
 
1 

لمحاضرة الثالثة ا  

:ألهداف السموكية  

يعرف اليدف السموكي بأنو "عبارة تصف اإلجراء المتوقع من الطالب القيام بو بعد دراسة فصل 
 تعميمي معين ويمكن قياسو".

يتكون اليدف السموكي من ثالثة أجزاء وكما يمي:مكونات الهدف السموكي :   

.وصف السموك المرغوب تحقيقو بعد مرور الطالب بموقف تعميمي  -1  

وصف الحد األدنى لمستوى األداء المقبول . -2  

وصف الشروط التي يمكن من خاللو قيام الطالب بالسموك المطموب. -3  

 شروط صياغة األهداف السموكية:

وصف العبارة أداء الطالب والسموك المتوقع منو والمحتوى الذي يستخدم فيو السموك  مثال  -1
 :أن يذكر الطالب أركان اإلسالم.

ن تبدأ العبارة بفعل يصف السموك الذي يفترض إظياره الطالب عندما يتعامل مع المحتوى أ -2
 .مثال: أن يميز الطالب بين السور المكية والمدنية.

أن تصف العبارة سموكًا قاباًل لممالحظة والقياس والتقويم . -3  

 مثال :أن يذكر الطالب معنى كممة الكاللة .

أن يكون اليدف بسيط غير معقد )غير مركب ( حتى يمكن قياسو أي أن يتضمن اليدف  -4
 سموكًا واحدًا. مثال: أن يعرف الطالب الزكاة . 

أن يحدد اليدف مستوى األداء المقبول . -5  

 مثال : أن يقرأ النص القرآني قراءة خالية من األخطاء.

ة والزمن المتاح ليم.أن يكون اليدف واقعي ومالئمة لمستوى الطمب -6  
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  أهمية األهداف السموكية في اإلسالم

ييتم اإلسالم بسموك اإلنسان  وتعديمو اىتمامًا كبيرًا ، وىذا االىتمام نابع من الفيم         
الصحيح  لآليات القرآنية واألحاديث النبوية ، وكان لعمماء المسممين دور مميز في االعتناء 

معايير لضبطيا ومراجعة النفس ومحاسبتيا عمى تحقيق ذلك.باألىداف السموكية ووضع   

 ومن أهم فوائد االعتماد عمى األهداف السموكية في المواقف التعميمية :

تنظيم مراحل سير الدرس والتي من خالل يتم تنظيم تتابع الخبرات. -1  

الحصول عمى تعمم أفضل من خالل تكثيف الجيود. -2  

والنشاطات الفعالة في الدرس . تساعد عمى تحديد الخبرات -3  

تساعد عمى وضع أسئمة تقويمية واضحة . -4  

 مجاالت األهداف السموكية :

 تتكون األهداف السموكية من ثالث مجاالت وهي كاآلتي:

: يتم التركيز في ىذا المجال عمى الجانب العقمي والمعمومات والحقائق ، أوال:  المجال المعرفي 
والميارات والقدرات العقمية عند الطمبة ،وقوام ىذا التصنيف عمى األساسان وييتم بتنمية المعارف 

ناتج عممية التدريس يمكن وصفو في صورة إجراءات وتغيرات معينة في سموك الطالب ويشمل 
 ستة مستويات حسب تصنيف بموم :                                                          

وىي القدرة عمى تذكر المادة الدراسية التي سبق وان تعمميا الطالب مثال: المعرفة)التذكر( :  -1
يسمي.... -يذكر -يعرف  

: القدرة عمى إدراك المعنى المالئم وتفسيره، وتعميمو لممواد واألشياء الفهم ) االستيعاب(  -2
يشرح ...                       -يبين -واألحداث ، والظواىر التي درسيا الطالب مثال : يفسر  
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القدرة عمى استخدام المعمومات والمعارف والحقائق والنظريات والقوانين والمبادئ التطبيق :  -3
يستخدم ... -يستشيد–في حل مسائل جديدة مثال : يطبق   

القدرة عمى تحميل المادة العممية إلى مكوناتيا الجزئية بما يساعد عمى فيم البنية التحميل :  -4
والتنظيم البنائي ليا، أو تحميل المادة إلى أجزائيا الرئيسية ، مع فيم عمى العالقة القائمة بين ىذه 

        يرتب...                                                -يجزئ  –األجزاء مثال : يحمل 

القدرة عمى التجميع وا عادة التنظيم أو الربط بين األشياء ووضع األجزاء معًا ، التركيب :  -5
 تكوين أو إنتاج شيء جديد من إعادة األجزاء أو العناصر. مثال: يركب ، يربط، ينظم  ...

م قائمًا القدرة عمى اصدر حكم ،أو إعطاء قيمة معينة لشيء وان يكون ىذا التقييالتقويم :  -6
عمى أسس أو معايير محددة ومقبولة ،أو اتخاذ قرارات معينة . مثال : يقوم ،ينقد، يصدر حكم 

... 

واالتجاىات والتقديرات  المعتقدات والقيم والميولىذا المجال  ويتضمنثانيًا: المجال الوجداني: 
كن أن تطرأ عمى سموك والتكييفات، ويركز ىذا المجال عمى التغيرات الوجدانية الداخمية التي يم

وىذا المجال لم يحظ باىتمام كبير من قبل المعممين ألسباب عدة منيا صعوبة القياس الطالب، 
                                                                     وحاجتو إلى زمن لتنميتو .

يشتمل ىذا المجال عمى األىداف التي تعبر عن ميارات األداء والعمل ، : المجال المهاري ثالثًا: 
 ،و المعالجة ،الميارات الحركية في معظمو وىي خمسة مستويات المحاكاةيختص ىذا الجانب بو 

يتوضأ أن  -تالوة  مجودة لنص ا طالبأن يتمو ال -ومن أمثمتو :  ،والتطبيع ، والترابط ،والدقة
                                                         ألركان و السنن.مكتمل ا صحيحاً  وضوءً 


