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.  تعريف الهدف •

.  مصادر اشتقاق األهداف •

.  فوائد تحديد األهداف تربوياً وسلوكياً •

.  مكونات الهدف السلوكي •

.  شروط صياغة الهدف سلوكياً •

.  تصنيف األهداف السلوكية ومستوياتها •

.  تطبيق•

:المتناول في هذه المحاضرة



:تعريف الهدف : أوالً 

.غاية يسعى إلى تحقيقها الفرد : لغةالهدف 

ى سلوكاً محدداً يرجصيغة تصف:  اصطالحاً 

وهي ,تحقيقه لدى المتعلم بعد مرور بخبرة تربوية

لي التي تحدث  تغييراً في سلوك التلميذ العض

ه ونستطيع رصد هذا التغيير وقياس, والفكري 

عرف لمعرفة ما استطعنا تحقيقه من األهداف ولذلك ي

الهدف السلوكي بأنه أصغر ناتج تعليمي يمكن

قعه مالحظته وقياسه أو هو وصف ألبسط تغير نتو

.  في سلوك التلميذ 



:مصادر اشتقاق األهداف : ثانياً 
. الفلسفة التربوية واالجتماعية -1

. طبيعة وظروف المجتمع     -2

. طبيعة نمو المتعلم وحاجاته  -3

. طبيعة المادة الدراسية  -4

. القيم الروحية والخلقية  -5

.اإلطار القومي والمقومات التاريخية للمجتمع  -6



:فوائد تحديد األهداف تربوياً وسلوكيا ً : ثالثا ً 

.وضوح الغاية وترشيد الجهود واختصار األوقات-

.  الهدفتُمّكن المعلم والمتعلم من اكتساب ناتج التعلم المرغوب فيه الذى حددته-

.  تساعد على تنسيق الجهود بين أطراف العملية التربوية البيت والمدرسة-

.سائلتساعد على تحديد المحتوى المناسب  وأفضل طرق التدريس واألنشطة والو-

.        ي تساعد على تقويم العملية التربوية بأسرها من طالب ومعلم ومحتوى دراس-

على -األب والمعلم والطالب والمجتمع -تساعد على اإلمداد بالحافز لألطراف -

.البذل والعطاء لتحقيق الهدف المنشود 



:مكونات الهدف السلوكي : رابعاً 

,  المعيار -3, المحتوى-2, الفعل -1لكل هدف سلوكي أربعة أجزاء 

.الظرف-4

:الفعل –1

.  ويشترط أن يكون مضارعاً وال يحمل أكثر من معنى واحد * 

:المحتوى المرجعي –2

وهو المضمون الفكري للموضوع المراد مراجعته من خالل الموقف *

الفعل هو( يحلل ) فالفعل , يحلل التلميذ كلمة محمود  : التعليمي مثل 

.هي المحتوى المرجعي( كلمة محمود ) السلوكي و



:المعيار أو مستوى األداء –3

,وهو ما يشير إلى مستوى معين من الكفاءة والقدرة *** 

تحدث ي: من مثل . ويساعد في تحديد المحتوى بدقة وقياسه 

رض عن زيارته لمع( أو بجمل قصيرة ) التلميذ بلغة سليمة 

.ومن مثل يصف الربيع في خمسة أسطر . الكتاب 

:الظرف –4

دية ويقصد به الحالة التي يكون عليها الطالب أثناء تأ****

ي كان يتحدث أمام زمالئه أو يقرأ الموضوع جالسا ف, الهدف 

.مكانه 



ً : خامساً  :شروط صياغة الهدف سلوكيا

.  أن يكون الهدف محدداً واضحاً بسيطاً 

.  يمكن مالحظته وقياس نتائجه  

.  أن يراعي مستوى الطالب وسنه وإمكاناته واحتياجاته 

: أن يصف سلوك المتعلم ال سلوك المعلم من مثل 

سلوك وصف ل.) يوازن التلميذ بين الالم الشمسية والالم القمرية 

( المتعلم 

قمرية أبين للتالميذ الفرق بين الالم الشمسية والالم ال: أما قوله 

.  وهذا غير مقبول ( وصف لسلوك المعلم ) فهذا  



:من مثل , أن تصف نتائج التعلم ال عملية التعلم و ال موضوعات التعلم 

(  وصف لنتائج التعلم . ) يقرأ التلميذ النص قراءة سليمة دون تعثر 

(  وصف لنتائج التعلم  .      ) يحدد الطالب ركني الجملة الفعلية   

(  وصف لعملية التعلم  .     )قراءة النص قراءة سليمة دون تعثر 

(وصف لموضوع التعلم .             )دراسة أركان الجملة الفعلية 

أي ال يتضمن الهدف أكثر من ناتج واحد للتعلم من ,أال تكون مركبة -6

.ثم يوظفها في جملة مفيدة ( يدون ) يذكر التلميذ مرادف كلمة : مثل 

:  االبتعاد عن األفعال التي ال يمكن مالحظتها أو قياسها من مثل -7

–يؤمن –يشعر –يستمتع –يتذوق –يدرك –يعرف –يفهم –يعلم ) 
( .يعي –يتذكر –يعتقد -يستمع 

.  أن تكون األهداف واقعية يمكن تحقيقها –8

أن تتضمن جميع المستويات والمجاالت السلوكية معرفياً و وجدانياً و–9

.مهارياً 



:مستويات األهداف السلوكية  : سادساً  
:  تصنف األهداف السلوكية في ثالثة مجاالت وهي 

