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مقدمــــة 

تنادم االتجاىات الحديثة بضركرة االىتماـ ببناء المنيػاج كتصميمو كبنيتو كعناصره 
األساسيػػػػػػػػة كمحتكاه، كمعظـ ىذه االتجاىات الحديثة يركز عمى مفيـك جديد لدكر 

ذا أراد المعمـ أف يقـك . كليس عمى التمقيف المعمـ يقـك عمى تنظيـ تعمػػػػـ التالميذ، كا 
فعػػاؿ، فإف عميو أف يكتسب القدرات الالزمة لتمكينو مف أداء  بيذا الدكر عمى نحك

:  الميمات األساسية التالية
.  لمتعميـ الصفي عمى شكؿ نتاجات تعممية  (السمككية)تحديد األىداؼ األدائية . أ

.  التأكد مف استعداد التالميذ لمتعمـ. ب
.  استثارة الدافعية لدل التالميذ أك حفزىـ لمتعمـ. ج
.  االستخداـ الجيد لألسئمة في التعميـ الصفي. د
.  التقكيـ باعتباره جزءا ال يتجزأ مف عممية التعمـ يرافقيا في جميع خطكاتيا. ىػ

 إف ىذه الميمات األساسيػػػػػػػػة الخمس تتداخػػػػػػػؿ بحيث ترتبط الكاحدة منيا باألخػػػػػػػػػػػػػرل 
كباستطاعة المعمـ، مف خبرتو الشخصية أف يضرب أمثمة تكضح . كتتفاعػػػػؿ معيا

.  التالحـ بيف ىذه الميمات األساسية
ك ؿ في ىذه المادة الميمة األساسية األكلى، كىي تحديد أىداؼ الدركس اكسنتف

كتخطيط خبرات تعممية منتمية تساعد التالميذ عمى . عمى شكؿ نتاجات تعممية محددة
.   تحقيؽ ىذه النتاجات 

التعمـّميـة  /  األىداف التعميمية :أأ  ً 
  :المستأيات الكبرى لألىداف التربأية   1:1

كيشكؿ المجتمع المصدر . كمتفاكتةتكجػد األىداؼ في مستكيات متنكعة 
الرئيس الشتقاقيػا فػي مستكياتيا المختمفة، كتتفرع بعد ذلؾ لتشمؿ أىداؼ األسرة 

 كأىداؼ التربية كأىداؼ المؤسسة التربكية المعنية ،كأىداؼ المتعمـ مف ناحية
.   فالكحدة كالدرس مف الناحية الثانيػة،كأىداؼ المساؽ

:  كالشكؿ التالي يبيف المستكيات المختمفة لألىداؼ المشار إلييػا
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  بين اليدف أالنشاط  2: 1
إف تحديد أىداؼ الدركس، عند بعض المعمميف، مجرد عممية شكمية 

يقكمكف بيا تمبية لمطالب اإلدارة التعميمية، كال ينتفعكف بيا كثيران في تعميميـ 
في الصؼ ال ترتبط  الصفي، كما إف النشاطات التعممية التي ينظمكنيا

.  ارتباطان قكيان باألىداؼ التي يضعكنيا
إليؾ اآلف مثاالن . كيمكف بياف األىداؼ التعميمية لمدركس بطرؽ مختمفة

 :عمى إحدل الطرؽ التي تتبع في بياف األىداؼ لدل بعض المعمميف
إف اليدؼ، بالطريقة التي صيغ بيا، يركز عمى ما ينكم المعمـ أف 

فالعبارة . يفعمو، كليس عمى النتاج التعممي الذم ينتظر مف التالميذ أف يحققكه
ثـ إف . ال تمثؿ ىدفان حقيقيان بقدر ما تمثؿ نشاطان تعميميان أك عممية تعميمية

المطمكب ال يمثؿ ىدفان يصمح ألف يككف نتاجان تعمميان محددان لدرس معيف أك 
فما المقصكد بتعميـ التالميذ عممية الجمع؟ . كحدة دراسية معينة يمكف قياسو
؟ ما األشياء التي يفترض في التمميذ تعمٌػـ ةأك تدريب الطالب عمى القراء

جمعيا؟ أك التدرب عمييا؟ ىؿ نريد تدريبو عمى جمع عدديف يتألؼ كؿ منيما 
 جمع مقادير جبرية؟ كىؿ نريد تدريبو عمى القراءة المعبرة أـ ـمف رقـ كاحد أ
كؿ القراءة؟ إف التربية عممية تستيدؼ استحداث تغير في  الصحيحة؟ أك

فما التغير في سمكؾ المتعمـ الذم ننتظره . السمكؾ في االتجاه المرغكب فيو
في ىذه الحالة؟ ككيؼ نستطيع أف نقٌكـ مدل تحقؽ النتاج التعممي المنتظر؟  
ذا أردنا أف نحسِّف بياف اليدؼ األكؿ كي يمثؿ ىدفان سمككيان كنتاجان    كا 

أف يجمع التمميذ ": تعمميان محددان لدل التمميذ ال المعمـ، فيمكف أف نقكؿ مثال
.     "عدديف يتألؼ كؿ منيما مف رقميف
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أف يتقف التمميذ الكقؼ السميـ كفؽ عالمات : "كفي المغة العربية، مثالن 
. "الكقؼ في الدرس

               تمرين في بيــان األىداف3:1

يمي أمثمة عمى نماذج من األىداف، يصمح بعضيا ألن يكأن ىدفًا  في ما
أدائيًا سمأكيًا أأ نتاجًا تعمميًا منتظرًا لدرس معين أأ أحدة دراسية معينة، 

أيمكن معرفة األسباب بالرجأع إلى التأضيح . أبعضيا اآلخر   يصمح لذلك
:   السابق في مناقشة ىذا األمــــــــــــــــــــــــــــــر

. -----------------ةأف يعبر التالميذ عف رأييـ في القصيدة المعطا* 
---------------------------------------------                                                                            

. -------------------تنمية آداب السمكؾ االجتماعي لدل التالميذ* 
---------------------------------------------                                                                             

في المناسبات التي تتطمب "شكران "ك "رجاءن "أف يستعمؿ التالميذ المصطمحيف * 
 -------------------------- ------------ .استعماليما

.  --------------------------كف لدل التالميذاغرس ركح التع* 
---------------------------------------------                                                                                         

. ---------------------كف التالميذ في تزييف غرفة صفيـاأف يتع* 
----------------------------------------------                                                                               

. -------------------تنمية الميارات القرائية األساسية لدل التالميذ* 
---------------------------------------------                                                                     

.  -------نطقان كسمعان كبصران  "الضاد"ك "الداؿ"أف يميز التالميذ بيف حرفي * 
----------------------------------------------                                                            
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. -----------------تدريب الطمبة عمى حؿ مسائؿ الرياضيات شفكيان * 
--------------------------------------------- 

. ----------------------أف يتقف الطمبة قراءة الدرس قراءة سميمة* 
---------------------------------------------                                                                                 

. -------------------------------تعميـ الطمبة إلقاء الشعر* 
---------------------------------------------                                                                                                         

.  --------------------تدريب الطمبة عمى إجراء التجارب العممية* 
 ---------------------------------------------                                                                              

.  --------------------أف يجيد الطمبة التعبير بمغة سميمة جميمة* 
---------------------------------------------                                                                               

. -------------------أف يستخرج التالميذ الفكرة الرئيسة مف النص* 
---------------------------------------------                                                                                  

. ------أف يجيد الطمبة التعبير في قراءة جممة التعجب كالجممة االستفيامية* 
 ---------------------------------------------                                                        

. --------في جممة فعمية تشمميما "المفعكؿ بو"ك "الفاعؿ"أف يشكؿ الطمبة * 
---------------------------------------------                                                        

. ------------أف يستخمص الطمبة المغزل أك القيمة مف القصة المعطاة* 
---------------------------------------------                                                                     

.  ----------------------أف يجيد الطمبة قراءة المغة بشكؿ معٌبر* 
---------------------------------------------                                                                                        

. -----------------عند التالميذ النحك/ تحسيف مستكل تعمـ الصرؼ *
----------------------------------------------                                                   
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.  -------------قراءة معبرة  (المعطاة)أف يجيد الطمبة قراءة القصيدة * 
---------------------------------------------                                                                       

. ------------------أف يحسف التالميذ كتابة اليمزة المسبكقة بألؼ* 
----------------------------------------------                                                                                  

.  ---------------أف يتقف التالميذ كتابة حرؼ العيف في كسط الكممة* 
--------------------------------------------- 

.  ------كتقديرىـ لقائميا (المعطاة) أف يعبر التالميذ عف إعجابيـ بالقصيدة* 
---------------------------------------------                                                          

أاحتما ت سأء ا ستعمال   مزايا تحديد األىداف.  2

مف  ال يخمك (سمككيػة)إف االتجاه إلى تحديد األىداؼ التعميمية بصيغ أدائيػة 
ء استعمالو، فإنو قد يتطػكر إلى مكالكاقع أنو إذا أس. بعض الصعكبات كاألخطار

. مجرد رياضة كالميػة أك لعب بالكػالـ قد يحجػب عنا المزايا الحقيقية ليػذا االتجػاه
بياف  ، إنما ىكليس بيانان لما يريد المعمـ أف يفعمو  (السمككي)فاليدؼ األدائػي 

المعمـ أف يحققو التمميذ في نياية حصة أك مجمكعة  لمنتاج أك العائد الذم يرجك
.  مف الحصص التدريسية

:  أما بعض مزايا ىذا ا تجـاه في تحديد األىداف السمأكيـة فيي أنـــو
.  التعممية ىادفػة/ يجعؿ العممية التعميمية. 1
.  ينقؿ محكر التركيز إلى التالميذ. 2
ينسجـ مع المبدأ القائؿ إف التربية عممية تستيدؼ إحداث تغير في سمكؾ . 3

.  المتعمـ في االتجاه المرغكب فيو

.  ينسجـ مع دكر المعمـ باعتباره منظمان لعممية تعمـ تالميذه كتيسيره. 4
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.  يسيؿ تخطيط خبرات أك نشاطات تعمميػة. 5

.  يسيؿ عممية التقكيـ. 6

.  يساعد عمى تنكيع األىداؼ كالخبرات التعمميػػة. 7

المعرفية كالكجدانية : يتيح المجاؿ لالىتماـ بمجاالت األىداؼ جميعان . 8
.  كالنفسحركيػة

  :تصنيف األىداف التربأية أالتعميمية أاألدائيــة .3

يتفق المربأن عمى تصنيف األىداف التربأية في مجا ت ثالثة كبرى، ىي 
:  التاليـة

  (Cognitive Domain) (العقمي)كي االمجاؿ المعرفي اإلدر. 1

  (Affective Domain)المجاؿ الكجداني االنفعالي كاالجتماعي . 2

 (Psychomotor Domain) (العممي)المجاؿ النفسحركي الميارم . 3

 في المجال المعرفي  تتطأر قدرة اإلنسان عمى اإلدراك أالفيم أالتمييز* 
.  كغير ذلؾ مف الميػارات العقمية كالقػدرات المعرفية

أفي المجال الأجداني ا نفعالي تتطأر الميأل أا تجاىات أالقيم * 
.  األشيػػػػاء كاألحداث كاألشخاص  التي يحسيا اإلنساف نحكأالمشاعر

