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  تمهيدأوال :       

 
                   

سرتقرارا   يعتبر الفكر التربوي من المعارف المتغيرة التي ال تعررف ثباترا و ال ا           

انية لإلنسان   لى ارتباط عملية التعلم بالجوانب العقلية   و الوجدو يعود السبب في ذلك إ

و هي جوانب يكتنفها الكثير من الغموض بسبب طبيعة تكوينها  لذلك إهتمت الدراسات و 

البحوث المختلفة بالحاالت السيكولوجية لإلنسان و النظريات التعلم منذ عصرر النهةرة   

من خالل ذلك أن العناية بمسائل التربيرة و نظريرات الرتعلم و إرتباطهرا  وال يمكن أن نحكم

العصر الحديث فقط  بل المعلوم لدى الباحثين فري هرذا المجرال أن  اهتماماتاإلنسان من ب

ذلك اإلهتمام ظهر منذ عصرور سرابقة فسرقراط كران أول مرن بحرث فري نظريرة المعرفرة و 

وتوالرت البحروث فري اطرراد مسرتمر عبررر  آخررينطررق إكتسرابها وتبعري فري ذالرك براحثين 

يعني ذلك أنها  مستويات العليا في وقتنا الحالي وال سيرورة تاريخية متصلة   وصلت إلى

ستقف عند هرذا الحرد   فمرا دام هنراك فكرر  يبحرث و  يتروخى المزيرد مرن االستكشرافات و 

االبتكارات   في شتى العلوم والفنون و التكنولوجيرا إلشرباح حاجرات اإلنسران المتزايردة   

في فهرم الحقرائق و المعرارف كلمرا فإن البحث التربوي سيبقى مستمرا وكلما تعمق الفكر 

 أبتكر تقنيات و طرق جديدة يستخدمها في التنظيم والتسيير وبيداغوجية التعليم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 تطور طرائق التدريسثانيا :   



 

                         
إن البحوث المستمرة في شؤون التربية والتعليم نتجت عنها تطورات هائلة في            

تحقيرق مكن الفعرل الترـعليمي مرن يرتريات التعلم وتقننياتي وفي التصرورات المختلفرة لرم نظ

لذلك مر التعليم عبر األزمنة التاريخية    بمراحل النظام التربوي  نواتج و أهداف وغايات

 تطورت فيها أهدافي على الشكل التالي:

 

 التخزين و االسترجاح - 1
 

يعنري  أي ال االستظهار رفي من أجل التكديس والهدف من التعليم هو التراكم المع
مهررارات  اكتسرراببتجميررا المعررارف وتخزينهررا فرري الررذاكرة والهرردف مررن ذلررك هررو  ذلرك إال

في أوقات التي تستدعي ذلرك أي إعرادة تفريرل للترراكم المعرفري الرذي مرر فري  االسترجاح
 االسررتظهاريررة الخبرررات السررابقة والمررتعلم المرراهر هررو الررذي يظهررر قرردرات فائقررة فرري عمل

والمنراظرات. لرذلك كران التعلريم يعتمرد علرى  واالختباراتالشفوي أو الكتابي في الفروض 
 التلقين كأسلوب فني في التدريس مما جعل التلميذ ةمن هرذا المنظرور خرارل الحيرز و ال

 .فقط االستظهارو التخزين و الترديد و  االلتقاطو  االستماحيقتصر دوره إال على 
 

 خبرات التعلم  اكتساب -2
 

بهرا  لالنتفاحخبرات الستغاللها في تكديس المعارف  امتالكالهدف من التعليم هو 
يكرون مجرديا إذا  في الحياة العامة لإلنسان ولم يكن التكديس هنا مسرتهدفا لذاتري بحيرث ال

 لم تنعكس آثاره على حياة المتعلمين.
صرررل بحيررراة اإلنسررران هنرررا ليسرررت إال وسررريلة لتحقيرررق غايرررات كبررررى تت فالمعرفرررة 

ونشاطاتي المختلفة و التلميذ ةمن هذا المنظور يظهر دوره بارزا في عمليرة الرتعلم عبرر 
 مساره الدراسي  فهو الذي يالحظ ويستنتج الحقائق بنفسي.

 

 والمواقف تالمهارا تنمية القدرات و -3
 

دة أي الدقة في العمل و إتقاني بصورة جيو االستثمارحسن  الهدف من التعليم هو
و إنما يهتم بشكل أكبر  الخبرات فقط اكتسابيهتم بالتكديس و  أن التعليم بهذا المنظور ال

كفاءات عليرا  واكتسابرات الجسدية هاوالم الوجدانية واالتجاهاتات الذهنية بتنمية القدر
 .ثابتة ربمعاييفي األداء و اإلنجاز و التنفيذ بدقة متناهية وفي أوقات محددة و 

 
 
 

 

 
 

 منظومة األهداف: ثالثا              

 
الكفراءات  واكتسرابإن الطريقة التري تهرتم بتنميرة القردرات والمهرارات والمواقرف 

ذلرك بالمعرايير هري عرين مرا تتبنراه وتتناولري  فري التنفيرذ و قيراسالعالية في األداء والدقة 



إليهررا  توصررلجررات التربويررة الترري ابيداغوجيررة الترردريس باألهررداف الترري تعررد مررن أهررم اإلنت
 الباحثون.
ق التعليمي العام وهي عبارة عرن منظومرة شراملة يتعتبر األهداف جزءا من النس 

 هي :  لمحاور ثالثة
 ـ مستويات األهداف. 1       
 ـ مجاالت األهداف . 2       
 . ـ أنماط األهداف  3       

 

 سيزار( مستويات األهداف: )حسب تصنيف بيرزيا -1      
 

أول األهداف من حيث المستوى  تتناول فلسفة المجتمرا وطموحاتري  :الغايات - أ
مقاصرد ينتظرر تحقيقهرا فري  عرن أفكرار و مبرادىء عامرة  تحرددهاوهي عبارة 

وتتسرم  والذي يحدد هذه المبادىء الدولرة بأجهزتهرا المختلفرة. اآلجال البعيدة 
التربويررة هررذه الغايررات بالمثاليررة والتجريررد أي أنهررا ال تتحقررق فرري الممارسررات 

فرري أخررر المطرراف فرري الحيرراة  علررى مسررتوى المنرراهج والتطبيررق و إنمررا تظهررر
 العامة للمواطنين وهي الصورة المثالية للمواطن المرغوب في تكويني مثل:

 . تكوين المواطن الصالح 

 . االعتزاز بالروح الوطنية والقومية 

  ارية لألمة .ةالوطنية والقيم الح الثوابتالمحافظة على 

 فظة على التراث الوطني.المحا 

  المحافظة على اللغة الوطنية وصيانتها من الةرياح و العمرل
 على تطويرها.

 

خر من األهداف أقل عمومرا وغموةرا مرن الغايرات وهري آ: مستوى يـالمرام - ب
تررررتبط مباشررررة بالنظرررام التربررروي مناهجررري وبرامجررري تترررولى وزارة التربيرررة 

عرل التربروي و مالمرح النرواتج صياغتها في شكل توجيهات تحدد مخططات الف
التعليمية وتظهر في أهداف البرامج واةرحة كتوجيهرات تحردد ملمرح المراحرل 

 التعليمية مثل:

 المعررررارف األوليررررة الةرررررورية لمواصررررلة نشرررراطاتي  اكتسرررراب
 التعليمية في المراحل التعليمية الموالية.  

  مرن  اكتسربهامرن الخبررات المختلفرة التري  االستفادةتمكيني من
 لتجارب لسابقة.ا

  علرى نفسري  االعتمرادالتحكم في أساليب التعلم التري تمكنري مرن
 في أي فعل تعليمي.                 

 

هررذا النرروح مررن األهررداف ينحصررر أكثررر ةررمن رؤيررا  آخررر: األهررداف العامررة - ت
        واةررررررررحة  خاليررررررررة مررررررررن العمرررررررروم وتظهررررررررر علررررررررى مسررررررررتوى اإلنجرررررررراز                                          

رات  تظهررر فرري اتحرردد قرردرات و مهرر منهررال  فتصررف جررزءا مررن برنررامج أو
عرادة مرا نجرد الوثرائق التربويرة مرن  سلوكات المتعلمرين فري أوقرات محرددة. و

 أدلة المعلمين و الكتب المدرسية مصدرة بهذه األهداف مثل:              

  وسائل التعليم والتواصل. اكتسابتمكين التلميذ من 



 تنميرررة  ي علرررى حرررب العمرررل اليررردوي وجعلررري سررربيال إلرررىتربيتررر
 المهارات الحركية بواسطة األلعاب.