:المجال المعرفي : أوالً 

لية ويهتم هذا المجال بالجانب الفكري لدى التلميذ وتنمية مهاراته العق

سم إلى وينق, والفكرية نتيجة تزويده بمعلومات ومعارف وحقائق مختلفة 

: ستة مستويات وهي 

ة وهو القدرة على استدعاء المعلومات واألفعال الخاص:التذكر–1

( .يتعرف  –يعيد –يسمي –يذكر –يعدد –يصف -يحدد :) به 

وهو القدرة على إدراك المعنى بحيث يصبح الطالب:الفهم–2

-شرح ي-يبين : ) وأفعاله , قادراً على  تفسير ما تعلمه وإعادة صياغته 

(.رق بين يف–يعيد صياغة –يحول –يميز –يستنتج –يوضح يفسر 



وهو القد رة على استخدام المعلومات في :التطبيق–3

–يطبق –يربط –ينظم –يستخدم : )  مواقف مشابهة 
–ج يعال–يحل –يستعمل –يعمم -يغير –يرتب –يوظف 
( . يستنبط –يختار 

, وهو القدرة على تحويل الكل إلى أجزاء :التحليل–4

–يحلل –يعرب : ) ومعرفة العالقات بين األجزاء وأفعاله 
(  صنف  ي–يختبر –يفصل -يقسم –يفرق –يميز –يقارن 

.



مات وهو القدرة على ترتيب وتجميع األجزاء والمعلو: التركيب–5

ل لهذا في شكل  متكامل جديد له معنى يتسم باإلبداع واالبتكار وال يص

–شكل ي–يربط –يبني –يقترح : ) المستوى إال الفائقين وأفعاله 
-ع يبد-يصمم –يعدل –يوصل –يضع عنواناً –يعد –يبتكر 

( .يعيد ترتيب –يؤلف –يلخص 

القدرة على إصدار الحكم أو اتخاذ قرارات في ضوء :التقويم–6

بدي ي–يحكم على –يبرهن على : ) وأفعاله , بيانات ومعايير  محددة 

–ار يخت–يقرر –يناقش –يقيس –يقوم –يوازن -ينقد –رأيه 
(.يبرهن–يبرر 



:المجال الوجداني : ثانياً 
م حيث يهت, يعبر عن القيم واالتجاهات والمبادئ والمثل واألخالقيات 

,  ر بالجانب العاطفي للتلميذ وتنمية ميوله نحو الخير واالبتعاد عن الش

.  وترسيخ القيم االجتماعية السائدة التي يؤمن بها مجتمعه 

: وهي , وتندرج أهداف هذا المجال في ستة مستويات 

-( : االنتباه ) االستجابة –1
,  يه استعداد المتعلم واهتمامه بشيء محدد بأن يثار بمثير فينتبه إل

( .  يصغي –يالحظ –ينظر –يشاهد –يتابع : ) وأفعاله الخاصة 

-: التقبل –2
يتابع : ل ويكون بتفاعل المتعلم مع المثير أو موقف تعليمي ومتابعته مث

–باه يشاهد بانت–ينظر –ينتبه : ) وأفعاله . بانتباه الفيلم المعروض 
(يتابع –يكتشف–يشير إلى –يقبل على –ينتقي -يتفاعل–يستجيب 



:االهتمام –3

: له مثل ويكون المتعلم فيه أكثر انفعاالً بالمثير الذي تعرض

يبدي اهتماماً بعجيب مجتمع النمل في صورة أسئلة أو -

. قراءات 

–ات يجمع معلوم–يسأل كثيراً –يبدي اهتماماً : ) وأفعاله 
( . يشجع –يشارك –يستجيب -يمتدح 

-:إعطاء القيمة –4

ساعد ي: ومن أفعاله : ويمكن تسمية المتعلم فيه متعاطفاً 

زز يع–يسهم –يتحدث بحماس –يؤكد –يعارض –ينكر 

)



-:التنظيم القيمي –5

لم في ويكون ببناء نظام قيمي خاص به يظهر فيه فلسفة المتع

.  يتصدق الطالب بشكل غير منتظم : مثل , الحياة 

.....(ل يعاد–يطور –ينفق أحياناً –يؤيد –ينظم ) ومن أفعاله 

ه من وهو ضبط سلوك المتعلم بناء على ما يتكون إلي:التكامل–6

. يعفو عمن أساء إليه دائماً : مثل , نظام قيمي محدد دائم 

ثر يؤ–يحافظ على –يتطوع –يدافع عن –يواظب : ) من أفعاله 

( .يغير –يواجه –يؤدي –يدبر -



( :النفس الحركي ) المجال المهاري : ثالثاً 

: ونعبر فيه عن األداء اليدوي والمهارات الجسمية والبدنية ومهارات النطق

عاله وأف, وفيه يعتمد مهارات المالحظة والتقليد والممارسة واإلتقان واإلبداع 

جل يس–يدون : أو ما في معناها مثل –يكتب –يتحدث –يقرأ : األساسية 

.وغيرها –يبتكر –يؤلف –يكون –يقلد –يكرر -يردد–

فعله وهو االستماع فيشار إليه في أسلوب األداء وال يذكر: وأما الفن الرابع 

.مع األهداف النفس الحركية لصعوبة قياسه 



تطبيق



: األهداف المعرفية * 

1–---------------------------------------------------

2–---------------------------------------------------

3------------------------------------------------------

شمل صغ األهداف السلوكية المناسبة للفقرة السابقة بحيث ت**

:مستويات األهداف المختلفة مراعيا التدرج في ترتيب األهداف

:األهداف المعرفية * 

1–---------------------------------------------------

2–---------------------------------------------------

3------------------------------------------------------



:األهداف الوجدانية ** 

1-----------------------------------------------

2------------------------------------------------

3------------------------------------------------

:األهداف النفس الحركية  *** 

1-----------------------------------------

2-----------------------------------------

3----------------------------------------

4-----------------------------------------



وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب

.وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

نوآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي


