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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد اهلل وال�صالة وال�صالم على المبعوث رحمة ومعلمًا للعالمين �صيدنا محمد  وبعد في خ�صم 

تعّقد وظيفة التبليغ في هذا الع�صر لناحية تطور التقنيات اأم لناحية طبيعة الم�صتهدفين التي ا�صبحت 

الثورة  في ظل  اليوم  ان�صان  تتنازع  التي  المختلفة  والدوافع  والتجاهات  الميول  لجهة  التداخل  في  غاية 

الرقمية والعالمية الهائلة التي تجتاح علمنا، ا�صبح لزامًا على القيمين والم�صتغلين ب�صوؤون اإعداد المبلغ 

التوجه اأكثر فاأكثر نحو التخ�ص�س في العداد والتاأهيل و�صوًل لنتاج كادر تبليغي كفوء ومتمر�س.

في هذا الطار يقوم معهد المام الباقر  بم�صوؤولية م�صاعدة المبلغين والخذ باأيديهم في هذا 

الطريق عبر تقديم �صل�صلة من الدورات والم�صارات التاأهيلية المنا�صبة التي تخدم وظيفتهم ومنها الدروات 

المتعلقة باأخت�صا�س التدري�س والتعليم وعلمي نف�س التعليم والنمو.

وقد حر�س المعهد في ال�صنوات الما�صية على تقييم تجاربه ومراكمة جهدده للعمل على ا�صدار متون 

من  المرجوة  الهداف  اإلى  و�صولهم  على  معين  خير  المبلغين  يدي  بين  لتكون  وموثوقة  لئقة  تدري�صية 

عمليات التاأهيل المعتمدة.

احد  اإلى  المعهد  الرائدة طلب  والتجربة  المتراكمة  والخبرة  العلمي  بالعمق  ولثقته  ال�صبيل  وفي هذا 

رواد هذا العلم وقاماته ال�صامخة عنينا به الدكتور ها�صم عوا�صة م�صوؤولية اإعداد هذه المتون التدري�صية 

وقد اح�صن جزاه اهلل خيرًا في انجاز هذه المتون على الوجه الح�صن مبتغيًا بذلك الجر والقبول عند اهلل 

�صبحانه وتعالى، ونحن اذ نثمن جهوده المباركة ن�صاأل اهلل له المزيد من التوفيق في هذا ال�صبيل.

المبلغين  تاأهيل  التدري�صية لدورات  المتون  المباركة من  ال�صل�صلة  ختامًا ونحن ن�صع بين يديكم هذه 

والمدر�صين ن�صاأل العلي القدير اأن ت�صهم غاية ال�صهام في تحقيق الماأمول منها والو�صول بهذه البرامج 

يَُّها اْلَعِزيُز 
َ
التاأهيلية اإلى اف�صل ما يكون بحيث تكون محاًل لر�صا وقبول ح�صرة بقية اهلل العظم، {َيا اأ

ِقيَن} دِّ  َيْجِزي اْلُمَت�صَ
َ هَّ
ْق َعَلْيَنا اإِنهَّ اهلل دهَّ ْوِف َلَنا اْلَكْيَل َوَت�صَ

َ
اَعٍة ُمْزَجاٍة َفاأ رُّ َوِجْئَنا ِبِب�صَ ْهَلَنا ال�صُّ

َ
َنا َواأ َم�صهَّ

)�صورة يو�صف: 88( 

مقّدمة عامة
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مقّدمة
 التربوية

األهداف

للدللة  المتعّلم(  وتعّلم: من قبل  المعّلم،  والّتعّلم )تعليم: من قبل  الّتعليم  ُت�صتعمل عبارة 

على كّل عمل تربوّي اإرادّي هادف ومنّظم. اإّنها اأكثر دللة من عبارات اأخرى ا�صتعملت �صابًقا 

عليه  تكون  اأن  يجب  عّما  دقيق  ب�صكل  المرّكبة  الّت�صمية  هذه  ُر  ُتعبِّ حيث  والّتعليم،  كالّتدري�س 

العملّية الّتربوّية. اإّن التجاه الحديث في الّتربية والّتعليم ي�صعى اإلى اإقامة عالقة جديدة بين 

له،  المعّلم م�صاعًدا  الّتربوية، وجعل  العملّية  المتعّلم محور  تقوم على جعل  والمتعّلم،  المعّلم 

بالّتوجيه والإ�صراف، على اكت�صاب معارف وقدرات ومهارات ومواقف، من �صاأنها تنمية مختلف 

جوانب �صخ�صّيته باتجاهات مرغوبة.

التعليم

المعّلم

المتعّلم

المتعّلم
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المدى  على  المتعّلم  وتمكين  تعّلٍم  ح�صول  هو  الّتعليم  هدف  اإن 

تعّلم  دون  من  ولكن  الّتعليم  يح�صل  قد  الّذاتّي.  الّتعّلم  من  البعيد 

فعلّي. وقد يح�صل الّتعّلم من دون تعليم. اإّن الق�صد من تبّني عبارة 

الأدوار  تكامل  على  م�صاَعدة  وجود  اإلى  الإ�صارة  هو  والّتعّلم  الّتعليم 

بينها، من  وتفاعلها فيما  توازنها  والعمل على  والمتعّلم  المعّلم  بين 

اأهدافها في تعّلم  اأجل زيادة مردود عملّية التعليم والتعّلم وتحقيق 

المتعّلم وتربيته.

تربوية
ف ال

األهدا
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 التربوية
األهداف

عناصر عملّية الّتعليم والّتعّلم

ت�صتمل عملّية الّتعليم والّتعّلم على حلقات ثالث اأ�صا�صّية مترابطة ومتكاملة ومتفاعلة في ما 

بينها عبر الّتاأثير والّتاأّثر بع�صها بالبع�س الآخر. نعّبر عن هذه المكّونات وعالقاتها فيما بينها 

بالّتر�صيمة الآتية:

توؤ�ّص�س العملّية على الأهداف الّتعليمّية والّتعّلمّية اأو الّتعّلمّية تحديًدا، ومن َثمهَّ يتّم اختيار 

الّطرائق وال�صتراتيجّيات والو�صائل والإجراءات المنا�صبة لالأهداف والم�صاعدة على اكت�صابها. 

تقويم  اإلى  ن�صل  العملّية،  وتنفيذ  والّتعّلم  للتعليم  والعملّي  والكتابّي  الّذهنّي  الّتح�صير  وبعد 

01
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م 
علي

 الّت
ملية

صر ع
عنا

م
عّل

والّت

الّنتائج والحكم على المتعّلم بالّرجوع اإليها وتقويم كامل مكّونات اأو 

عنا�صر العملّية، في �صوء الّتغذية الّراجعة، من اأجل تطوير العملّية 

وزيادة مردودها وانتاجّيتها.

الأهداف.  الم�صاعدة على تحّقق  الو�صائل  المعرفّية تحت عنوان:  المحتويات  اإننا ن�صّنف 

ونوؤّكد، في الوقت نف�صه، على قد�صّية وخ�صو�صّية الّن�صو�س القراآنّية والأحاديث ال�ّصريفة.

وهكذا نختار الّطرائق في �صوء الأهداف، ون�صتمّد هذه الأخيرة من المحتويات المعرفّية 

مدى  ونقّوم  الأهداف،  اإلى  بالّرجوع  والّطرائق  المعارف  ونختار  المتعّلمين؛  حاجات  ومن 

تحّقق الأهداف، ونطّور كامل عنا�صر العملّية بال�صتفادة من الّتغذية الّراجعة...، وبناء عليه، 

ت�صبح عملّية الّتعليم والّتعّلم في حركة م�صتمّرة بين الأهداف والّطرائق والمحتويات المعرفّية 

والّتقييم والّتقويم، وبالعك�س.
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 التربوية
األهداف

ماهية األهداف الّتربوّية

الهدف هو ما نريده من عمل معّين. وفي عملّية الّتعليم والّتعّلم يكون الهدف المق�صود هو 

عقلّية،  وقدرات  معارف  من  اكت�صابه  على  المتعّلم  م�صاعدة  على  والموؤ�ّص�صة  المعّلم  يعمل  ما 

ومهارات ح�صّية وحركّية، ومواقف واتجاهات عاطفّية اأو وجدانّية.

اإّن ت�صمية الأهداف بالّتعليمّية غير دقيق؛ لأّن الّتعليم لي�س هو الهدف، واإّنما ح�صول الّتعّلم 

.وهكذا  بالّتعّلمّية  مبا�صرة  اأو  والّتعّلمّية  بالّتعليمية  الأهداف  ت�صمية  يمكن  وعليه  الهدف.  هو 

لكون  الأهداف  من  العليا  المراتب  عن  الحديث  عند  اأدّق  الّتربوية  الأهداف  ت�صمية  ت�صبح 

الّتربية هي غاية عملّيات الّتعليم والّتعّلم. فالأهداف الّتعّلمّية هي اأهداف اأولّية ومرحلّية تقّدم 

لتحقيق اأهداف اأبعد واأ�صمل هي الأهداف الّتربوّية.

02



14

ّتربوية
ف ال

ة األهدا
هي

ما

اإّننا ل نحّبذ تق�صيم الأهداف، في مراتبها الّدنيا المبا�صرة، اإلى 

تربوّية وتعليمّية و�صلوكّية ور�صالّية... فكّل الأهداف هي، تعّلمّية على 

المدى القريب، وتربوّية على المدى البعيد. اإّن توحيد اللغة وتحديد 

معاني الم�صطلحات الم�صتعملة بين المعنّيين بعملّية الّتعليم والّتعّلم 

الّت�صوي�س  الّتوا�صل فيما بينهم وُيبعدان الكثير من  يان  والّتربية ينمِّ

بابّية في العمل. وال�صّ
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 التربوية
األهداف

ة تحديد األهداف الّتربوّية يَّ أهمِّ

يخدم كّل عمل تعليمّي وتعّلمي، في الأ�صل، هدًفا معّيًنا. ويكون هذا الهدف اأحيانًا غام�صًا 

عند ق�صم من المعنّيين بالعملّية الّتربوّية )المعّلمين، المتعّلمين، الأهل...(. ويعود �صبب ذلك 

اإلى كون العمل الّتربوّي قد توّجه اأكثر نحو كيفّية الّتنفيذ ونحو الّن�صو�س المعرفّية اأكثر منه 

نحو الأهداف المن�صودة. اإّننا ناأ�صف لهذا الواقع الّتربوّي لأّن عدم معرفة المرّبي ب�صكل خا�ّس، 

دفة، وهو  للهدف المن�صود يجعله في و�صع من يطلق الّنار على هدف ل يراه، فقد ي�صيبه بال�صّ

على الأرجح ل ي�صيبه. وهنا ينطبق عليه الحديث القائل: »العامل على غير ب�صيرة كال�ّصالك 

على غير الّطريق، ل تزيده �صرعة الم�صير اإّل بعًدا«.

