
 االهداف السلوكية  1  توفيق بن ابراهيم البديوي. د
 

  األهداف السلوكية
  

  : معىن اهلدف السلوكي
  .يف اللغة اهلدف يعين القصد أو املرمى أو الغرض الذي نسعى لتحقيقه

يتوقع حدوثه ) لفظي وغري لفظي ( ويعرَّف اهلدف السلوكي على أنه أصغر ناتج تعليمي سلوكي 
  .وميكن مالحظته بعد عملية التعلم 

أو ببساطة شديدة هو الناتج التعليمي املتوقع حدوثه من التلميذ بعد عملية التدريس وميكن أن 
يالحظه املعلم ويقيسه، وهو يناظر الثمرة اليت نتوقعها من الفالح بعد إرشاده لزراعة نبات معني ، 

  .فيمكن مالحظتها كثمرة واحلكم على صالحيتها 
  

  :الغرض من استخدام األهداف السلوكية 
  .حتقيقهتوفر للمعلم األسس اليت متكنه من توجيه عملية التدريس وتوضح لآلخرين ما يهدف إىل -١
وطرائق  توفر أساساً سليماً للتخطيط اجليد الذي يساعد املعلم على اختيار احملتوى التعليمي-٢

  .التدريس والوسائل التعليمية املناسبة
  .، وتشويقاًاملعايري اليت تساعد املعلم يف جعل تدريسه أكثر إثارة حتدد -٣
توجه األهداف السلوكية عملية التدريس ، فيطمئن املعلم من حدوث نتائج إجيابية حمققة بانتهاء -٤

  .التدريس
  

  تصنيف بلوم لألهداف 
  يشمل هذا اجملال كل ما يتوقع أن يعرفه املتعلم من حقائق ومبادئ  ) :اإلدراكي ( اجملال املعريف : أوالً 

  أمثلة ألفعال سلوكية  تعريف  مستوياته م
  يسمي  حيدد  ،يذكر ، يتعرف  معرفة املعلومات واحلقائق والقوانني والنظريات   التذكر أو املعرفة١

 يستنتج يترجم  ،يشرح ، يفسر   .تعبري الفرد عما تعلمه من معارف واستخدامها  الفهم٢

  …حيسب  ،ميثل ، جيدول   .القدرة على استخدام ما تعلمه يف مواقف جديدة  التطبيق٣

القدرة على حتليل املادة إىل عناصرها األساسية   التحليل٤
  .املكونة هلا

يفرق ، يربط ، حيدد العناصر 
  الرئيسة 

  يصمم يربط  ، يصنف ، يبتكر  .كل جديدالقدرة على وضع األجزاء معاً لتكوين   التركيب٥

يقدر ، يقارن ، يثمن  حيكم،   .القدرة على إصدار احلكم على شيء ما  التقومي٦
  ينقد 



 االهداف السلوكية  2  توفيق بن ابراهيم البديوي. د
 

  
ختتص األهداف يف هذا اجملال باجلوانب االنفعالية والعاطفية، اليت تتصل بتقبل  ) :الوجداين ( اجملال االنفعايل : ثانياً 

رفضه هلا أو عدم ميله إليها، وبالتايل يشمل مضمون هذه األهداف نواتج تعليمية ترتبط الشخص ألشياء معينه أو 
واجلدير ذكره هنا أنه ليس . باملواقف واالجتاهات والقيم وامليول والعادات واألحاسيس واملشاعر والتذوق والتقدير

لكن إذا أراد املعلم أن حيكم على من السهولة صياغة أهداف سلوكية يف هذا اجملال ميكن مالحظتها أو قياسها، و
اجتاه طالبه حنو شيء ما فالبد من التفكري بتعبري يدل على أداء السلوك العملي ، ويتم تقومي هذا السلوك غالباً 