فتتطأر قدرة اإلنسان عمى  (المياري العممي)أما في المجال النفسحركي * 
  المختمفة كالتنسيؽ بينيا بشكؿ ييسرالسيطرة عمى حركات أعضاء جسمو
.  استخداميا في تحقيؽ غايات مقصكدة
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أن التغيرات أالتطأرات في المجا ت المختمفة المعرفية كنؤكد ىنا عمى 
، كلكننا نعمد إلى ىػذه بصأرة متزامنة في الأاقــع أالأجدانيـة أالنفسحركية، تحدث

 (مجاؿ نفسحركي عممي)فالطالب الذم يكػتب . التصنيفات تيسيران لفيميا كاستيعابيا
 كيعيش كذلؾ لحظة ،(مجاؿ معرفي)يتذكر في الكقت نفسو ما يكتب كيفكر فيو 

انفعالية كجدانية ىي التي جعمتو يستجيب لفعؿ الكتابة، بطريقة تعبر عف ميكلو 
.  (مجاؿ كجداني انفعالي)كاىتماماتو 

كاألىداؼ التربكية عمكمان تعنى بتحديد الغايات القصكل لمعممية التربكية 
كىي أخيران . كتعمؿ عمى تطكير الفرد بصكرة متكاممة، جسمان كعقالن ن كركحان . بمجمميا

كاليدؼ السمككي يصؼ بشكؿ محدد السمكؾ أك األداء المتكقع . أىداؼ سمككية تعممية
مف المتعمـ كنتاج لمخبرات كالنشاطات التي يخططيا المعمـ لمكحدة الدراسية أك لمدرس 

كاليدؼ السمككي جيد الصياغة كالتحديد يحتكم عمى عبارة سمككية تحدد نكع . الكاحد
.  السمكؾ المنتظر كطبيعتػػو كظركفو كمستكاه بشكؿ قابؿ لممالحظة كالقياس

ىمة، أىي أن اليدف السمأكي الأاحد يمكن أن يرجع مأنـأد أن نؤكد نقطة 
إلـى مجالين اثنين، أربما إلى المجا ت الثالثة، ألنو يتطمب التعمم في ىذه 

.  المجا ت
 أشير تصنيفات األىداف التربأية. 4

   (Cognitive Domain\Bloomتصنيف بمأم ) المجال المعرفي العقمي 1:4

   (knowledge)مستأى المعرفة أالتذكر .  أ

 الحقائؽ كالمعمكمات كاألفكار كالنظريػػػات التي رؾتػذىذا المستكل إلى  يشير
استخداميا أك سبػػؽ تعمميا، دكف أف يعني ذلؾ، بالضركرة، فيميا أك القدرة عمى 
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مجرد )كتمثؿ المعرفة بيذا المستكل أدنى مستكيات األىداؼ في ىذا المجاؿ . تفسيرىا
:  كلكنيا ضركرية لكؿ المستكيات األعمى، مثؿ . (التذكر

.  يميز الفكلتميتر مف بيف أجيزة تعرض عميو- 

.  يعدد أقساـ المجير- 

..........  يذكر األبيات الثالثة األك لى مف قصيدة - 

  كمف األفعاؿ المستخدمة في صياغة األىداؼ السمككية في مستكل التذكر 
:  المعرفي

.  يعرؼ، يميز، يحدد، يتعرؼ، يذكر، يعدِّد  -

 (Comprehension)مستأى ا ستيعاب أالفيم .  ب

  يشير ىذا المستكل إلى القدرة عمى فيـ المادة أك المكضكع أك األفكار، دكف أف 
كيشكؿ درجة أرقى مف مجرد تذكر . يعني ذلؾ بالضركرة قدرتو عمى ربطيا بغيرىا

   : مثؿالمعرفة

.  يشرح معنى الجاذبية بكمماتو الخاصة  - 

.  يستخرج الفكرة الرئيسة في نص معيف   - 

:  كمف األفعاؿ المستخدمة في صياغة األىداؼ السمككية في مستكل االستيعاب

يبيف الفركؽ، يكازف، يقارف، يكضح، يبيف أكجو الشبو، يفسر، يحكؿ، يكتب  - 
.  بمغتو الخاصة، يشرح، يستخرج الفكرة الرئيسة

  (Application)مستأى التطبيق .  ج

     كيعني ىذا أف المتعمـ يمكنو استعماؿ المادة المتعممة سكاء أكانت 
  : مثؿ ميارة في مكاقؼ كأكضاع جديدةـ قاعدة أـمفيكمان أـ مبدأ أ
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.  يمثؿ بالرسـ العالقة بيف عدد السكاف كالمساحة- 
.  يطبؽ قاعدة إيجاد مساحة المثمث في حساب مساحة قطعة أرض مثمثة الشكؿ- 
.  يشكؿ األسماء المجركرة في فقرة محددة، بعد درس حركؼ الجر- 

  :صياغة األىداؼ السمككية في مستكل التطبيؽ كمف األفعاؿ المستخدمة في
يطبؽ، يمثؿ بالرسـ، يختار، يعمـ، يصنؼ، يستعمؿ، يربط النتائج 

.  بمسبباتيا، يشكؿ
  (Analysis)مستأى التحميل .  د

كيشير ىذا المستكل المعرفي إلى قدرة المتعمـ عمى تقسيـ المادة المتعممة إلى 
:  مثؿعناصرىا المككنة ليا

.  تصنيؼ المكاد التي تعطى لو إلى مغناطيسية كغير مغناطيسية - 
مف حيث الشكؿ  (Voltmeter\ Ammeter)يميز بيف الفكلتميتر كاألميتر  - 

.  كالكظائؼ
.  يبيف أنكاع الخبر بعد درس المبتدأ كالخبر   - 

:  كمف األفعاؿ المستخدمة في صياغة األىداؼ السمككية في مستكل التحميؿ
.  يحمؿ، يميز، يقارف، يستدؿ، يصنؼ، يستخمص، يفرؽ، يفحص، يختبر، يبيف- 

  (Synthesis)مستأى التركيب أأ البناء .  ىػ
     كيشير إلى قدرة المتعمـ عمى تجميع أجزاء أك عناصر شيء ما عقميان 

  : مثؿبصكرة جديدة، كتجميع األفكار كتركيب الجمؿ في كؿ متكامؿ ذم معنى
.  يكتب فقرة تصؼ شعكره كأحاسيسو حكؿ مكضكع معيف- 
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.  يركب جمالن مف كممات كعبارات تعطى لو- 

.  يصمـ جيازان لقياس كمية األمطار- 

  :كمف األفعاؿ المستخدمة في صياغة األىداؼ السمككية في مستكل التركيب

يكتب فقرة أك مقاالن، يصمـ جيازان، يركب جمالن، يرتب األجزاء، يقص  -
.  حكايػػة، يشتؽ، يضػػػػع تنظيمان، يخطط 

صدار األحكام .  ك    (Evaluation)التقأيم أا 

صدار  كيشير إلى قدرة المتعمـ عمى تقدير قيمة األشياء كالمكاقؼ كالعبارات كا 
  : مثؿأحكاـ قيمية عمييا

.  يدافع عف اتجاه خمقي معيف- 

.  يتبنى بعض المثؿ أك القيـ كيدافع عنيا- 

.  يدافع عف عدـ التدخيف- 

.  يناقش مزايا كسيئات االقتصاد الحر- 

.   يقدر قيمة أشياء تعرض عميو ماديان كمعنكيان -

.  يبيف قيمة اختراع عممي  - 

.  يبيف قيمة قصيدة الدرس- 

:  كمف األفعاؿ المستخدمة في صياغة األىداؼ السمككية في مستكل التقكيـ

ـ، يقرر،  - يحكـ عمى أمر، يدافع عف، يناقش الخصائص، يقكِّ
يعدد خصائص، يصادؽ عمى، يبرر، يثمِّف، يرتب حسب 

 . القيمة
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 : لألىداف في المجال المعرفي Bloomتصنيف بمأم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 
 التقـــويـــم

 التركيـب و البنــاء
 

 التحـــليــــــل

 التطبيــــــــــــق
 

 االستيعاب و الفهــم

 
 

 التذكر و المعرفـــة
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التي يتككف منيا مجاؿ  التقسيمات الفرعية لكؿ مستكل مف المستكيات الستة
 المعرفي  Bloomبمـك 

 

تمىَم انمعشفـــح             انمغتىي اإلتذاعٍ  انزاتٍ  : انمغتىي انغادط 

     ..................................................

 

 تشكُة انمعشفـــح            انمهاساخ انعمهُـح انعهُــا: انمغتىي انخامظ 

 

تحهُــم انمعشفـــــح             انمغتـــىي انمفاهُمـــٍ : انمغتىي انشاتع 

     ..................................................

تطثُك انمعشفــــــح            انمهاساخ انعمهُـح  انذوُــا : انمغتىي انثانث 

          ..................................................  

 اعتُعاب انمعشفـــــح : انمغتىي انثاوٍ 

 
    

         

اكتغــــاب انمعشفـــح          انمغتــــىي االستثاطٍ  :  انمغتــىي األول 

                        و االحتفاظ تهـــــــــا                   انمحغــىط
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                              (تصنيف كراثأأل)ا نفعالي /المجال الأجداني . 2:4
Affective Domain (krathwohl)  

ك ؿ األىداؼ التربكية في المجاؿ الكجداني التغيرات الداخمية التي تطرأ عمى اتتف
مشاعر المتعمـ كميكلو، كتؤدم إلى تبنيو المكاقؼ كاالتجاىات كالمبادئ كالمعايير 

.  كالقيـ التي تكجو سمككو كتصرفاتو
:  أما أبرز مستكيات المجاؿ الكجداني حسب تصنيؼ كراثككؿ فيي

يستمتع، يرغب في،  )(Receiving)مستكل االنتباه لممثيرات كاستقباليا - أ
  .(يصغي، يبدم اىتمامان بسيطان، يستقبؿ، يسأؿ

يتطكع بالعمؿ،  )(Responding) مستكل االستجابة اإليجابية  لممثيرات- ب 
  .(، يساعد عمىفيتعاكيصفؽ استحسانان، يبدم اىتمامان، يكافؽ عمى، يبادر، يساعد، 

يدعـ، يزيد  )(Valuing)قيمة أك تقدير لألشياء كالمكاقؼ   مستكل إعطاء- ج 
  .(مساىمتو، يحتج، يبرر، يشارؾ في

      (Value Complex) (نسؽ قيمي)مستكل تنظيـ القيـ في كؿ مترابط - د 
  .(يقارف، ينظـ، يناقش، يكازف األبداؿ، يحدد مكقفان، يختار، يصدر أحكامان )

مستكل التجسيد أك تمثؿ القيمة في السمكؾ كاالعتزاز بيا كاالستعداد - ىػ 
يقػدِّر، يراجع، يتجنب، يعبر  )(Characterization by Value) لتضحية مف أجميا

، يقرر، يضحي . (قكالن كفعالن، يتابع، يؤمف، يمارس، يمتـز
إف اكتساب الميكؿ كاالتجاىات كالقيـ يحدث بطريقة تراكمية نامية، ككمما تقدـ 

، إلى (االستقباؿ ثـ االستجابة كاالختيار)اإلنساف في تعمميا مف المستكل األدنى 
، ازداد االنتماء لمعمؿ أك القيمة عمقان  (لتمثؿ كااللتزاـ كالتضحية) المستكيات العميا

.  كقكة
 في المجال الأجداني أتقأيميا تحقيق األىداف التربأية

يعد صكغ األىداؼ السمككية التعممية في المجاؿ الكجداني أصعب مف صكغيا 
في المجاؿ المعرفي العقمي كالمجاؿ النفسحركي، كما إف بمكغ ىذه األىداؼ، كبخاصة 
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المستكيات العميا منيا، يحتاج إلى كقت أطكؿ بكثير جدان مف األىداؼ المعرفية 
.  كاألىداؼ النفسحركيػة

كاألىداؼ الكجدانيػة ال يمكف تقكيميا كذلؾ إال مف خالؿ ما يصدر عف المرء 
.  مف أفعاؿ كأقكاؿ في المكاقؼ المختمفة

كمما يجدر ذكره كتأكيده ىنا أف المجاالت المختمفة لألىداؼ التربكية كالتعممية 
تتكامؿ فيما بينيا سمككيان، كيؤثر كؿ مجاؿ منيا في المجاالت األخرل كيتأثر بيا، 
فميس ىناؾ سمكؾ يمكف كصفو بأنو كجداني صرؼ أك معرفي صرؼ أك نفسحركي 
صرؼ، ألف الميؿ كالعاطفة يتطمباف المعرفة، كيجرم التعبير عف كمييما مف خالؿ 

.  السمكؾ المالحظ
 (Psychomotor Domain\ kiblerتصنيف كبمر)المياري /المجال النفسحركي. 3:4

الميارات النفسحركية حركات أدائية راقية يتطمب تعمميا كقتان كجيدان منظمان، كما 
يتطمب أداؤىا تنسيقان كتآزران دقيقان بيف أعضاء الجسـ كالجياز العضمي كعقؿ اإلنساف 

كتختمؼ الميارات النفسحركية عف الميارات الحسحركية مف حيث . كجيازه العصبي
المثيرات البيئية   تشير إلى أنكاع السمكؾ الحركي المكجو نحكالميارات الحسحركيةأف 

الخارجية التي تستثير أعضاء الجسـ عف طريؽ الحكاس فقط، كمد اليديف أك حركة 
كىي ميارات يتقف المتعمـ معظميا قبؿ التحاقو . الجسـ ابتعادان عما يخيؼ المرء

 فيي الميارات المركبة كالراقية التي تكلييا الميارات النفسحركيةأمػا . بالمدرسة
المؤسسات التربكية المينية كغير المينية عناية فائقة لما ليا مف أىمية لمفرد كالمجتمع 

كمف األمثمة عمييا ميارات القراءة . في مجاالت التطكر كالتعمـ كاإلنتاج كاإلبداع
 الدقيقة كالطباعة عمى اآللة الكاتبة اآلالتكالكتابة كاإللقاء كالعزؼ كالرقص كاستخداـ 

. كاستعماؿ الحاسكب كقيادة السيارات 
 مستأيات األىداف أأنأاعيا في المجال النفسحركي 

  (Gross Body Movements)األىداف التي تتصل بالحركات الجسمية الكبرى . أ

  كتشمؿ الحركات التي يتطمب أداؤىا التنسيؽ بيف أعضاء الحس المختمفة، 
  : مثؿكما يتطمب القكة كالسرعة كالدقة



 247 

قذؼ الكرة بأسمكب كطريقة محددة بالقدـ أك باليد، عمى األرض أك في - 
.  اليكاء

.  الجرم بسرعة معينة- 
.  القفز بأنكاعػو- 

عمى أىداف سمأكية في المجال النفسحركي من مستأى حركات الجسم  أمثمة* 
 : الكبرى
.  يتسمؽ الحاجز بطريقة صحيحة كفي مدة ال تزيد عمى دقيقة كاحدة - 
.   مترا15يقذؼ كرة حديدية زنة كمغ كاحد مسافة - 
.   ثانية20 متر جريا خالؿ 100يقطع مسافة - 
.   مترا سباحة عمى الظير في دقيقة كاحدة50يقطع مسافة  - 

                                  األىداف التي تتصل بالميارات دقيقة التناسق .ب
(Finely Coordinated Movements)  

يشير ىذا المستكل إلى الحركات الجسمية التي تتطمب مستكل أرقى كأدؽ 
مف التنسيؽ كالتآزر بيف أعضاء الجسـ المختمفة ألداء ميارة معينة، كيتطمب 

.  التدرب الجيد
:  أمن أمثمة الميارات التي تدأر حأليا أىداف ىذا المستأى

.  (تتطمب التنسيؽ بيف حركات كؿ مف اليد كاألصابع كالعيف كالجسـ) الكتابة -
تتطمب التنسيؽ بيف حركات كؿ مف العينيف كالمساف كالشفتيف ) القراءة الجيرية -

 .(كاألك تار الصكتية في الحنجرة
 ةكتتطمب كؿ ما تتطمبو ميارة القراءة الصامت) الضرب عمى اآللة الكاتبة -

 . (كالكتابة
كتتطمب ) أك استعماؿ الحاسكب أك أم جياز مركب آخر قيادة السيارة -

 . (التنسيؽ بيف الكثير مف أعضاء الجسـ كحكاسو
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:  أمثمة عمى أىداف سمأكية من ىذا النمط أالمستأى* 
.  بطريقة صحيحة كيسر كبخط كاضح  (كممة، جممة)يكتب -    

تقاف-  .  يرسـ خريطة بدقة كا 
.  يستخدـ آلة الخياطة اليدكية- 
.  يركب جرسان كيربائيان - 
.  يعزؼ عمى القيثارة- 

                                األىداف التي تتصل بميارات التأاصل غير المفظي . ج
(Non-Verbal Communication )   

كالمعمكمات دكف المجكء إلى الكالـ  تضـ ىذه الفئة جميع ميارات نقؿ األفكار
كاألصكات، مف خالؿ الحركات الجسمية اإليمائية، باستخداـ الجسـ كمو أك الرأس أك 

.  (Body Language)اليديف أك تعابير الكجو 
:  أمن أمثمة األىداف السمأكية من ىذا المستأى

.  يعبر عف مفيـك العزلة كالكحدة حركيان  -
دكف   (إلػخ... أك الغضب، أك الحزف )يؤدم دكران يمثؿ فيو اإلعياء كاإلرىاؽ  -

 . استخداـ الكممات
مف خالؿ تعابير   (إلػخ... االستيجاف، الخكؼ، القمؽ )يعبر عف االستحساف  -

.  الكجو كحركة اليديف
   األىداف التي تتصل بالسمأك أأ التأاصل المفظي .د

              (Speech Behavior \Verbal Communication )   
كتشتمؿ ىذه الفئة عمى التكاصؿ باأللفاظ لمتعبير عف األفكار كالمشاعر كاآلراء 

كيستخدـ ىذا النمط في القراءة المعبرة كالتمثيؿ الدرامي كالتحدث بمغة . كالمكاقؼ
لقاء الخطب كالقصائد، كاستظيار المحفكظات، كالطالقة في الكالـ .  إلػػخ... أجنبية، كا 

  :أمن أمثمة ىذا المستأى من األىداف السمأكيـة
.  يقرأ فقرات محددة مف الدرس قراءة معبرة  -
 . يمقي القصيدة بصكرة تثير المشاعر  -
 .  يمثؿ دكر الراعي مقمدان عباراتو كليجتو -
.             يقمد أصكات الحيكانات  -
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لنسق اليرمي لبنـاء الميـارات النفسحركيــة ا

 

انتىاصم انهفظٍ انفّعال، انمشاءج  

انممغشحح 

 نهشعش و انىثش و انخطاتح

 انمشاءج انمعثشج

 ، ٍّ انتىاصم غُش انهفظــــ

اإلَماءاخ، انحشكاخ انتعثُشَح 

تانجغم وأعضائه  

 

انحشكاخ انتىغُمُح انذلُمح نهُذَه واألصاتع 

:  وانعُه وانُذ واألرن

انكتاتح، انخظ ،انحُاكح، شغم انصىاسج، 

انطثاعح عهً اِنح، لُادج انغُاسج،  

 ..انعضف تاعتعمال انىىتح

انحشكاخ انكثشي نألطــــــــشاف،  

انمشٍ، انتماط األشُاء انثمُهح، انمُادج،  

  انمشٍ خهفاً مع انمحافظح عهً انتىاصن،

 .  إنــخ.... انغثاحح، 
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: بمراحل أىميا ما يمي (النفسحركي)أيمر بناء األداء المياري     

اإلدراؾ  . 1
كيعني فيـ المكاقؼ كالعالقات التي تؤدم إلى 

.  القياـ بالحركة أك العمؿ

التييؤ . 2
كيشير إلى استعداد المتعمـ لمقياـ باألداء مف 

. نكاحي العقؿ كالجسد كالكجداف

االستجابة  . 3
كتعني المبادرة ألداء الحركة أك العمؿ بعد 

.  إدراكيا كالتييؤ ليا

الممارسة كالتعكد . 4
أم ممارسة العمؿ كالتعكد عميو بعد أف تـ 

. تعممو، حتى يصبح أداؤه سيالن يسيرا

األداء المتقف  . 5
كيشير إلى أداء األعماؿ المعقدة كأداء ما 

يشابييا أك يختمؼ عنيا نكعا بدرجة عالية مف 
. السرعة كاإلتقاف كبأقؿ الكقت كالجيد كالكمفة

 

 

 

 

تقكيـ أم مف األىػداؼ األدائية النفسحركية عف طريؽ  كيجرل قياس أك 
مالحظة األداء، كيركز عمى الدقػة كالسرعة كاإلتقاف كالقكة كالكماؿ في طريقة 

.  األداء كمستكاه

تىاعك عضهٍ 

 وعصثٍ
 مُم وسغثح  

+ + 
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 (النفسحركي)مكأنات العمل المياري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلتقاف: ما تحقؽ فيو  (النفسحركي)كأعمى درجات الكماؿ في العمؿ الميارم 
. بأقؿ جيد كأقؿ كقت ممكف كأقؿ تكمفة كالسرعة، النكعية العاليةك

   (المغة العربية في المرحمة األساسية األألى)أاقع المناىج أالكتب األردنية -  ثانياً 

   المنــاىــج   1 : 2
لدل المراجعة المتأنية لمناىج المغة العربية في المرحمة األساسية كتقصي 
إطارىا العاـ كالنتاجات العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالخاصة في مادة المغة العربية في المرحمة 

 وجـذان  ممـــذسج  معشفـــح

 اعتعذاد عمهٍ 
اعتعذاد   اعتعذاد جغذٌ 

  اوفعانٍ/ عاطفٍ 

+  +

+ + 

 إنخ.. تزكش وفهم 
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كاالستماع   (التعبير أك )القراءة كالكتابة كالمحادثة : كرىا الرئيسةااألساسية بمح
:  يمي ، يخمص المراجع إلى ما(كالصرؼ النحك)كالقكاعػػد 
في المناىج اىتماـ كاضح باألىداؼ كالنتاجات المتصمة ببعض جكانب . أ

 كالتذكر كالمعرفة، مع تركيز شديد عمى المستكيات الدنيا منو المجاؿ المعرفي
 التحميؿمف ىذا المجاؿ، أم  أما المستكيات العيميا. التطبيؽ كالفيـ كاالستيعابك
فكمما ارتفع .  فحظيا مف االىتماـ قميؿالتقكيـ كحؿ المشكالت كالتركيب كالبناءك

كيزداد . كحؿ المشكالتالتقكيـ المستكل المعرفي قٌؿ االىتماـ، كما ىي الحاؿ في 
 كلما كانت المستكيات ،كالصرؼ القصكر كضكحان في محكر القكاعد أك النحك

العميا في المجاؿ المعرفي تستدعي تكظيؼ ميارات الفيـ كعمميات التفكير العميا، 
 Divergent كالتفكير المتمايز Lateral Thinkingكالتفكير المتشعب 

Thinking كحؿ المشكالت Problem Solving فإف ىذا القصكر ال يصح ،
تجاىمو، إال إذا كنا نريد لمناشئيف مف أبنائنا كبناتنا أف يككنكا في انتظار مف يفكر 

.  عنيـ كيقرر ليـ كيحؿ مشكالتيـ   
، عمى عكس السائد في المجاؿ المعرفي، تيتـ المجاؿ النفسحركيفي . ب

المناىج بأعمى مستكل مف األىػداؼ كالنتاجات في ىذا المجاؿ، أعني النتاجات 
، ك ال تكاد تمتفت إلى المستكيات دكف ذلؾ، بالسمكؾ أك التكاصؿ المفظيالمتصمة 
الحركات ك التناسؽ كالميارات دقيقة، Body Language غير االمفظي كالتكاصؿ

كفي تجاىؿ التكاصؿ غير المفظي، مثالن، إنكار ألىمية التعبير دكف . الجسمية الكبرل
فمف المعركؼ أف ابتسامة تغني أحيانان عف ترحيب، كأف عبكسان قد يغني عف . كالـ

أما الميارات دقيقة . كفي التمثيؿ دليؿ عمى التكاصؿ غير المفظي. مغاضبة كشجار
التناسؽ، فيكفي أف أشير إلى أف رداءة خطكط أبنائنا ناشئة، في معظميا، عف إىماؿ 

.  ىذه الميارة

 حيث يتـ التركيز عمى االتجاىات كالمثؿ كالقيـ، المجاؿ الكجدانيفي . ج
 النحك)حظ القكاعد  كيبدك. ك ر دكف غيرىاايبدكاالىتماـ كاضحان في بعض المح
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ك ر التي تعنى بيذا المجاؿ فينصب اأما المح. في ىذا المجاؿ قميالن جدان   (كالصرؼ
التركيز فييا أحيانان عمى األىداؼ أك النتاجات العامة دكف األىداؼ كالنتاجات 

الخاصة، كعمى عكس ذلؾ أحيانان أخرل، إذ تػيغفؿ القيـ كاالتجاىات في األىداؼ 
.  كالنتاجات العامة، كتبرز دكف مقدمة في األىػػداؼ كالنتاجات الخاصة

كفي ىذا المجاؿ نفسو يتركز االىتماـ في المناىج عمى االتجاىات دكف اىتماـ 
فاالتجاه ميؿ كنزكع كمفيـك فردم غير . كاؼ بالقيػـ، كالفرؽ بيِّف بيف االتجاه كالقيمة

بينما القيمة مفيـك اجتماعي أكثر ، دائـ، كال يشكؿ بالضركرة جزءان مف ثقافة المجتمع
ىذا مف ناحية، كمف ناحيػة . ثباتان كأشد ديمكمة كأصعب تغييران كتطكيران كتعميمان كتقكيمان 

أخرل، فػإف المناىج، عندما تستيدؼ األىداؼ كالنتاجات القيمية، تكتفي باستيداؼ 
 االستكشاؼالمستكييف األكؿ كالثاني مف مراحؿ بناء القيـ كتككينيا، أم مستكل 

.  الشعكر بالرضاكاالختيار المفظي، ، كالنظر في العكاقبك

كلكنيا ال تػيتبع ذلؾ بالتركيز عمى المستكل الثالث حيث يسعى التعميـ إلى 
 كتعٌمميا، غاية تعميـ القيـ كىك. ترجمة القيمة إلى ممارسة، كمف ثـ بناء النظاـ القيمي

 كال يككف شريفان كىك. يكذب أك يغش إذ ال يصح أف يككف اإلنساف مؤمنان كىك
.  يخكف كطنو أك دينو

كؿ المجاؿ الكجداني، عدـ االىتماـ الكافي اكيستكقؼ الباحث، لدل تحٌرم تف
ىذه المغة الشريفة التي تتعرض ىذه األياـ لمتآمر . بالمغة العربية، المغة األـ

كمف العجب العجاب أف يسيـ في إنكار عظمة العربية . كالتشكيو كاالفتراء
كتشكيييا بعض أبنائيا، إما نتيجة لمجيؿ أك لما يسمى عقدة النقص الطاغية ىذه 
األياـ، أك بسبب تقميد المغمكب الضعيؼ لمغالب القكم كما يذكر ابف خمدكف في 

أمو .. فيؿ ىناؾ أجيؿ كأكثر عمى ممف يينقص مف قيمة لغتو . مقدمتو
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ذا تخمت مناىج المغة العربية عف ميمة التصدم لمتآمر عمى المغة، !!! كىكيتو؟ كا 
كميمة الرقي بيا كاالعتزاز بيا، فمف ييتـ باألمف المغكم لألمة؟ كمف يعيد لمغتنا 

دكرىا في التعبير عف حضارتنا كىكيتنا كالتكاصؿ بيف أبناء أمتنا؟ نحف نضـ 
صكتنا إلى دعكة مجمع المغة العربية األردني الستنفار مجامع المغة العربية كافة، 

لكتب المدرسية، لمحفاظ عمى  ا المناىج كمؤلفك كجميع أمناء األمة، كمنيـ مطكرك
حالليا مكانيا الالئؽ بيا في جميع  المغة العربية كالعناية بيا كاالعتزاز بيا، كا 

.  مجاالت الحياة

    أدلــة المعمميـن2 :2

:  في أدلة المعمميف ظاىرة الفتة لمنظر كاالنتباه تتمثؿ في ما يمػي

في األىداؼ المسماة النتاجات الخاصة لمتعمـ جاءت االتجاىات كالقيـ . 1
كالمثؿ كافية كافية، باستثناء قيمة المغة العربية التي أعدُّىا قيمة ميمة كأعٌد 
االىتماـ بيا كالتركيز عمى تعزيزىا كتقديرىا كالفخر بيا كاجبان في تعميـ المغة 

.  كتعمميا، ككذلؾ في تعميـ مكاد المنياج كالمقررات كافة

لدل االنتقاؿ إلى خطكات التنفيذ، الطرائؽ كالنشاطات المقترحة لتحقيؽ . 2
األىداؼ كنتاجات التعمـ المذككرة، يتبيف أف تمؾ الطرائؽ كالنشاطات لـ تكف في 
مستكل النتاجات المخططة، فجاءت غير كافية في خدمة بعض القيـ، كتجاىمت 

فيؿ يصح أف نعمػـ المغة . بعضيا اآلخر، كأشدد مرة أخرل عمى قيمة المغة القكمية
!  العربية بينما ال نركز عمى قيمتيا كحث المتعمميف عمى االعتزاز بيا؟

 الكتب  3 :2

لديو  تنمك: "تحت عنكاف ما يتكقع مف الطالب، ترد العبارة التالية دائمان . 1
كعندما تكرد التدريبات كالتمرينات تتـ  "القيـ كاالتجاىات اإليجابية الكاردة في النص
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اإلشارة إلى بعض ىذه القيـ أحيانان كيييتػـ بيا في بعض الدركس، كتػيغفؿ في دركس 
.  أخرل

عميو قيمة المغة العربية، التي تتعرض ىذه األياـ كما  كأىـ ما يػييمؿ التركيز
أسمفت لممؤامرة كالتشكيو مف قبؿ جيات مغرضة كثيرة، كما تتعرض لإلىماؿ 

.  كالتشكيو مف أبنائيا، بفعؿو أقرب ما يككف إلى الخيانة
كيصدؽ عمى المقررات كالكتب ما كرد في الحديث عف المنياج بشأف . 2

  .المجاؿ المعرفي كالمجاؿ النفسحركي
 ففي المجاؿ المعرفي يتـ التركيز عمى المستكيات الدنيا، كيقؿ االىتماـ 

.  بالمستكيات العيميا كالتركيب كالتقكيـ كحؿ المشكالت
 كعمػػى عكس ذلؾ في المجاؿ النفسحركي، حيث يتركز االىتماـ عمى أعمى 

.  التكاصؿ المفظي، كتيمؿ المستكيات األخرل دكف ذلؾ مستكل في المجاؿ كىك
   أييا األخكة الكراـ، أصدقاءى المغة العربية كمحبييا، إف المتعمـ إنساف، 

ىماؿ المجاؿ الثالث  كاإلنساف عقؿ كجسـ ككجداف، كال يصح االىتماـ بمجاليف كا 
فكيؼ إذا كاف ذلؾ اإلىماؿ يقع عمى المجاؿ الكجداني كفيو قيـ األمة . في اإلنساف

!  كمثميا كمبادئيا كلغتيا كىكيتيا كضمائر أبنائيا ماضيان كحاضران كمستقبالن؟

عأدة إلى المجال الأجداني _ ثالثًا 
  تـميــيـــد  1: 3

كؿ، ا تتففاألىداؼ التربكية في ىذا المجاؿ. أعكد اآلف إلى المجاؿ الكجداني
 كتؤدم إلى تبنيو المكاقؼ عمى مشاعر المتعمـ التغيرات التي تطرأكما أسمفت، 

صكغ كيعٌد . كاالتجاىات كالمبادئ كالمفاىيـ كالقيـ التي تكجو سمككو كتصرفاتو
 كيحتاج.  منو في المجاليف المعرفي كالنفسحركيأصعب في ىذا المجاؿ األىداؼ
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كال يمكف تقكيميا إاٌل مف خالؿ ما يصدر عف .  أطكؿ بكثيركقتان بمكغ ىذه األىداؼ 
.   في المكاقؼ المختمفةاإلنساف مف أقكاؿ كأفعاؿ

. األخرل، كقابمة لمتحقؽ كاألىداؼ كلكف ىذه األىداؼ قابمة لمتعميـ كالتعٌمـ 
قابمة لمتعميـ كالتعمـ، كالتعديؿ كالتطكير   (المجاؿ الكجداني)فاالتجاىات كالقيـ 

.   كالتغيير أحيانان كالسيما االتجاىات منيا ألنيا أقؿ ثباتان مف القيـ

تتعمؽ بماىية األشياء كاألمكر كمفاىيميا لدل الجماعات  (Values)فالقيـ 
اإلنسانية، كما تتمثؿ في سمكؾ الجماعات كالمجتمعات كفي الثقافات المختمفة، 
كتظير مف خالؿ نظرة الجماعة أك المجتمع لمقضايا الكبرل، كالديف، كالحرية، 

كالحب، كالصدؽ، كالجماؿ، كالقكمية، كاالقتصاد، كالعمؿ، كاألسرة، كالنظاـ كالمغة 
.   إلػخ.... القكمية 

كمف األمثمة عمى القيـ السائدة في مجتمعنا إيماف المرء الراسخ بمكضكعات 
، العمؿ، الحياة العائمية، الكطنية، : مثؿ الديف، اإلخاء، الشجاعة، الشرؼ، الكـر

كتتمثؿ في السمكؾ، حيث يتبيف مدل رسكخيا في كياف اإلنساف . إلػخ... المحبة 
.  ككجدانو

األمػر،  الشيء أك  نػزكع نحك ميكؿ أك  أما االتجاىات فيي مكاقؼ أك 
 العائمة، أك  المدرسة، أك  العدكاف، أك الخكؼ، أك ك ف، أك االتع كػالنزكع نحك