03
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ّتربوية
ال

باب  من  والّتعّلم  الّتعليم  عملّية  مقاربة  يمكننا  اأّنه  �صحيح، 

الّتقويم،  حّتى  اأو  الأهداف،  زاوية  من  اأو  والو�صائل،  الّن�صو�س 

التي تعيدنا اإلى الأهداف مو�صوع الّتقويم. اإّننا نوؤّيد مقاربة عملّية 

الّتعليم والّتعّلم من باب الأهداف، لأّنها المرجع والمعيار والأ�صا�س 

لكّل مكّونات العملّية الّتربوّية.

الّتعّلمّية والّتربوية بجميع  يفر�س هذا الخيار تحديد الأهداف 

مراتبها، وله بدون �صّك فوائد عديدة نذكر منها:

اإلى مواقعهما من  ي�صّكل منارة للعمل الّتربوّي وي�صاعد المعّلم والمتعّلم على الّتعّرف 

الهدف، واإلى ت�صويب الم�صارات باتجاهه.

يفيد في اختيار كامل مكّونات عملّية الّتعليم والّتعّلم، واإعادة الّنظر فيها باعتباره اأ�صا�صها 

)الّطرائق والو�صائل والّن�صو�س والّتقويم(.

ُيمحور العمل الّتربوّي حول ما يجب اأن نعّلمه للمتعّلم وما يجب اأن ننّميه لديه من قدرات 

ومهارات ومواقف.

ي�صمح ببرمجة عملّية الّتعليم والّتعّلم ويجعل الّتخطيط للعملّية عمالنيًّا وواقعيًّا.

ي�صمح باإعالن الأهداف الّتعّلمية المن�صودة في بداية ح�ص�س الّتعليم والّتعّلم.

ي�صاعد المتعّلم على الّتفكير المعرفّي )معرفة ووعي ما يريد وكيفّية الو�صول اإليه( والّتحّكم 

با�صتراتيجيات تعّلمه وتفكيره )�صبط داخلّي(، كما ي�صاعد المعّلم على تفريد الّتعليم والّتحّكم 

بالعملّية )�صبط خارجّي(.

ي�صاهم في زيادة م�صتوى الّتنا�صق والّتوافق بين جميع مكّونات عملّية الّتعليم والّتعّلم.

ي�صّكل اأ�صا�س نظام يتطّور بالّتغذية الّراجعة ب�صكل دائم.

ي�صّهل الحوار بين الفرقاء المعنّيين بالعملّية، ونقا�س نتائج المتعّلمين، وتحديد مو�صوعات 

الّدعم، وعالج الّثغرات الّتعّلمّية.
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ف 
أهمية تحديد األهدا

التّربوية
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 التربوية
األهداف

صياغة األهداف الّتربوّية

ُت�صاغ الأهداف في ُجمل فعلّية تت�صّمن القدرة مطّبقة على محتوى معرفّي اأو مو�صوع معّين. 

مثال: »يوؤّدي منا�صك الحج«. فالقدرة المعّبر عنها هنا في الهدف الّتعّلمي هي الأداء والمو�صوع 

هو الحّج.

رة عن الهدف الّتعّلمي، الفاعل المتعّلم - الذي ُيطلب منه بعد عملّية  ويكون في الجملة ،الُمعبِّ

اإّن الّتعبير عن الهدف بعبارة  اإرادّية منّظمة - اكت�صاب القدرة، مو�صوع الّتعّلم.  تعليم وتعّلم 

تدري�س اأو تعليم منا�صك الحّج يدّل اأكثر على عمل المعّلم. وكذلك الأمر فاإّن قول منا�صك الحّج 

للتعبير عن الهدف ي�صير  اإلى عنوان الّن�صاط الّتعليمي والّتعّلمّي اأو المو�صوع - ولهذا وتوخيًّا 

دقيقة  تعّلمّية  بعبارات  الأهداف  عن  الّتعبير  نختار   - العمل  في  وبالّتالي  الّتعبير،  في  للّدّقة 

ومبا�صرة.

04

اأمثلة:

 يرمي )المتعّلم( الجمرات.)1(

 ي�صتذكر الّتلبية.)2(

 يدعو اهلل تعالى بخ�صوع.)3(

 يكتب انطباعاته وم�صاعره وهو يتاأّمل الكعبة.)4(
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ف التّربوية
صياغة األهدا

والمتداخلة  المتعّددة  الأبعاد  ذات  الإن�صان  �صخ�صّية  مع  الّتعّلمّية  الأهداف  هذه  تتعامل 

)العقلّي والح�ّصّي والحركّي والعاطفّي والجتماعّي والّروحّي(. يمكن للهدف الواحد اأن يتعامل 

ياغة ُتظهر غلبًة، اأو ترّكيزًا على ُبعٍد محّدد، مع عدم نفي وجود  مع غير ُبعد واحد، ولكّن ال�صّ

الأبعاد الأخرى وراءه. ففي المثال الأّول المتقّدم يظهر البعد الح�ّصّي والحركّي من خالل اأداء 

حركات معّينة. وفي المثال الّثاني َيبيُن البعد العقلّي من خالل ا�صترجاع الّتلبية من الّذاكرة 

القلبّي  الّتوجه  خالل  من  )الوجدانّي(  العاطفّي  البعد  يظهر  الّثالث  المثال  وفي  وتردادها. 

والخ�صوع في الّدعاء والّتقّرب من اهلل �صبحانه وتعالى.

اأداء العبادات المذكورة.  ول يخفى، في جميع هذه الأهداف، وجود البعد الّروحي في 

اأما في المثال الّرابع فتتداخل جميُع اأبعاِد ومكّونات �صخ�صّية الإن�صان، حيث يتعامل الهدف مع 

غيرة، ومع البعد العاطفّي  البعد الح�ّصي والحركّي من خالل الكتابة وا�صتعمال الع�صالت ال�صّ

من خالل تحريك الم�صاعر والأحا�صي�س والك�صف عنها، ومع البعد العقلّي من خالل ا�صتذكار 

الّتعابير المنا�صبة وقواعد اللغة، ومع البعد الّروحّي قبل وخالل تنفيذ الهدف.

األهداف الّتربوية
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ّتربوية
ف ال

ة األهدا
صياغ

اإّننا نلفت الّنظر هنا اإلى كون تق�صيم اأبعاد �صخ�صّية الإن�صان هو 

تقييم نظرّي، اعتمدناه لت�صهيل الّتعامل مع المو�صوع وفهم المكّونات 

في  الّتنويع  اأجل  من  والّتربوّية،  الّتعّلمّية  الأهداف  في  الأ�صا�صّية 

اأبعاد �صخ�صّية الإن�صان،  �صياغتها، وبالّتالي الهتمام بتربية جميع 

الفعلّي،   اليومّي  العمل  في  اأكثر،  نميل  واأّننا  ة  متوازن، خا�صّ وب�صكل 

اإلى الهتمام بالجانب العقلي على ح�صاب الجوانب الأخرى.

اإلى  لقد عّبرنا عن الأهداف بجمٍل مخت�صرة مفيدة، ولكّننا ن�صير 

اأو  )القدرة  الفعل  غير  الأهداف  �صياغة  اإلى  اأخرى  عنا�صر  اإ�صافة  اإمكانّية 

المهارة اأو الموقف( والمو�صوع اأو المحتوى المعرفّي. مثال: »ُيطلُب من الم�صترك في 

الة اليومّية الواجبة بدون خطاأ«. دورة الأن�صار اأن يوؤّدي ال�صّ

بالهدف  المعنّيين  المتعّلمين  جمهور  تحديد  المثال،  هذا  في  اأ�صفنا،  قد  نكون  وبذلك 

الحكم  في  المعتمدِة  الّتقويم  وموا�صفات 

على مدى اكت�صابه بحيث ل ُي�صمح بالخطاأ.

وفي المثال الآتي: »ُيطلب من الم�صترك 

في نهاية الّدر�س الّثقافي اأن ُيحّدد اتجاه 

محاولة  في  البو�صلة،  م�صتعماًل  الِقبلة 

واحدة«.
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ف التّربوية
صياغة األهدا

ّ

وهنا تظهر اإ�صافات اأخرى اإلى �صياغة الهدف حيث يظهر فيه:

1- الجمهور المعنّي )الم�صارك في الّدر�س الّثقافّي(.

2- الفعل القدرة المن�صودة )تحديد اتجاه الِقبلة(.

3- المو�صوع )الِقبلة(.

4- معطيات م�صاعدة )البو�صلة(.

5- خ�صائ�س الّتقويم )محاولة واحدة(.

اإّن زيادة عنا�صَر اإ�صافّيٍة اإلى ن�ّس الهدِف، تعطيه المزيد من الّدّقِة والو�صوح وتك�صبه �صفة 

الهدف الإجرائّي اأو العمالنّي. يرجع للمعّلم تقدير كّم العنا�صر الم�صافة اإلى ن�ّس الهدف من 

اأجل رفع اأّي الّتبا�س في �صياغته قد ت�صّو�س، بالّتالي، عملّية الّتعليم والّتعّلم اأو اأحد عنا�صرها 

كاختيار المحتويات المعرفّية المنا�صبة، اأو عدم تح�صير الو�صائل الم�صاعدة، اأو عدم الّدّقة في 

تقويم المكت�صبات الّتعّلمّية )قدرات ومهارات ومواقف(.
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ّتربوية
ف ال

ة األهدا
صياغ

نختم هذه الفقرة بعر�س موا�صفات الهدف الّتربوّي اأو الّتعّلمّي 

المعّلم  بين  الّتفاعل  عملّية  ومحور  والّتعّلم،  الّتعليم  ن�صاطات  لّب 

والمتعّلم والمعرفة:

1- يعّبر عن عزم اأو ق�صد.

على  ًقا  مطبهَّ المتعّلم  فاعله  بفعل  عنه  ر  ُيعبهَّ تعّلٍم  من  2-  ينتُج 

محتوى معرفّي اأو �صياق محّدد، ويكون فيه المعّلم و�صيًطا 

بين المتعّلم والمعرفة.

قدرة  اكت�صاب  على  اإّما  ي�صتمل  المتعّلم  لدى  تغّيًرا  3-  ي�صف 

ا  جديدة، واإّما تنمية قدرة موجودة اأ�صاًل اأو مكت�صبة جزئيًّ

اأو على طريق الكت�صاب.

ا  4-  يجب اأن يكون هذا الّتغيير محّدد الماهّية ومتوقًعا واإراديًّ

ا. وم�صتحبًّ

يعّبر عن عزم 

اأو ق�صد

ر عنه بفعل فاعله  ينتج من تعّلم ُيعبهَّ

ًقا على محتوى معرفي  المتعّلم مطبهَّ

اأو �صياق محّدد ويكون فيه

المعّلم و�صيًطا بين

المتعّلم والمعرفة.

ي�صتمل  المتعّلم  لدى  تغّيًرا  ي�صف 

ــاب قـــدرة  ــص ــ� ــى اكــت اإّمـــــا عــل

قدرة  تنمية  واإّمــا  جديدة 

اأو  ـــاًل  اأ�ـــص مـــوجـــودة 

ــا  مــكــتــ�ــصــبــة جــزئــيًّ

طريق  عــلــى  اأو 

الكت�صاب.

هــذا  يــكــون  اأن  يــجــب 

الماهية  محّدد  الّتغيير 

ا. ومتوقًعا واإراديًّا وم�صتحبًّ
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 التربوية
األهداف

مراتب األهداف الّتربوّية

 نريد تربية �إن�سان م�ؤمن مجاهد.)1(

 يطّبق اأحكام ال�ّسريعة الإ�سالمّية.)2(

الة الواجبة ح�سب الأ�سول.)3(  يوؤّدي ال�سّ

 ينّفذ الو�سوء ب�سكل �سحيح.)4(

05

الغايات التربوّية

األهداف العامة

األهداف الخاّصة

الكفايات
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ّتربوية
ف ال

ب األهدا
مرات

تمّثُل هذه العبارات اأهدافًا تربوّية من�صودة؛ اإّنها تعّبر عن مقا�صد 

غالبّية  اتفق  لقد  متنّوعة.  مراتب  من  وتعّلمّية  وتعليمّية  تربوّية 

الّتربوّيين على ت�صمية الهدف الّتربوّي من الّنوع 1 »الغايات الّتربوّية«، 

ومن الّنوع 2 »الأهداف العاّمة«، ومن الّنوع 3 »الكفايات«، واأخيرًا من 

ة« اأو »عنا�صر الكفايات«. الّنوع 4 »الأهداف الخا�صّ
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ف التّربوية
ب األهدا

مرات

أ- الغايات الّتربوّية

تدّل هذه المرتبة من الأهداف على اأعلى م�صتوى في الأهداف 

الّتربوّية، ونح�صل عليها من خالل الإجابة عن �صوؤال: اأّي مجتمع 

نريد؟ واأّي اإن�صان اأو مواطن نريد؟

1- تختلف الإجابة بح�صب طبيعة النظام ال�صيا�صّي المعتمد.

2- ففي الروؤية الإ�صالمّية تتحّدد غاية وجود الإن�صان من قبل اهلل تعالى.

قال تعالى: {وما خلقت الجّن والإن�س اإل ليعبدون}

الأحوال  كّل  وفي  لها،  النا�س  و�صع  خالل  من  الغايات  تتحدد  اأخرى  روؤى  وفي   -3

يتعّين على الم�صوؤولين في الّدولة تحديد غايات العمل الّتربوّي والإعالن عنها. تت�صّمن هذه 

التي  تلك  اأو  المجتمع  بها  يوؤمن  والتي  الّنوايا  واإعالنات  ال�ّصيا�صّية  والخيارات  القيم  الغايات 

ي�صعى باتجاهها.  وهي ثابتة اإلى حّد كبير لأّنها نتاج تطّور تاريخّي بطيء. ت�صّكل هذه الغايات 

باتجاهها، ومن جهة  الّتربوّية  المجتمع وموؤ�ّص�صاته  ت�صعى، من جهة، كّل فئات  ثوابت تربوّية 

اأخرى ُيرَجع اإليها في الحكم على مقبولّية وم�صروعّية كّل الأهداف من المراتب الأدنى التي 

ُت�صتمّد منها وتقود اإليها في الوقت نف�صه.

اإّننا مع اعتماد غايات تربوّية اأ�صيلة نابعة من ثقافة المجتمع ومكّوناته الّثقافّية وال�ّصيا�صّية 

وهذا يفتر�س اإ�صراك جميع فئات هذا المجتمع في اإعدادها وتطويرها با�صتمرار. اأمثلة:

 نريد تربية مواطن يوؤمن بوحدة بلده.

 ن�صعى لتربية اإن�صان مت�صامح مع اأبناء الوطن.

 نعمل على بناء مجتمع مقاوم لالحتالل والّظلم.

 ن�صعى لتربية مواطن يحافظ على مخلوقات اهلل )حيوانات ونباتات(.
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ّتربوية
ف ال

ب األهدا
مرات

ب- األهداف العاّمة

تربوّية.  لموؤ�ّص�صة  والّتعّلمية  والّتعليمية  الّتربوية  الأهداف  وهي 

اإّنها ت�صّكل مجموع الإجابات عن �صوؤال وح�صب طبيعة الموؤ�ّص�صة: اأّي 

طالب، معّلم، عن�صر، مهند�س، ممّر�س نريد؟ ت�صاأل الموؤ�ّص�صة عن 

وتت�صّمن  الإعداد.  نهاية  في  منت�صبيها  لدى  الأهداف  هذه  تحّقق 

والمهارات  بالقدرات  لئحة  الّتربوية  للموؤ�ّص�صة  العاّمة  الأهداف 

والمواقف التي تعمل الموؤ�ّص�صة على اإك�صابها للمنت�صبين اإليها.

ّ ّ ّ

ّ
ّ

ّ
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ف التّربوية
ب األهدا

مرات

يكتب هذه الأهداف م�صوؤولو الموؤ�ّص�صة. ويعيدون الّنظر فيها من 

يمكن  لتحقيقها.  العملّي  وال�ّصعي  الّتجربة  �صوء  في  اآخر  اإلى  وقت 

خالل  من  المجتمع  غايات  عنا�صر  بع�س  على  الّتركيز  للموؤ�ّص�صة 

تراعي  اأن  الموؤ�ّص�صة  على  اأن  كما  لها.  عاّمة  اأهدافًا  اعتمادها 

ة عندما تكون م�صاركًة في اإعدادها. احترام الغايات الأخرى وخا�صّ

اأمثلة اأهداف عاّمة لموؤ�ّص�صة تربوّية:

على  والّتدرب  المواطنين  حياة  تهّدد  التي  والخارجّية  الّداخلّية  الأخطار  اإلى    الّتعّرف 

�صبل الوقاية منها: الحرائق، الغارات الجّوية العدّوة، �صربات التّيار الكهربائي والغرق 

وال�ّصيول.

  الّدفاع عن مفهوم العائلة: م�صاعدة المحتاجين من الأقرباء، الّت�صامن مع العائلة في 

مجال الخير.

 اتباع حياة متوافقة مع قيم الإ�صالم واأخالقه.

ة. ب الّدينّي والمذهبّي، واحترام حّق الآخرين في اختيار قيمهم الخا�صّ  رف�س الّتع�صّ

اإّننا مع اعتماد ال�ّصفافّية في كتابِة هذه الأهداف والإعالن عنها في الموؤ�ّص�صة حّتى تت�صافر 

الجهود باتجاه اإك�صابها للعنا�صر. وبعد تحديد الأهداف العاّمة للموؤ�ّص�صة يعمل المعنّيون على 

اإك�صابها للمنت�صبين من خالل المواّد الّتعليمية والّن�صاطات المعتمدة.
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ّتربوية
ف ال

ب األهدا
الكفايات الّتعّلمّيةمرات

تعمل الموؤ�ّص�صة الّتربوّية، عبر عملّية الّتعليم والّتعّلم، على اإك�صاب 

ومواقف  وحركّية  ح�صّية  ومهارات  عقلّية  وقدرات  معارف  المتعّلم 

عاطفّية واإجتماعّية. 

اإّن ا�صتغراق المعّلم في تعليم وتعّلم هذه القدرات والمهارات والمواقف 

اأدوارها  بع�س  المتعّلم  عن  ويغّيب  جدوائّيتها  من  جزًءا  يفقدها  متفّرق  ب�صكل 

محاولة  كانت  هنا  من  الفعلّية.  الحياتّية  الم�صائل  حّل  في  �صرورّية  كموارد  وموا�صعها 

الّتعليم  مفهوم  �صلب  في  هي  الفكرة  هذه  معنى.  ذات  تعّلمّية  كفايات  في  واإدماجها  توليفها 

والّتعّلم بالكفايات.

اإّن مفهوم الكفاية )مرتبة من مراتب الأهداف الّتعليمّية والّتعّلمّية( حديث ن�صبيًّا، وهو ما 

زال في طور الإن�صاء، ولهذا تعّددت تعريفاته، ونذكر منها:

الكفاية هي القدرة على الفعل، اأي دمج اأو توظيف اأو َنْقل مجموعة من الموارد )معارف، 

مواقف، معلومات، معطيات...( في �صياق محّدد من اأجل اإنجاز مهّمة اأو حّل م�صاألة.

الكفاية هي القدرة على توظيف، واثق وبدون ترّدد، مجموعة من الموارد المندمجة المكّونة 

من معارف وقدرات ومواقف داخلّية وخارجّية لالإن�صان، عندما يتواجد في عائلة من الو�صعّيات 

– الم�صائل.
الكفاية هي قدرة الفرد على توظيف كّل اأو بع�س موارده المالئمة، من اأجل معالجة ناجحة 

لو�صعّية معّقدة.

تحّديات  اأمام  المتعّلم  ي�صع  م�صروع  كّل  مرّكبة،  مهّمة  كّل  فهي  – الم�صاألة  الو�صعّية  اأّما 

تتطّلب منه توثيق ما لديه من موارد.



29

ف التّربوية
ب األهدا

مرات

لقد اعتمدنا للكفاية التعريف الآتي:

موارده  ودمج  توظيف  المتعّلم  من  يتطّلب  تعّلمّي  هدف  الكفاية 

وال�صتفادة  ة)معارف، قدرات، مهارات، مواقف(  الخا�صّ الداخلّية 

-عند الحاجة- من الموارد  الخارجّية المنا�صبة المتوّفرة في البيئة 

من  مورد...(  والجتماعّية)اإنترنت،مكتبة،معجم،�صخ�س  المادّية 

اأجل اإنجاز مهّمة اأو ن�صاط.

اأمثلة كفايات:

  يحّدد معاني اآيات قراآنّية بالّرجوع اإلى كتاب الميزان في تف�صير القراآن الكريم.

اأجوبة  اإلى كتاب  اإ�صكالت )م�صائل( فقهّية تعتر�س حياته العملّية بالّرجوع    يجيب عن 

ال�صتفتاءات لل�ّصّيد القائد.

الة بخ�صوع.   يوؤّدي ال�صّ

وي�صارك  البيت   اأهل  لم�صاب    يتاأّلم 

بفعالّية في مرا�صم عا�صوراء.

اأو  الموّظفة  الموارد  يلي  فيما  �صنو�صح 

اإنجاز  اأجل  من  محّدد،  �صياق  في  المندمجة 

الكفايتين الأخيرتين من الأمثلة المتقّدمة: اأداء 

. الة والّتاأّلم لم�صاب اأهل البيت  ال�صّ
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ّتربوية
ف ال

ب األهدا
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الة  بخ�صوع. كفاية: يوؤّدي ال�صّ
)عنا�صر  الموارد  من  الّتمّكن  المتعّلم  من  الكفاية  هذه  ت�صتلزم 

الكفاية( الآتية:

 معارف وقدرات عقلّية

الة واأهمّيتها. - يفهم اأهّم الأحاديث ال�ّصريفة المتعّلقة بال�صّ

الة. - ي�صتذكر اأحاديث متعّلقة بال�صّ

الة. - يفهم الآيات القراآنّية المتعّلقة بال�صّ

لة. - ي�صتذكر الآيات القراآنّية ذات ال�صّ

الة. - يدافع عن اأهمّية اأداء ال�صّ

الة تنهى عن الفح�صاء والمنكر...}. - ي�صرح الآية: { اإّن ال�صّ

الة. - يقترح حلوًل تقّرب الم�صلم من ال�صّ

الة. - ي�صتنتج فوائد اأداء ال�صّ

الة. - يقراأ كتًبا عن فل�صفة ال�صّ

...

 مهارات حركّية

- ي�صّلم على الموؤمنين بعد انتهاء �صالة الجماعة.

الة م�صتعماًل ال�ّصبحة. - ُي�صّبح اهلل تعالى وي�صتغفره قبل وبعد ال�صّ

- ي�صارك في حفظ الم�صجد نظيًفا.

الة. - يلّبي دعوة داعي اهلل اإلى ال�صّ

...
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ف التّربوية
ب األهدا

مرات

  مواقف عاطفّية )وجدانّية(

الة في وقتها. - يهتم باأداء ال�صّ

- ي�صارك بانتظام في �صالة الجمعة جماعة.

الة. - يقّدر فوائد ال�صّ

الة. - يحاول اإقناع الآخرين باأهمّية ال�صّ

الة. - ي�صغي باهتمام اإلى در�س ثقافي عن ال�صّ

...

  اأحا�سي�س وانفعالت 

الة. - ُيظهر عالمات الّر�صا بعد اأداء ال�صّ

- يبت�صم للم�صّلين ويمازحهم.

الة.  - يقلق عند الّتاأّخر في اأداء ال�صّ

  معارف وقدرات عقلّية

- يفهم اأ�صباب واقعة الّطّف.

- يحّلل اآثار معركة كربالء.

- ي�صتذكر وقائع عا�صوراء.

- يفهم الأحاديث ال�ّصريفة المروّية عن اأهل البيت  عن 

عا�صوراء.

كفاية: الّتاأّلم لم�صاب اأهل البيت  والم�صاركة بفعالّية 
في مرا�صم عا�صوراء.

الآتية  الموارد  الّتمّكن من  المتعّلم  الكفاية من  -  ت�صتلزم هذه 

)عنا�صر الكفاية(:
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ّتربوية
ف ال

ب األهدا
مرات

 مواقف عاطفّية )وجدانّية(

- ي�صغي اإلى مجال�س عا�صوراء.

- يتبّرع لإحياء مجال�س عا�صوراء.

اأهل البيت  اأمر  اإحياء  -  يحّث الآخرين على الم�صاركة في مرا�صم 

.

- يدافع عن اأهمّية اإحياء مرا�صم عا�صوراء.

...

 مهارات حركّية

- يم�صي في الم�صيرات الح�صينّية.

- ي�صارك في حلقات الّلطم.

. -  يوّزع الماء/ الحلوى/ الّطعام محّبًة باأبي عبد اهلل الح�صين 

- يزور المقامات المقّد�صة.

...

 اأحا�سي�س وانفعالت

. - يبكي/ يتباكى لدى �صماع م�صاب اأهل البيت 

- يبدي مظاهر الحزن والأ�صى خالل عا�صوراء.

- يتوّجه �صرقًا ويقراأ زيارة وارث.

...

. - ي�صتذكر الآيات المتعّلقة باأهل البيت 

- يعّبر عن راأيه فيما ح�صل في عا�صوراء.

. - يلّخ�س كتاًبا عن ثورة الإمام الح�صين 

...
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ف التّربوية
ب األهدا

مرات

تمتاز الكفاية بمجموعة من الخ�صائ�س نذكر منها:

- تحريك )توظيف( لمجموعة من الموارد )معارف، تجارب، قدرات...(.

- لها وظيفة اجتماعّية، لها معنى، تلّبي حاجة.

ومعايير  ومبّينات  موؤ�ّصرات  باعتماد  والّتقويم  للقيا�س  -  قابلة 

محّددة.

والّتقنيات  والقدرات  المعارف  على  فيها  يرّكز  -  ل 

منفردة، واإّنما على القدرة على توظيفها ودمجها بهدف 

الّتعامل مع و�صعيات )1( جديدة.

-  متغايرة لجهة عنا�صرها المكّونة، متجان�صة لجهة هدفها والمهّمة الّناتجة 

منها. 

- ينتج منها عمٌل اأو مهّمة.

- تعود -في الغالب- اإلى مادة معرفية واحدة.

-  من اأهّم وظائفها ترحيل المكت�صبات الّتعّلمّية، اأي اإك�صاب المتعّلم القدرة على ا�صتعمال 

وتوظيف معارف متعّلمة �صابقًا في و�صعّيات جديدة.

... -

)1(  الو�صعية هي ن�صاط، اأو مجموعة من المعلومات، معرو�س من المعلم على المتعلم لال�صتعمال في اإنجاز مهّمة ُيفتر�س 

فيها وجود عائق اأمام الحّل ُينتظر من المتعّلم تجاوزه.
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ّتربوية
ف ال

ب األهدا
ج- األهداف الخاّصة )عناصر الكفايات(مرات

ن�صل، مع هذه المرتبة من الأهداف الّتعّلمّية، اإلى الّطرف الآخر 

من �صل�صلة الأهداف. فالغايات الّتربوّية تعلن غايات الّتربية لكامل 

المجتمع على المدى البعيد؛ بينما تنتقل الأهداف العاّمة اإلى م�صتوى 

موؤ�ّص�صة تربوّية لتحّدد اأهدافها. وتاأتي من َثمهَّ الكفايات لتتعامل مع 

قدرات ومهارات ومواقف متدامجة في هدف تعّلمّي واحد متو�ّصط المدى، 

يحتاج اإلى مجموعة ح�ص�س تعليمية )وحدة تعليمية( لإك�صابه للمتعّلمين.

وعندما ي�صل المعّلم اإلى اإك�صاب المتعّلمين كفاية في ماّدة معرفّية محّددة، يلجاأ في 

ة تعليمّية اإلى معالجة هدف خا�ّس، اأي عن�صر من عنا�صر الكفاية اأو اأكثر. فالهدف  كّل ح�صّ

الخا�ّس اأو عن�صر الكفاية هو معرفة اأو قدرة اأو مهارة اأو مقّدمة موقف عاطفّي يكَت�صبه المتعّلم 

ة، في ن�صاط تعليمّي وتعّلمّي محدود.  ة اأو بع�س الح�صّ في ح�صّ

الهدف  كان  فاإذا  منفرًدا.  تعّلمه  من  فائدة  ل  الكفاية،  عن�صر  اأو  الخا�ّس،  الهدف  هذا 

الخا�ّس، على �صبيل المثال، الّتعّرف اإلى حكم الُغّنة في مادة الّتجويد، فاإّننا ل نلم�س فائدته 

اإّل عندما يدخل مع العنا�صر الأخرى المكّونة لكفاية »تالوة القراآن الكريم مع تطبيق اأحكام 

الّتجويد«.

اأمثلة: - ي�صتنتج مفا�صد الُعجب )مادة الأخالق(.

الة )ماّدة الفقه(. - يعّدد بالّترتيب اأفعال ال�صّ

- ُيعّد لوحة جدارّية عن اآداب تالوة القراآن )ماّدة درو�س قراآنّية(.

- يلّخ�س �صفات الولّي و�صروطه )ماّدة الولية(.

الإ�صالمّية  العقيدة  المهدّي )ع( في  الإمام  اأ�صطر عن   10 –  7 ا من  -  يكتب ن�صًّ

)ماّدة ال�ّصيرة(.
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ف التّربوية
ب األهدا

مرات

واأله���داف  ال��ت��رب��وّي��ة  ال��غ��اي��ات  بين  م��ا  د- 
الخاّصة

العاّمة  الأهــــداف  الــغــايــات،  الأهــــداف:  مــراتــب  بين  مــا  توجد   

تبادلّية.  الكفايات( عالقة  ة )عنا�صر  الخا�صّ والأهداف  والكفايات 

ت�صّكل  العاّمة  والأهداف  العاّمة،  ت�صّكل مرجعّية لالأهداف  فالغايات 

اأو  ة  ا�صتقاق الأهداف الخا�صّ للكفايات، والكفايات م�صدر  مرجعّية 

عنا�صر الكفايات. وكذلك الأمر بالتجاه المعاك�س: مجموعة الأهداف 

ة تتدامج فيما بينها لت�صّكل كفاية، ومجموعة الكفايات ت�صّكل الأهداف  الخا�صّ

العاّمة، ينتج من مجموعة الأهداف العاّمة الغايات الّتربوية.

يمكننا تمثيل هذه العالقة الجدلّية بين مراتب الأهداف على ال�صكل التالي: حيث ت�صّكل 

الأهداف منطلقًا باتجاه الغايات.

غايات

أهداف عاّمة

أهداف خاّصة

كفايات
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ّتربوية
ف ال

ب األهدا
مرات

مّما  الكفايات،  في  المكان  وا�صحة  غير  ة  خا�صّ اأهداًفا  نجد  قد 

يفر�س اعتماد بع�س المرونة وتبّنيها على الّرغم من عدم اإدراجها 

في لئحة عنا�صر اأو موارد الكفايات، في ن�صاطات الّتعليم والّتعّلم.

لي�صت  الأهداف  مراتب  بين  الحدود  كون  اإلى  ن�صير  واإّننا  كما 

مراحل  في  العاّمة،  الأهداف  من  تقترب  كفاية  نجد  فقد  قطعّية، 

الّتعليم الّدنيا، اأو تنزل اإلى مرتبة الهدف الخا�ّس، في مراحل تعليمّية 

للموؤ�ّص�صة  العاّمة  الأهداف  عنوان  تحت  غايات  نجد  وقد  متقّدمة. 

للتاأكيد على الأهمّية المعطاة لهذه الغايات في هذه الموؤ�ّص�صة.

يؤمن باهلل سبحانه وتعالى.

