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ميته التقويم التربوي وأه مفهوم:أوالً 

،  و تعليمييعترب التقومي ركيزة اساسية و من أهم جوانب أي نظام تربوي أ
لعملية من ما ختضع له ا –ودقة  –يعتمد جناح النظم الرتبوية علي جودة 

 التقومي 
الرتبويمفهوم التقومي 

دل مساره أي ع) وقوم الشيء –قوم (اللغوي لكلمة تقومي  من الفعل املعىن 
 للجهة املرغوبة وأصلح نقاط  االعوجاج  والقصور فيه

 :وعلى ذلك ميكن تعريف التقومي  كالتايل 
 



ً التربوي لغويتعريف التقويم   ا

 تعديل مسار أي عملية تربوية
إصالح وتوجيهها ألوجهه الصحيحة و 

 نقاط الضعف والقصور فيها



المستوى واالصطالحي

 :منهاتوجد تعريفات عديدة 
 تقدير قيمة شيء معني 

ختالف فلسفة الشخص الذي يزا  وله وخيتلف مفهوم التقومي 
 مادة دراسية معينة التقومي جمرد امتحان خيضع له املتعلم يف: املفهوم القاصر 

 لتحديد مستواه يف تلك املادة
 املتعلم مع األخذ يفأو الطالب على إصدار احلكم : املفهوم الواسع

قلية اليت مارسها االعتبار قابلية هذه املتعلم للمادة الدراسية والعمليات الع
 وميوله واجتاهاته ومهارته العملية 



التقويم بالمعنى الواسع

فراد املؤسسات املدرسية والرتبوي من إ
 وجتهيزات 

 يشمل املعلمني واملنهج 

 ال يقتصر على املتعلم



التقويم في مجال التربية
مج تربوي  أو مشرو أو  تقرير رمسي حول جودة وفاعلية  ع او منهج قيمة بر

 منتج تربوي، تربويهدف ، تربوية عملية ،
 :ماهي طرق التقومي يف جمال الرتبية 

 :اإلحكام حيث يشمل وإصدار طرق االستقصاء   
ومجع منية أو ضتكون املعايري نسبية قد ، اجلودة على تقرير معايري احلكم 

جلوانب املختلفة لعملية التقومي وت طبيق املعايري املعلومات ذات العالقة 
 املرتبطة بتقرير اجلودة



من تعاريف التقويم التربوي
مث ومن واجته نتربوي وتقومي عملية واسعة تتضمن قياس خمرجات أي نظام 

 عالج ما قد يظهر من قصور 
 
 
 
 

قيق األهداف مما سبق يتضح أن التقومي الرتبوي يعين احلكم على مدى حت
 الرتبوية 

لوك او عملية منهجيه منظمة خمططة تتضمن إصدار األحكام على  الس
قياس أي احلكم على نتائج ال، الفكر او الوجدان او الواقع املقيس

 الرتبوي



التعريف اإلجرائي
دف إصدار احلعلى أسس منهجيه تقوم عملية    كم بدقة عملية 

 حتديد مدخالت  وخمرجات أي نظام تربوي ومن مثعلى وموضوعية 
 القصور  جوانب القوة والقصور متهيداً الختاذ القرارات إلصالح

 اللغوي وبذلك يتضح أن املعىن االصطالحي يتفق مع املعىن
 :واخلالصة أن التقومي الرتبوي ينقسم إىل قسمني مها



  اىل  ينقسم التقومي الرتبوي

اختاذ القرارات 
واإلجراءات لعالج 

 وإصالح نقاط الضعف
 والقصور

ف تشخيص نقاط الضع
ة القصور يف املنظوم

 الرتبوية



مفهوم القياس

ـ:القياس النفسي والتربوي•
: ثورنديكيقوم القياس على أساس قاعدة قالها 

»إن ما وجد إنما وجد بمقدار وما وجد بمقدار يمكن قياسه  «



القياس 
 معين القياس 

 قدره على مثله مبعين شئقاس ،قاس مبعىن قدره :يف اللغة العربية 
 القياس رد الشيء إىل مثيله ،

 رة كمية وضع الظواهر واخلصائص والسمات يف صو : االصطالح 



:القياس بمفهومه الواسع 
هو التعبير عن األشياء بأعداد حسب قواعد محددة

.القياس هنا هو عدد الوحدات التي تمثل الخاصيةف 
أجل  هو عملية تعتمد على جمع معلومات من: في التربية 

.س معينة تقدير األشياء تقديراً كمياً في ضوء وحدة قيا
هو العملية التي نحدد بواسطتها كمية ما يوجد : أو 

.بالشيء من الخاصية أو السمة التي نقيسها

مفهوم القياس



القياس 
ألرق: تعريف القياس  ام متثيل الصفات واخلصائص 

ألرقام وصف :) جيلفور( ت واملعطيات   البيا
ت وفق هو التقدير الكمي لألشياء واملستو)رمزية الغريب (

 املدرجة املقاييس إطار من 
ل عليها املتعلم هو القيمة الرقمية اليت حيص: القياس يف التعليم 

 يف امتحان ما



:انواع القياس
 حيث نقيس الصفة مباشرة: ـ قياس مباشر 1

كالطول والحجم والوزن وهذا يتعلق بالنواحي 
.الفيزيائية

 وهنا ال  نستطيع قياس: ـ قياس غير مباشر 2
لمترتبة الصفة مباشرة ولكن نقيسها بواسطة اآلثار ا
عليها كالذكاء واالنتباه واإليمان والعواطف 

.الخ.... والشعور واالتجاهات



:  أهمية القياس في التعلم    

.تصويب تعلم الطالب ومسيرته التعليمية 1.

و التعرف على جوانب القوة والضعف عند الطالب ، أ2.
.في ابرنامج التعليمي ، أو طرق التدريس 

.توجيه العملية التربوية 3.

ألمثل توجيه المعلم والمتعلم وولي األمر إلى األفضل وا4.
.

.ي التعرف على مدى استيعاب الطالب للمنهج الدراس5.

القدرة على اتخاذ القرارات التربوية الصائبة 6.



:العوامل المؤثرة في القياسـ 
) .اءالتذكر ـ الذك:( عدم ثبات بعض الظواهر المقيسة1.
:  الخطأ في المالحظة أو المعادلة اإلنسانية2.
يائية تقاس فالصفات الفيز: طبيعة الصفة المراد قياسها3.

ت العقلية بشكل أكثر دقة من الصفات النفسية والصفا
.أكثر ثباتاً من الصفات الوجدانية 

بعض : نوع المقياس المستخدم ووحدة القياس4.
.المقاييس أكثر دقة من بعض 

ئماً فكلما كان مال: طبيعة المقياس وعالقته بالظاهرة5.
لقياس  فمثالً ال يصح. كان أكثر دقة والعكس صحيح

ً قدرة شخص على السباحة أن تعطيه اختباراً ك .تابيا



:العوامل المؤثرة في القياسـ 
ئج حيث تؤثر هذه في النتا: أهداف القياس -6

 فإذا كان الهدف مثالً اختيار واحد من ألف
سيكون المقياس صعباً جداً  

:  هممدى قدرة القائمين على القياس وخبرت -7
لمدرب النتائج التي يتوصل لها الفرد غير ا

.ستكون غير دقيقة



ـ:خصائص القياس النفسي والتربوي•
.يةالقياس النفسي والتربوي كمي أي أنه يعطي قيمة رقمـ  1

.ـ القياس النفسي والتربوي غير مباشر 2

.ـ ال يخلو من وجود نسبة خطأ 3

بطها فالوحدات التربوية ال بد من ر(ـ نسبي وليس مطلقاً  4
.بدرجة معيارية أو متوسط حتى نفهمها 