 في مكاقؼ المرء كمدل قربو أك  النخكة، كتبدك الكطنية، أك المعمـ، أك األرض، أك 
.  بعده عف األمر أك الشيء

ـٌ تعزيزه فتجذَّر عمى  كقد يتطكر االتجاه فيصبح قيمة إذا تكرر كتعمؽ كت
.  مدل معيف مف الزمػاف

 مستفيضة تعيف ةكلعٌؿ مف المفيد التمييز بيف االتجاىات كالقيـ بإجراء مقارف
:   كخصائص كؿ منيما يفعفي تبياف الفركؽ بيف النك
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   مقارنة القيم أا تجاىات2: 3   
 ا تجاىـات القيــم     

 يتعمؽ بماىية مفيأم اجتماعيالقيمة . 1
  .األشياء كنظرة الجماعات كالشعكب ليا

، شخصي يتعمؽ مفيأم فردياالتجاه 
. بمكاقؼ األفراد كالجماعات الصغيرة

 كديمكمة مف االتجاىات أكثر ثباتان القيـ . 2
. كأصعب تغييران كتطكيران 

  تطكرؿ، كقابمة ؿليست دائمةاالتجاىات 
.  كالتغيير

القيـ مكتسبة كتتكلى المؤسسات النظامية . 3
  .الخاصة  كالعامة تعميميا كتيتـ بذلؾ كثيران 

مكتسبة، كيتـ تعٌمميا بالطرؽ المصاحبة، 
كمف خالؿ المنيج الخفي أكثر مف الطرؽ 

  .النظامية المخططة
قابمة لمقياس كالتقكيـ مف خالؿ السمكؾ . 4

المالحظ ، كغالبان ما يككف قياسيا سيالن 
.  بسبب ميؿ صاحبيا إلشيارىػػا

قابمة لمقياس كالتقكيػـ مف خالؿ السمكؾ 
المالحظ، إال أنيا غالبان ما تككف صعبة 

.  القياس بسبب الميؿ إلخفائيا أحيانان 
يمكف التعبير عنيا بصيغ منطقية ككاضحة . 5

أعتقد أف اهلل مكجكد، كأف : كمحددة مثؿ
ك ف يجمب الخير، كاالتحاد قكة كالتفرؽ االتع

.  إلػخ... ضعؼ 
.  فيي تعبير عف المعتقدات الراسخة

االتجاىات يصعب التعبير عنيا باعتبارىا 
نزعات إنسانية كردكد فعؿ المرء العاطفية 

األشياء، فيي تعبير عف المشاعر  نحك
.  كغالبان ما تككف متقمبة

  تشكؿ القيـ جزءان مف ثقافة المرء كالمجتمػع. 6
. ، فيي قيـ جماعيػةكاألمة

ال تشكؿ االتجاىات جزءان مف ثقافة 
 أك جماعي فردمع نزك بؿ ىي ،المجتمع

.  األشيػاء كاألشخاص محدكد نحػك
، كيحرص اإلنساف ال يمكف إخفاء القيـ. 7

عمى إظيارىا كالجير بيا في سمككو 
.  كالتعبير عنيا بصيغ كاضحة

يمكف إخفاء االتجاىات، كيعبر عنيا عادة 
بعبارات تشير إلى نكازع انفعالية، ككثيران 
ما يرغب المرء في إظيارىا كاإلفصاح 

. عنيا 
القيـ باعتبارىا مفيكمان اجتماعيان كعقيدة . 8

 . ال تككف إال إيجابيػة كخٌيػرةإنسانيػػػػػة 
االتجاىات باعتبارىا فردية كاستجابات 

قد تككف شخصية تجاه مثيرات معينة 
.  إيجابية أك سمبية

:  تتككف القيـ مف ثالثة أبعاد أساسية ىػي. 9
المككف المعرفي، كالكجداني، كاألدائي 

.  السمككي االلتزامي

: تتككف االتجاىات مػف بعديف رئيسيف
أما المككف . المعرفي، كالكجداني: ىما

.  األدائي فميس ممزمػان 
ينبغي أف تنسجـ قيـ المرء مع ثقافة كقيـ . 10

عنصر الجماعة التي ينتمي إلييا كتعتبر 
.  تكحيد في المجتمع

اتجاىات المرء ال تنسجـ، بالضركرة، مع 
.  ثقافة قكمو القيـ السائدة في مجتمعو أك 
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 باعتبارىا االتجاىات تشير إلى أنماط مف استجابات الفردكىكذا، يتبيف لنا أف 
 أشياء، أك  ميمو نحك كبعبارة أخرل فيي تشير إلى نزكع المرء أك . مثيرات معقدة
فاالىتماـ بالمكسيقى اتجاه، كالكلع بمعبة كرة القدـ اتجاه، . مكاقؼ معينة أشخاص أك 

لالنعزاؿ  كالنفكر مف المدرسة اتجاه، كاإلقباؿ عمى المطالعة اتجاه، كالميؿ لمعدكاف أك 
.  () جميعيا اتجاىات، كال تشكؿ جزءان مف ثقافة المجتمع  التعاكفأك 

.  مرتبطة بالجماعات أكثر منيا باألفرادأما القيـ  فتشير إلى مفاىيـ اجتماعيػة
 ممزمان أك ممتزمان بيا قيجد نفس  كعقيدة إنسانية، يختارىا الفرد أك القيمة التزاـ إنسانيك

فمفاىيـ . ليحقؽ االنسجاـ مع ذاتو االجتماعية، كمع البيئة الكمية التي يعيش فييا
.  الحب كالخير كالحرية كالجماؿ كالديمقراطية كالعائمة كاألخالؽ كميا تشير إلى قيـ

كاالتجاىات كالقيـ قابمة لمتعٌمـ كاالكتساب، إال أف االتجاىات يجرل تعٌمميػػا 
. بطرؽ غير نظاميػة، كيككف، في أغمب األحيػاف، مصاحبان لمكاقؼ كتعميمات أخرل
أما القيـ فيجرل تعميميا كتعٌمميا مف خالؿ المكاقؼ النظاميػة كالمنظمػة كبرعاية 

.  المؤسسات التربكية كاالجتماعية النظامية كغير النظاميػة
كمما تجدر اإلشارة إليو، أف مجمكعة اتجاىات المرء اإليجابيػة التي تتصػؿ 
بمجاؿ معيف، كالديف كاألخالؽ كالمجتمع كاالقتصاد كالرأسمالية كاالشتراكية، إذا 
ذا كانت تنسجـ مع العقائد السائدة في  تعمقت كتعاظمت كتجٌذرت لدل المرء، كا 

.  مجتمعو، فإنيا قد تتطػكر إلى قيـ راسخػة تعينو عمى التكٌيػؼ كالتكافػؽ

اتجاه  فا تجاه اإليجابي،ىأ. كاالتجاىات تككف، إما إيجابية، أك سمبية
 يكٌجو اتجاه إحجامي أما ا تجاه السمبي، فيأالمثير،   يدفع المرء نحكإقدامي

كتشكؿ ىذه الصفة لالتجاىات أساس العمميات . سمكؾ الفرد بعيدان عف المثير
.  لقياس كتقكيـ االتجاىات

                                                 

1 .Writing and Assessing Attitudinal Objectives, 7     
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كاالتجاىات ترتبط بالقيـ كتتأثر بيا، ككثيران ما تقاس القيـ مف خالؿ 
االتجاىات المتمثمػة في سمكؾ الفرد كالجماعة إزاء مثيرات، أك مكاقؼ معينة، 

مجممػة اتجاىات المرء، المتمثمػة في مكاقؼ مختمفة، إزاء مكضكع ما، كقد تشير 
.  إلى قيمة ذلؾ المكضكع عنده
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كتشير دراسة الشكؿ السابؽ لممستكيات التي ينطكم عمييا المجاؿ الكجداني 
. العاطفي لألىداؼ التربكية، كالترابط كالتدرج الذم يحدث فيو تعمـ االتجاىات كالقيـ

.  فكؿ مستكل يشكؿ متطمبان قبميان أساسيان لمذم يميو كيعد شرطان لتعممو
 تراكمية نامية اكتساب الميكؿ كاالتجاىات كالقيـ يحدث بطريقةكىكذا نرل أف 

االستقباؿ ثـ االستجابة )تقدمية، ككمما تقدـ اإلنساف في تعمميا مف المستكل األدنى 
 أك ازداد االنتماء لمعمؿ، (التمثؿ كااللتزاـ كالتضحية)، إلى المستكيات العميا (كاالختبار
. القيمة عمقان كاتساعان كشدة كقكة الفكرة أك 

الطمبة عندما يمتحقكف بالمدرسة يككنكف قد حممكا كالبد مف اإلشارة ىنا إلى أف 
ك لتنا اكىذا يعني أننا في مح. كاالتجاىات كالقيـ معيـ الكثير مف الميكؿ كالرغبات

في ىذا المجاؿ ال نبدأ معيـ مػف الصفر أك مف المستكيات  تنظيـ تعميميـ لألىداؼ
كالقيـ المكتسبة مسبقان  كيككف لتمؾ الميكؿ كاالتجاىاتالدنيا في كثير مف األحياف، 

كقد يككف ىذا التأثير  ،عممية تعمميـ لألىداؼ الكجدانية كالعاطفية تأثير كبير في
. إيجابيان ميٌسران لمتعمـ، كما قد يككف سمبيان معيقان لو

، باعتبار كتعمـ األىداؼ في المجاؿ العاطفي الكجداني عممية فردية شخصية
غايتيا كمحكرىا، كال يتـ تعمميا كاكتسابيا إال عندما يستدخميا الفرد إلى  أف الفرد ىك

كما إف . أعماقو ككجدانو كيجعميا جزءان مف ذاتو كشخصيتو كنظاـ القيـ الذم لديو
أف  ، باعتبارأيضان عممية  اجتماعية ىكتعمـ األىداؼ في المجاؿ الكجداني العاطفي 

ما يحممو أك يكتسبو المرء مف قيـ كاتجاىات يحدد كيكجو سمككو االجتماعي كيتحكـ 
.  في عالقاتو كمكاقفو تجاه اآلخريف

بيػا، قمة اليـر أك النسؽ اليرمي  كيمثؿ مستكل تمٌثؿ القيـ كتجسيدىا كاالعتزاز
كتعتبر المستكيات األدنى متطمبان . الذم تنتظـ فيو مستكيات األىداؼ في ىذا المجاؿ

أساسيان لبمكغ ىذا المستكل، أم أف تحقيؽ ىذا المستكل مف األىداؼ الكجدانية، يككف 
.  عممية تراكمية نامية متصمة
تمثؿ القيـ كتجسيدىا كاالعتزاز بيا كاالستعداد لمتضحية )كيشير ىػذا المستكل 

إلى أف المتعمـ أك الفرد، قد أخذ  (Characterization by Value  )(مف أجميا
يمارس القيـ التي تبناىا كيمتـز بيا في كؿ أعمالو كتصرفاتو، أم أنو جسدىا في 

سمككو فأصبحت تشكؿ عالمة فارقة لو، يعرفو الناس بيا، كتسـ تفكيره كأنماط سمككو 
.  في كؿ المكاقؼ ذات العالقة
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فالفرد الذم يحمؿ قيمان مادية معينة تتصؿ بمفاىيمو المتصمة بالماؿ 
كعالقتو بالحياة ككذلؾ الشخص الذم يحمؿ قيمان كطنية تتصؿ بمفاىيمو حكؿ 
اليكية كاالنتماء، يتصرؼ تجاه ىذه المكضكعات بصكرة تختمؼ عف تصرفات 

