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كتابة أهداف تعلم الطالب

كن و��سح� حول م� هي �لأهد�ف �لتعليمية �خل��سة مبقررك �لدر��سي، و�لت�أكد من �أن طالبك تكون 

�لأهد�ف و��سحة لهم كذلك. �إذ� كنت ل تعرف �أين �أنت ذ�هب، ف�حتم�ل �أن ت�سل �إىل حدود ع�سو�ئية 

وغري حمددة. )بروير، 2010، �ص3 (

تخيل بد�ية رحلة طويلة ب�ل�سي�رة، وكنت بب�س�طة تتوهم مع فكرة غ�م�سة عن �ملك�ن �لذي تود �لذه�ب 

�لإنرتنت  �أو موقع على  ت�ست�سري خريطة  يبدو م�ستبعد�، بدل من ذلك، ورمب� كنت  �لحتم�ل  �إليه؟ هذ� 

�أ�سو�أ من ذلك، تخيل �سخ�ص  MapQuest من �أجل �حل�سول على �جت�ه�ت �لقي�دة.  مثل: م�بكوي�ست 

يبد�أ رحلة دون  �ل�سخ�ص  ب�أن  ت�سمح  يعقل مثل هذ� يف رحلة، هل  ، فهل  �بنة  �أو  �بن  حتت رع�يتك مثل 

�لتدري�ص  �أع�س�ء هيئة  يبدو غري معقول. ومع ذلك، يت�سرف بع�ص  �أخرى، هذ� �لحتم�ل  توجيه؟ مرة 

فقط بتلك �لطريقة يف مقرر�تهم. ومن �لو��سح �أن تعليم فئة دون تطوير �أول �أهد�ف �لتعلم هو جمرد 

�أن  ون�أمل  تدري�ص،  هيئة  ك�أع�س�ء  ميكنن�  كيف  �لجت�ه�ت.  حتديد  دون  رحلة  تبد�أ  كم�  بعينه،  �لعبث 

�أنف�سن� وطالبن�؟  من  لكل  �لنت�ئج  تلك  تو�سيح  ف�سلن� يف  �إذ�  �ملرجوة،  �لنت�ئج  �لطالب ميكنهم حتقيق 

�إذ�  ل.  �أم  قد حققوه�  ك�ن طالبن�  �إذ�  م�  تقييم  �مل�ستحيل  ف�إنه من  �ملرجوة،  �لنت�ئج  نعرف  ل  كن�  �إذ� 

تلك  حتقيق  لهم  ب�لن�سبة  �مل�ستحيل  من  �أو  �ل�سعب  من  ف�إنه  منهم،  نتوقعه  م�  يعرفون  ل  �لطالب  ك�ن 

�لنت�ئج . كت�بة �أهد�ف تعلم �لطالب هي �لعملية �لتي ت�سمم لتو�سيح �أهد�ف �لتعلم لطالبن� ولأنف�سن�.

كتابة أهداف تعلم الطالب
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قبل تغطية �أهد�ف �لتعلم، فمن �ل�سروري تغطية قليال من �ملفرد�ت. بع�ص �لن��ص ت�ستخدم م�سطلحي 

�لغ�ي�ت و�لأهد�ف �لتعليمية ب�سكل مرت�دف.  ومع ذلك، �أع�س�ء هيئة �لتدري�ص �لذين يعملون مع تقييم 

�لطالب ع�دة يفرقون بني هذين �مل�سطلحني. غ�ي�ت �لتعلم هي مظلة و��سعة تندرج حتته� �أهد�ف �لتعلم. 

وب�لت�يل، �أهد�ف �لتعلم هي م� يجب على �لطالب  �أن تكون ق�درة على �لقي�م به� عند �لنته�ء من �ملقرر 

�لدر��سي، �لربن�مج �لأك�دميي، �أو �لدرجة �لعلمية. على �سبيل �ملث�ل: قد حتت�ج من �لطالب �أن »تظهر 

�أدلة على �لتفكري �لنقدي« عند �إكم�ل در��ستهم ب�ملقرر �لدر��سي. ب�لت�أكيد �لتفكري �لن�قد هو هدف جدير 

تكون  وقد  و��سعة،  �لتعلم  �أهد�ف  ولأن  لطالبهم.  ب�لكلية  �لتدري�ص  هيئة  �أع�س�ء  يكنه  و�ل�سعبية  ب�لثن�ء 

�أي�س� غ�م�سة، وي�سعب قي��سه� ب�سهولة. م�سطلح »�لتفكري �لنقدي« هو ب�لت�أكيد م�سطلح و��سع؛ م� يعني 

�أن تف�سري �لتفكري �لنقدي قد يختلف من ع�سو هيئة �لتدري�ص لآخر. �إذ� ك�ن و�حد قد �أجرى �لبحث عن 

قي��ص �لتفكري �لنقدي، قد يكون هن�ك �ملئ�ت من �لتد�بري �ملمكنة و�ملت�حة. وب�لت�يل، قد يكون من �ل�سعب 

قي��ص �لتفكري �لن�قد لأنه يحتوي على �لكثري من �لأبع�د �ملمكنة وتنوع �إمك�ني�ت �لقي��ص.

من �أجل تقييم م� �إذ� ك�ن طالبي يظهرون  دليل على �لتفكري �لنقدي، ف�إنه يجب �أن �أقرر م� �أعنيه 

�لتعلم و��سحة وذ�ت �سلة. وهدف  �أهد�ف  تكون  �أن  �مل�سطلح. وهو يف هذه �حل�لة حتديد� يجب  بهذ� 

�لتعلم objective هو مقي��ص حمدد يتم ��ستخد�مه لتحديد م� �إذ� ك�ن �لطالب ي�ستطيعون حتقيق غر�ص 

�لتعلم Goal . وب�لت�يل، من �أجل تقييم غر�ص تعلم �لتفكري �لنقدي، يجب �أن يكون هن�ك مقي��ص حمدد 

يوؤكد �أو يقي�ص ��ستخد�م �لتفكري �لنقدي. لنفرت�ص ونعتقد �أن �ملفكرين �لنقديني »�لنق�د« ميكنهم حتديد 

�لتحيز�ت �لك�منة و�لفرت��س�ت �ملمكنة  )�سميث، 2002(. قدرة �لطالب على حتديد �لتحيز�ت �لك�منة 

و�لفرت��س�ت ومن ثم ميكن قي��ص �لهدف �لتعليمي من �أجل حتديد م� �إذ� ك�ن ميكن لطالبي تعلم �لتفكري 

�لك�منة و�لفرت��س�ت( هو من  �لتحيز�ت  �لتعليمي )حتديد  �لهدف  �لنقدي. لحظ كيف ميكن حتديد 

�إذ�  �لغر�ص.  لقي��ص  حم�ولة  من  �أ�سهل  �سيكون  �لهدف  قي��ص  �أن  �لن�قد(.كم�  )�لتفكري  �لتعلم  غر�ص 