يؤدي الّصالة الواجبة حسب األصول

غاية

هدف 
عام

أهداف 
خاصة

كفاية

اإلسللالم  قيم  مللع  متوافقة  حياة  يعيش 
بالمعامالت  ويلللللتللزم  األصلليللل  الللمللحللّمللدي 
والعبادات حسب الفقه اإلسالمي الجعفري.

يتوضأ بشكل صحيح. 
يقرأ سورة الفاتحة دون خطأ.
ُيعالج مسائل الّشّك في عدد الّركعات.
ُيصّلي باطمئنان.



37

ف التّربوية
ب األهدا

مرات

ة هي من اخت�صا�س  ن�صير اأخيًرا اإلى اأّن كتابة الأهداف الخا�صّ

المعّلم، بينما الكفايات فمن الم�صتح�صن اأن يت�صارك في كتابتها 

مجموعة من المعّلمين مع القّيمين عليهم واخت�صا�صّيين تربوّيين 

واأخيًرا  المهّمة.  المعّلمين بطريقة ما في  اإ�صراك  الذين يمكنهم 

معرفة  مع  اإّننا  الم�صوؤولّية.  �صّلم  راأ�س  في  هم  من  الغايات  يكتب 

الّروؤيا  لديهم  ح  تتو�صّ حتى  الأهداف  مراتب  لجميع  المعّلمين 

ثابتة  خطى  في  حيح  ال�صّ بالتجاه  جهودهم  في�صّوبون  والم�صار 

واثقة بالعتماد على عون اهلل تعالى وتوفيقه.
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 التربوية
األهداف

مجاالت األهداف الّتعليمّية والّتعّلمّية 06

ت�صّكل ال�ّصخ�صّية الإن�صانّية وحدة غير قابلة للّتجزئة. وهي تق�صم نظريًّا، ت�صهياًل للدرا�صة، 

ويتباين  كما  كاتبها.  ح�صب  المجالت  هذه  ت�صمية  تختلف  بينها.  فيما  متداخلة  مجالت  اإلى 

عددها وم�صتوى الهتمام بها ح�صب الّثقافة ونوع الّتربية والإعداد.

هذه المجاالت هي اآلتية:

 المجال الّروحّي.

 المجال العقلّي اأو الإدراكّي اأو الّذهنّي اأو الفكرّي.

 المجال العاطفّي اأو النفعالّي اأو الوجدانّي اأو ال�ّصعورّي.

 المجال الح�ّصّي.

 المجال الحركّي.

 المجال الجتماعّي.
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ف 
مجاالت األهدا

التّعليمية والتّعلّمية

ُيجمُع المجال الح�ّصّي مع الحركّي اأحيانًا وي�صّمى بالمجال الح�ّصّي 

اأو الّنف�س حركّي. كما وُيجمع المجال العاطفّي  اأو المهارّي  الحركّي 

مع الجتماعّي وي�صّمى بالمجال العاطفّي الجتماعّي.

ومرتبة  ق�صوى  اأهمّية  الّروحّي  المجال  الّدينّية  الّثقافة  ُتعطي 

فتوّلي  المادّية  الغربّية  الّثقافة  اأّما  الأخرى.  المجالت  من  اأعلى 

اأهمّية ق�صوى للمجال العقلّي والح�صّي الحركّي على ح�صاب الّروحّي 

والعاطفّي الجتماعّي. كما ويختلف م�صتوى الهتمام بهذه المجالت ح�صب 

نوع الّتربية. فالع�صكرّية منها، على �صبيل المثال، تهتّم اأكثر بالمجال الح�صّي الحركّي 

والعقلّي.

الّروحّي،  ياأتي:  الإن�صانّية كما  ال�ّصخ�صّية  اأ�صماء مجالت  اللغة،  اأجل توحيد  �صنعتمد، من 

العقلّي، العاطفّي الجتماعّي، والح�صّي الحركّي. ل بّد للعمل الّتربوّي من الهتمام بتنمية جميع 

هذه المجالت ب�صكل متوازن، واإّل نتج خلل تظهر اآثاره في �صلوك الإن�صان وحياته.

ن�صير، هنا، اإلى خ�صو�صّية الّتربية الإ�صالمّية التي تهتّم بجميع مجالت �صخ�صّية الإن�صان، 

واإذا ح�صل خلل ما في توازن هذه المجالت نتيجة �صغط الحياة و�صعوباتها، تاأتي العبادات 

وم يعطي دفعًا للمجال العاطفّي الجتماعّي والّروحّي،  لت�صاهم في اإعادة الّتوازن اإليها. فال�صّ

والحّج يرفد ال�ّصخ�صّية بدعم ل ُي�صتهان به في نف�س المجالت.

عدم  حال  في  تتزعزع  التي  بالخيمة  مجالتها  وتوازن  الإن�صان  �صخ�صّية  تمثيل  يمكننا 

الهتمام بواحدة اأو اأكثر من ركائزها الممّثلة للمجالت)1(.   

تتعامل الأهداف الّتعليمّية والّتعّلمّية مع مجالت ال�ّصخ�صّية الإن�صانّية في ن�صاطات الّتعليم 

الّتعليم  عملّية  ي�صّهل  المجالت  تق�صيم  اإّن  موّحد.  اأو  متفّرق  ب�صكل  المعرفّية  والمواّد  والّتعّلم 

)1(  مالحظة: لقد و�صعنا عمدًا المجاَل الّروحي في اأعلى الخيمة لأنه المرجع وراأ�س المال لجميع المجالت الأخرى في 

الّثقافة الإ�صالمية.
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والّتعّلم، ولذلك اعتمده الكثير من الّتربوّيين في ت�صّور ت�صنيفات)2( 

لالأهداف العقلّية والح�صّية الحركّية والعاطفّية الجتماعّية.

اإّن الف�صل بين ت�صنيفات مجالت �صخ�صّية الإن�صان له ح�صنات 

و�صلبّيات. فمن ح�صناته اأّنه يفيد في تنويع الأهداف وفي تدّرجها من 

الب�صيط اإلى المرّكب، كذلك الأمر فاإّن له الف�صل الكبير في اإك�صاب 

المزيد من الّدّقة في كتابة الأهداف، وله اآثار اإيجابّية على كامل 

مكّونات عملّية الّتعليم والّتعّلم.

اأّما �صلبّياته فنذكر منها قّلة الّتفاعل بين المجالت، وتداخل المجالت 

فيما  قطعّية  وجود حدود  ب�صبب عدم  الواحد  المجال  ت�صنيف  داخل  الفئات  كما 

بينها.

)2(  الّت�صنيف هو تنظيم عنا�صر مجال معّين ب�صكل متكامل و�صامل ومتدّرج.

المجال الروحي

المجال 

 الح�سي

الحركي

المجال 

العاطفي

االجتماعي

المجال 

العقلي
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ف 
مجاالت األهدا

التّعليمية والتّعلّمية

تصنيف المجال العقلّي

اأو الفكرّية التي  ي�صتمل هذا الّت�صنيف على العملّيات الإدراكّية 

لتلك  اأو  للتعّلم  المعّدة  للمعارف  معالجته  لدى  المتعّلم  بها  يقوم 

المكت�صبة من البيئة الخارجّية.

ومن فئات ت�صنيف القدرات العقلّية متدّرجة، قدر الإمكان، من 

الب�صيط اإلى المرّكب:

1- الفهم أو االستيعاب

تتعامل هذه الفئة مع الإجراء العقلّي الموؤّدي اإلى اإدراك معنى ر�صالة اأو فكرة موجودة في 

كالم )مكتوب اأو محكي( اأو في م�صتند )ر�صوم، �صور...( اأو في حركات اأو اإيماءات )الّتوا�صل 

مع المر�ِصل( )ويكون الفهم للم�صموع اأو المقروء اأو المرئّي، كما ويكون ا�صتذكارّيًا بالّرجوع اإلى 

المخزون الّذاكرّي وحده، اأو باللجوء، زيادة عليه، اإلى المراجع المنا�صبة(.

اإّن الفهم قدرة باطنّية تحتاج، في الّتعليم والّتعّلم، للك�صف عن ح�صولها لدى المتعّلم اإلى 

اللجوء اإلى قدرات اأخرى كالّتعبير والّتمييز.

من الأفعال الم�صتعملة في كتابة الأهداف الّتعّلمّية من هذه الفئة والمعتمدة في الك�صف عن 

حيحة، يحّوق، يعّلل، يلّخ�س، يف�ّصر،  تحّققها لدى المتعّلم: يعطي عنواًنا، يختار الإجابة ال�صّ

يكمل،  يبرهن،  ي�صرح،  يفّرق،  ر�صًما،  اأو  خريطة  يقراأ  يحّول،  كتابة،  يعيد  ي�صتنتج،  يترجم، 

يحّلل...
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2- الحفظ في الّذاكرة

فيها  وحفظها  الّذاكرة  في  المعلومات  تخزين  عملّية  الفئة  هذه  تعني 

ل�صترجاعها منها عند الحاجة. ويكون الحفظ في الّذاكرة لمعارف وقواعد واأ�صكال 

وجداول ون�صو�س... كما ويكون لمهارات ح�صّية حركّية ولمواقف عاطفّية اجتماعّية. ي�صاعد 

فهم المعارف على حفظها في الّذاكرة، ولكّنه ل يعتبر �صرًطا اإلزاميًّا لذلك. كما ي�صاعد على 

حفظ المعلومات في الّذاكرة:

 تجزئة المحتوى اإلى اأق�صامه الأ�صا�صّية واإعادة تنظيمه وتبيان عنا�صره المكّونة.

 اللجوء اإلى ربط المحتويات المعّدة للحفظ مع تلك الموجودة في الّذاكرة.

 اإعداد تلخي�صات، و�صع تر�صيمات.

اأّما في حفظ القواعد والأ�صكال والجداول فيفيد:

ها تحت الّنظر.  تكرار ا�صتعمالها مع الحتفاظ بن�صّ

 القراءة المتتابعة والمتباعدة زمنيًّا.

وفي حفظ المهارات الحركّية ت�صاعد:

 الممار�صة حّتى ت�صبح المهارة اآلّية.

واأخيًرا في حفظ الموقف العاطفّي الجتماعّي يفيد:

اأمثلة:

لكلمة  المنا�صب  المعنى  التف�صير،  كتب  اإلى  بالرجوع  -  يجد، 

»ُو�ْصَعها« في الآية { ول يكّلف اهلل نف�صًا اإّل و�صعها...}.

ة »�صعيد بن ُجبير«. - ي�صتنتج العبرة من ق�صّ

- يفّرق بين الح�صد والغبطة.
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وي�صبح  ال�ّصخ�صية  في  يثبت  حّتى  اإنتاجه  ظروف  عي�س  تكرار 

جزًءا منها.

