمعلومات 
باالضافة إلى تطویر قدراتھم العقلیة المتعددة كقدرات التذكر، 

الفھم، التحلیل، االستنتاج، المقارنة، ادراك العالقات بین األشیاء 
...وإصدار األحكام وغیرھا 

یعد ھذا المجال من أكثر المجاالت التي یركز علیھ المعلمون كونھ 
.  یرتبط بطبیعة المعرفة المتعلقة بالمواد التي یدرسونھا



تابع -Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 یحتوي المجال المعرفي على ستة مستویات تبدأ بالقدرات
:العقلیة البسیطة وتنتھي بالمستویات األكثر تعقیداً وھي

 ידע –المعرفةKnowledge –

 הבנה –الفھم واالستیعاب–Comprehension  הבנה –الفھم واالستیعاب–Comprehension

 יישום –التطبیق–Application

 ניתוח –التحلیل–Analysis

 סינתזה –التركیب–Synthesis

 הערכה –التقویم- Evaluation



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

یمثل ھذا المستوى أدنى مستویات المجال المعرفي عند  -–المعرفة
وھي القدرة على تذكر واسترجاع وتكرار المعلومات  . بلوم

دون تغییر یذكر، ویتضمن ھذا المستوى الجوانب المعرفیة 
معرفة الحقائق المحددة مثل معرفة أحداث محددة، : التالیة 

معرفة المصطلحات  -تواریخ معینة، أشخاص، خصائص  معرفة المصطلحات  -تواریخ معینة، أشخاص، خصائص 
 -. الفنیة مثل معرفة مدلوالت الرموز اللفظیة وغیر اللفظیة

معرفة االصطالحات مثل معرفة االصطالحات المتعارف 
معرفة االتجاھات  -علیھا للتعامل مع الظواھر أو المعارف 

 -معرفة المعاییر  -معرفة التصنیفات والفئات  -والتسلسالت 
معرفة العمومیات  - معرفة المنھجیة أو طرائق البحث 

والمجردات مثل معرفة المبادئ والتعمیمات ومعرفة النظریات 
.  والتراكیب المجردة 



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 المعرفة

 السلوك المتوقع من الطالب في ھذا المستوى ھو االستدعاء أو
.  التعرف

 العامل االساسي بھ ھو عامل التذكر  بینما المستویات األخرى
تھتم بالتذكر بشكل جزئي وتعطي اھتماما للعملیات األكثر 

.  تعقیدا



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

  أمثلة -المعرفة
أن یذكر الطالب نص قاعدة أرخمیدس

أن یعدد الطالب فرائض الوضوء

أن یسمي الطالب عواصم الدول العربیة في قارة أفریقیا أن یسمي الطالب عواصم الدول العربیة في قارة أفریقیا

أن یعدد الطالب مصادر الطاقة

أن یحدد الطالب الدول المجاورة لتركیا

 50- 1أن یعد الطالب من

أن یتلو الطالب سورة االخالص غیبا



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

االستیعاب والفھم   

وھو القدرة على تفسیر أو إعادة صیاغة المعلومات التي  
. حصلھا الطالب في مستوى المعرفة بلغتھ الخاصة . حصلھا الطالب في مستوى المعرفة بلغتھ الخاصة 
والفھم في ھذا المستوى یشمل الترجمة والتفسیر 

واالستنتاج 



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 أمثلة –االستیعاب والفھم
أن یترجم الطالب النص من العربیة إلى العبریة

أن یفسر الطالب قاعدة أرخمیدس

أن یفسر الطالب قانون فیثاغورس أن یفسر الطالب قانون فیثاغورس

أن یشرح الطالب البیت الشعري بلغتھ الخاصة

 أن یلخص الطالب القصة بلغتھ الخاصة

أن یعطي الطالب معاني المفردات التالیة

أن یستنتج الطالب العالقة بین الكتلة والحجم

أن یستنتج الطالب العالقة بین التحصیل التعلیمي وتفكك األسرة



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 التطبیق
یشیر ھذا المستوى إلى قدرة المتعلم على االستفادة مما تعلمھ من 

ویتمثل ذلك في القدرة على . خالل استخدامھ في مواقف جدیدة
استخدام أو تطبیق المعلومات والنظریات والمبادئ والقوانین استخدام أو تطبیق المعلومات والنظریات والمبادئ والقوانین 

.التي تعلمھا في موقف جدید 

 فمثال تعلم الطالب قاعدة الفعل المضارع

ھنا یقوم الطالب بتطبیق القاعدة بحیث یجد األفعال المضارعة في 
الجملة التي أمامھ  



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 أمثلة–التطبیق  

أن یحسب الطالب مساحة قطعة أرض مستطیلة الشكل
أن یعرب الطالب ما تحتھ خط
 أن یبرھن الطالب أن العمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر  أن یبرھن الطالب أن العمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر

فیھا ینصف ذلك الوتر
أن یستخرج الطالب معاني المفردات بالرجوع الى قاموس المحیط
 81أن یجد الطالب الجذر التربیعي للعدد
 أن یعطي الطالب أمثلة على األمراض الوراثیة المنشرة في

مجتمعھ
أن یقطع الطالب األبیات الشعریة التالیة



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

التحلیل  

وھي القدرة على تجزئة أو تحلیل المعلومات أو المعرفة المعقدة 
إلى اجزائھا وعناصرھا األولیة التي تتكون منھا والتعرف 

وتتضمن القدرة على ) . فھم العالقة(على العالقة بین األجزاء  وتتضمن القدرة على ) . فھم العالقة(على العالقة بین األجزاء 
:  التحلیل ثالثة مستویات 

تحلیل العناصر

 تحلیل العالقات

  تحلیل المبادئ التنظیمیة



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 أمثلة–التحلیل  

أن یحل الطالب نصا شعریا مبینا األفكار الرئیسیة فیھ

أن یصنف الطالب العناصر إلى فلزات وال فلزات

أن یحلل الطالب المعادلة الریاضیة إلى عناصرھا األولیة أن یحلل الطالب المعادلة الریاضیة إلى عناصرھا األولیة

أن یصنف الطالب النباتات التالیة حسب عائالتھا

أن یقارن الطالب بین سكان الشمال والمركز من حیث مستوى الدخل

أن یبین الطالب الصورة البالغیة في القصیدة التي أمامھ

أن یتتبع الطالب تطور الریاضیات في العصور االسالمیة



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 التركیب
وھو القدرة على جمع عناصر أو أجزاء لتكوین كل متكامل أو نمط أو 

وتتضمن القدرة على التركیب ثالثة . تركیب غیر موجود أصالً 
مستویات مستویات 

 إنتاج وسیلة اتصال فریدة

إنتاج خطة أو مجموعة مقترحة من العملیات

  اشتقاق مجموعة من العالقات المجردة

ھنا عكس التحلیل حیث یعمل على جمع األجزاء في قالب ومضمون جدید، 
ھنا یظھر المستوى االبداعي للطالب



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 أمثلة – التركیب
أن یضع الطالب تصورا لحل مشكلة التلوث في بیئتھ
أن یكتب الطالب موضوعا انشائیا حول موضوع حوادث الطرق
أن یخطط الطالب مسارا لرحلة الى شمال البالد

أن یصمم الطالب وسیلة تعلیمیة أن یصمم الطالب وسیلة تعلیمیة
أن یقترح الطالب حال لمشكلة االعتداء على أثاث المدرسة
أن یصمم الطالب خطة لتقلیل حوادث الطرق
أن یكتب الطالب تقریرا عن تجربتھ في المختبر
أن یؤلف الطالب قصة حول الطیور المھاجرة
أن یعید الطالب تصنیف العناصر الكیمیائیة حسب أوزانھا



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

التقویم
وھو یعني القدرة على إصدار أحكام حول قیمة األفكار أو األعمال 
وفق معاییر أو محكات محددة، بمعنى قدرة المتعلم على تثمین 

األشیاء وتقدیر قیمتھا الحقیقیة ، ویتضمن كذلك االختیار من األشیاء وتقدیر قیمتھا الحقیقیة ، ویتضمن كذلك االختیار من 
.  بین عدة بدائل مع بیان نقاط القوة والضعف لكل منھا

ویتضمن التقویم مستویین ھما 

 الحكم في ضوء معیار ذاتي

 الحكم في ضوء معاییر خارجیة

.بمعنى أنھا  تعطى ھذه المعایر للمتعلم أو ھو یضعھا بنفسھ



تابع-Cognitive Domainاإلدراكیة / األھداف المعرفیة 

 أمثلة – التقویم
 أن یعبر الطالب عن رأیھ في دور الدیموقراطیة في المجتمع
أن ینقد الطالب مسرحیة ما
أن یبدي الطالب رأیھ في قضیة التمییز العنصري
أن یحكم الطالب على أھمیة الزكاة في مساعدة المحتاجین أن یحكم الطالب على أھمیة الزكاة في مساعدة المحتاجین
أن یصور الطالب حكما على أھمیة األسرة في حیاة الطفل
أن یبرر الطالب أھمیة مشاركة المرأة في اإلدارة
أن یثمن الطالب دور المعلم في تطور المعرفة
أن یقدر الطالب دور األم في تربیة أطفالھا.
أن ینقد الطالب بموضوعیة الفساد في مجتمعھ
أن یبرھن الطالب صحة نظریة الجاذبیة األرضیة



Psychomotor Domain–األھداف النفس حركیة 

 تسعى األھداف النفس حركیة إلى تنمیة المھارات الحركیة
عند الفرد مثل الكتابة، القراءة، السباحة، العزف، استخدام 