و�لفرت��س�ت،  �لك�منة  �لتحيز�ت  لتحديد  تطوير مقي��ص  �لتدري�ص عن  �أع�س�ء هيئة  �لعديد من  �س�ألت 

�لنقدي. للتفكري  قي��ص  تطوير  عن  �س�ألتهم  لو  مم�  بكثري  ت�س�به�  �أكرث  تكون  �ستكون  �إج�ب�تهم  ف�إن 

قد يكون لغر�ص �لتعلم مكون�ت متعددة يف كثري من �لأحي�ن. وب�لت�يل، فمن �ملمكن �أن يكون �لعديد من 

�ل�سلوكي�ت �ملحددة للطالب  ت�سرتك جميعه� جنب� �إىل جنب لتمثيل �لتفكري �لن�قد. يف هذه �حل�لة، يجب 

�حل�جة لتطوير هدف تعليمي لتمثيل كل �سلوك معني. لتقييم �لتفكري �لن�قد، ميكن تقييم جميع �لأجز�ء 

�ملكونة للتفكري �لنقدي ومن ثم �جلمع بينه� جميعً�. وب�عتب�رن� �أك�دمييني، ف�إن �لعديد من �لأهد�ف �لتي 

نود قي��سه� يف طالبن� هي مزيج معقد من �ل�سلوكي�ت �ل�سغرية و�لقدر�ت. �إذ� ح�ولن� و�سع قي��ص و�حد 
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�إذ� م� مت ك�سر هذ�  لتقييم �لهدف �لتعليمي، فنحن غ�لب� م� ن�س�ب ب�لإحب�ط  ل�سعوبة �ملهمة. ولكن، 

�أن نقيم كل من تلك �لأجز�ء ومن ثم �جلمع بينهم� يف بع�ص  �أجز�ئه �لأ�سغر، ف�إنن� ميكن  �إىل  �لهدف 

للتو�سل �إىل تقييم �س�مل للهدف �لتعليمي ب�أكمله. وب�لت�يل، قد يعتقد �لبع�ص �أن حتديد �لتحيز�ت �لك�منة 

و�لفرت��س�ت هي عن�سر و�حد فقط من �لتفكري �لنقدي. قد ترغب �أي�س� �أن تعلم �لطالب �حلف�ظ على 

 )2002 جو من �ل�سك، و�حلق�ئق منف�سلة عن �لآر�ء، و��ستخد�م عملي�ت �ل�ستدلل �ملنطقي )�سميث، 

للنظر يف �لأ�سي�ء كمفكر نقدي. يف هذه �حل�لة، قد حتت�ج �إىل قي��ص قدرتهم على �إظه�ر هذه �ل�سلوكي�ت 

�لأربعة من �أجل معرفة م� �إذ� كنت قد حققت هدف �لتعلم و�أن يفكرو� بطريقة نقدية �أم ل.

التفكير حول أهداف تعلم الطالب

قبل �لبدء يف كت�بة �لأهد�ف �لتعليمية لطالبك، ويجب �أن ت�س�رك يف بع�ص �لتخطيط. نظر� �إىل �أن 

�لأهد�ف �لتعليمية للمقرر ينبغي �أن تتدفق ب�سكل طبيعي من �لغر�ص من �لتعلم، ويجب �أن تكون �خلطوة 

�لأوىل هو �أن يكون لديك �أغر��ص لتعلم �ملقرر �لذي تدر�سه.

أهداف التعلم: 

قد  ك�نو�  �إذ�  عم�  �لنظر  بغ�ص  ملقرر�تهم،  تعليمية  �أهد�ف  لديهم  �لتدري�ص  هيئة  �أع�س�ء  جميع 

�خل��سة  �لتعلم  �أهد�ف  حتقيق  يبغون  �لطالب  ك�ن  �إذ�  م�  حتديد  يف  ج�دين  كنتم  �إذ�   . ل  �أم  كتبوه� 

لك  قدمت  فقد  تدر�ص  كنت  عندم�  �أحي�ن�  �لأهد�ف.  تلك  جتميع  �إىل  بح�جة  ب�لت�أكيد  ف�إنك  بك، 

�أهد�ف �لتعلم. يف كثري من �لأحي�ن، ل �سيم� ملقرر�ت �نخف��ص م�ستوى �لتعلم ف�إن �لعديد من �أع�س�ء 

ف�إن جميع  �لدر��سي. يف هذه �حل�لة،  للمقرر  �لتعلم  �أهد�ف  لو�سع  و�لإد�رة ق�سو� وقت�  �لتدري�ص،  هيئة 

ب�ملقرر،  معني  مقطع  تدر�ص  �أنك  كم�  به�.  خ��سة  تعلم  �أهد�ف  لديه�  يكون  قد  �ملقرر  وف�سول  وحد�ت 

�لق�سم  و�سع  �إذ�  منه�.  �أي  ولكن ل ميكن جت�هل  �لتعلم،  �أهد�ف  �إىل  ت�سيف  �أن  لديك حرية  يكون  قد 

�لوحدة  م�ستوى  على  تعلم  �أهد�ف  يحدد  �أن  �لتدري�ص  هيئة  لع�سو  يكون  قد  �لتعلم،  �أهد�ف  �لكلية   �و 

�لتي يدر�سه� وكيف ميكنه قي��ص هذه �لأهد�ف. قد تقوم بتدري�ص �ملقرر مبفردك وتعرف كيف ميكنك 

�أنو�ع  تطوير �أهد�ف �لتعلم. حل�سن �حلظ، و�سع �أهد�ف �لتعلم هي مهمة ب�سيطة ن�سبي�. فكر جيد� يف 

من خمرج�ت �لتعلم �لكبرية �لتي تود �أن يحققه� �لطالب، على �سبيل �ملث�ل: كم� يف �ملث�ل �ل�س�بق من 

»�لتفكري �لن�قد«. Suskie )2009( �لأهد�ف �لتعليمية تتحقق ب�لنه�ية بدل من �لو�س�ئل �أو �لنت�ئج بدل 

يتعلم  �سوف  م�  »حتديد  ب�أنه�  �لتعلم  هدف  عرف   )51 �ص   ،2000(  Cangelosi �لإجر�ء�ت  من 

�لطالب �إذ� ك�نت �لوحدة �لتعليمية ن�جحة ومفيدة.« و�أ�س�ر Cangelosi �أنه يجب على �لطالب �كت�س�ب 
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 ،)2002( لند�و  �أ�س�ر  كم�  �لتعليمي.  �لهدف  هذ�  �إىل  �لو�سول  �أجل  من  �ملحددة  �لكف�ء�ت  من  عدد 

هن�ك  �إىل  للو�سول  �لالزمة  �خلطو�ت  هي  �لأهد�ف  فيه.  تكون  �أن  تريد  �لذي  �ملك�ن  هو  �لهدف  »�إن 

.)h t tp : / /www. roundwor ldmed ia . com/cvc /modu le4 /no tes4 .h tm l («

بعد و�سع �أهد�ف �لتعلم �خل��ص مبقررك، ف�إنك حتدد �لكف�ء�ت �لتي يجب �إجن�زه� بنه�ية �ملقرر �لدر��سي .