  .باملالحظة وبأسئلة املواقف أحياناً
  

  أمثلة ألفعال سلوكية  التعريف  مستوياته م

  …خيتار   ،يصف ، جييب  .مثريات معينةجعل املتعلم يهتم ويتقبل وجود   التقبل١

 يكتب  يناقش   ،يقرر ، يروي   .املشاركة اإلجيابية للمتعلم  االستجابة٢

  …يقترح   ،يساهم ، يفرق   .وهي القيمة اليت يعطيها املتعلم لشيء معني  التقييم٣

وهو التنظيم القيمي ، ويشري إىل اجلمع بني أكثر من   التنظيم٤
  .قيمة

  يغري ، يركبيدعم ، 

تكامل القيمة مع ٥
 )التمييز(سلوك الفرد

تكوين قيمة أو نظام قيمي معني لدى املتعلم تضبط 
  .سلوكه فترة من الزمن

 يتحقق من ، يؤدي   يعدل ، مييز 

  
  .وترتبط األهداف يف هذا اجملال بتطوير املهارة وتعلمها وتطويرها  ) :النفس حركي ( اجملال املهاري : ثالثاً 

  أمثلة ألفعال سلوكية  التعريف  مستوياته م

ــة١ أو  املالحظــ
  )االستقبال (

عملية اإلدراك احلسي ، واإلحساس العضوي الذي 
  .يؤدي إىل النشاط احلركي 

  يفاضل  ،حيدد ، يربط

  يظهر ، حيرك ، يبدأ   .االستعداد والتهيئة الفعلية لسلوك معني   التهيئة٢

  ينظم ، يطبق ، يفكك       .أو احملاكاة واحملاولة واخلطأ التقليد   االستجابة املوجهة٣

وهو مستوى خاص باألداء بعد تعلم املهارة بثقـة    اآللية أو امليكانيكية٤
  .وبراعة 

  …يبين  ،يعمل ، يفحص 

تطوير الفرد للمهارة وتقدمي منـاذج خمتلفـة تبعـاً      التعديل أو التكيف٥
  .للمواقف املختلفة 

يالئم   ينـوع  يعّدل ، يكيف ، 
…  

عملية إبداع املتعلم وتطوير املهارة ملهارات حركية   اإلبداع أو االبتكار٦
  .جديدة 

  …يبتكر  ،يصمم ، يطور 

  . ختتلف بعض مسميات املستويات حسب الترمجة إىل العربية : ملحوظة * 
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  :صياغة اهلدف السلوكي 
    .توقعهللتأكيد على مالحظة السلوك أو األداء أو : أنْ 

  . فعل مضارع ، ميكن مالحظته يف البيئة الصفية ، وغري معمم ، وغري غامض: فعل سلوكي
   .ويقصد به املتعلم: الطالب 

  . وهو اجلزء اخلاص من موضوع الدرس ويراد معاجلته سلوكياً بالنسبة للمتعلم: احملتوى التعليمي
باستخدام،  :السلوك أو األداء للتلميذ مثل هو الشرط الذي جيب من خالله مالحظة : شرط األداء 

   .دون استخدام، دون الرجوع ، بعد قراءة القطعة
  .بـدقة  بطـالقة  بشكل جيد: وهو املعيار الذي يف ضوئه يكون األداء مقبوالً مثل :  معيار األداء

  
  .ألداءمعيار ا+ شرط األداء + احملتوى التعليمي+الطالب+الفعل السلوكي+أنْ=اهلدف السلوكي

أنْ يستخرج الطالب األفعال املضارعة من اجلمل اليت ُتعرض عليـه دون  : مثال هلدف سلوكي * 
  خطأ

  
  األخطاء الشائعة يف صياغة األهداف السلوكية

  

  مثال هلدف سلوكي خاطئ  أخطاء شائعة يف صياغة األهداف
وصف نشاط املعلم بدالً مـن نتـائج التعلـيم    

  .وسلوك التلميذ
  .املعلم التلمـيذ على القراءةأنْ يدرِّب 

  .التلميذ كيفية إعراب الفعل املضارع َيْعرَِفأنْ   .وصف عملية التعلم بدالً من نتائج التعلم
  .أنْ يدرس التلميذ قاعدة كان وأخواهتا   .حتديد موضوعات التعلم بدالً من نتائج التعلم

  .للمبتدأ يف مجلة مفيدة مث يعربهأنْ ميثل التلميذ   .وجود أكثر من ناتج يف عبارة اهلدف
عدم إمكانية قياس وتقومي اهلـدف السـلوكي   

  .ومالحظته يف البيئة الصفية
  .أنْ حيب التلميذ املدرسة

 