ل يوجد اأدنى �صّك في دور واأهمّية الّذاكرة في الّتعّلم. ولهذا فاإّن 

المطلوب في الّتعليم والّتعّلم ح�صن اختيار المعلومات المعّدة للتخزين 

في الّذاكرة البعيدة المدى، واقت�صارها قدر الإمكان، على اأ�صا�صّيات 

المواّد المعرفّية ل�صتح�صارها عند الحاجة اإلى الّذاكرة المبا�صرة 

وذاكرة العمل من اأجل ا�صتخدامها في حّل الم�صائل.

تكون  عندما  ة  وخا�صّ الّذاكرة  في  المخّزنة  المعلومات  كّم  من  الإكثار  اإّن 

غير منّظمة، يعيق الّترحيل اأو ي�صّعبه )ال�صتخدام في و�صعّيات جديدة(. اإّنه يحّد من 

الّتفكير الّتباعدّي والإبداع.

ا�صتح�صار لمعلومات من  اأو في  الفئة  الم�صتعملة في كتابة الأهداف من هذه  الأفعال  من 

اإلى، يعيد قول/ كتابة، ي�صّمي،  الّذاكرة والّتاأّكد من حفظها: يعّدد، ي�صتذكر، يحفظ، يتعّرف 

يوّقع ر�صًما، يكمل، ي�صرد، يعيد تنفيذ، يكّرر، يقّلد...

اأمثلة:

- ي�صتذكر اآية الكر�صّي.

. - ي�صرد خال�صة �صيرة حياة الإمام ال�ّصجاد 

وم. - يعّدد مبطالت ال�صّ
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3- الّتطبيق

في  معرفّية  مكت�صبات  ا�صتعمال  على  القدرة  بالّتطبيق  ُيق�صد 

حّل  تعريف  من  الّتعريف  هذا  في  نقترب  اإّننا  جديدة.  و�صعّيات 

الم�صائل تطبيًقا لقانون اأو قاعدة اأو طريقة اأو مبداأ اأو اآلّية.

الّطريقة...  القاعدة،  القانون،  فهم  الّتطبيق  ُح�صن  َي�صترط 

اأو  الّطريقة  القاعدة،  اإلى  بالّرجوع  الّتطبيق  على  الّتدّرب  يتّم  ثّم 

الخطوات حتى حفظها بعد فهمها وا�صتعمالها بناء للطلب وب�صكل عفوّي.

الك�صف  اأو في  الفئة  تعّلمّية من هذه  اأهداف  كتابة  الم�صتعملة في  الأفعال  من 

عن الّتمّكن من الّتطبيق: يحّل م�صائل، يطّبق، ي�صتعمل، يعرب، يقراأ، يحّول، يح�صب، يقي�س، 

يجد جوابًا...

اأمثلة:

- يطّبق حكم الُغّنة في تالوة �صورة الّرحمن.

- يحّل م�صائل عن توزيع الإرث ح�صب الفقه الجعفرّي.

الة. - يجد جواًبا عن م�صاألة �صّك في ال�صّ

4- الّتعبير والّتواصل

تعني هذه الفئة القدرة على الّتعبير ال�ّصليم المقرون بح�صول الّتوا�صل ما بين مر�ِصل وُمر�َصل 

اإليه. اأّما مو�صوع الّر�صالة فهو فكرة اأو ر�صالة.

حركات،  اإيماءات،  �صفهّي،  اأو  خّطّي  تعبير  متعّددة:  قنوات  والّتوا�صل  الّتعبير  في  ُتعتمد 

المتعّلق  الم�صائل  حّل  من  خا�ّس  نوع  هو  الذي  والّتوا�صل،  الّتعبير  على  وي�صاعد  ر�صوم... 
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المر�صل  بين  لغة م�صتركة  الّنا�س، اعتماد  بين  والّتوا�صل  بالّتخاطب 

تعبير  )قناة  الموجة  نف�س  على  هوؤلء  يكون  اأن  اأي  اإليه،  والمر�َصل 

وتوا�صل متفاهم على رموزها(.

اأو عمليًّا وهو  ا  اأو �صفهيًّ ا  بناء على ما تقّدم، خطيًّ الّتعبير،  يكون 

يفتر�س الّتمّكن من اللغة لدى المر�صل والمر�َصل اإليه. ويمّر الّتدّرب 

بمرحلة  منه،  الخّطّي  ة  وخا�صّ الّتعبير،  على  القدرة  اكت�صاب  على 

رف والإمالء(، و�صوًل  اإلى �صوابط اللغة )الّنحو وال�صّ ال�ّصماح بالّرجوع 

اإلى القدرة على ا�صتعمال اللغة بي�صر وعفوّية بناء للطلب وبالّرجوع ب�صكل اأ�صا�صّي 

اإلى المخزون الّذاكرّي. اأّما الّتوا�صل فيح�صل عند و�صول الفكرة اأو الّر�صالة اإلى المر�َصل 

اإليه، فيح�صل الفهم لديه بالّرجوع اإلى المكت�صبات المخّزنة لديه في الّذاكرة اأو بالّرجوع اإلى 

ة في الّتوا�صل الخّطّي. الم�صادر المنا�صبة )قامو�س، اأطل�س، مراجع( وخا�صّ

ولّما كان الّتعبير ل يتّم اإّل بهدف الّتوا�صل، ولّما كان المر�ِصل والمر�َصل اإليه يتبادلن غالًبا 

»الّتعبير  ت�صمية مرّكبة  القدرة  للدللة على هذه  نعتمد  بينهما،  فيما  الّتخاطب  الأدوار خالل 

والّتوا�صل«.

يكتب،  ير�صل،  يعّبر،  الفئة:  هذه  من  الّتعّلمّية  الأهداف  كتابة  في  الم�صتعملة  الأفعال  من 

ا، يو�صح... يروي، ي�صرد، يقّدم عر�صً

اأمثلة:

- يكتب مقاًل من �صفحتين يبّين فيه معنى العبادة و�صرائطها.

ا اأمام الّزمالء عن النفاق واآثاره. ا �صفهيًّ - يقّدم عر�صً

. - يعّبر �صفهيًّا عن م�صاعره بعد زيارة مرقد الإمام الح�صين 
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5- الّتحليل والّتصنيف

وتعني هذه الفئة القدرة على تحليل وتجزئة الماّدة )الّن�صو�س، 

الأ�صياء( اإلى عنا�صرها المكّونة والّتعّرف اإلى ما بينها من عالقات 

اأو مبادئ تنظيم. يجب اأن تكون الماّدة مو�صوع الّتحليل غير معالجة 

�صابًقا في الّتعليم والّتعّلم، واإّل اأ�صبحت العملّية ا�صتذكار تحليل!

اإّننا ن�صع تحليل الّن�صو�س والأفكار تحت عنوان الفهم. فتحليل 

من  مرتبة  هو  فيها  نة  المت�صمهَّ الّر�صائل  ا�صتك�صاف  بهدف  الّن�صو�س 

مراتب فهم المقروء، بينما تحليل الأ�صياء والمواّد بالّرجوع اإلى معايير وبا�صتعمال 

الحوا�ّس والذي ينتج منه بالّتجربة الح�صية ت�صنيفها اأو اإعادة تنظيمها اأو فرزها على اأ�صا�س 

معايير معتمدة، فن�صميه »تحليل وت�صنيف«.

اإّن الّتحليل ُي�صتتَبُع بت�صنيف، والّت�صنيف ُيعتمد كمبّين للّدللة على �صدقّية الّتحليل.

من الأفعال الم�صتعملة في كتابة الأهداف الّتعّلمّية من فئة الّتحليل والّت�صنيف اأو في الك�صف 

عن �صّحة الّتحليل: يمّيز، ي�صّنف، يحّلل، يقارن، يطابق، يفّرع، يق�ّصم، يرّتب، ي�صل�صل، ينّظم، 

ين�ّصق، يعيد تنظيم...

اأمثلة:

- ي�صّنف مجموعة من الأفعال في جدول )واجب، م�صتحّب، حرام، مكروه، ُمباح(.

- يقارن تالوة �صورة قراآنّية لقارئين ويجد اأوجه الختالف فيما بينها.

الح�صين  من جهة، ومعاوية  الإمام  المعتمدة من  -  يقارن بين كّل من ال�صتراتيجّية 

ويزيد من جهة اأخرى، في الو�صول اإلى الأهداف.
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6- الّتركيب )الّتوليف(

تعني هذه الفئة القدرة على اإعادة �صياغة الماّدة واإخراجها في 

اإنتاج  الماّدة بهدف  اأي دمج عنا�صر  قالب جديد متجان�س ومنّظم؛ 

بنية جديدة �صخ�صّية غير موجودة �صابًقا.

والعالقات  العنا�صر  عن  الك�صف  اإلى  يوؤّدي  الّتحليل  كان  واإذا 

تجميع  اإلى  تقود  معاك�صة  عملّية  فالّتركيب  الّتنظيم،  ومبادئ 

الأ�صالة  من  لم�صة  فيه  فاإّن  ولذا  �صخ�صّي.  اإنتاج  في  وتركيبها  العنا�صر 

والإبداع. ونعود هنا لنوؤّكد على الّتفريق بين تركيب الّن�صو�س والأفكار، فنقع في 

فئة الّتعبير، ولكن في مراتبه العليا، وتركيب الأ�صياء والمواّد الذي قد ي�صل اأحياًنا اإلى اإنتاج 

جديد مبتكر. 

من الأفعال الم�صتعملة في كتابة اأهداف تعّلمّية من هذه الفئة اأو في الك�صف عن تحّققها: 

يكتب، يحّرر، ي�صرد، ينتج، ي�صّكل، ين�صئ، يعّدل، يقترح حلوًل، يخّطط، ي�صّمم، يدمج، ينّظم، 

يوّلف، يرّكب...

اأمثلة:

- يقترح حلوًل تعطي المزيد من الفعالّية لدور الم�صجد.

ا يحّث فيه على �صكر الخالق �صبحانه وتعالى. - يوؤّلف ن�صًّ

بر. - ين�صئ/ ينتج مجّلة حائط )عمل فريقي( عن ال�صّ
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7- الّتقويم

اإنتاج  اأو  مواّد،  اأو  موا�صيع  تحليل  على  القدرة  الفئة  هذه  تعني 

محّدد اأو طرائق م�صتعملة بالّرجوع اإلى معايير داخلّية اأو خارجّية من 

اأجل اإ�صدار حكم نقدّي مدّعم بالأدّلة على قيمتها الّنوعّية اأو الكّمّية. 

من الوا�صح اأّن هذه الفئة ت�صتبطن الفئات ال�ّصابقة مع اإ�صافة الحكم 

القيمّي والّراأي ال�ّصخ�صّي المدّعم بالحجج والبراهين.

اأو في  من الأفعال الم�صتعملة في كتابة اأهداف تعّلمّية من هذه الفئة 

الك�صف عن تحّققها: يحكم على، يقّيم، يقّرر، يبرهن، يعطي راأيًا، يثبت، يوازن، 

حًا الأ�صباب... يدافع، يفّند، يختار مو�صّ

اأمثلة:

غ. - يدافع عن الّزواج ويرف�س الّطالق غير الم�صوهَّ

-  يثبت بالحجج المقنعة من القراآن والأحاديث ال�ّصريفة ولية 

الفقيه.

ًحا الأ�صباب. - يختار الُبعد عن الّنفاق مو�صّ

نذّكر اأخيًرا في نهاية هذا العر�س الموجز لبع�س فئات القدرات العقلية باأّنها ل تغّطي كّل 

ما يمكن المعلم ت�صّوره في عملّية الّتعليم والّتعّلم من ن�صاطات فكرية على �صكل اأهداف تعّلمية 

يطغى عليها الجانب العقلّي.

يقع الحفظ والفهم في قاعدة هذه القدرات العقلّية وي�صّكالن مقدمات للقدرات الأخرى 



49

ف 
مجاالت األهدا

التّعليمية والتّعلّمية

اأّما القدرة على  كالّتطبيق والّتحليل والّت�صنيف والّتركيب والّتقويم. 

الّتعبيِر والّتوا�صل فتت�صّمن بن�صٍب متفاوتٍة -ح�صب طبيعة المو�صوع 

المعالج- جميَع القدراِت الأخرى.

فالفهم  قدرة؛  كّل  في  وم�صتويات  مراتب  وجود  اإلى  نلفت  كما 

الأخرى.  القدرات  في  الأمر  وكذلك  درجات  والّتطبيق  مراتب 

الفئات  جميع  تغّطّي  اأن  العقلّي،  المجال  من  الأهداف  كتابة  في  المهّم، 

عوبة داخل كّل فئة، وكذلك  المعرو�صة �صابًقا وغيرها، واأن تتدّرج في م�صتوى ال�صّ

الّدنيا  الفئات  الّتعّلمّية من  الأهداف  اأّوًل مع  بالّتعامل  البدء  العتبار  بعين  تاأخذ  اأن  الأمر 

كالفهم والحفظ التي تدخل كمكّونات في القدرات العقلّية العليا كالّتطبيق والّتحليل والّتركيب 

والّتقويم.
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تصنيف المجال الحّسّي الحركّي

غيرة والكبيرة  يتعّر�س هذا المجال ل�صتخدام الفرد لع�صالته ال�صّ

وهيكله العظمّي في اإنتاج حركات اإرادّية متنا�صقة. �صنعر�س، فيما 

يلي، مراحل تطّور ونمّو المهارات الحركّية الإرادّية بالّتعّلم.

1- الّتقليد

ُيعتبر الّتقليد المرحلة الأولى في اكت�صاب المهارة الحركّية بعد اتخاذ المبادرة اإلى تعّلمها 

يقوم  َثمهَّ  ومن  اأمامه،  المعرو�صة  المهارة  اأداء  بمالحظة  الفرد  يبداأ  حيث  له،  وال�صتعداد 

بتقليدها بالّتجربة والخطاأ حّتى يتمّكن من اأدائها ب�صكل اأّولّي. 

كما يتمّكن المتعّلم من اكت�صاب المهارة بالّتنفيذ المنهجّي لخطوات مكتوبة اأو بدون وجود 

عر�س حّي مقّدم من المعّلم. بعد اكت�صاب المهارة ب�صكل اأّولّي مع �صاهد اأو بالّرجوع اإلى خطوات 

مكتوبة، يقوم الفرد بمتابعة تنفيذها وتكرار الأداء حّتى ي�صبح عاديًّا. 

من الأفعال الم�صتعملة في هذا الم�صتوى: يقّلد، يجّرب، ير�صم، ين�ّصق، ي�صنع، ي�صّيد، ي�صّغل، 

ُي�صلح، يفّك، يزرع، يقّلم، يزن، ي�صل، ي�صّحح...

اأمثلة:

- يقّلد الإمام في حركات الو�صوء.

- ينّفذ تغ�صيل الميت بالّرجوع اإلى الخطوات المكتوبة.

- يفّك ويرّكب �صالحه الفردّي.
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2- األداء الّدقيق

يدّل هذا الم�صتوى على اإتقان المهارة اإلى درجة اأدائها ب�صرعة ودّقة 

بدون ترّدد وحّتى اإلى الحكم على م�صتوى اأدائها من قبل الآخرين. 

من الأفعال الم�صتعملة في هذا الم�صتوى: نف�س الأفعال الم�صتعملة 

في م�صتوى الّتقليد مع اإ�صافات تبّين، في �صياغة الهدف، م�صتوى 

ًما من الأداء. متقدِّ

اأمثلة:

- يحكم على �صباحة اأخ موؤمن.

- ي�صّحح طريقة �صجود اأخ موؤمن.

- ي�صيب دبابة عدّوة ويدّمرها.

3- األداء المبدع

يدّل هذا الم�صتوى من اأداء المهارة على القدرة على ابتكار حركات جديدة فيها، اأو تطويرها 

اأو تكييفها مع و�صعّيات جديدة، اأو حّتى محاولت الّنظر اإليها من زوايا غير ماألوفة وتعديلها مع 

جهد ج�صدّي وعقلّي محدود.

يطّور،  يكّيف،  يتكّيف،  ينّظم،  يغّير،  ينّقح،  يعّدل،  الفئة:  هذه  في  الم�صتعملة  الأفعال  من 

يبتكر، ي�صّمم...

اأمثلة:

- يبتكر طريقة جديدة في تجّنب اأذى الّطائرة العدّوة من دون طّيار.

- يكّيف قيادة �صّيارته مع ظروف مناخّية �صعبة.
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- يطّور تقنّية جديدة في ن�صب الكمائن الحربّية.

نخل�س اإلى القول، في مراحل اكت�صاب المهارة، اإّنها تمّر بالّتقليد 

اأو عبر تنفيذ  اأمام المتعّلم،  اإلى من يقّدم عر�صًا لها  اأّوًل بالّرجوع 

الّتكرار  المهارة، ومع  باأداء  البدء  بعد  المكتوبة،  المهارة  خطوات 

ي�صبح المتعّلم قادًرا على اأدائها ب�صرعة ودّقة واإتقان بدون ترّدد.

الّذهاب  الفرد  ي�صتطيع  قد  الحركّية،  المهارة  من  الّتمّكن  بعد 

بعيًدا في نوعّية اأدائها اإلى درجة الإبداع فيها.
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تصنيف المجال العاطفّي االجتماعّي

مواقف  على  الجتماعّي  العاطفّي  اأو  العاطفّي  المجال  ي�صتمل 

واهتمامات وقيم �صادرة عن الفرد. ُت�صّنف الأهداف المندرجة تحت 

اإ�صافة  والقيم،  والمواقف  الهتمامات  في  الّتغّيرات  المجال  هذا 

تبّنينا  لقد  الّتكّيف.  على  والقدرة  الحكم  في  الحا�صل  الّتطّور  اإلى 

للمواقف والهتمامات والقيم الّتعريفات الآتية:

 الموقف:  هو ت�صّكل داخلّي للفرد يترجم برّدات فعل انفعالّية معتدلة متعّلمة، 

يح�ّس بها الفرد كّل مّرة يتواجد فيها مع �صيء اأو فكرة اأو ن�صاط. تحمله هذه الإجابات اإلى 

الّتقّرب من مو�صوعها اأو البتعاد عنه.

 الهتمام:  هو ت�صّكل داخلّي للفرد يترجم بانفعالت 

مع  فيها  يتواجد  مّرة  كّل  الفرد  بها  يح�ّس  متعّلمة،  قوّية 

من  القتراب  على  الإجابات  هذه  تحمله  محّدد،  ن�صاط 

الهتمام  وي�صّكل  عنه.  البتعاد  اأو  به  والهتمام  الّن�صاط 

تعبيًرا عن القيم وموؤ�ّصًرا يعتمد عليه كو�صيلة من و�صائل 

قيا�صها.

 القيمة:  وهي حالة داخلّية للفرد، نوع من المعتقد، 

ُتترجم بانفعالت قوّية متعّلمة يح�ّس بها الفرد ب�صكل ثابت 

اأو ن�صاط ما. تحمل هذه النفعالت  اأو �صيء  تجاه فكرة 

الفرد للدفاع عن مو�صوع النفعال اأو دح�صه.

بالّتعليم  القيمة  لت�صّكل  الّتالي  الّت�صنيف  تبّنينا  اإّننا 

والّتعّلم:

الّتلّقي

االستجابة

الّتثمين

الّتنظيم

الّتمّيز 
بمنظومة قيم
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1- الّتلّقي

مادّية  مثيرات  اإراديًّا،  اأو  ا  َعَر�صيًّ الفرد،  يتلّقى  عندما  ويكون 

اأو معنوّية )اأفكار، ر�صائل( يعي الفرد وجودها  )اأ�صياء، ن�صاطات( 

هذه  ُتق�صم   . بر�صاه  انتباهه  ويعطيها  ويتقّبلها  اإليها  فينجذب 

التف�صيلّي.  اأو  الموّجه  والنتباه  التلقّي  واإرادة  الوعي  اإلى:  المرحلة 

ي�صتولد التلّقي لدى الفرد رّد فعل عاطفي اأّولّي يعّبر عنه بالّتعاطف 

الإيجابّي من خالل القتراب من المو�صوع )فكرة، �صيء، ن�صاط( 

اأو الّتعاطف ال�ّصلبي من خالل البتعاد عنه.

من الأفعال الم�صتعملة في هذا الم�صتوى: يطلب، يختار، يتبع، يوؤّيد، يتوّجه نحو، 

يتعّقب، يتقّبل، ي�صغي، يهتّم، يتح�ّص�س، يرف�س، يبتعد عن، ي�صاأل عن، ي�صت�صعر...

اأمثلة:

1- يهتّم لح�صور فيلم عن واقعة الّطّف.

2- ُي�صغي باهتمام اإلى محا�صرة عن اآفة الكذب.

. 3- يختار زيارة مقام ال�ّصيدة خولة 
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2- االستجابة

في  الفعلّية  والم�صاركة  الإيجابّي  الح�صور  اإلى  بالنتقال  وتتمّثل 

الّر�صا  مع  منه  موقف  واتخاذ  تح�ّص�صه،  بعد  الم�صكلة  اأو  المو�صوع 

بالمراحل  مروًرا  ذلك  ويتّم  بالّدور.  والقناعة  الم�صوؤولّية  وتحّمل 

الآتية:

ا على طلب خارجّي.  اإظهار الموقف ردًّ

 اإظهار الموقف لأّنه يجد فيه متعة.

 اتخاذ الموقف بحما�صة.