بحیث جمیعھا یتطلب أداؤھا درجة من التنسیق ... اآلالت 
بین أعضاء الحواس المختلفة، إضافة لذلك فھي تتطلب بین أعضاء الحواس المختلفة، إضافة لذلك فھي تتطلب 

تعمل األھداف . لدرجة من المھارة والدقة والسرعة في األداء
في ھذا المجال على تنمیة المھارات الحركیة وتطویرھا 

.  وتھذیبھا



Psychomotor Domain–األھداف النفس حركیة 

ھناك العدید من التصنیفات منھا

 تصنیف كبلر وباركر ومایلز)Kibler, Barker & 
Miles, 1970(

 تصنیف سمبسون)Simpson, 1966(  تصنیف سمبسون)Simpson, 1966(

ال یھمنا في ھذا المساق المستویات التي تحدث عنھا كل من 
التصنیفین، إنما یھم فقط التعرف تمییز الھدف النفس حركي 

وتمییزه عن الھدف ) مصنف بلوم(عن الھدف المعرفي 
.الوجداني



Psychomotor Domain–األھداف النفس حركیة 

أمثلة على أھداف نفس حركیة:
 م دون توقف100أن یركض الطالب مسافة
أن یقفز الطالب إلى األمام باستخدام جھاز الحصان
أن یكتب الطالب عنوان الدرس بالخط الكوفي
 سم باستخدام المنقلة والبیكار7أن یرسم الطالب دائرة قطرھا.  سم باستخدام المنقلة والبیكار7أن یرسم الطالب دائرة قطرھا.
أن یؤدي الطالب تجربة تبین عوامل عملیة االحتراق
 أن یستخدم الطالب تعابیر الوجھ إلظھار فرحھ النتصار فریق بلده في

.كرة القدم
 أن یؤدي الطالب قصیدة شعریة إلبراھیم أبو ناجي
أن یقرأ الطالب أمام زمالءه قصة قصیرة عن حوادث الطرق



Affective Domain–األھداف الوجدانیة 

 یھتم المجال الوجداني بتطویر المشاعر لدى الطالب وتطویر
ولذلك فإنھ یركز على . اتجاھاتھم وقیمھم وانفعاالتھم

األحاسیس والمشاعر والتغییرات الداخلیة التي یمكن أن تطرأ 
على سلوك المتعلم وتؤدي إلى تبنیھ موقفاً أو مبدأً أو قیمًة أو على سلوك المتعلم وتؤدي إلى تبنیھ موقفاً أو مبدأً أو قیمًة أو 

اتجاھاَ 



Affective Domain–األھداف الوجدانیة 

 لھ ) انسان(أھمیة ھذا المجال ینتج عن كون الطالب ھو كائن
مشاعره وقیمھ واتجاھاتھ وانھ لیس مجرد كائن معرفي یتھم 

بل انھ من المفروض أن یستعمل المعرفة ...بالمعرفة فقط 
...  التي یحصل علیھا في سبیل تبنیھ موقفاً أو اتجاھاً معیناً ...  التي یحصل علیھا في سبیل تبنیھ موقفاً أو اتجاھاً معیناً 

وبھذا فعلى ھذا النوع من األھداف أن یحظى منا كمعلمین في 
...اھتمام إال اننا لم نفعل كذلك 

 عدم اھتمامنا بھذا النوع من األھداف ینتج عن  :



Affective Domain–األھداف الوجدانیة 

 عدم اھتمامنا بھذا النوع من األھداف ینتج عن:  

 إن ھذه األھداف صعبة التأكد من مدى تحقیقھا كونھا تتعامل مع
.المشاعر واألحاسیس وبالتالي فذلك یزید األمر صعوبة في قیاسھا

 توصف األھداف الوجدانیة بكونھا عامة إلى حد ما ویصعب تجزئتھا  توصف األھداف الوجدانیة بكونھا عامة إلى حد ما ویصعب تجزئتھا
.وإخضاعھا للقیاس

 الفكر السائد لدى الكثیر من المعلمین أن األھداف الكفیلة بتعدیل السلوك
.واالتجاھات ھي تلك المعرفیة ولیست الوجدانیة

 صعوبة إحداث تغییر سلوكي وجداني



Affective Domain–األھداف الوجدانیة 

تصنیف األھداف الوجدانیة
 ھناك مصنف مشھور یعرف بمصنف كراثول

)Krathwhole ( اھتم بتطویر أحاسیس وانفعاالت
اال انھ كما في المجال . الطالب وقیمھم واتجاھاتھم اال انھ كما في المجال . الطالب وقیمھم واتجاھاتھم

النفس حركي فإننا في ھذا المجال سوف ال نتعرض 
للمستویات المختلفة التي تحدث عنھا كراثول وما یكفینا 

ھو قدرتنا على التمییز بین األھداف الوجدانیة 
.واألھداف النفس حركیة او المعرفیة



Affective Domain–األھداف الوجدانیة 

أمثلة من األھداف الوجدانیة
 السرطانلجمع التبرعات لمرض  حملةفي  بالمشاركةأن یبدي الطالب اھتماما.