و�أ�س�ر Suskie 2009 �إىل �أنه ميكنك  كت�بة �أهد�ف �لتعلم دون �لو�سع  يف �لعتب�ر ب�ل�سبط كيف 

بدل   Objective �لتعلم  �أهد�ف  م�ستوى  على  جترى  �لقي��ص  عملية  ف�إن  �أخرى،  مرة  قي��سه�.  �سيكون 

�ز�لة  �ىل  توؤدي  قد   Suskie قدمه�  �لتي  �لأمثلة  من  �ثنني  يف  �أبحث   .Goal �لتعلم  من  �لغر�ص  من 

�لذي يدر�ص ت�سميم  �لتدري�ص  �أر�د ع�سو هيئة  �ملث�ل،  �لتعلم. على �سبيل  �أغر��ص  �لغمو�ص حول  بع�ص 

مل�س�عدة �لطالب على »حتليل م�سكلة ت�سميم« )Suskie، 2009، �ص 19(. و�أ�ست�ذ علم �أمر��ص �خلط�ب 

�أن تكون �لطالب  ق�درة على »جتميع معلوم�ت من م�س�در خمتلفة للو�سول �إىل تكتيك�ت �لتدخل  �أر�د 

هذه  من  �أي  قي��ص  جد�  �ل�سعب  من  �سيكون  �أنه  لحظ   .)19 �ص   ،2009  ،Suskie( للعميل«  و�لعالج 

�لأهد�ف يف خطوة عملية و�حدة -  قي��ص �ل�سلوكي�ت �ملحددة هي �ل�سمولية، منت�سرة، ومتعددة �لأوجه.

�إذ�، وبعد قر�ءة هذه �ملعلوم�ت، كنت ل تز�ل غري مت�أكد حول �أهد�ف �لتعلم �خل��ص بك، ف�إنك قد 

ترغب يف �لبحث عن م�س�عدة خ�رجية. طريقة و�حدة كبرية لو�سع �أهد�ف �لتعلم �خل��ص بك هو �أن تكون 

على �ت�س�ل مع �أهد�ف �لتدري�ص �خل��سة بك. �إذ� كنت قد و�سعت فل�سفة �لتدري�ص لك، ف�إنك بطبيعة 

�حل�ل تكون قد و�سعت �أهد�ف �لتعليم �خل��سة بك و�أدرجته� يف هذه �لفل�سفة. و�إذ� مل يكن لديك �أبد� 

بذلك. من خالل جوجل ميكنك  �لقي�م  كيفية  �لأدبي�ت حول  �إىل  �لرجوع  ف�إنه ميكن  �لتدري�ص،  فل�سفة 

�لبحث �ل�سريع عن كم ه�ئل من �لوث�ئق و�لكتب عن فل�سفة �لتدري�ص. وميكنك �أن ت�س�أل �أي�س� عن �لزمالء 

�لذين عملو� على تطوير فل�سفة �لتعليم للح�سول على موؤ�سر�ت منه�. �أخري�، ميكن �أن ت�أخذ �لختب�ر �لذي 

ي�س�عدك على حتديد �أهد�ف �لتعليم �خل��سة بك من خالل )�أجنلو و�ل�سليب، 1993(. ن�سخة �إلكرتونية 

http://fm.iowa.uiowa.edu/fmi/xsl/tgi/data_( �لت�يل  �لر�بط  يف  �أي�س�  مت�حة  �لختب�ر  هذ�  من 

�أهد�ف �لتعلم هو  entry.xsl؟-db=tgi_data&-lay=Layout01&-view(. ��سرت�تيجية �أخرى لتطوير 

�إجر�ء بحث على �لنرتنت ملن�هج مقرر يط�بق مقررك �لدر��سي. حيث �إن �لذي طور تلك �ملن�هج قد �أدرج 

ب�ل�سرورة �أهد�فهم �لتعليمية على تلك �لوث�ئق. ب�لطبع، يجب �أن تكون حذر� يف �لقرت��ص لأهد�ف �لتعلم 

من �أع�س�ء هيئة �لتدري�ص يف �ملن�هج �لأخرى، كذلك ت�أكد من مط�بقة �أهد�ف �لتعلم �لتي جتده� مبقرر�ت 

�لأخرين مبقررك قبل �إدر�جه� يف منهج مقررك. بعد و�سع �أهد�ف �لتعلم �خل��سة بك، يجب ك�سر تلك 

لتطوير  جيدة  و�حدة  �نطالق  نقطة  حتديد�.  �أكرث  للقي��ص  ق�بلة  تعلم  �أهد�ف  �إىل  �لعري�سة  �لأهد�ف 
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كتابة أهداف تعلم الطالب

�لعديد  وهن�ك  �لأهد�ف.  تلك  �لتي حتدده�  �ل�سلوكي�ت  �أنو�ع خمتلفة من  �لنظر يف  هو  �لتعلم  �أهد�ف 

�ل�سلوكي�ت و�لأكرث �سهرة منه� هو على �لرجح ت�سنيف بلوم )1956(. من خطط �لت�سنيف ملثل هذه 

تصنيف بلوم

هو �أحد �لأ�س�ليب �لأكرث �سهرة و�مل�ستخدمة على نط�ق و��سع لتطوير �أهد�ف �لتعلم )بلوم 1956(. 

و�سع بلوم  ت�سنيف مله�ر�ت �لتفكري �ملطلوبة ع�دة يف �لبيئ�ت �لأك�دميية بدء� من �أدنى �إىل �أعلى �مله�ر�ت 

�لنفكري، كم� هو مبني يف �جلدول رقم 1. 

اجلدول 1 

)1956( ت�سنيف بلوم مله�رات التفكري واالأفع�ل املن��سبة التي تدل على كل مه�رة مطلوبة

مه�ر�ت �لتفكري �لعلي�

�لتقييم )تقييم، نقد وتف�سري، �لدعم(

�لتوليف )ت�سنيف ومر�جعة، و�جلمع، �بتك�ر( 

حتليل )�لنقي�ص من ذلك، يفرق، مييز، �لتحليل لالأجز�ء( 

تطبيق )�إثب�ت و��ستخد�م و�لتنبوؤ، �لو�سوح( 

�لفهم )�سرح، �لتعميم، تف�سري، �إع�دة �سي�غة( 

�ملعرفة )تعريف، وو�سف، وق�ئمة، و�أذكر و�لتعرف على(

مه�ر�ت �لتفكري �لدني�  

�مل�ستوي�ت �ملنخف�سة لت�سنيف بلوم تنطوي على معرفة من نوع �لو�قعية ، يف حني �أن م�ستوي�ت �أعلى 

�أعمق بحيث ميكن للطالب �لعمل فعال مع �ملب�دئ و�ملع�رف �لتي تعلموه�. و�أحد �لعن��سر  تتطلب تعلم 

�لرئي�سية يف كت�بة �لأهد�ف �لتعليمية هو حتديد �مل�ستوى �ملعريف و�لإدر�كي �لذي يجب �أن يتم بعد تعلم 

يف�ج�أ  �سوف   ، تقدمه�  �لتي  �لتدري�ص  طرق  مع  تتم��سى  بك  �خل��سة  �لتعليمية  �لأهد�ف  �إذ�  �لط�لب. 