ي�صتجيب،  الم�صتوى:  هذا  من  تعّلمّية  اأهداف  كتابة  في  الم�صتعملة  الأفعال  من 

يتذّوق، ي�صتمتع، ي�صارك، يتطّوع، يوافق على، ي�صاعد، يطيع، يتوافق مع، يناق�س، ي�صتقبل، 

ينجز، يطّبق، ي�صّفق، يقراأ، يتبّرع، يبدي راأيه، يقول، يكتب، يعطي بعفوية، يقّدم، يقف مع، 

يطالب بـ، يق�صي اأوقات فراغه بـ، يهتف مع/ �صّد...

اأمثلة:

- يت�صّدق بمبلغ من المال لالأيتام.

- ي�صارك في تزيين الم�صجد احتفاًل بعيد الغدير.

الة جماعة في الم�صجد. - ي�صتمتع بال�صّ
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3- الّتثمين

بالكامل  ثابت ومتما�صك ومن�صجم  ل�صلوك  الفرد  باإظهار  ويتمّثل 

مع القيمة، ويعّبر عن تبّني القيمة وتف�صيلها واللّتزام بها. ويدّل هذا 

عي�صها  اأهمّية  يكت�صف  حيث  للقيمة  الفرد  ا�صتبطان  على  الم�صتوى 

فينخرط �صخ�صيًّا في تطبيقها ويحاول اإقناع الآخرين بها.  

الم�صتوى:  تعّلمّية من هذا  اأهداف  الم�صتعملة في كتابة  الأفعال  من 

غ،  ُي�صوِّ اإلى،  يدعو  ي�صرح،  يفّرق،  يحتّج،  يختار،  يقّدر،  يدعم،  يثّمن،  يقّيم، 

يعر�س، يبدي راأيه، يتقا�صم، يعمل، يوؤّدي، يدّرب، يلّقن، يمّول، ي�صّجع، ينفي، ُيباحث، 

يحاجج، يعطف على، يدح�س، يدافع عن...

اأمثلة:

- يدعو اإلى تجّنب اللجوء اإلى الغيبة.

- يدافع عن قبول الإمام الّر�صا  للبيعة.

- يقّدر الم�صاركة في المرابطة.
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4- الّتنظيم

وتتمّثل هذه المرحلة بقيام الفرد بمفهمة الّظواهر مو�صوع القيم 

من اأجل اإيجاد عالقات بينها وبين القيم. وتمّر هذه العملّية بـ:

 تكوين مفهوم القيمة.

 اكت�صاف خ�صائ�صها.

الّداخلّية  عالقاتها  تحديد  بعد  واحد  ن�صق  في  القيم  تنظيم 

والّتعّرف اإلى الفروقات فيما بينها واإقرار الأ�صا�صّي منها.

وذلك  قيمة،  تت�صّمن غير  اإنجازها، على مواجهة مواقف  الفرد، حال  ت�صاعد  وهي 

من  �صخ�صّية.  حياة  فل�صفة  تكّون  بداية  ت�صّكل  متما�صكة  داخلّية  قيم  منظومة  اإلى  بالعودة 

المالحظ اأّننا نقترب في مرحلة تنظيم القيم اأكثر من المجال العقلّي اأي من عملّية الّتفكير 

على القيم، وهذا اأمر طبيعّي؛ لأّن العاطفة ل تفعل اإّل نادًرا بمعزل عن العقل. اإّنها ت�صتند اإلى 

حقائق عقلّية ول تتحّرك اإّل عند تحّركها.

من الأفعال الم�صتعملة في كتابة اأهداف تعّلمّية من هذا الم�صتوى: ينّظم، يخّطط، يوازن، 

ر،  يرّتب، يربط، يغّير، يدمج، يقارن، يتّمم، يعّمم، يوؤّلف، يجّرد، يلتزم، ينخرط بـ، يطلب، يح�صّ

يو�صح.

اأمثلة:

يام. - يو�صح القيم الم�صتفادة من ال�صّ

الّتربة،  الهواء،  )الماء،  الّطبيعّية  البيئة  مع  بالّتعامل  المتعّلقة  الإ�صالمّية  القيم  -  يرّتب 

الحيوان والّنبات(.

. - يقارن بين اأدوار كّل من الإمامين الح�صن والح�صين 
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4- الّتمّيز بمنظومة قيم

عن  يعّبر  �صلوًكا  القيم  ت�صبح  عندما  الم�صتوى  هذا  ل  ويتح�صّ

فل�صفة حياة متجان�صة تندمج فيها المعتقدات والأفكار والتجاهات 

لت�صّكل نهج �صلوك خا�ّس وثابت ن�صبيًّا ومتمّيز من غيره من �صلوكات 

الآخرين بحيث يكون بالإمكان توّقعه والّتنّبوؤ به قبل ح�صوله، وبحيث 

يرى الفرد العاَلم على اأ�صا�س منظومة القيم الخا�صة به.

من الأفعال الم�صتعملة في كتابة اأهداف تعّلمّية من هذا الم�صتوى: 

يوؤمن، يحترم، يعتّز، يبرهن، يثق، ي�صّكل، يقوم بدور، يفعل، يت�صّرف، يوؤثر، 

يطّبق، يحّل، يخدم، ي�صتعمل، يتحّقق، يقاوم، يتجّنب، يحافظ، يرف�س، يبتعد عن...

اأمثلة:

- يوؤمن بالّر�صل  ول يفّرق بينهم.

- يقاوم الّظلم بكّل اأ�صكاله.

- يحترم العلماء المجاهدين الأتقياء.

ب�صكل  تعليمها  اعتماد  �صرورة  اإلى  والقيم،  المواقف  وتعّلم  تعليم  مجال  في  هنا،  نخل�س 

منهجّي واإرادّي وهادف، وب�صكل متدّرج من خالل تعري�س المتعّلم، بداية، لمثيرات توّلد لديه 

رّدات فعل عاطفّية مرغوبة ير�صى عنها ويكّررها ويقتنع بها وينّظمها مع مثيالتها، حّتى ت�صتقّر 

اأخيًرا في منظومة القيم ال�ّصخ�صّية.
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 التربوية
األهداف

التفاعل بين المعّلم والمتعّلم 
والمعرفة 07

التعليم والتعّلم عملّية تفاعل اإرادّي هادف بين المعّلم والمتعّلم والمعرفة. لقد مّثل العديد 

من الّتربوّيين طبيعة هذا الّتفاعل والّدور المعطى لكّل قطب من اأقطابه، في العملّية، على �صكل 

مثّلث تربوّي اأو تعليمّي.

المثّلث
التعليمي

المعرفة
المعلّم

المتعّلم

المعرفة

التوافق  التجربة،  العقل،  الإلهّي،  الوحي  متنّوعة:  م�صادر  من  المعرفة  الإن�صاُن  ل  يح�صّ

الجتماعّي.
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في  لالإن�صان  الم�صتمّرة  الطويلة  التجارب  نتاج  المعارف  ت�صّم 

تفاعله مع محيطه المادّي والجتماعّي. يحتفظ الإن�صان بق�صم كبير 

من هذا الإرث الثقافّي في مواّد معرفّية هي عبارة عن معارف علمّية 

خام، ُتختار منها معارف تعليمّية ُتدرج في المناهج الّدرا�صية وت�صّمى 

بالِعلم المعلهَّم، المو�صوع للتعّلم من قبل المتعّلمين.

المواّد  في  المعرفّية  للمحتويات  تحليل  بعملّية  المعّلم  يقوم 

ُيعّدها للمعالجة من قبل المتعّلم الذي ُيطلب  ويختار منها معرفة 

منه ا�صتيعابها وتطبيقها وا�صتعمالها في و�صعّيات جديدة.

المعّلم

اإّن مو�صوع التفاعل  يقوم المعّلم بدور الو�صيط الأ�صا�صّي في التفاعل بين المتعّلم والمعرفة. 

من  وعاطفة  وج�صًدا  فكًرا  المتعّلم  �صخ�صّية  بناء  هو  هدفه  اأو  التعليمّي  المثّلث  عنا�صر  بين 

خالل اإك�صابه معارف وقدرات عقلّية ومهارات حركّية ومواقف واتجاهات عاطفّية اجتماعّية.

المتعّلم

ُت�صتمّد  التي  التعّلمّية  الأهداف  اإلى  جديد،  من  تقودنا،  المعرفّية  الماّدة  تحليل  عملّية  اإّن 

منها في عملّية جدلّية. وهي ت�صّكل مرجعّية للمحتويات ُتختار المحتويات على اأ�صا�صها، وهكذا 

دواليك في حركة حلقّية تبادلّية ل نهاية لها: محتويات  اأهداف  محتويات...

ُتعر�س هذه  المعرفّية  الماّدة  اإلى  بالرجوع  المعّلم  قبل  التعّلمّية من  الأهداف  بعد تحديد 

الأهداف على �صكل ن�صاطات تعليمية وتعّلمّية حّتى يكت�صبها المتعّلمون.

وتكون هذه الأهداف عقلّية اأو مهاراتّية اأو عاطفّية اجتماعّية ح�صب طبيعة المحتوى المعالج. 

يرجع المعّلم اإلى جداول الت�صنيفات من اأجل كتابة الأهداف دائًما باتباع قاعدة:

تعّلمّية  اأهداًفا  يكتب  محّدد.  مو�صوع  اأو  معرفّي  محتوى   x المتعلم  فاعله  م�صدر  اأو  فعل 

منا�صبة ودقيقة ومتنّوعة.
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والتعّلم  التعليم  غاية  اأّنها  والتعّلمّية  التربوّية  الأهداف  عن  الف�صل  هذا  في  بّيّنا  لقد 

الأ�صا�صّية. اإّن هدف التعليم هو قبل كّل �صيء ح�صول تعّلم لدى المتعّلم، اأو بعبارة اأدّق اإك�صاب 

المتعّلم قدرات عقلّية ومهارات حركّية ومواقف اأو اتجاهات عاطفّية اأو وجدانّية تغطي جميع 

اأبعاد �صخ�صّية الإن�صان. اإّن اأول �صروط تحقيقها لدى المتعّلمين، عبر عملّيات التعليم والتعّلم، 

وتنفيذ جميع  اختيار  اأجل ح�صن  من  ومجالتها،  مراتبها  في جميع  �صياغتها  ودّقة  و�صوحها 

مكّونات عملّيات التعليم والتعّلم بالرجوع اإليها. ومن اأجل تبيين الم�صار الواجب التباع باتجاهها 

وت�صريع الخطى باتجاهه. كّلنا اأمل في اأن نكون في هذا الف�صل قد قّدمنا ما ي�صاعد المعّلم،كّل 

معّلم،على �صلوك هذا الطريق بعد اإنارته اأمامه، واهلل �صبحانه وتعالى من وراء الق�صد.