أن یھتم الطالب بنتائج زلزال تسونامي
أن یظھر الطالب اھتماما بقضایا البیئة
أن یتطوع الطالب للمشاركة في حملة جمع التبرعات لمرض السرطان أن یتطوع الطالب للمشاركة في حملة جمع التبرعات لمرض السرطان
أن یستمتع الطالب بتالوة القرآن الكریم
 أن یقدر الطالب أھمیة حملة جمع التبرعات لمرض السرطان
 أن یرفض الطالب استخدام المبیدات الضارة بالبیئة أن یحدد الطالب

موقفھ من القیم الثقافیة الدخیلة على مجتمعھ
أن یحدد الطالب موقفھ من القیم الثقافیة الدخیلة على مجتمعھ



Affective Domain–األھداف الوجدانیة 

أمثلة من األھداف الوجدانیة

أن یوازن الطالب بین رغباتھ وإمكاناتھ

أن ینظم الطالب ندوة حول مخاطر التدخین

أن یؤمن الطالب بدور المعلم التربوي أن یؤمن الطالب بدور المعلم التربوي

أن یلتزم الطالب بقول الحق ولو على نفسھ

أن یؤمن الطالب بدوره في حملة جمع التبرعات لمرض السرطان

أن یحرس الطالب على نظافة جسمھ ومالبسھ.

 أن یمتثل الطالب السلوكیات االیجابیة التي یؤیدھا اآلخرون



  التأیید والمعارضةبین  األھداف السلوكیة

 ھناك من یعتقد بضرورة وضع األھداف السلوكیة المناسبة
عند تخطیط درس ألثرھا البالغ تحسین ورفع كفاءة عملیة 

التدریس

 فھي مھمة كونھا تساعد على استرجاع الخبرات السابقة  فھي مھمة كونھا تساعد على استرجاع الخبرات السابقة

تساعد على بناء استراتیجیة للمعلم في تعلیم خبرات جدیدة

 أثبتت العدید من األبحاث أن عند إعالم الطالب باألھداف
في موضوعات مختلفة فإن ذلك یؤثر في رفع مسبقا السلوكیة 

مستوى التحصیل لما یبدیھ المتعلم من اھتمام في تذكر المادة 
...وفھمھا 



التأیید والمعارضةبین  األھداف السلوكیة

 ألنھا - لماذا األھداف ضروریة؟:
 تجعل عملیة التعلم والتعلیم أسھل فبواستطھا یعرف الطالب ما ھو متوقع

منھ 
 تساعد المعلم على تخطیط درس واختیار طریقة التدریس والوسائل

.التعلیمیة المناسبة واختیار وسائل التقویم المالئمة.التعلیمیة المناسبة واختیار وسائل التقویم المالئمة
 تساعد المعلم في تنفیذ التخطیط وتساعده على االنتقال من مرحلة إلى

. أخرى بشكل متسلسل ومنطقي
توزیع الحصة على األھداف.
تسھم في زیادة التحصیل الدراسي.
تثیر الدافعیة نحو التعلم
تقدم تغذیة مرتدة حول ما تعلموه



التأیید والمعارضةبین  األھداف السلوكیة

 ألنھا - لماذا ھي غیر ضروریة ویمكن االستغناء عنھا؟:
 أخذ المعلون التركیز على أھداف التافھة السھلة التي من السھل صیاغتھا وترك األھداف

الھامة لصعوبة صیاغتھا
بینما ھي . أصبحت األھداف غایة عند بعض المعلمین وعند بعض المدراء والمفتشین

.فقط وسیلة لتساعد على التخطیط
 النواتج غیر السلوكیة والتي ال یتعذر تحدیدھا یتم اھمالھا كما ھو الحال مع االھداف  النواتج غیر السلوكیة والتي ال یتعذر تحدیدھا یتم اھمالھا كما ھو الحال مع االھداف

.الوجدانیة
ھناك أحیانا صعوبة في صیاغة أھداف سلوكیة في مواضیع معینة
 حیث أن الكل أكبر من مجموع األجزاء (تجزئة المادة إلى عناصرھا یفقدھا معناھا–

)وفق مدرسة الجشطلت
 األھداف السلوكیة آلیة ولیست انسانیة وھي ال تمثل اال مظھرا ثانویا من أھداف التدریس

)المذھب االنساني... (الحقیقیة 
 األھداف السلوكیة تناسب القدرات العقلیة المتدنیة أكثر من القدرات العقلیة العلیا