 

: المعلم هو الرذي يقروم بصرياغتها عنردما يريرد تقرديم درس  األهداف الخاصة - ث
أو نشاط معين مستخلصا ذلرك مرن األهرداف العامرة  فهرذا النروح مرن األهرداف 

يقبل أي غموض أو عموم يتميز بنوح من الدقة و الوةوح في الصياغة و ال 
أكثرر(   يحردد  وتتميز  أيةا بإنجازها  في أوقات محددة )حصة أو حصتين أو

  فيها مقدار المعارف و المهارات التي يريرد أن يرتحكم فري أدائهرا التلميرذ مثرل: 
 :  المفعول بيالموةوح

 الهدف الخاص:  أن يكون التلميذ في نهاية الدرس قادرا على أن يعرف   
    منصوب وقا عليي فعل فاعل  "هذه الصياغة الدقيقة و  اسمالمفعول بي  " أن  
 . الدرس نهايةفيي في  التحكم التلميذعلى  ينبغيالذي  المعرفيالمحددة لمقدار الكم   
 

   (:األهداف اإلجرائية ) السلوكية  - ل
 

:  األجراة لغة مأخوذة من لفظ الفعل أي أجررأ يجررىء مفهوم األجرأة  -1
كقولنررا اتخرذت إجررراءات قانونيرة يعنرري  هرو يفيررد معنرى التنفيررذ و التردبير وإجرراء 

أمرا المعنرى   اإلجرائيرة أي السرلطة التنفيذيرة  تدابير قانونية و منري جراءت لسرلطة
التربوي فتعني التخطيط و التنظريم للعمليرة التعليميرة وبمعنرى أخرر يقصرد بهرا نقرل 

عامررة مررن مسررتوى النظررري إلررى  عررام أو نظريررة أو معررارف حالررة مفهرروم أو مبرردأ
تصف بدقة ما   داغوجيةيو يكون ذلك في شكل نية ب المستوى التطبيقي الملموس

 فعلي أثناء الفعل التعليمي . ىقادر علينبغي أن يكون التلميذ 
إن الهرردف مررن األجرررأة إذن هررو وصررف للسررلوكات األدائيررة الترري ينتظررر  

يات المختلفرة عرن طريرق مرا تكرون وقوعها لدى التلميذ نتيجة تفاعلري مرا الوةرع
ولكري ترتم هرذه األجررأة يستثمرها خالل سيرورة تعليميرة.  لديي من خبرات تربوية

 البد من توفر شرطين أساسين هما:

    يقصررد بهررا تلررك الصررفة الكامنررة فرري نفررس المررتعلم ) مكررون  القرردرة :
 نهرررا  أ أساسرري فررري الصرررياغة اإلجرائيرررة ( والترري ال يمكرررن مالحظتهرررا  إال

يمكن مالحظتها وقياسها و بعبارة أخرى القدرة  تترجم إلى أفعال سلوكية
و إنجررازات ومهررارات  تترررجم بفعررل سررلوكي ) إنجررازي( فرري شرركل أعمررال

 يقوم بها التلميذ أثناء سير الدرس.
 مثال: أن يكون التلميذ قادرا على رسم زهرة  أو يكتب الصوت " ب "

 

  بري التلميررذ أثنراء الفعرل التعليمرري  : هرو الفعررل الرذي يقرومالفعرل السرلوكي
السرراحة  الورشررة  أو لفظيررا أو حركيررا داخررل القسررم ) سررواء كرران عمليررا

"   يتميز بالوةوح و الدقة حيث ال يقبل التأويل مثل قولنرا(إلخ....الطبيعة
( التقيريمأن يكرون قابرل للمالحظرة و القيراس)و  "إلرخ...قرأ  يكتب  يرسرمي

ح ألن ذلرك يردل علرى زمرن وقروح الفعرل ويشترط أن يصاغ بفعل المةرار
نجرررز ( و يحقرررق شررررط المالحظرررة أي مالحظرررة التلميرررذ و هرررو يالحررردث)

برين القردرة و الفعرل السرلوكي هرو  الفررق. و (مالحظة سلوك التلميذعملي)
تتالشررى وال تررزول و هرري  و الرردوام أي أنهررا ال بالثبرراتأن القرردرة تتصررف 

. أمرا الفعرل السرلوكي فيررتبط تقبل النقل و التعميم على وةرعيات مختلفرة



بموقف معين إي وقت اإلنجاز و هرو إلرى جانرب ذلرك يتعلرق بمرادة معينرة 
قرد يتالشررى مفعولري بمجرررد أن تختلرف الوةررعيات و األحروال و هررو  لرذلك

غيرر قابرل للنقرل و التعمريم  القردرة لرذلكمثرل  ثابرتاألمر الذي يجعلي غير 
ن القردرة و الفعرل السرلوكي و مثل القدرة. و لما كان الرتالزم ةرروريا بري

 . األهدافجب أن يجما بينهما في أجرأة 
 

  ( هناك تعاريف مختلفة تحدد مفهوم  اإلجرائيمفهوم الهدف السلوكي : )
الهرردف السررلوكي أو اإلجرائرري قرردمها البرراحثون  المختصررون فرري تقنيررة 

 حسب تاريخ ظهورها. باختصاراألهداف يمكن عرةها 
عبارة عن صياغات صرريحة للتغيررات التري :  م1191بن يمين بلوم   -

 نود إثارتها لدى التلميذ خالل سيرورة تربوية .