�لطالب ب�سعوبة �لمتح�ن�ت �خل��سة بك، ومن �ملرجح �أن يكون �لأد�ء �سعيف�، و�سيكون للطالب م�س�عر 

�سلبية عن �لمتح�ن )و / �أو طريقة تدري�سك(. على �سبيل �ملث�ل: �إذ� كنت قد �أكدت �حلق�ئق يف جميع 

حم��سر�تك ، ثم �طلب من �لطالب نقد �لنظرية يف �لمتح�ن، ف�إنه ميكن للطالب حتقيق نت�ئج جيدة يف 

هذه �ملهمة. وب�لت�يل، فمن �ل�سروري �أن يتم و�سع �أهد�ف للمقرر ثم �أهد�ف تعلم �أكرث حتديد� ثم يجب 
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تدري�ص يف �مل�ستوى �لذي هو من��سب لأهد�ف �لتعلم �خل��سة بك. 

للم�س�عدة يف جعل ت�سنيف بلوم �أكرث و�قعية فيم� يتعلق بتقييم تعلم �لطالب، وقد لحظ �لعديد من 

و�أهد�ف معينة يجب على  �سلوكي�ت  ل�سرد  �لأفع�ل  ي�ستخدم  �أن  �لتدري�ص  �أنه ميكن ع�سو هيئة  �ملوؤلفني 

�لطالب  �أن تكون ق�درة على �إجن�زه� على �أ�س��ص م�ستوى �لت�سنيف لالأهد�ف �ملعرفية و�لإدر�كية �لتي 

حققوه�. على �سبيل �ملث�ل: يجب على �لطالب �لذين تعلمو� �مل�دة �لعلمية على م�ستوى �ملعرفة �أن تكون 

ق�درة على ��ستكم�ل �لمتح�ن�ت �لتي تطلب منهم حتديد وو�سف، وق�ئمة، وذكر و�لعرت�ف، وهلمجر�. 

�إذ� وجدت نف�سك تكتب �ختب�ر� ت�ستخدم هذه �لأفع�ل، فمن �ملحتمل �أنك ت�ستخدم �لأهد�ف �لتعليمية. 

حتى لو مل تكن قد فكرت ر�سمي� حول كت�بة �لأهد�ف �لتعليمية �خل��سة مبقررك، ف�أنت تعمل على حتقيقه� 

عند كت�بة �أ�سئلة �لمتح�ن.  �جلدول رقم)1( ي�سرد  �لأفع�ل �ل�س�ئعة �ملرتبطة بكل م�ستوى من ت�سنيف 

بلوم. �إذ� كنت ت�ستخدم هذه �لأفع�ل )�أو م� �س�به(  عند كت�بة �لأهد�ف �لتعليمية، ميكنك حتديد م�ستوى 

�أهد�ف  �إذ� كنت قد حققت  �أن تعرف م�  �لتعليمية �خل��سة مبقررك، و�لتي �سوف ت�سمح لك  �لأهد�ف 

�لتعلم ملقررك �أم ل. )هذه �لق�ئمة من �لأفع�ل لي�ست ب�أي ح�ل �س�ملة. �إذ� كنت تريد �ملزيد من �لأمثلة، 

ميكنك �لبحث يف �سبكة �لإنرتنت  على »ت�سنيف بلوم« ف�سوف تكت�سف �لكثري.(

تقسيم بلوم المراجع:

50 ع�م� من و�سع ت�سنيف بلوم )1956( متت مر�جعته من خالل ط�لب �س�بق  بعد م� يقرب من 

وزميل �س�بق لبلوم  لتعك�ص �ملزيد من �لتفكري �حل�يل حول �لتعليم و �لتعلم كعملية �أكرث ن�س�ط� و�إدر�كً� 

)�أندر�سون و كر��سول  2001(.  كم� هو مبني يف �جلدول رقم 2، ك�ن �أهم م� ذكره كل من �أندر�سون و 

�كت�س�ب  �لرتكيز على عملية  يجب  بينم�  �ملكت�سبة،  �ملعرفة  نوع من  على  �لرتكيز  كر��سول هو �حلد من 

�ملعرفة �جلديدة. 

�مله�ر�ت  متثيل  يف  �أكرثبكثري  هي   2 �جلدول  يف  �لكلم�ت  �أن  نكت�سف    2 و   1 �جلدولني  بني  مق�رنة 

)�لأفع�ل( �ملطلوبة بنه�ية �ملقرر �لدر��سي. 
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اجلدول رقم 2

الأندر�سون وكرا�سول )2001( مراجعة لت�سنيف بلوم )1956(:

مه�ر�ت �لتفكري �لعلي� 

خلق )تقييم، نقد وتف�سري، �لدعم( 

تقييم )ت�سنيف ومر�جعة، و�جلمع، �بتك�ر( 

حتليل )�لنقي�ص من ذلك، يفرق، مييز، وتك�سري( 

تطبيق )�إثب�ت و��ستخد�م و�لتنبوؤ، �لعر�ص( 

فهم )�سرح، �لتعميم، تف�سري، �إع�دة �سي�غة(

تذكر )حتديد وو�سف، وق�ئمة، و�أذكر و�لعرت�ف(

مه�ر�ت �لتفكري ب�لدفع �ل�سفلي

�لتعليمية من �لأ�سم�ء �إىل  �أ�سم�ء �لأهد�ف  غري �ندر�سون وكر��سول هذ� �لرتكيز عن طريق حتويل 

�لأفع�ل )�نظر �جلدول 2(. وهكذ�، بدل من �إج�دة �لط�لب �ملعرفة، �أ�س�ر �أندر�سون وكر��سول �إىل تذكر 

�لط�لب للمعرفة. مت تغيري �ثنني من �ملج�لت �ملعرفية �لعلي� من �سي�غة بلوم �ل�س�بقة، كم� �أنهم �أدرجو� 

�لتقييم كث�ين �أعلى مه�رة ذهنية، و�إن�س�ء ك�أعلى �مله�ر�ت �لذهنية ، وهذ� ي�أتي مع�ك�س� لت�سنيف بلوم 

�لأ�سلي. و�ملنطق لهذ� �لنعك��ص و�لتغيري يبدو من �ملعقول، �إذ يجب على �ملرء �أن يكون ق�در� على تقييم 

فكرة �أو م�دة قبل �إن�س�ء �أفك�ر ومو�د جديدة، ولكن لي�ص من �ل�سروري �خللق قبل �لتقييم.