.  شخص آخر يحمؿ مفاىيـ مغايرة
كىذا يعني أف القيـ التي يحمميا الفرد أك تمؾ التي اكتسبيا المتعمـ حكؿ 
مكضكع معيف، أصبحت تشكؿ فمسفتو في الحياة، كأصبح يسترشد بيا في كؿ 

 فيشكؿ بيا أساليبو المميزة لو في التعامؿ مع ،ما يصدر عنو مف أعماؿ كأقكاؿ
كمما يجدر ذكره أف ىذه المرحمة أك ىذا المستكل . األشياء كاألفكار كاألشخاص

مف األىداؼ الكجدانية قد ال يحققو اإلنساف إال بعد تخرجو مف المدرسة أك ربما 
.  مف الجامعة بكقت طكيؿ

:   التربأية في المجال الأجداني أتقأيميـااألىداف  تحقيق 3: 3  
يشكؿ تحديد كصكغ األىداؼ الكجدانية االنفعالية في المستكييف الرابع 

صعكبة بارزة أماـ المعمـ، كيكاجو  (تنظيـ القيـ كتمٌثميا كتجسيدىا)كالخامس 
المعممكف صعكبة في تكفير الطرائؽ كالخبرات التعميمية الالزمة لبمكغ ىذه 

المستكيات مف األىداؼ الكجدانية، كفي إيجاد الطرائؽ كاألدكات الالزمة لقياسيا 
كتقكيميا، بالمقارنة مع ما يكاجيكنو في تعامميـ مع األىداؼ في المجاالت 

  .المعرفية كالنفسحركية
كاألىداؼ الكجدانية العاطفية ال يمكف تقكيميا كذلؾ إال مف خالؿ ما 

يمكف  يصدر عف المرء مف أفعاؿ كأقكاؿ في المكاقؼ المختمفة، أم أنيا ال
إف المربيف   (Ojemann) ()كيقكؿ أكجيماف. تقكيميا إال بصكرة غير مباشرة

كالمعمميف يتحاشكف صكغ األىداؼ السمككية في المجاؿ الكجداني ألف مف 
 .  الصعب كضعيا كمالحظتيا بشكؿ مباشر

                                                 

1   . Should educational Objectives be Stated in behavioral terms?"cited in 
The Elem. School Journal , part II Feb. p.235 
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مراحل بناء أتكأين القيم 
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تعميميا أتعمميـا : القيم أا تجاىات_ رابعًا  

  :تعريـف القيمـــة 1: 4

، يختاره الفرد بذاتو لمتفاعؿ مع القيمة معنى أك مكقؼ كمكضع التزاـ إنساني
مفيـك يككنو الفرد بتأثيرات : كالقيمة.  ()نفسو كمع البيئة الكمية التي يعيش فييا 

مف مجتمعو كخبراتو الذاتيػة يشير إلى نكع مف االرتباط  بينو كبيف شيء ما قد 
فالقيـ إذف تعبيرات لعالقات بيف اإلنساف . يككف فكرة أك شخصان أك مكضكعان 
كتيتـ القيمة باألىداؼ البعيدة العامة كتترتب . ()كمكضكعات ليا قيمة بالنسبة لو 

أم نفسيان )أك رغبتو كجكديان  كالقيمة مكضع اىتماـ الفػرد. فيما بينيا ترتيبان ىرميان 
فيي مصدر نفع مف الناحية الكجكدية، كمصدر . ، أك أخالقيان أك جماليان  (كماديان 

.  خير مف الناحية األخالقية، كمصدر متعة مف الناحية الجماليػػة

  :  مكّأنــات القيمــة 2: 4    

:  تتألؼ القيمة مف اتحاد ثالثة عناصر ىي

.  المكٌكف العقمػي . أ

  .المكٌكف الكجدانػي . ب

.  المكٌكف السمككي. ج

كال يكفي العنصراف العقمي كالكجداني لتككيف القيمة، ألنيمػا ال يشكالف سكل 
نجازيوفالقيمة ال تكتمؿ، ألغراض كظيفيػة . قيمة جزئيػػة أك قيمة كامنػة ، إال كا 

                                                 

 .تقرير لجنػة القيـ كاالتجاىػات. 1
 .187 – 184التكجيو التربكم كالميني، . 2
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الممارسة أك السمكؾ الذم يككف منسجمان مع القيمة  بانضماـ العنصر الثالث، كىك
تكتمؿ القيمة بمكٌكناتيا كبذلؾ . الكامنػة، فيتالحػـ مع المكٌكنيف العقمي كالكجداني

.  كالسمككػي كالكجداني الثالثػة العقمػي
  :في اإلسـالم "القيمة" 3: 4

َا أَها انزَه : "قاؿ تعالى. القيمة في اإلسالـ إيماف كقكؿ مقركف بالعمؿ

           ". كثُش ممتاً عىذ هللا أن تمىنىا ما ال تفعهـىن. آمىىا، نم تمىنىن ماال تفعهىن
   (3، 2 :سكرة الصؼ)

ال يقبؿ إيماف بال عمؿ، كال عمؿ بال : " صمى اهلل عميو كسمـكقاؿ رسكؿ اهلل
. "اإليماف ما كقر في القمب كصٌدقػػػػػو العمػؿ"ك "إيماف

  : مصادر قيمنـا4: 4

  اإلســالم. أ

 فاإلسالـ ىك. ديننا اإلسالمي الحنيؼ المصدر األكؿ كاألىـ لقيمنا ىك
المصدر األساس لقيمنا في المجاالت الدينية كاألخالقية كاالجتماعية كاالقتصادية 

إنو، باختصار، مصدر قيمنا الحيكية في مجالي العقؿ . كالسياسية كالقانكنيػة
كاحتراـ ، كاحتراـ العمؿ، كالصدؽ، العدالة: كمف األمثمة عمى ىذه القيـ. كالعمؿ
.  كالمحبة كاالعتداؿ، كالجياد، كالتكاضع، كالتفكير، اإلجماع

   عصر ما قبل اإلسالم. ب

العصر الذم سبؽ اإلسالـ أك ما يعرؼ بالعصر  كالمصدر الثاني ىك
كقد أقٌر اإلسالـ بعض ما كاف سائدان فيو مف القيـ بعد أف أعطاىا بعدىا . الجاىمي
 كالكـر كالنخكة كاإلبػاءكقد كرثنا مف العصر الجاىمي قيمان مرغكبان فييا . اإلسالمي

.  (كال أعٌدىػا قيمان ) كالقبمية كالعصبيػػةكأخرل غير مرغكب فييا كالثأر 
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  التراث اإلنساني العالمي.   ج

كقد قبسنا مف ىذا . المصدر الثالث لمقيـ السائدة في مجتمعنا كىك
كالتخطيط كالدقة كالتنظيـ كاالستدالؿ كالتفكير المصدر قيمان مرغكبان فييا 

كالتفكؾ العائمي، كعقدة النقص، كاالبتعاد ، كأخرل غير مرغكب فييا المنطقي
. (كال أعٌدىػا قيمان ) الجذكر عف
  :()   كيف تنشأ القيم5: 4

ففي . الفعؿ كالتقدير كاالختيار: يٌمر نشكء القيـ في مراحؿ ثالث أىميا
كىنا ينظر اإلنساف .  تنتقى القيمة مف أبداؿ متاحة مختمفة، بحرٌية تامةاالختيار

، التقديركيمي ذلؾ . في عكاقب اختياره، كيستعد لتحمؿ مسؤكلية ىذا االختيار
بيا كيسعد الختيارىا كيعمف  كفيو يتعمؽ اإلنساف بالقيمة التي اختار، كيعتز

، كفيو يمارس اإلنساف السمكؾ الذم تمميو الفعؿ ثـ يأتي. اختياره عمى الناس
.  كأقكل القيـ ما تتصؼ ممارستيا بالديمكمة في الزماف كالمكاف . القيمة
  ؟لـماذا نيتـّم بالقيــــــم   6: 4

فيؿ يمكف أف يكجد مجتمع . عالقة بيف كجكد القيـ كبقاء اإلنسافىناؾ 
سكٌم دكف أف يسكده نظاـ قيمي؟ تصٌكر مجتمعان بشريان ال تسكده قيمػة الصدؽ 

كيؼ يمكف أف تككف حالو؟ تصكر مجتمعان ال تسكده قيمػة العدالة، أفال . مثالن 
يككف شبييان بمجتمع الغاب يأكؿ كبيره صغيره؟ كقس ىذا عمى غياب القيـ التي 

.  نعرفيا في مجتمعاتنا اليـك
                                                 

1 .Helping your child learn Right from Wrong.131,                          
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كلذلؾ، كاف تعميـ القيـ الدينية كالقكمية كاألخالقية كالثقافية يشكؿ كاحدة مف 
كلكٌف الجديد، في ىذه األياـ، أننا نتيجة .  منذ فجر التاريخأىـ كظائؼ التربية

تحديات المتزايدة، كالتكاصؿ ؿلمتغٌير الحضارم المتسارع، كالتطكر التكنكلكجي، كا
السيؿ بيف األمـ كالشعكب، بدأنا نشيد قيمان متصارعة تسكد أبناء الشعب الكاحد، 

األمر الذم أدل، في بعض الحاالت، إلى تضاؤؿ الثقة بالقيـ . بؿ األسرة الكاحدة
فما مف مجتمع . كفي ذلؾ خطكرة أٌم خطكرة. األصيمة دكف تكفير البديؿ المناسب

يستطيع البقاء الفٌعاؿ إذا لـ يكف لو نظاـ قيمي ينتظـ جممة مف القيـ يقبميػا 
الذم يشكؿ مصدر االتحاد كالقكة  فمثؿ ىذا النظاـ ىك. كيمارسيا سمككان في حياتػو

. لممجتمع، لينتقؿ فيو مف جيؿ إلى جيؿ
 :( ) العأامل المؤثرة في تكأين ا تجاىات أالقيم 7: 4

قد يككف لمكراثة تأثير طفيؼ، كغير مباشر في عممية تككيف االتجاىات 
كالقيـ كتعديميا، كذلؾ مف خالؿ الظركؼ الفردية المكركثػة، كبعض السمات 
الجسمية كالعقمية التي تؤثر في فيـ المرء لذاتو كتقبمو ليا، كفي قدرتو عمى 

. ذاتو كاآلخريف مما يؤثر عمى مكاقفػو كاتجاىاتو نحك. اكتساب المعارؼ كتنظيميا
البيئة  ىك كاألقكل في تككيف القيـ كاالتجاىات كتعديميا كلكف العامؿ األىـ
كذلؾ مف خالؿ تفاعؿ الفرد مع عناصرىػا المختمفة، سكاء أكانت . بمفيكميا الكاسع

كفي ما يمي استعراض مكجز ألىـ تمؾ . أفرادان أـ مؤسسات أك أشياء أخرل
:  العناصر مف حيث أثرىا في تككيف االتجاىات كالقيـ كتعديميا

: المنزل أاألسرة .   أ
كسابو أك يؤدم الكالداف دكران أساسيان في عممية التنشئة االجتماعية  لمطفؿ كا 