 نالتي سيبرهة من السلوكات أو اإلنجازات وصف لمجموعر: ــماج  -

 القيام بها على قدرتي . التلميذ من خالل

سرلوك نمروذجي مرغروب فيري و معبرر م : 1191كاستون ميراالري  -
 قابلة للمالحظة و القياس .عني بألفاظ  سلوكية 

تخطيط للنوايا البيداغوجية و تحديد لنترائج سريرورة : بيرزيا سيزار -

 التعليم .

مقاصررد تصرراغ مررن خررالل ألفرراظ تشررير إلررى م: 1192دنيررال هرراملين  -
 قدرات و كفاءات التلميذ .

مرا ينبغري أن يعرفري التلميرذ أو يكرون قرادرا علرى فعلري أو ام : ــبورف -

 د نهاية تعليم معين .اعتقاده عن

أهداف مصاغة بعبرات واةحة ومحرددة  تعبرر : 1193محمد دريج  -
سرررلوك المرررراد تحقيقررري لررردى التلميرررذ و عرررن المهرررارات القابلرررة العرررن 

 للمالحظة و القياس  و التي سيمتلكها في نهاية التعلم .
يصرف عمليرة يسرتطيا إنجازهرا و التعبيرر عرن نتررائج م: 1199بلبرل  -

كرل ذلرك يمكرن حصررها فري  وءسرلوك مالحرظ. و علرى ةر هذا بواسطة
السرررياق الترررالي : " هررري سرررلوك نمررروذجي مرغررروب فيررري يحررردد نترررائج 

ة باإلشرارة إلرى القردرات و سيرورة  التعلريم  و يصرف النترائج المتواخرا
التلميذ التي يريد المعلم أن يغيرها نحو األفةل و األحسرن عرن  كفاءات

 "طريق المالحظة و القياس . 

: وةررعت تقنيررات مختلفررة قصررد  تقنيررات صررياغة األهررداف اإلجرائيررة -2
 تقنية روبرت ماجر.  ى صياغة األهداف اإلجرائية أهمهامساعدة المعلمين عل

 تقنية روبرت ماجر    : 
تتسررم بالبسرراطة و الوةررروح و اليسررر فررري التطبيررق لرررذلك  -

 كثيرا و رال تداولها في المراجا المختلفة. اعتمدت
 قها على ثالث أركان أساسية هي :    تعتمد في تطبي -

 اإلنجاز أو السلوك - أ
 الشروط - ب
 ر       يالمعاي - ت

 

: هو السلوك الذي يقوم بأدائي التلميذ أثنراء الفعرل  اإلنجاز ) السلوك ( - أ
التعليمي و يشترط فيي الدقة لما سيقوم بي من عمرل واةرح مثرل رسرم 



األساسري  جملرة ...الرخ و العنصرر اءةمستطيال  أو قص ورقة  أو  قرر
الذي يجب أن يحدد في هذه المرحلة هو "الفعل السلوكي" الذي ينبغي 

يقبرل  أن يتصف بالدقرة  فري التحديرد و الوةروح فري الصرياغة حيرث ال
تأويل و ال غموةا و ال يدل إال على معنى واحد يفهمري الجميرا بداللرة 
واحرردة ال لرربس فيهررا . و يجررب أن يحرردث الررتالزم بررين الفعررل السررلوكي 

ذي يحدده المعلم ما المحتروى المرجعري عنرد التصرريح باإلنجراز ألن ال
و الترردقيق فرري الصررياغة اإلجرائيررة كقولنررا ذلررك يسرراعد علررى الوةرروح 
هذه الصياغة تدل على  "+الفعل المةارح"يكون التلميذ قادرا على أن

 تالزم عنصرين أساسين هما :
القرردرة الترري هرري صررفة نفسررية يجررب مراعاتهررا عنررد الصررياغة 