، 30/40، 25/40طالب حصل على (ـ وحداته غير متساوية  5
ات الفرق بين كل واحد خمسة لكن األولى قاست قدر) 35/40

.أقل من الثانية

6  ً .ـ الصفر فيه ليس حقيقياً ولكنه افتراضيا



 ـ:أنواع املقاييس
ديد يعرف املقياس من خالل الغرض منه ويتلخص يف حت    

 .مواقع األفراد حسب نوع السمة أو درجة امتالكهم هلا 
 ) يصنف وال يرتب (  :ـ املقياس االمسي 1

لكم  أبسط أنواع املقاييس، يدل على النوع وال يدل على ا
و املساعدة يف البعض ال يعتربه من املقاييس، وظيفة هذا النوع ه

 عملية التصنيف والرتتيب والتنظيم 
].1352نساء ، رقم طالب = 2رجال، = 1( مثًال 



 ) ق يصنف ويرتب لكن ال يبني الفر (   :ـ مقياس الرتبة 2
موعة أفراد ترتيب من ميكننا الذي املقياس هو ً ت ا  أو صاعد

 اصيةخ ميتلك فهو معينة لسمة امتالكهم حسب تنازلياً 
 يف الفرق يبني ال املقياس هذا لكن ،  والرتتيب التصنيف

 .وآخر طالب بني اخلام العالمة
 فقد )الثالث ـ الثاين ـ األول( )اخل.....جداً  جيد ـ ممتاز( مثال
 .عشرة والثالث الثاين وبني درجة والثاين األول بني يكون
 املوسيقى،( االجتاهات امليول  يف بكثرة يستخدم املقياس هذا

)الرسم اخلط،



 )ق يصنف ويرتب ويبني الفر (  :ـ مقياس الفئات 3
 كمياً  أدق من املقاسني السابقني، فاألرقام هنا حتمل معىنً 

 .ني شيء وآخر نستطيع معرفة كمية الصفة والفرق يف كميتها ب
ألن . بة يعطينا هذا املستوى معلومات أكثر من مقاييس الرت 

ن حندد كمية الطول اليت بني    تفرقمقاييس الفئات تسمح لنا 
ن امل. الطفل األول والثاين سافات بني ويتميز مقياس الفئات 

ي أنه ال القياس متساوية كما أن الصفر هنا افرتاضي أ  وحدات
 .يعين انعدام السمة 

 عن هناك مقدار معني تضعه املؤسسة للتعبري/ ( مالحظة 
من الدرجة الكلية ، %  30& أ%  25الصفر االفرتاضي 
% ) .40عند يف اجلامعة 



:ـ مقياس النسبة 4
قي، ووحداته هذا املقياس يقيس بطريقة مباشرة، وله صفر حقي 

ئية، ونستطيع هنا إجراء مجيع  متساوية، ويقيس النواحي الفيز
).   1وحدة نسبة إىل ال(العمليات احلسابية، ومسيت نسبة أي 

 .وهو أدق املقاييس 
له كل مقياس ميتلك خصائص املقياس الذي قب/ مالحظة 

 .ويزيد عليه خاصية متيزه 



 

 

 هل خيتلف القياس؟ 
ختال  :  فنعم  خيتلف القياس وفق االجراءات واالدوات 

االت   اختالف ا
سمة أو دقة النتائج يف القياس تتوقف على اخلاصية او ال

الكمية املراد قياسها وعلى دقة األدوات
س وخيتلف قياس الكميات والظواهر األكادميية عن قيا

 ة والنفسيةاخلصائص والسمات واملتغريات الرتبوية واملدرسي
 



 –ائل والوس –خيتلف عن قياس الظواهر العلمية  يف دقة األدوات 
ذلك لدقة الكثافة شدة التيار  و ،املسافة ،دقة النتائج مثال الزمن و 

 االجهزة وهذا ما جيعل عملية القياس أسهل ودقيقة ومتقنة  
ون على نفس  فال تك –قياس السمات واخلصائص الرتبوية والنفسية  

التفكري  دقة األدوات والنتائج مثال قياس امليول واالجتاهات وقياس
بت ة مهما كانت والقيم ومسات الشخصية فال تكون النتائج دقيقة و

 درجة اجلودة واإلتقان
يس السبب يرجع إىل طبيعة هذه السمات واخلصائص واملقاي

ثرها بكثري من العوامل امل ا و باشرة وغري واالختبارات وعدم ثبا
 املباشرة  لذلك نسبة اخلطأ يف قياسها كبرية 



والمدرسيوسائل القياس التربوي 

 االختبارات؟ما هي أدوات القياس غري 
 قوائم املالحظة

 االستبانة 
 املقابالت الشخصية

 اخل ...



امثلة

 يمي حمددمالحظة سلوك املتعلم خالل قيامه بعمل أو نشاط تعل•
يث مالحظة السلوك العام للمتعلم داخل غرفة الدراسة من ح•

 ياتهمشاركته الفعالة و مداومته وانضباطه ومحاسه واخالق
نتاجه من اعمال ومهام ا•  بتكاريةحتليل ما يقوم به املتعلم 
للمتعلم كي  وسائل ومعايري التقييم الذايت اليت يقدمها املعلم•

 حيكم على نفسه بنفسه



  باراتالختأهم جوانب السلوك اليت ال ميكن قياسها 

ملهام واألعمال ال يدوية أو اجلوانب السلوكية للطالب اثناء قيامهم 
 التجارب العلمية 

خل وخارج قدرة الطالب على كتابة التقرير عن التجارب أو االنشطة دا
 حجرة الدراسة

 نة أو النقد قدرة الطالب على تفسري التقارير اليت تقدم هلم للمقار 
ع علمي القدرة على االبتكار كاخرتاع جهاز جديد أو وضع خطة ملشرو 

 اخل...أو كتابة نشرة علمية 



التقييم في مجال التربية 
     ٕ       

ٔ
      

     

 
ٔ
              

             ٕ    
ٔ
 

 
ٔ
        



 

المدرسية لماذا التقويم في العملية 

 املدرسينظام جناح أي نظام تعليمي مرهون بقوة ودقة عملية التقومي لل
النتائج ن والتقومي هو أكثر عناصر أي نظام تعليمي خطورة إن مل تك
حيحة على درجة من الدقة واإلتقان فتأيت النتائج مضللة وغري ص

لتايل اختاذ قرارات  واجراءات خاطئة  و
يت النتائج مضللة وغري صحاذا   يحة   مل يكن  التقومي دقيق 

 التقومي؟ما هي خطورة  
إذا كانت تكمن يف القرارات واإلجراءات  لتغري او تطوير أي النظام  و  

لتايل يكون النظام   أكثر تضرراً املدرسي غري صحيحة 



التقويم  في  منظومة التعليم

 ماذا نقصد مبنظومة التعليم 
ت والعناصر اليت تتفاعل فيم ا بينها جمموعة من املكو
لف وانسجام وتعمل من  بصورة مستمرة وتبدو جمتمعة يف 

 اجل حتقيق أهداف تعليمية حمددة



ت النظام املدرسي   مكو

 املدخالت

   العمليات

 املخرجات



 Inputاملدخالت   )1(

و مادية أو تشمل مجيع عناصر العملية املدرسية سواء كانت بشرية أ
 :معنوية ومنها 

 اهداف النظام املدرسي وبيئته 
 ه الشخصية  و مسات) الذكاء مثالً (املتعلم بكل خصائصه وقدراته 
 ته وكفاءته  واملعلم بكل قدراته وإمكا
هدافه واحملتوى وأسلوب تدريسه والوسائل  املدرسية   املنهج 
 األنشطة الصفية وغري صفية  واساليب التقومي 
املعاونني والفنيني يف جمال التعليم 