اكتسابو االتجاىات الفردية كاالجتماعية، كذلؾ بحكـ سيطرتيـ عمى مصادر اإلثابة 
كالعقاب المادية  كالمعنكية مف خالؿ اليدايا كالحمكيات كالجكائز كاأللعاب كمف 

.... إلػخ... خالؿ التقبؿ كالرفض كاالبتسامات كالحرماف مف النزىات كاالمتيازات 
كيسيطر الكالداف بدرجة كبيرة عمى مصادر المعمكمات كاإلعالـ التي يمجأ إلييا 

                                                 

  .210ٌسر في عمـ النفس االجتماعي، مالـ .1
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خكتو الكبار منو لإلجابة ؛الطفؿ في مراحؿ نمٌكه األكلى  فالطفؿ يسعى إلى كالديو كا 
عف أسئمتػو اليكمية الحياتيػة فيقدمكف لو الحقائؽ كاآلراء كاألفكار مكضكعية أحيانان، 

كتشكؿ ىذه اآلراء كالمعمكمات التي يقدميا . كمصكغة بذكاتيـ كميكليـ أحيانان أخرل
األىؿ لألطفاؿ، أساس االتجاىات كالميكؿ كالمفاىيـ كالقيـ التي يكتسبيا الطفؿ، 

 الكالديف كالجيراف، كاألقارب، ككذلؾ نحك كما تتمثؿ في مكاقفو كاتجاىاتو نحك
. إلخ... الحالؿ كالحراـ كالخير كالشر، كالممنكع كالمسمكح بو كالديف كالعبادات 

في مراحؿ نمائو األكلى في ظؿ  كيشكؿ الكثيري مف االتجاىات التي يكتسبيا المرء
.  ـك التغييراالعائمة كالكالديف، فئةى االتجاىات القكية التي تؽ

: المدرسة أاألتراب. ب
تؤدم المدرسة، بعد المنزؿ، دكران بارزان في تطكير االتجاىات كالقيـ المكتسبة 

كما تؤدم دكران أساسيان في مساعدة المتعٌمـ عمى تككيف اتجاىات كقيـ جديدة  ،كتعديميا
كذلؾ مف خالؿ ما تكفره مف ألكاف النشاط، كفرص التفاعؿ مع المعمميف كاألتراب في 

كمف خالؿ التعٌمـ المصاحب كالمنيج الخفي . المكاقؼ المختمفة داخؿ الصؼ كخارجو
كيعتبر األتراب فئة مرجعية . المتمثؿ في العالقات اإلنسانية كاالجتماعية في المدرسة

 في الكثير مف مكاقفو كاتجاىاتو، كيبذؿ قصارل جيده الطفؿ أساسية يرجع إلييا
.  لمتكافؽ معيا كاالنسجاـ مع معاييرىا في اتجاىاتو كأنماط سمككو

:  األخــرى المجتمع أالمؤسسات ا جتماعية. ج
يؤثر المجتمع كما يسكده مف عادات كتقاليد كقيـ، تأثيران مباشران في 

االتجاىات كالميكؿ كاالىتمامات كالقيـ التي يكتسبيا الفرد مف خالؿ معايشتو ليا 
كتؤدم العناصر االجتماعية كالمجتمعية األخرل التي يبدأ . كالتو التكيؼ معيااكمح

الفرد في االتصاؿ كالتكاصؿ معيا، خارج إطػار العائمة كالمدرسة، دكران بارزان في 
.  تككيف الفرد لالتجاىات المختمفة

فمف خالؿ تعاممو، كتفاعمو، مع المؤسسات الدينية كالمساجد كغيرىا مف 
الديف كالعبادات، كالخالؽ كالحالؿ كالحراـ،  أماكف العبادة، يكتسب االتجاىات نحك
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كمف خالؿ التعامؿ كالتفاعؿ مع شرطي المركر كعامؿ . إلخ... كالخير كالٌشر
القانكف، كالحقكؽ، كالكاجبات،  إلخ يكتسب االتجاىات نحك... التنظيفات كالبقاؿ

كما تؤثر كسائط اإلعالـ المختمفة، المرئية منيا . كالعمؿ، كاألمانة، كالصدؽ
كما . كالمسمكعة كالمقركءة في اتجاىات الناس كمكاقفيـ إزاء المكضكعات المختمفة
 تؤدم المعارؼ كالمعمكمات كاألفكار التي يكتسبيا المرء مف خالؿ المؤسسات،
كتؤدم القدكة الحسنة كالمكاقؼ العممية الحياتية دكران أساسيان كفاعالن في تككيف 

.  االتجاىات كتطكيرىا كتعديميا
  طرائق تعميم القيم أا تجاىات أتعّمميـــا -خامسـًا  

    طرائق تعميم القيم5:1

: الطرائق التقميدية. أ

، كاستخػػػػػداـ ثكابؿالقدكة كالعقاب كا، كالتمقيف المباشر أك الكعظكتشمؿ 
كال ينكر أحد فائدة ىذه الطرائؽ، كلكنيا فائدة محدكدة، ألسباب . ألنظمة كالقكانيفا

  .خارجية كأخرل داخميػة
: األسباب الخارجيـة (1) 

إف انتشار كسائؿ التكاصؿ، كظيكر دكر التربية المكازية يؤثراف في الفرد 
كال سيما  فقد تحطمت الحكاجػز الثقافية، كلـ يعد باإلمكاف منع الناس،. كالمجتمع

الرقص : كمف األمثمة عمى ذلؾ ىذه األياـ. الطالب، مف التأثر بالثقافات الخارجية
اإلفرنجي، كالمكسيقى الصاخبة، كاألزياء المتغيرة كالكجبات السريعة كالمالبس 

.   البسيطة كاالىتماـ بالمظاىر، كتقميد األجانب كسكاىا
  :األسباب الداخمية  (2)

مثالن، يقدـ لمناس قيمان اختارىا الكاعظ، كلـ يختاركىا بأنفسيـ، الأعظ، إف 
كىي لذلؾ تتعرض لالنييار حاؿ زكاؿ . فكأنما ىي تفرض عمييـ مف الخارج
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ثـ إف الكعظ قد يككف ذا أثر لفظي، ال ينعكس في خبرات ... السمطة التي تفرضيػا
.  يمارسيا التالميذ أك المكعكظكف

نقدم قاس، يجعؿ المكعكظيف  كأخيران، كثيران ما يككف الكعظ مصحكبان بجك
.  أحيانان مضطريف لمدفاع أماـ اليجكـ الذم يتعرضكف لو

 فمفيدة فعالن، ألف التالميذ، كال سيما الصغار منيـ، يميمكف إلى القدأةأما 
تنطكل عمى مشكالت، أىميا أف المتعمميف يالحظكف  كلكف ىذه الطريقة. المحاكاة

كالمشكمة . أف ممارسات أك لياء أمكرىـ، الذيف اتخذكىـ قدكة، تختمؼ عف عظاتيـ
. الثانية أف أك لياء األمكر ليسكا النماذج الكحيدة التي يمكف لألطفاؿ أف يقتدكا بيا

 كثمة النماذج المعركضة في الصحؼ ،فثمة اإلخكة كاألخكات كاألتراب كسكاىـ
!  كالمجالت كالمذياع كالتمفاز كدكر العرض، فأمَّ مثاؿ يحتذكف؟

 فمف الطرائؽ التي تشكؿ دكافع تستثار بعكامؿ أك الثأاب أأ العقاب   أما 
فتككف آثارىا عرضية قصيرة األجؿ، مرتبطة بدكاـ المثير أك بقاء . ضغكط خارجية
 . الثكاب أك العقاب

ا حتكام لمقرآن الكريم أالحديث النبأي الشريف  . ب

كيصدؽ ىذا أفضؿ ما . لمديف أثره الفعاؿ في غرس القيـ الصالحة كتطكيرىا
ك اك ؿ الجكانب الركحية كحسب، بؿ يتفايصدؽ عمى الديف اإلسالمي، ألنو ال يتف

كيفضؿ اإلفادة مف القيـ اإلسالمية بأف تقٌدـ . ؿ السمكؾ كطريقة الحياة بكامميا
فإذا اقترنت قيمنا .  مرتبطة بمكاقؼ الحياة الطبيعية، كتبعد عف التخكيؼ كالترىيب

ثرىا فعاالن في البيت كالمدرسة كالمؤسسات 0بشؤكف الحياة، كلـ تنعزؿ عنيا، كاف أ
.  المجتمعية األخرل
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ا ختيار الأاعي  . ج

 بعد النظر في األبداؿ االختيار العقالني لمقيمة الصالحةكيقصد بذلؾ 
كمجمؿ ىذه الطريقة . ثـ االعتزاز بالقيمة المختارة كممارستيا الممكنة، فاالختيار
:  أف يقـك اإلنساف

.   المتاحة عف طريؽ التعٌرض ليااإلبداؿباستكشاؼ  (1

.  التفكير في عكاقب كؿ بديؿ (2

.  ةـاالختيار الحر لمقي (3

عالف ذلؾ عمى المأل (4 .  االعتزاز بيذه القيمة كالتمسؾ بيا كا 

.  ممارسة القيمة سمككان  (5

.  تكرار ممارسة القيمة في المكاقؼ كالظركؼ المختمفة (6

.  بناء نمط أك نظاـ مف القيـ المشابية لتمؾ القيمة كالمتسقة معيا (7

كمف ميزات ىذه الطريقة أف عممية االختيار تككف صادرة عف تفكير اإلنساف 
أكثر ديمكمة، كأكثر قابمية  كبذلؾ تغدك كبإرادتو، كأنيا تككف استجابة لمتعمٌػـ،

.  لالتساع كاالنتقاؿ مع ازدياد قدرة المتعمـ عمى التفكير

كيستطيع المعمـ النابو مساعدة تالميذه عمى جعؿ اختيارىـ لمقيـ كتبنييا 
عممية حرة نابعة مف ذكاتيـ، إذا استطاع تييئة الظركؼ المكاتية التي تمكنيـ مف 

التعٌممية الصفية، / ذلؾ الفعؿ الحر، كما يحدث في بعض المكاقؼ التعميمية
:  ففي ىذه المكاقؼ المالئمة. كالتمثيمية كسكاىا

.  يستكشؼ التمميذ األبداؿ المتاحة (1

.  ينظر في عكاقب كؿ بديؿ (2
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.  يختار القيمة بحرية (3

.  كيشعر بسعادة داخمية بسبب اختياره القيمة بنفسو (4

.  يعمف عف تمسكو بالقيمة المختارة كيتباىى بذلؾ (5

.  يمارس السمكؾ المنسجـ مع القيمة التي أختار، كأخيران  (6

ينشئ نمطان قيميان متسقان تنسجـ في إطاره قيمو المختارة جميعان فيما بينيا،  (7
.  كالمرحمة األخيرة ذركة التربية كالتنشئة القيمية. فال يشكبيا تناقض كال اختالؼ

  :طرائق تعميم ا تجاىات 2 : 5

    االتجاىات نتاج مركب مف المفاىيـ كالمعمكمات كالمشاعر التي تكلِّػد 
ذا اعتبرنا االتجاىات . لدل المرء نزعة كاستعدادان معينان لالستجابة لمكضكع معٌيف كا 

  (أك تعميميا) إزاء أمكر معينة، أمكف تككينيا كاإلحجاـنزعات مف اإلقداـ 
فإذا أٌدل إقداـ المرء عمى . باستخداـ الطرائؽ المستندة إلى أساليب التعٌمـ كنظرياتو

اكتسب المرء ميالن لتكرار اإلقداـ   (التعزيز)إلى نتائج إيجابية   (المثير)أمر ما 
أما إذا أٌدل اإلقداـ إلى نتائج سمبية فإف المرء سيميؿ إلى  . (االتجاه اإليجابي)

فالتعزيز يؤدي دأرًا  . (االتجاه السمبي)تجٌنب المثير كيحجـ عف تكرار السمكؾ 
.  ()ا تجاىات اإليجابية  ىمًا في تكأينم

كتعٌد االتجاىات، كسائر مكضكعات المجاؿ الكجداني، مف أصعب األمكر 
:  ()تعميمان كتعديالن، كذلؾ ألسباب منيا 

                                                 

1. Writing and Assessing Attitudinal Objectives.   
2. The Instructional Design Process. 
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أنيا تشكؿ نتاجان مركبان لتعمـ الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالمشاعر . أ
.  المتصمة بمكضكع االتجاه

أنيا خاصة كشخصية جدان، كيحتاج تعميميا كتعٌمميا إلى دقة كميارة في . ب
.  كمتابعة مستمرة  التخطيط كتنكيعان في األساليب

.  أف تعميميا كتعٌمميا يحتاجاف إلى صبر كجيد دؤكب ككقت طكيؿ. ج

. أف تقكيميا عممية صعبة ككذلؾ قياسيا بشكؿ مباشر كذلؾ لخصكصيتيا. د

ىمان في ـكتؤدم األسرة كالمدرسة كالجماعة، التي ينتمي إلييا اإلنساف، دكران 
كما تؤدم كسائط اإلعالـ دكرَّا كبيران في . تحديد اتجاىاتو كتككينيا، كما ذكرنا سابقان 

. ذلؾ، مف خالؿ ما تقدمو مف مكاقؼ اجتماعية

 نمكذجان مف التطكرات المعاصرة في نظريات األسمأب ا قتدائيكيمثؿ 
التعٌمـ، ألنو يؤكد عمى التعمـ االجتماعي كتعٌمـ القيـ كاالتجاىات مف خالؿ 

فتكقعاتنا . () مباشر كيككف ىذا التعٌمـ دكف أية إثابة مباشرة أك تعزيز. المالحظة
المتصمة بالنتاجات المحتممة لسمكؾ معيف ال تتكقؼ عمى النتاجات المباشرة التي 
نتمقاىا نتيجة لما فعىمناه في مكاقؼ معينة كحسب، بؿ تتكقؼ أيضا عمى النتاجات 

.   التي نالحظ أف اآلخريف حصمكا عمييا نتيجة لما فعمكه في مكاقؼ مماثمة

  : قياس ا تجاىات أالقيم أتقأيميـا3: 5

تعتمد أساليب قياس االتجاىات كالقيـ، في المستكل المدرسي البسيط، عمى 
 لمتمميذ كتسجيمو كتحميمو، أك مالحظة السمكؾ الظاىر مف خالؿاالستدالؿ عمييا 

                                                 

1. Social Learning and personality Development Principles. 
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األشخاص  مف خالؿ ما يصدر عنو مف أقكاؿ كآراء يعبر بيا عف اتجاىاتو نحك
.  كاألشياء كاألحداث، سكاء أكاف تعبيره ذلؾ تصريحان أـ تمميحان أك تمكييان 

كمما يزيد في صعكبة قياس . كقد سبؽ أف أشرنا إلى صعكبة ىذه الميمة
نتيجة  فالسمكؾ المعٌيف لمفرد ىك. االتجاىات أنيا ال تككف منتظمة متسقة دائمان 

عكامؿ كثيرة متشابكة، تدخؿ فييا الخبرات السابقة كالمشاعر الناشئة عف تقكيـ 
الفرد لتكقعات اآلخريف، كالتكقعات المنتظرة لمفرد ذاتو نتيجة لسمككو، كغير ىذه 

.  مف العكامؿ

كعمى الرغـ مف ذلؾ، يستطيع المعمـ قياس جكانب دالة عمى اتجاىات 
.  تالميذه كقيميـ

ـٌ تطكير أساليب مختمفة لتعرؼ االتجاىات كقياسيا كأشير ىذه . كقد ت
 نحك، كقياس االتجاىات الذات بقياس االتجاىات نحكاألساليب تمؾ الخاصة 

 نحك كقياس االتجاىات اآلخريف نحك كمؤسساتيا، كقياس االتجاىات التربية
أىما أدكات . ، كالعمـ كالعمؿ كالمجتمع كالمغة األـ  كالكطفاالىتمامات العامة

القياس، عمى المستكل المدرسػي، فيي االستبانات، كالتقارير، كمقاييس العالقات 
االجتماعية، كالسجالت المدرسية، كالبطاقات التراكمية، كالمقابالت،  كمقاييس 

.  الرتب، كصحائؼ الرصد كسكاىا
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 التعليقات والمناقشات

: حمدان نصر. د. أ- 

الحاج فيما يخص التركيز عمى العمميات العقمية العميا مف تحميؿ . يتفؽ مع د
كتركيب كتطبيؽ، كيشير ىنا إلى تجربتو الخاصة كأحد أفراد المجنة المشرفة عمى 

كيشير أيضان . تأليؼ الكتب المدرسية مف الصؼ األكؿ حتى الصؼ الثاني الثانكم
كيطالب . إلى تجربتو في كضع استراتيجية معالجة المحتكل التعميمي ليذه الكتب

. ىنا بالبعد عف جمد الذات كيرل أىمية النقد البنَّاء القائـ عمى البحث العممي
: أمين الكخن. د. أ- 

يتساءؿ عف أفضؿ الطرؽ لتسريب االتجاىات اإليجابية كالقيـ المبثكثة في 
النصكص القرائية في كتب المغة العربية، كما ىي أفضؿ الطرؽ لتقكيميا؟؟ 

: يعقأب الحمأ. د. أ - 
حان األبعاد التعميمية الثالثة البعد القيمي . 2البعد المعرفي . 1: تحدَّث مكضِّ

. البعد النفس حركي. 3 (االتجاىي)
حقائؽ، مصطمحات، رمكز، نظريات، مفاىيـ، : فالبعد المعرفي يتككف مف

فيذه كميا مجتمعة تساكم المعرفة أما مستكيات اكتساب أم مف ىذه . كتعميمات
" Metacognition"كتالىا مستكل سابع ييعرؼ بػ (بمكـ)المككنات ىي مستكيات 

. أم ما كراء المعرفة
القيـ : أما بالنسبة لمبعد القيمي فيناؾ نمطاف مف القيـ كاالتجاىات، أكالن 

كاالتجاىات الدينية كىذه أزلية كمطمقة كيجب عدـ العبث بيا مف بعيد أك قريب 
. كيجب أف تيضمَّف المناىج المدرسية

القيـ الكضعية، السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كىذه يمكف دراستيا : ثانيان 
. كتعديميا كتطكيرىا حسب الظركؼ كاإلمكانات التي يمر بيا المبحث الدراسي
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كما يرل أنو باإلمكاف قياس القيـ بممارسة السمكؾ الذم يدؿُّ عمييا كيجب 
. تضمينيا في الكتاب المدرسي

كيشير إلى الميارات المتعددة كالمتنكعة كميارات التفكير كالميارات المفظية، 
الخ، كالتي يجب أيضان أف تيضمَّف في أمِّ كتاب ... كالميارات الفردية كالجماعية

. مدرسي يقدَّـ لممتعمميف مف مرحمة رياض األطفاؿ حتى الصؼ الثاني الثانكم
كما يشير إلى مشكمة كاضحة في كزارة التربية كالتعميـ يتمنَّى أف تنقؿ إلى 

كزيرىا أال كىي الفصؿ كعدـ التكاممية بيف الجامعات كالباحثيف كبيف كزارة التربية 
. كالتعميـ

كيرل أف إعداد الكتاب المدرسي ما زاؿ بعيدان عف الشركط العالمية التي يجب 
أف تيراعى أثناء إعداده، فيناؾ شركط كمعايير إلعداد المحتكل كاألىداؼ كالطرؽ 

. كاألنشطة كالتقكيـ كاألدلة ما زالت غائبة كغير مراعاة
: عبد الحميد مدكأر. د. أ- 

يشير إلى أىمية بعض القيـ التي يجب أف تيضمَّف في المنياج كمصدرىا 
األكؿ ىك الجانب الديني ممثالن بالكتاب كالسنَّة كثانييا العصر السابؽ لإلسالـ مع 

. كثالثيا التراث اإلنساني. التعديؿ فيو بقبكؿ الشيء الذم يتكافؽ مع القيـ اإلسالمية
كيرل أف قيـ احتراـ الكقت كاإلتقاف كالتخطيط كنحك ذلؾ ىي قيـ ترجع أصالن 

فالحكمة "إلى ديننا كثقافتنا كعاداتنا كتقاليدنا مع عدـ رفضنا األخذ مف اآلخر 
". ضالة المؤمف أنَّى كجدىا فيك بيا أكلى 

كما يرل أف نضيؼ إلى مصادر القيـ المصدر المتعمؽ بالعقؿ اإلنساني الذم ال 
يصحُّ إىداره في الحضارة اإلسالمية، كقد ظير االىتماـ بو لدل مدارسنا الكالمية 

. االعتقادية عند المعتزلة كاألشاعرة كحتى عند السَّمؼ
الحاج كمصطمح األمف . كما يثني عمى بعض المصطمحات التي تحدَّث بيا د

. المغكم كمصطمح المغة الشريفة
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كنت في اليند كحضرت صالة الجمعة، فأٌدل : كفيما يخص المغة الشريفة يقكؿ
الخطيب خطبتو عمى األرض بالمغة المحمية اليندية، كمف ثـ صعد المنبر كأدَّاىا 

إف المغة العربية لغة شريفة ال ينبغي أف تيقاؿ : بالمغة العربية، فمما سألت عف ىذا قالكا
 الذيف أنزؿ اهلل –ىؿ فقدنا نحف العرب : مدككر ىنا قائالن . عمى األرض، كيتساءؿ د

. ىذا االنتماء لمغتنا كنقدِّـ عمينا سائر المغات األخرل- القرآف بمغتنا
: محمد الحاج خميل. رد د- 

الكتب األردنية، كتب متقدِّمة : حمداف نصر يقكؿ. في معرض ردِّه عمى تعميؽ د
بيف الكتب -  إف لـ تكف األفضؿ–كفييا جكانب إيجابية كبيرة، كقد تككف مف أفضؿ 

العربية، كما النقد الذم كجيناه إال سعيه ًمنَّا لمتحسيف كالتطكير كما زلت أصٌر عمى 
أف خدمة الجانب المعرفي في المناىج اقتصرت عمى الصفكؼ الثالثة األكلى كلـ 

. ييعطى التحميؿ كالتقكيـ كالتركيب كاالبتكار كحؿ المشكالت األىمية الكافية
حبَّذا لك تتريَّث كزارة التربية كالتعميـ : كيقكؿ معمِّقان عمى مكضكع المنياج التكاممي

في تأليؼ المنياج التكاممي، كتجعمو منحى تكامميان في طريقو التدريس كليس في 
. التأليؼ؛ فمف اشتغمكا عمى المنياج التكاممي بدؤكا بالتراجع

كفيما يخص الحديث عف القيـ في المناىج كعمى رأسيا القيـ الدينية كاالختيار 
. الكاعي الحر، كميا مذككرة في كرقة البحث بالتفصيؿ
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