 لفعل المةارح الذي هرو الفعرلبقصد تنميتها على الدوام و إرتباطها با
كررررال   السررررلوكي أي اإلنجرررراز الررررذي يقرررروم برررري التلميررررذ أثنرررراء الررررتعلم و

ين يررن ينبغرري أن يررالزم المحترروى المرجعري الررذي يقصررد برري تعيالعنصرر
ي اإلنجرراز و الررذي هررو برردوره يشرركل محترروى الموةرروح المقصررود فرر

 عنصرا آخر في الصياغة اإلجرائية مثل : 
 يكون التلميذ قادرا على أن يرسم " فعل سرلوكي" زهررة -

 "" المحتوى المرجعي
" فعرل سرلوكي " حقرول يحدديكون التلميذ قادرا على أن  -

 النفط الجزائرية على الخريطة " المحتوى المرجعي "
   

خي الدقرررة فررري تحديررد الفعرررل السرررلوكي و المحتررروى : إن تررروروطـررـالش - ب
المرجعي ال يفي بالغرض المطلوب مرا لرم ترراح فيري ظرروف المرتعلم و 
أحوالي النفسية و أدوات التي تساعد على تنفيذ أعمالي و نشاطي لرذلك 

 وةعت شروط لتنفيذ عمل التلميذ هي :
a.  : هرررري مجموعررررة الوسررررائل و الشررررروط الماديررررة

لتلميررررذ أن يسررررتعملها أو ال األدوات الترررري يمكررررن ل
يجوز استعمالها  بسبب عدم مالءمتهرا مثرل الكترب 

  .  الخرائط   التجارب ....الخ

b.  : تحديد الوةعية التي يرتم فيهرا الشروط النفسية

اإلنجاز  هل ينجز عملي فرديا ؟ أم في جماعرة مرن 
زمالئري ؟ أيرن ينجرزه ؟  هررل يكرون فري القسررم ؟ أم 

هيا ؟ كتابيرررا ؟ عرررن السررراحة ؟ كيرررف ينجرررزه ؟ شرررف
 طريق تجارب ؟.

التي يستخدمها المعلم  اكاة: هي عبارة عن المؤشرات و المحرــالمعايي - ت
في أي عمل كران  ى اإلنجاز  الذي يقوم بي التلميذكمعيار لقياس مستو

و درجة إتقاني لي و قدرة التحكم فيي سواء تعلق ذلك بالمجال المعرفي 
لرى عركن فري تقنيرة مراجر إنمرا يردل أو المهاري أو الوجرداني  فهرذا الر

ار الجانب التقييمي الذي ينبغي أن يساير عملية الرتعلم ويالزمهرا باعتبر
 نحكم من خاللي على نواتج التعليم . أن التقييم هو المؤشر الذي

: لما كانت المعايير عبارة عن مؤشررات تردلنا علرى مسرتوى كفراءة  مبادئ المعايير -1
 من المبادئ هي : ن ترتكز على جملة ازية فال بد أالتلميذ اإلنج



الزمن : أحد المعايير التري نسرتعملها فري الحكرم علرى كفراءة التلميرذ  -
في اإلنجاز أي مستوى النجاح الرذي حققري فري تنفيرذه الفعرل السرلوكي أو 
فـشلي فال يجوز تربويا عدم تحديد الوقت  الرذي ينجرز  فيري التلميرذ عملري 

ذ المعرفية و المهارية و يدربي في الوقت فتحديد الوقت يقيس قدرة التلمي
بي في أعمالي و نشراطاتي  االلتزامالزمن و  احترامنفسي على اإلنةباط و 

 مثل :
 " في مدة نصف دقيقة 11×22جري التلميذ عملية حسابية "ي -

ـقرة فرر مرنيحردد التلميرذ ثرـالث أفعرال ماةرية  -
 دقيقتين  في 

يررة فرري يرسررم التلميررذ خريطررة الجزائررر الطبيع -
فالزمن المحدد في هرذه األهرداف   خمس دقائق

اإلجرائيررة هررو المعيررـار  الررذي نقرريس برري قرردرة 
 اإلنجرراز و أي تجراوز لهرذا الوقررت التلميرذ علرى

المحرررردد يعررررـتبر فررررـشال ينبغرررري علررررى المعلررررم 
تـشخيص أسبابي لمعالجتري إمرا بإعرادة الردرس 
إذا كانررت األغلبيررة فاشررلة و إمررا فرري حصرررص 

 تعثر القليل من التالميذ.         إذا االستدراك

يطلررب  لدقررة : عمليررة تلررزم التلميررذ محاكرراة و تقليررد مرراا -
زم المررتعلم مررن غيررر مخالفررة لررذلك و كلمررا الترر إنجررازه