 Processes العمليات)2(

دف اىل حتويل  وتشمل التفاعالت والعالقات واألنشطة اليت 

ا األوىل إىل شكل آخر  ب مع يتناس)خمرجات(املدخالت بصور

 اهداف النظام 

لواجبات واالجراءات وتشمل العمل  يات طرق ويتم خالهلا القيام 

 التدريس واسرتاتيجيات التعليم والتعلم  وأساليبه

 إن جناح  النظام املدرسي يتوقف علي كفاءة عملياته

 ماذا تشمل العمليات  يف النظام املدرسي؟



 النظام املدرسيتتمثل العمليات التدريسية يف 

طرق 
 التدريس

ات اسرتاتيجي
 التدريس

اإلدارة 
 املدرسية 

   التقومي



 Outputsاملخرجات ) 3(

سي متمثلة يف تشمل االجنازات والنتائج النهائية اليت حيققها النظام املدر 
 األهداف اليت حتققت هلذا النظام 

ً ووجدانيا   املخرجات  تعكس منو املتعلم عقليا ومهار
 واملخرجات هي النتاج الفعلي ألي نظام تعليمي 

 تتحدد املخرجات على ضوء اهداف النظام ووظائفه
 علي ماذا تتوقف جودة املخرجات ؟

 نوعية املدخالت  – 1               
 مستوى دقة  العمليات يف النظام  – 2               

 ما هي خمرجات النظم املدرسية ؟  



 Feed backالتغذية الراجعة 

ت املتعلقة بعناصر التعل يم واليت  يتم من تشمل املعلومات والبيا
 ام خالهلا إجراء تعديالت  او توافقات أو تطوير يف النظ

ت من خالل وصف خمرجات  يتم احلصول على املعلومات والبيا
 داف النظامالنظام وحتليلها يف ضوء معايري خاصة مستقاه من اه

قيق التقومي يف أي نظام املدرسي يعطي مؤشر على مدى حت
 اهداف النظام واجنازاها 

 نظام يبني  االجيابيات والسلبيات يف  أي جزء من أجزاء ال
 لى السلبياتميهد الختاذ القرارات واالجراءات املناسبة للتغلب ع



 التغذية الراجعة يف أي نظام تعليمي تشمل
داخلة يهدف اىل مجع معلومات عن انواع املدخالت ال: تقومي املدخالت 

 للنظام املدرسي وحتليلها النتقاء أفضلها وحتسني نوعيتها 
دى تفاعل يهدف اىل مراقبة عمليات النظام وحتديد م: تقومي العمليات 

ت اليت تواجه سري هذه  وترابط وتكامل تلك العمليات وحتديد الصعو
 العمليات وتفاعلها
 خمرجات النظام يهدف إيل حتديد  التغريات اليت حدثت يف: تقومي املخرجات 

ي مستوى ؟ ومدى الت عديالت املدرسي الفعلية وهل حتققت األهداف ؟ و
 املرغوبة اليت احدثها النظام يف سلوك املتعلم 

 Feed back التغذية الراجعة



 بيئة النظام املدرسي

ث وجتهي  زات تعليميةتشمل ما حييط أي نظام تعليمي من أبنية وأ
واملادية احمليطة  الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

 لنظام
 ظروف الطقس واملناخ واإلضاءة 



 )النظام تقومي(موقع التقومي يف منظومة التعليم تغذية راجعة 

 

 بيئة النظام املدرسي 

مدخالت
معلم  متعلم 

منهج

مخرجات 
ة أهداف تعليمي
تحققت  

عمليات
تدريس 

إدارة تقويم



التقويم في منظومة التدريس 

يتوقف  يشمل التدريس اهم العمليات يف أي نظام تعليمي حيث
 عليها معظم اهداف النظام

لتدريس  يرتبط التقومي ارتباط وثيق 
 ما هي طبيعة العالقة بني التدريس والتقومي ؟ 

 كالمها أساس العملية املدرسية 
 : التقومي ميثل املرحلة الثالثة من مراحل التدريس وهي

 التقومي  + التنفيذ + التخطيط               



التقويم في منظومة التدريس 

ت منظومة التدريس ويعد منظومة ت• تكون من التقومي قلب مكو
 مدخالت وعمليات وخمرجات 

ريس  والتقومي هو االطار العام الذي حيكم عناصر نظام التد•
ابياته حيث يتوقف اصدار احلكم على أي عنصر  وحتديد إجي

ذه العناصر ال بد وسلبياته على التقومي وأي تطوير أو تغيري يف ه
 وأن ينطلق من عملية تقومي دقيقة  

 ولكن ماهي عناصر منظومة التدريس ؟•



موقع التقويم في منظومة التدريس

 املنهج

 املتعلم املعلم

 التقومي



 التقومي أهم مهارات عملية التدريس
 يداً املعلم الذي ال يتقن التقومي ال ميكن أن يكون معلماً ج

 ملاذا؟ 
لتدريس على حنو جيد فإنه الألنه   يستطيع حىت لو كان يقوم 

تقدم  احلكم على جودة تدريسه و مدى حتقيقه ألهدافه  ومدى
 املتعلم  
االتقييم   هو قلب عناصر التدريس يؤثر ويتأثر 



موقع التقويم في منظومة المنهج

 يرى البعض أن عملية التدريس هي معلم ومتعلم ومنهج

 ويعد املنهج منظومة تعليمية يف حد ذاته

ت(واملنهج الدراسي يتكون من ستة عناصر  اعل فيما تتف) مكو

 بينها لتحقيق اهداف املنهج



التقويم في منظومة المنهج 

 أهداف
 املنهج

 أنشطة 
 املنهج

 الوسائل
 ة املدرسي

 طرق
 التدريس

 حمتوي 
 املنهج

   



التقويم في منظومة المنهج

 التقومي ميثل احد عناصر منظومة املنهج
ثر ثري(التقومي يرتبط بعالقة وثيقة ذات اجتاهني  قي ) و مع 

ودة عناصر املنهج فمن خالله يتم احلكم على جودة أو عدم ج
 تلك العناصر

ا يؤكد أمهيته التقومي حيتل موقعا مميزا يف منظومة أي منهج دراسي مم
 املدرسية  يف العملية 



يةفي العملية المدرسالقرارات المرتبطة بالتقويم 

نظام تربوي في أي عملية تتضمن قياس أي مخرجات 

نواتج التعلم وتقويم 

ومن ثم عالج ما قد يظهر من قصور  

سية المدرما هي القرارات التي تصاحب التقويم  في العملية   

؟



انواع القرارات

 

 ٔ 

   ٔ 

        

   



هنالك خمس أنواع من القرارات ترتبط 
بالتقويم 

القرارات االنتقائية 

فاءة يساعد في اختيار أكثر عناصر العملية المدرسية  ك 
لتحقيق  وجودة بمعني اختيار أفضل المدخالت لنظام التعليم

أفضل المخرجات 

)  التكوينية(القرارات البنائية

لعملية يساعد في اتخاذ قرارات مستمرة حيال تعديل مسار ا 
ها  المدرسية لمعالجة ومواجهة أي عقبات أو مشكالت وازالت



هنالك خمس أنواع من القرارات ترتبط 
بالتقويم 

القرارات التشخيصية 
ور يساعد في كشف وتحديد نقاط القوة والضعف والقص

وتشخيص مواطن الخلل في المدخالت والعمليات 
والمخرجات تمهيداً إلصالحها

)النهائية(القرارات التجميعية 

تساعد في إصدار الحكم النهائي على مدى قوة النظام 
المدرسي وجودة مخرجاته ومن ثم اتخاذ القرار المناسب 

والنهائي لكل أو بعض عناصر النظام 



هنالك خمس أنواع من القرارات ترتبط 
بالتقويم 

القرارات االصالحية

وير الهدف االساسي للتقويم هو العالج واالصالح والتط
قرارات فال يمكن اتخاذ أي قرار اصالحي مالم تنبع تلك ال

. من نتائج تقويمية متقنة 

ا على قرارات اصالحية تُتخذ تنعكس سلبا أو ايجابواي 
النظام ومخرجاته



المنهج مفهوم

:م1949تايلر عام •

ما األهداف التي يسعى المنهج لتحقيقها ؟•

 ما الخبرات التعليمية التي يمكن أن تساعد على•
تحقيق هذه األهداف ؟

كيف يمكن تنظيم هذه الخبرات ؟•

كيف يمكن التأكد من تحقيق هذه األهداف ؟•



ة وإجابة هذه األسئلة تشمل عناصر المنهج األربع
:وهي 

.األهداف 1.

.المحتوى 2.

.طرائق التدريس 3.

.التقويم 4.



المنهج) عناصر(كونات م

  –طرق التدريس  –المحتوى  –األهداف 
ويم التق –األنشطة  –الوسائل التعليمية 



األهداف: أوالً 

ي فمن الضرور. تمثل أول العناصر تخطيطاً وبناء
مع تحديد األهداف التعليمية المستمدة من أهداف المجت

طرق وفلسفته، ويتم في ضوئها اختيار المحتوى وال
.والوسائل واألنشطة وأساليب التقويم

ك التغير المتوقع حدوثه في سلو: يعرف الهدف بأنه
التالميذ نتيجة لمرورهم وتفاعلهم مع الخبرات 

عديل التعليمية التي تحقق النمو في شخصياتهم وت
.  سلوكهم في االتجاه المرغوب



:أهمية أهداف المنهج•

توجيه الجهود التربوية المبذولة الوجهة •
.الصحيحة

ق أنها تساعد على اختيار المحتوى والخبرات وطر•
.التدريس واألنشطة

لى أنها تستخدم كمعايير يمكن بواسطتها الحكم ع•
.مدى كفاءة المنهج ونشاطه



 ثقافة المجتمع وحاجاته
وأهدافه وقيمه 

واتجاهاته وحضارته

 األفكار والمبادئ-
.ةالتربوية السائد

  حاجات
 التلميذ

ومشكالته 
وميوله 

ومستوى 
نضجه 
وقدرته 
.العقلية

تقليد 
مناهج 
الدول 
االخرى

 

 ما يواجه المجتمع من مشكالت نتيجة التطور-
.العلمي والتكنولوجي

التغيير 
رغبة في 
التجديد 

دوافع ورغبات واتجاهات معدي المناهج -
.والمعلمين المشاركين في إعدادها وتنفيذها



:مصادر اشتقاق األهداف•
ثقافة المجتمع وحاجاته وأهدافه وقيمه واتجاهاته  -

.وحضارته
.األفكار والمبادئ التربوية السائدة-
ضجه طبيعة التلميذ وحاجاته ومشكالته وميوله ومستوى ن-

.وقدرته العقلية
.طبيعة المواد الدراسية أو المعرفة اإلنسانية-
ما يواجه المجتمع من مشكالت نتيجة التطور العلمي -

.والتكنولوجي
.بيةالجديد في مجال العلم بمختلف فروعه وفي مجال التر-
دوافع ورغبات واتجاهات معدي المناهج والبرامج -

.التربوية والمعلمين المشاركين في إعدادها وتنفيذها



:مستويات األهداف•

تختص بالمجتمع وهي بعيدة : األهداف العامة للتعليم -
.المدى

أقل عمومية وتستمد من األهداف : أهداف المرحلة الدراسية-
.العامة وتتحقق في مدة أقل

 تكون أكثر تحديداً : األهداف الخاصة بالمرحلة الدراسية-
.وتوزع على المواد الدراسية وفق طبيعتها

.أهداف الموضوعات أو الوحدات الدراسية-

.إجرائية وتنبثق من أهداف الوحدة: أهداف الدرس الواحد-