تصنيف بلوم الرقمي:

يجب �لعرت�ف ب�أن �لجت�ه�ت �لتعليمية قد تغريت منذ بلوم )1956( منذ �قرتح �لت�سنيف �خل��ص به، 

بعده� ويف ع�م )2008( و�سع ت�سر�ص ن�سخة رقمية من ت�سنيف بلوم، كم� هو مو�سح يف �جلدول رقم 3. 
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جدول 3  

نظ�م ت�سر�ش الرقمي من خالل تق�سيم بلوم

كل من �مل�ستوي�ت �ل�ست من مه�ر�ت �لتفكري وترتيبه� تتط�بق مع مر�جعة كل من �أندر�سون و كر��سول 

2001(. ك�نت �مل�س�همة �لفريدة لت�سر�ص هو �إ�س�فة مفهوم تعلم �لطالب مه�ر�ت �لتفكري �لرقمية �سمن 

�لرقمية من  �ل�سلوكي�ت  بلوم. وب�لت�يل، ميكن للطالب �لنخر�ط يف  �لتي �قرتحه�  �لتقليدية  �مل�ستوي�ت 

�لت�أ�سري ب�لر�س��سة، و�ل�سبك�ت �لجتم�عية، و�لبحث عن م�ستوى �لتذكر. ولأد�ء على �أعلى م�ستوى من 

�أو �لتدوين )مع  �لرقمية، يجب على �لطالب �لنخر�ط يف �ل�سلوكي�ت مثل �لربجمة و�لبث، ويكي جي، 

�إ�س�ف�ت  �ستجد  �أنك  �ملحتمل  فمن  بك،  �خل��سة  للطلبة  �لرقمي  �لتعلم  قيمة  تقدر  كنت  �إذ�  �آخرين(. 

ت�سر�ص �لتي �أدخلت على ت�سنيف بلوم  مفيدة جد� يف تطوير �أهد�ف �لتعلم لطالبك.
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تطوير األهداف التعليمية للطالب

Goals �إىل �أهد�ف تعلم �لطالب  و�لنقطة �لأ�س��سية يف عملية �لتحول من �أغر��ص �لتعلم للطالب 

Objectives  هو �أن نتذكر �أن �أهد�ف �لتعلم يجب �أن تكون و�قعية وملمو�سة وق�بلة للقي��ص. على �سبيل 

هو  �لغر�ص  للح��سوب. هذ�  متعلمني  يكونو�   �أن  ينبغي  �أن طالبك  �لتعلم  لديك غر�ص  يكون  قد  �ملث�ل: 

غر�ص جدير ب�لإعج�ب ومن �س�أنه� �أن ت�س�عد �لطالب �خل��سة بك �أن يكونو� ملمني ب�لتكنولوجي�. ومع 

�إىل مزيد من  ك�سره وحتديده  ولذ� يجب  قي��سه  �ل�سعب جد�  يكون من  للتعلم  �لغر�ص  ف�إن هذ�  ذلك، 

�أهد�ف �لتعلم �ملنف�سلة �لتي ميكن قي��سه�. كيف ميكنك تعليم �لطالب ليكونو� متميزين ب�حل��سوب؟ 

�أ�سغر. لذلك، على  و�سلوكي�ت  �أهد�ف  �إىل  �لهدف و�سول  �أمية �حل��سوب، يجب ك�سر هذ�  لتعليم حمو 

�أن يكون ق�در� على كيفية �لو�سول �إىل  �سبيل �ملث�ل: ميكن و�سع �لهدف �لتعليمي �لت�يل »�لط�لب يجب 

�لإنرتنت من جه�ز �لكمبيوتر.«. هل مه�رة �لو�سول �إىل �لإنرتنت من جه�ز �لكمبيوتر فقط م� هو �سروري 

ملحو �لأمية �حل��سوبية ؟ ب�لطبع ل. ومع ذلك، �إذ� ك�ن �لطالب ل ميكنهم �لو�سول �إىل �لإنرتنت، رمب� 

ل �أحد �سوف ينظر له� �أن تكون �أمية ب�حل��سوب. وب�لت�يل، �لو�سول �إىل �لإنرتنت هو �أحد مكون�ت  حمو 

�لأمية جله�ز �لكمبيوتر وذلك هو �ل�سلوك �لذي يجب قي��سه وتقييمه، �لأمر �لذي يجعل منه هدف� تعليميً� 

�لت�سنيف�ت  خمتلف  نتذكر  �أن  �ملفيد  من  ف�إنه  بك،  �خل��ص  �لط�لب  تعلم  �أهد�ف  طورت  كلم�  جيدً�. 

�لتعلم  �أهد�ف  حتديد  ينبغي  �لتعليمية.  �لأفع�ل  على  و�سعت  �أنه�  على  و�لت�أكيد  ��ستعر��سه�  �سبق  �لتي 

�أنهم  لإثب�ت  �سيئ�  نفعل  �أن  للعمل، يجب  �لطالب  �أو يحمله�  به�  يقوم  �سوف  �لتي  �ل�سلوكي�ت  من خالل 

تعلمو� معلوم�ت جديدة. �أي�س�، يجب �أن نتذكر �أن �لفعل �ملحدد و�مل�ستخدم يف هدف �لتعلم ي�س�عد على 

تعليم طالبك  تريد  �إذ� كنت  لذلك،  �لدر��سي.  �ملقرر  �لط�لب من  يتعلمه  �لذي  �ملعريف  �مل�ستوى  حتديد 

ب�أهد�ف تعليمية متثل �لأو�مر �لعلي� من ت�سنيف بلوم، ف�إنه يجب ��ستخد�م �لأفع�ل �لتي تتطلب ذلك. 

�إذ� كنت تكتب �لأهد�ف �لتعليمية �لتي تتطلب من �لطالب حتديد وو�سف و�ل�سم و�لق�ئمة، وهكذ�... 

، ف�إنهم لن يتعلمو� مه�ر�ت �لتفكري �لعلي� بغ�ص �لنظر عم� تريد. يف هذه �حل�لت، �سوف يقوم �لطالب 

بب�س�طة بتذكر �ملو�د بدل من تقييم �أو خلق مو�د جديدة مم� تعلموه. قدم �سوزوكي 2009 �أربعة موؤ�سر�ت 

كت�بة  ميكنك  قليال،  �لتوجيهية  �ملب�دئ  هذه  يف  ب�سيط  تغيري  طريق  عن  جيدة.  تعليمية  �أغر��ص  لكت�بة 

�أهد�ف تعليمية جيدة. يجب �أن ن�سع يف �عتب�رن� م� �أ�س�ر �إليه �سوزوكي ب�أن كت�بة �أغر��ص تعليمية جيدة 

ل ي�أتي ب�سهولة جلميع �أع�س�ء هيئة �لتدري�ص ول حتى يف جميع �لتخ�س�س�ت. وينطبق �ل�سيء نف�سه على 

كت�بة �أهد�ف تعليمية جيدة. 
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التركيز على وسائل النهاية

 تركز �لأغر��ص �لتعليمية �جليدة على �لوجهة بينم� تركز �لأهد�ف �لتعليمية �جليدة على �لطريق 

�إىل �لوجهة. و�أنت تعمل على و�سع �أهد�ف �لتعلم من �أحد �أغر��ص �لتعلم، يجب �لتفكري يف �خلطو�ت �لتي 

يجب على �لطالب �تخ�ذه� من �أجل حتقيق هذ� �لهدف. على �سبيل �ملث�ل: �إذ� �أريد  من طالبي ح�س�ب 

ف�إن هدف  كبري�،  �ختالف�  تختلف  �لبحوث  �إذ� عينتني من  م�  لتحديد  �إح�س�ئية  لتحليالت  �ملتو�سط�ت 

�أن �لطالب قد  �إتق�نه هو �لقدرة على ح�س�ب �ملتو�سط. على �لرغم من  �لتعلم �لتي يجب على �لطالب 

تعلمو� ح�س�ب �ملتو�سط خالل �لوحدة �لأوىل من �ملقرر، يجب �أن حتتفظ تلك �ملعرفة و�لقدرة على وحدة 

�أخرى يف وقت لحق من �ملقرر من �أجل حتقيق هدف �لتعلم �لذي يت�سمن هذه �لقدرة. بعد �أن كنت قد 

حددت �خلطو�ت �ملنف�سلة �لتي يجب على �لطالب �تخ�ذه� من �أجل �لتو�سل �إىل �لغر�ص �لتعليمي، يجب 

�أن ترتجم كل هذه �خلطو�ت �إىل �لهدف �لتعليمي. وب�لت�يل، ميكن �أن يكون للغر�ص �لتعليمي عدة �أهد�ف 

تعليمية و��سعة ودقيقة وق�بلة للقي��ص.

توضيح الشروط »الغامضة« في أهدافك

يف حني �أن �أهد�ف مثل �لتفكري �لن�قد و�لكت�بة برب�عة، �أو تقدير �لن�سب�ط هي �لأهد�ف �ل�س�مية، 

فهي �سعبة للغ�ية للقي��ص. على �لرغم من �أنه من غري �ملقبول ��ستخد�م م�سطلح�ت غ�م�سة يف �أغر��ص 

�لتدري�ص يف ق�سم  �أع�س�ء هيئة  �لعديد من  �لتعلم. تخيل  �أهد�ف  �لغمو�ص يف  ف�إنه يجب جتنب  �لتعلم، 

�أك�دميي يتق��سمون هدف تعليمي عن �لكت�بة برب�عة. م� هو �حتم�ل �أن جميع �لأ�س�تذة ت�سرتك يف نف�ص 

�أن هذ�  �أن يكتبو� برب�عة بنف�ص �لطريقة؟ و�أظن  �أنهم �سوف يعلمون �لطالب  �أو  تعريف �لكت�بة برب�عة 

�لإحتم�ل لي�ص جيد�.  ومع ذلك، �إذ� ك�ن هوؤلء �لزمالء ي�سرتكون يف �لأهد�ف �لتعليمية نف�سه�، ف�إنهم من 

�ملرجح ي�سرتكون يف نف�ص �لهدف وهو �لكت�بة بكف�ءة . وب�لت�يل، �إذ� ك�ن جزء من تعريفهم للكت�بة ينطوي 

برب�عة على جتنب �سيغة �ملبني للمجهول، ف�إنه ينبغي �أن ت�سع هدف� لتعلم �لطالب �لكت�بة دون ��ستخد�م 

�سيغة �ملبني للمجهول. وعليه فكر كيف �أنه �أ�سهل بكثري لتعليم )وقي��ص( للط�لب و�لط�لبة جتنب �سيغة 

�ملبني للمجهول عند �لكت�بة�أف�سل بكثري من �لكت�بة برب�عة كهدف تعليمي.

تجنب المبالغة في األهداف المحددة 

على �لرغم من �أن �أهد�ف �لتعلم يجب �أن تكون حمددة مق�بل �لغر�ص من �لتعلم، فمن �ملمكن �أن تكون 

�سديدة �خل�سو�سية. رمب� لأن ع�سو هيئة �لتدري�ص �أ�سبح م�سغوًل ب�أن يكون ق�در� على قي��ص �أد�ء �لط�لب 
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كتابة أهداف تعلم الطالب

على �لأهد�ف، ف�إنه� قد ت�سبح دقيقة و�سيقة �أكرث من �لالزم يف تطوير �أهد�ف �لتعلم. وب�لت�يل، يجب 

�لكت�بة برب�عة ب��ستخد�م عالم�ت �لرتقيم ب�سكل �سحيح، ورمب� �لتع�مل مع �لفو��سل ورمب� مبو�سوعية 

�أخرى مع �لف��سلة �ملنقوطة وهكذ� حتى يتلقى �لط�لب �لهدف و��سح�. وكم� كتب �سومل�ن )2007، �ص 

24(، »�سعر �لتدقيق هو �سيق �لنط�ق.« 

استخدام كلمات عمل قوية وواضحة:

م�سكلة  جتنب  على  ت�س�عد  �لتعليمي  �لهدف  كت�بة  يف  ملمو�سة   �لعمل  و�إجر�ء�ت  كلم�ت  ب��ستخد�م 

�لغمو�ص �ملذكورة �س�بق�. كلم�ت �لعمل �أي�س� تركز �لهتم�م على م� يحت�جه �لطالب للقي�م به لتحقيق 

هدف �لتعلم. على �لرغم من �أنني مل �أذكر �أن �أهد�ف �لتعلم يجب �أن تعر�ص على �لطالب، وهذه �لعملية 

هي و�حدة من �ملم�ر�س�ت �لتعليمية �ل�سليمة �لتي ميكن )ويجب( �أن تقرتن بو�سع �أهد�ف �لتعلم. ننظر 

�إىل �لور�ء يف �لقتب��ص من مقدمة بروير للتذكري،  حيث من �ملم�ر�س�ت �لتعليمية �ل�سليمة تق��سم �أهد�ف 

�لتعلم مع �لطالب بحيث يعرفون ب�ل�سبط م� هو متوقع منهم بنه�ية �ملقرر �لدر��سي. وكم� �أ�س�ر بروير 

به�، �إذ� ك�ن �لطالب ل يعرفون م� هو متوقع منهم، ف�إنه من �ل�سعب لهم �لو�سول �إىل توقع�تن� لتعلمهم. 

و�لآن من �ملع�يري �لقي��سية يف �لعديد من �لكتب �ملدر�سية و�جل�معية �لبدء يف كل ف�سل مع ق�ئمة من 

�أهد�ف تعلم �لطالب بحيث يعرفون ب�ل�سبط م� يتعني عليهم �ن يتعلمو� من �لف�سل قبل �أن يقر�أوه. وقد 

قبل  �ل�سلة  ذ�ت  ب�ملعلوم�ت  �لتقدمي  و�لطالب  للقر�ء  بكثري  فع�لية  �أكرث  �أنه  �ملعرفية  �لأبح�ث  �أظهرت 

�لقر�ءة و�لدخول يف �لتف��سيل  )على �سبيل �ملث�ل، بر�نزفورد �آند جون�سون، 1972(.

كتابة األهداف التعليمية للطالب

عند هذه �لنقطة، يجب �أن تكون يف �لو�قع على ��ستعد�د لكت�بة �أهد�ف تعلم �لط�لب �خل��ص بك. مرة 

�أخرى، تذكر �أن نقطة �لبد�ية يجب �أن تكون و�حدة من �أغر��ص �لتعلم �خل��سة بك. وهن�ك طريقة جيدة 

للبدء هي �ختي�ر غر�ص �لتعلم �لذي كنت تعتقد �أنه �أ�سيق غر�ص تعلم لديك؛ ب�سبب �سيق هذ� �لغر�ص، 

ف�إنه �سيكون على �لأرجح �أقل عدد من �لأهد�ف �لتعليمية �ملرتبطة به. بعد حتديد غر�ص �لتعلم، قم ب�سرد 

�س�بق�  ذكرته�  �لتي  �لأمثلة  ��ستخد�م  �لغر�ص.  هذ�  لتحقيق  �سرورية  �أنه�  تعتقد  �لتي  �ل�سلوكي�ت  ك�فة 

)على �لرغم من �أن هذه لي�ست �أغر��ص �لتعلم �ل�سيقة(، م� �ل�سلوكي�ت �لتي تعتقد �أنه� �سرورية للتفكري 

�لنقدي �أو �لكت�بة برب�عة؟ ومبجرد �لنته�ء من �سرد تلك �ل�سلوكي�ت، يجب �أن يتحول كل منهم �إىل هدف 

للتعلم ب��ستخد�م �ملب�دئ �لتوجيهية يف �لأق�س�م �ل�س�بقة. كيف ميكنك �أن تعرف �إذ� ك�نت �أهد�ف �لتعلم 

�لتي كنت تكتبه� هي ق�بلة للتطبيق؟ رمب� �مل�سكلة �لأ�س��سية �أن �أع�س�ء هيئة �لتدري�ص لديهم م�سكلة عندم� 
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يبد�أون كت�بة �لأهد�ف �لتعليمية هي �لت�أكد من �أنه� ق�بلة للقي��ص، فمن �ل�سهل �أن يكتب هدف تعليمي هو 

�أقرب �إىل �لغر�ص من �لتعلم. �أ�سدق �ختب�ر م� �إذ� ك�نت �لأهد�ف هي يف �لو�قع ق�بلة للقي��ص، ي�أتي من 

��ستخد�مه� يف فئة من �لطالب. كم� هو �حل�ل �أي�سً� يف كت�بة عن��سر �لختب�ر ، فمن �ل�سعب معرفة م� 

�إذ� ك�ن �لهدف �لتعليمي �سيعمل حق� �إل عند حم�ولة ��ستخد�مه وتطبيقه مع �لطالب. ومع ذلك، يجب 

عليك �أي�س� حم�ولة تقييم �أهد�فك �لتعليمية عند كت�بته� لهم. وقد وفرت لند�و )2002( بع�ص �ملب�دئ 

�لتوجيهية )�نظر �جلدول رقم 4( يف بع�ص �ملو�د على �لإنرتنت حول تطوير مقرر �إلكرتوين على �سبكة 

�لإنرتنت، �إل �أن هذه �ملب�دئ لي�ست فقط حمددة ملقرر�ت على �لإنرتنت . هذه �ملب�دئ �لتوجيهية �سوف 

ت�س�عدك على �حلف�ظ على كل �سيء يف ذهنك لقي��ص �لأهد�ف �لتعليمية �خل��سة بك.

جدول 4

النداو روبرك لتقييم االأهداف التعليمية

مل ت�سب الهدفحتت�ج ملراجعةاأخط�ء �س�ئعةعمل جيد

�لأهد�ف 

�لتعليمية ميكن 

قي��سه�

�لأهد�ف 

�لتعليمية ميكن 

قي��سه� ولدى 

�لطالب معلوم�ت 

عم� يجب �أن 

يقومون به )مثل: 

كيف وكم مرة 

ولأي درجة(

�لأهد�ف 

�لتعليمية ع�مة 

ول حتتوي 

معلوم�ت حمددة 

عم� �سوف يفعله 

�لطالب )مثل: 

كيف وكم مرة 

ولأي درجة(

�لأهد�ف 

�لتعليمية ل 

ميكن قي��سه�. 

�لأهد�ف ل 

تعك�ص م� يجب 

على �لطالب �أن 

يقومون به

�لأهد�ف ل ميكن 

قي��سه� �إطالقَ�. 

ول حتدد م� يجب 

على �لطالب �أن 

يقومون به.

)4nrubric.htm/http://www.roundworldmedia.com/cvc/module4(  : لند�و  خالل  من 

�لكتيب،  هذ�  قر�ءة  بعد  �لتعليمية  �لأهد�ف  كت�بة  يف  �سعوبة  تو�جه  نف�سك  جتد  تز�ل  ل  كنت  �إذ� 

�سبكة  على  برن�مج  وجدت  لقد  وتقر�أه�.  عليه�  تعتمد  �أن  ميكن  �لتي  �خل�رجية  �مل�س�در  بع�ص  فهن�ك 

http://www.radiojames.( �لتعليمية  �لأهد�ف  كت�بة  يف  و�لقيمة  �ملوجهة   �ملم�ر�سة  يوفر  �لإنرتنت 

�ملخت�سر  �لتعليمي  �لربن�مج  �ملوقع  هذ�  على  جيم�ص  ر�ديو  يوفر   .)/com/ObjectivesBuilder

 ،)1956( بلوم  ت�سنيف  عن   ع�مة  ملحة  ويعطي  �لتعلم،  �أهد�ف  مفهوم  ي�ستعر�ص  و�لذي  �ملمت�ز  ولكن 

كم� ي�س�عد هذ� �لربن�مج يف �إن�س�ء �لأهد�ف �لتعليمية. و�حدة من �ملميز�ت �جليدة من هذ� �لربن�مج 
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كتابة أهداف تعلم الطالب

�أنه يربط �أهد�ف �لتعلم مب��سرة لت�سنيف بلوم.  يف �لربن�مج، عليك �أول حتديد م�ستوى  ت�سنيف  هو 

ملخ�ص  يظهر  �لت�سنيف،  م�ستوى  حتديد  مبجرد  �لتعليمي.  �لهدف  لكت�بة  تريده  �لذي   )1956( بلوم 

هذ�  على  �ملكتوبة  �لأهد�ف  من  �ملن��سبة  و�لأمثلة  �لأفع�ل  من  ق�ئمة  مع  جنب  �إىل  جنب�  �مل�ستوى،  لهذ� 

�مل�ستوى. عند �لنقر ب�مل�و�ص على فعل معني، ف�إنه يظهر يف ن�فذة حترير �لن�ص، ت�سبقه� عب�رة »يف نه�ية 

هذ� �لدر�ص، �سوف تكون ق�در� على:« لذ� يجب �أن تتمكن من كت�بة �أهد�ف �لتعلم يف �لإط�ر. بعد كت�بة 

ف�إنه  جيم�ص  ر�ديو  برن�مج  ب��ستخد�م  طب�عته�.   �أو  �مل�ستند�ت   يف  ول�سقه�  ن�سخه�  ميكنك  �لأهد�ف، 

بكت�بة  عملية  در�ية  على  كنت  و�إذ�  بلوم )1956(.  ت�سنيف  �أ�س��ص   على  �لتعلم   �أهد�ف  كت�بة  ميكنك 

�أ�س��ص �ندر�سون  �لتعليمية �لإ�س�فية على  �أن تكتب �لأهد�ف  �لتعليمية بهذه �لطريقة، ميكنك  �لأهد�ف 

 .  )2008( لت�سر�ص  �لرقمية  �لن�سخة  ب��ستخد�م   �أو  بلوم  لت�سنيف  حتديث  وهو   )2001( وكر��سول 
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الملخص
ب�أنه�  للعلم  و�لغ�ي�ت  �لأهد�ف  كت�بة  �لتدري�ص يرف�ص مهمة  �أع�س�ء هيئة  بع�ص  �أن  �لرغم من  على 

جمرد »عمل مرهق« �أو عقبة و�أن لديهم �حلق يف �لقفز فوقه�، وكت�بة هذه �لوث�ئق �أمر ح��سم ملقرر جديد 

ويتيح للطالب  �لط�لب  لتعلم  ت�سمح   وتعليمية جيدة  �أهد�ف در��سية  �أو حتى حم��سرة. وجود  ، وحدة، 

�لفر�سة ملعرفة �أولوي�ت ع�سو هيئة �لتدري�ص و م� ينبغي �أن يتعلموه. 

يف �خلت�م، ت�سمل �لنق�ط �ملهمة من هذ� �لكتيب م� يلي: 

تعلم �لطالب ت�س�عد كال من �أع�س�ء هيئة �لتدري�ص و�لطالب معرفة �لجت�ه �لذي  �أهد�ف  • كت�بة 
ينبغي �أن يتبع يف �لتدري�ص و�لتعلم. 

�أو غ�ي�ت �لتعلم هي بي�ن�ت مكثفة  مم� ينبغي �أن يكون �لطالب ق�درون على �لقي�م  به�  • �أغر��ص 
و�إجن�زه� عند �لنته�ء من جتربة �لتعلم. 

م� �إذ� ك�ن �لطالب قد حققو� غر�ص  لتحديد  ��ستخد�مه  يتم  حمدد   مقي��ص  هو  �لتعلم  • هدف 
وغ�ية �لتعلم. 

• ت�سنيف بلوم )1956(  هو و�حد من �لأ�س�ليب �لأكرث �سهرة و�مل�ستخدمة على نط�ق و��سع لتطوير 
�أهد�ف �لتعلم  وهو ي�سرد خمتلف �مل�ستوي�ت �لتي قد تعلم �لطالب . 

ر�جعو� ت�سنيف بلوم )1956(، و�حلد من �لرتكيز على نوع  قد   )2001( كر��سول  و  �ندر�سون   •
�ملعرفة وو�سع مزيد من �لرتكيز على عملية �كت�س�ب �ملعرفة.

ت�سر�ص )2008( ن�سخة رقمية من ت�سنيف بلوم ب�سبب �لطبيعة �ملتغرية للتعليم.  • و�سع 
�أهد�ف تعلم �لطالب، و�لتي هي و��سعة وغ�م�سة �إىل حد م�، يجب �أن تكون �أهد�ف  • وب�ملق�رنة مع 

�لتعلم  ملمو�سة وق�بلة للقي��ص. 

• لكت�بة �أهد�ف تعلم �لط�لب، يجب �لرتكيز على �لهدف �لنه�ئي، مع تو�سيح �مل�سطلح�ت �لغ�م�سة 
يف �أهد�فك و��ستخدم �لكلم�ت و�لإجر�ء�ت �ملب��سرة و�ل�سريحة. 

للط�لب، قم ب�سرد ك�فة �ل�سلوكي�ت �لتي تعتقد �أنه� �سرورية لتحقيق  �لتعلم   �أغر��ص  �سي�غة  • يف 
هذ� �لغر�ص وحتويل كل منه� �إىل هدف للتعلم. 

على م�س�عدة ملمو�سة يف كت�بة �أهد�ف تعلم �لطالب، ميكنك ��ستخد�م لندو )2002(  • للح�سول 
روبرك  لتقييم �أهد�ف �لتعلم �أو �لربن�مج �لتعليمي لر�ديو جيم�ص على �لنرتنت.
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ت�سنيف �لأهد�ف �لتعليمية: ت�سنيف �لأهد�ف �لتعليمية. نيويورك، NY: ونغمن�ص، هذ� �لكت�ب هو 

�ملعي�ر �لذي يتم من خالله �حلكم على كل �لت�سنيف�ت �لق�ئمة على �لتعلم؛ هذ� �لكت�ب يركزعلى تعلم 

�لط�لب بدل من �أد�ء �ملعلم.

.)Bransford, J. D., & Johnson, M. K. )1972

بع�ص �ملتطلب�ت �لن�سية للفهم: بع�ص �لتحقيق�ت يف �لفهم و�لتذكري. جملة �لتعلم �للفظي و�ل�سلوك 

�للفظي، 11، 717-726. هذه �لدر��سة تتن�ول �أربع در��س�ت �سمع به� �لطالب وذ�ت �ل�سلة قبل �أو بعد 

�سم�ع قطعة فهم. حيث يكون �لفهم و�لذ�كرة �أف�سل بكثري �إذ� عرف �لطالب �سي�ق �ملو�سوع قبل �ل�ستم�ع 

للقطعة.

.)Brewer, C. L. )2010

& BR �سميث )حمرر�ن(، دليل  تدري�ص بفع�لية: �لو�س�ي� �لع�سر لبري. يف �لحت�د �لإقليمي �سميث 

�ملعلم لعلم �لنف�ص يف: مو�سوع�ت وتنويع�ت )، �ص 3 �لطبعة 8، �إيج�ز� �إد.(. بلمونت، ك�ليفورني�: ي�س�رك 

�ملعلم �لأ�سطوري ت�س�رلز بروير 10 �أفك�ر متعلقة ب�لتدري�ص �لفع�ل.
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عمادة تطوير المهارات ... إنجاز متميز .. والتزام بالتطوير
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