ان أداءه جيدا و العكرس صرحيح بقانون المحاكاة كلما ك
 تبعا لما قام بي المعلم .  رسم التلميذ زهرة مثـل : يـ

( مررثال فرري نسررخياليلتررزم بنوعيررة الخررط ) -
 .حصة الكتابة

يطرروي الورقررة الترري سيشرركل منهررا مربعررا  -
 بنفس الكيفية التي بينها المعلم 

 ينشد مقطعا الذي حدده المعلم . - 
يتبا المنهجية التي بينها  المعلرم فري حرل  - 

 المسألة .
فرررااللتزام بهرررذه المحاكررراة يعتبرررر معيرررارا نقررريس بررري 

نا هو من القدرة ه كفاءة التلميذ اإلنجازية و القصد
فري اإلنجراز  ألن عردم   قدرة التلميرذ علرى المحاكراة

الترررزام بهرررذه المحاكررراة يفسرررد لديررري عمليرررة الرررتعلم 
 بالطريقة المرةية التي نريدها مني .

:  هري نسربة النجراح فري أعمرال التالميرذ و تعرد  النسبة -
مقيرراس يجرررب األخرررذ بررري فررال  يمكرررن أن نقررريس كفررراءة 

دد النسبة المئويرة التري يجرب أن التلميذ من غير أن نح
 يـبلغها   مثال:

يحررردد أسرررلوبين فـنـيرررـين علرررى األقرررل فررري حصرررة  *
 تحليل نص.

المتوسررررطة إمالئيررررين للهمررررزة  نيرتكررررب خطررررأي *
 كأقصى حد في اإلمالء االختباري.

  .إن  من النص من دون أخطاء اسميستخرل   *



 ألة حسابية ذات مطلبين دون أخطاء.يحل مس  *
ه يكون قد حقق ذا التزم التلميذ بهذه النسب في إنجازفإ    

هذه النسبة التي حرددها المعلرم لألفعرال الهدف من تعليمي و
 السلوكية  تعتبر معيارا يقيس بي نجاح التلميذ أو فشلي .

يقصد بها مستوى اإلنجاز الذي حقـقي التلميذ : النوعية -
 ياقترابرنجرازه مرن حيرث و معنى ذلك أننا نحدد نوعية إ

: يحردد المعلرم عني مثرـل االبتعادالمنشود أو  من الهدف
للتلميررذ تمرررين فرري التربيررة البدنيررة ينجررزه و يحرردد لرري 

 :عايــير اإلتقان في الشكل التاليم
* أن يلتزم التلميذ بتنفيذ حركا ت يعينها المعلرم  بدقرة 

 لتسخين العةالت.
* أن يؤدي الحركات الجسمية التي تنظم التمرين 

 يق حسب الكيفية التي بينها المعلم .بشكل دق
* أن ينجررز حركررات ختاميررة يحررددها المعلررم بوةرروح 

 لتدريب الجسم على تبريد العةالت . 

فإذا التزم التلميذ بهذه الشروط التي حددت لي بدقرة 
و وةوح يكرون ذلرك مقياسرا لنجاحري و إتقانري لهرذا العمرل 

ياسرا أما إذا وقا فشل فري بعرض اإلنجرازات فيكرون ذلرك مق
 لإلخفاق في تحقيق الهدف المتوخى . 

: يقصد بي قدرة المتعلم على حسن التصرف فري  مــالك -
المهرارات بالزيرادة و النقصران أي حسرب  المكتسبات و

مقررـتةيات األحرروال . فهنرراك مواقررف تسررتدعي مطالبررة 
التلميذ بالتوسرا مثلمرا نردعوه إلرى كتابرة فقررة إنشرائية 

حينمررا نرردعوه إلررى  فرري عشرررة اسررطر مررثال أو العكررس
تلخرريص قصررة فرري المطالعررة حسررب الطلررب . ومررن هنررا 
يتةح لنا بأن تحديد الكم فري اإلنجراز هرو معيرار نقريس 
بي كفاءة التلميذ اإلنجازية أي قدرتي على أداء السرلوك 
بكفرراءة عاليررة بالزيررادة و النقصرران فكلمررا أنجررز التلميررذ 

ما كران لم كلعالفعل السلوكي بمقدار الكم الذي حدده الم
متحكما في حسن استثمار معارفي  و مهارتي و العكس 

 يعـتبر فـشال . 

ةررورة  استعمالهاو  المعايير اختيار: إن  شروط المعايير  -2
تفرةررها طبيعررة مسررتوى التلميررذ و مكتسررباتي السررابقة و كررذا 
الطرائررررق التربويررررة المعررررـتمدة و الوسررررائل المسررررتخدمة ألن 

ى التالميرررذ قررد تبتعررد عرررن األحكررام الترري يصررردرها المعلررم علرر
مررررا مكتسررررباتهم و  تررررتالءممعررررايير ال  اسررررتخدمالحقيقررررة إذا 

قدراتهم. لهذا ينبغي على المعلم أن يحدد معايير قياس كفراءة 
اإلنجاز بما يـتماشى و مسرتويات التالميرذ الحقيقرة و قردراتهم 
الفعلية فإذا اعتبرنا  مثال  السرعة في اإلنجاز كمعيار للقياس 

أن نراعي حقيقة المستوى الفعلري للتالميرذ و كثافرة    فينبغي
اإلنجاز و الوقت المخصرص لرذلك. فمثـرـال ال نكلرف قسرما فري 



السنة الخامسة يعاني تدني في المستوى بسبب تأخر دراسري 
دقرائق فحكرم  أن ينجز حل مسألة ذات ثـالث مطالب في عشرر

ال  ن المردة المحرددة لإلنجرازالمعلم حينئذ يكون غير صحيح أل
و ما كثافرة اإلنجراز أيةرا  ناسب ما مستوى دراسي متأخرتت

مثال: في الرياةرة ال يمكرن أن يطالرب التالميرذ السرنة الثالثرة 
ار المسررافة هنررا غيررر مالئررم م( فمعيرر1علررى علررو) ابررأن يقفررزو

التالميررذ مررن حيررث العمررر وإذا حكمررن علررى فشررلهم  لمسررتوى
 لسبب عدم تحقيق الهدف فإن حكمي يكون خاطئا.
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يرررررررتبط : إلدراكررررررياالمجرررررال المعرفيلالعقليل - أ

  كالمعرفرة  و مرا يرررتبط بالجانرب العقلري للمرتعلم
 و تحليل و تركيب و تقييم.بها من فهم و تطبيق 

يرررتبط  المجررال الوجرردانيلالعاطفيلاالنفعالي:  - ب
يم و قرر بمررا يتكررون فرري الررنفس اإلنسررانية مررن

 ميرررول و مواقرررف و اهتمامرررات و اتجاهرررات و

 عواطف.
 

يرررررتبط بالمهررررارات المجررررال الحسرررري حركرررري : - ت

المختلفرررة التررري تظهرررر فررري سرررلوكات عةررروية 
باحة( وال السررر)كررراألطراف( أو جسرررمية عامرررة )

ينبغرري أن يخفرررى علينررا أن كرررل مجررال مرررن هرررذه 
المجرراالت تصررنف مقوالترري األساسررية فرري شرركل 

ولررة أساسررية مقرروالت ت كررل مقحررأفقرري تنرردرل ت
ثانويررة ترتررب فرري شرركل عمررودي تربطهررا عالقررة 
منطقية في التدرل  من السهل إلى الصعب كيفية 
انتقررال المررتعلم فرري مسرراره التعليمرري حسرربما هررو 

 مبين في الرسم  .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 جدول المجال المعرفي

 1129وم ــن بلـــاميـــف بنيـــــتصني

 التقييم التركيب  التحليل  التطبيق الفهم المعارف

مصطلحات و 

 حقائق

 أساليب ووسائل

عموميات و 
 تصورات مجردة

 الترجمة أو التحويل

 التأويل أو التفسير

 التعميم أو التقدير

 العناصر

 العالقات

 المبادئ

انتال تواصل 

 شخصي

اقتراح خطة 

 عمل

 نقد داخلي 

 نقد خارجي

 تغذية راجعة
 جـــدول المجــال العاطفــي 

 1191الوجدانــي كـراتوهــل 

التثمين أو الحكم  االستجابة التقبل
 القيمي 

 بواسطة التمييز تنظيم القيم
 القيمة 

 الةبط تعميم

 تجسيد القيم 

تكوين المفهوم 
 القيمي

تنظيم نسق 
 قيمي 

 قبول قيمة من القيم 

 فةيل إحدى القيم ت

 االلتزام بقيمة معينة 

 الموافقة أو اإلدغان

 الرغبة أو االستجابة

الشعور باالرتياح 
 لالستجابة

 الوعي

 إبداء الرغبة

 االنتباه
  التفاةلي
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تررررتبط بالمكـترررـسبات القبليرررة هرررداف المكـترررـسبات القبليرررة : األ - أ
ي خبراترررري السررررابقة قصررررد فرررر  اكتسرررربهاق للتلميررررذ أن سررررينالت

شخيصية  و يقصد بالتـشخيص تسمى باألهداف التو تشخيصها
 القدرة على:    امتالكيتحديد كفاءة التلميذ في 

اكتسرربها فررري الررردروس  المكتسررربات القبليررة التررري اسررترجاح-
 المصرررررررطلحات  المفاهيم الحقائق: المعارفلالسرررررررابقة مثررررررر

 .لخالقوانين ...إ  الرسوم
: التحكم في الكتابرة  ت المكتسبة سابقا مثلقياس المهارا - 

 .  القص   التعبير الشفوي ... إلخ الطيالرسم  
 مثررررل: التقبل الميررررل  االتجاهرررراتتررررـشخيص المواقررررف و -

 ...إلرررخالمنطقررري  الرغبرررة  الفةرررول العلمررري  . التفكيرررر
  االسرتظهارويكون ذلك عرن طريرق أدوات معينرة مثرـل: 

ليات حسابية  رسم أسئلة مركزة  سرد قصة  إجراء عم

 جدول المجال الحسي الحركي 
 1191تصنيف : كيبر   باكر   ميلس 

مهارات حركية  مهارات حركية عامة 
 دقيقة 

  سلوكات لفظية غير لفظي  تواصل

 االحداث الصوتي 

ترابط الكلمات و 

 األنماط الصوتية 

 اسقاط الصوت 

التناسق بين 

 الصوت والحركة 

 تعبيرات الوجي 

االشارات و 
 اإلماءات 

 الحركات الجسمي 

 حركات أطراف األصابا 

 تنسيق حركي بصري 

 تنسيق سمعي بصري 

 تآزر العين و القدم 

 حركات متناسقة متآزرة 

 حركة األطراف 

حركات األطراف 

 السفلى

الحركات 

 الجسمية العامة 



وتشرررخيص   ترررذكر نظريرررة..إلخ. إعرررراب كلمرررة  خريطررة
فرري  اكتسرربهاالمكتسرربات القبليررة الترري سرربق للتلميررذ أن 

خبراتي السابقة هو ما يسمى بالتقويم التشخيصري ويرـتم 
 الدرس الجديد ( .قبل الفعل التعليمي ) ذلك

 

األهررداف الوسررريطية:  ترررتبط بمةرررمون الرردرس الجديرررد الرررذي  - ب
ل معررري التلميرررذ  فرررتحكم التلميرررذ فررري حقرررائق الررردرس و يتعامررر

ومتابعرة المعلرم للتلميرذ  مفاهيمي و تسمى باألهرداف الترـكوينية.
ومراقبرررة أعمرررالهم ومررردى الرررتحكم فررري المعرررارف و المهرررارات 

ويرـتم ذلرك أثنراء الفعرل  ما يسمى بالتقويم التكرويني دة هوالجدي
 .الدرس ( التعليمي) أثناء أنجاز

 

ج الررتعلم و محصررال تررـي إي لنهائيررة  : ترررتبط بنررواتاألهررداف ا  - ت
لنهائيررة الترري توصررل إليهررا التلميررذ بعررد اإلنتهرراء مررن النتيجررة 

الدرس  أي تقويم كفاءة  التلميذ التحصيلية و قدرتي علرى فهرم 
المهارات التي إكتسبها الدرس و إستعابي و كذا قياس مستوى 

 و المواقف  و اإل تجات التي تـكونت لديي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخاتمة رابعا :              
 
 

هرذه درك لحقيقة الـتدريس و أهميتي في بناء الفررد الرذي تريرده األمرة  مإن ال

التي تريد االلتحاق بالركب و مسايرـرة عصرر الرـتقدم يعررف أنري لريس عمليرة األخيرة 

يجرابي المنتظرر إال بسيطة يستطيعها كل من نصب نفسي لهرا و ال يكرون لهرا األثرر  اإل

و مبررادىء منهجيررة و خطررة علميررة متكاملررة و مالئمررة و منسررجمة مررا  بإتبرراح قواعررد

 األهداف المنتظرة .

و لم تكن غايـتـنا مرن هرذا البحرث المتواةرا سروى التعريرف بهرذه القواعرد و 

لربعض منهرا فري جملرة مرن الحقائررـق و  موةروح النردوة تطررق  المبرادىء المنهجيرة

 تراعى في عملية التدريس.            التقنيات و الفنيات التي يجب أن 

 


