
انواع اهداف آموزشی

:دسته تقسیم نمود  3اهداف آموزشی را بطور کلی می توان به •

اهدافی هستند که حالت کلی و مبهم داشـته و از چنـد   : اهداف کلی 1)

آشـنایی دانشـجویان بـا اهـداف     : مـثالً . هدف جزیی تشکیل شده انـد 

.آموزشی

اهدافی هسـتند کـه حالـت صـریح و روشـن داشـته و       : اهداف جزیی 2)

فراگیــر بتوانــد در مــورد اهــداف : مــثالً. قابــل انــدازه گیــري هســتند 

.آموزشی توضیح دهد

هدف جزیـی کـه داراي سـه جـزء اساسـی رفتـار ،       : اهداف رفتاري 3)

مـثالً فراگیـر بتوانـد    . شرایط و معیار باشد را هدف رفتاري می گوییم

در ) شرایط(در حضور سایر دانشجویان و با استفاده ویدئو پروژکتور 

).رفتار(اهداف آموزشی را توضیح دهد ) معیار(دقیقه  20مدت 



طبقه بندي اهداف آموزشی

یکی از انواع طبقه بندیها براي اهداف آموزشی ، طبقه بنـدي آنهـا   •

بر اساس حیطه یادگیري است که توسط بنیامین بلـوم و همکـاران   

در این طبقه بندي اهداف آموزشی در سه حیطه . مطرح شده است

. شناختی ، عاطفی و روانی حرکتی قرار می گیرند

در حیطه شناختی اهدافی  قرار می گیرند که محتواي آنهـا عمـدتاً   •

جنبه نظري داشته و یادگیري آنه مستلزم فعالیتهاي صرف ذهنـی و  

نظیر محتـواي مربـوط بـه دروس ریاضـی ، تـاریخ ،      . عقالنی است

... ادبیات و 



حیطه عاطفی ، اهدافی را در بر می گیرد کـه محتـواي مربـوط بـه     •

آنها جنبه نگرشی داشته و بطور کلـی در ارتبـاط بـا ارزشهاسـت ،     

.نظیر دروس دینی ، اخالق یا بخش عمده اي از علوم اجتماعی

.حیطه روانی حرکتی اختصاص به آموختن مهارتها دارد•



حیطه شناختی

در این حیطه سطوح مختلفی از یادگیري قرار دارد که از ساده به •

:پیچیده عبارتند از 

یادگیري در سطح آگاهی مستلزم توانایی ): دانش(آگاهی 1)

بخاطر سپردن مطالب و به یاد آوردن آنها بدون هرگونه تغییر 

...مانند به یاد آوري نامها ، شماره تلفنها و. است

یادگیري در این سطح مستلزم توانایی بخاطر : ادراك یا فهمیدن 2)

سپردن و درك مطالب و ارائه آنها با عبارات و جمالتی 

.می باشد که شخص خودش می سازد



مستلزم توانایی بکاربستن مفاهیم کلی ، اصول، : کاربرد) 3•

فرمولها، روشها و دستورالعملها در شرایط خاص و معین نظیر حل 

.مسئله ریاضی است

مستلزم توانایی تجزیه و خرد کردن مطالب به : تجزیه و تحلیل ) 4•

.اجزاء تشکیل دهنده آنها ومشخص کردن روابط میان اجزاست

مستلزم توانایی اتصال و به هم گره زدن اجزا و عناصر : ترکیب ) 5•

.جداگانه ، همراه با نتیجه اي جدید و بدیع است

مستلزم توانایی نقد آثار و نظریات با : ارزشیابی یا قضاوت ) 6•

.استفاده از معیارهاي درونی و بیرونی است







حیطه عاطفی

به منظور عقیده مند کردن یک فرد نسبت به طرز فکر ویا ارزشی •

:مرحله زیر را به ترتیب پشت سر گذاشت 5خاص ، می بایست 

می توان به روشهاي مختلف نظیر کتبی ، : مواجهه با موضوع ) 1

افراد را با موضوع مورد نظر مواجه ... شفاهی ، نمایش فیلم و

.ساخت

فراگیر نسبت به طرز فکر یا ارزش مورد نظر از خود : پاسخ دادن ) 2

.عکس العملهاي مختلف نشان می دهد

ارزش مورد نظر از طرف فرگیر پذیرفته می شود : ارزش گذاري ) 3

.و سرانجام نسبت به آن نوعی تعهد پیدا می کند



فراگیر جاي مناسبی را در میان ارزشهاي قبلی : سازماندهی ) 4•

.خود براي ارزش جدید می یابد

فراگیر به جایی رسیده است که ارزش مورد : تبلور شخصیت ) 5•

نظر در رفتار وي انعکاس دایمی پیدا می کند و براي بروز رفتار 

.هیچ فرد مراقبی الزم نیست







حیطه روانی حرکتی

رساندن فراگیر به حد مهارت در آموزشهاي عملی ، مستلزم گذرانـدن  •

:مراحل زیر توسط اوست

. فراگیـران بایـد بـه سـه نـوع آمـادگی دسـت یابنـد        : آمادگی و تقلیـد  ) 1

آمادگی ذهنی کـه طـی آن فراگیـران را مـی بایسـت بطـور نظـري در        

آمادگی فیزیکی که طی آن نحوه استفاده از . جریان مهارت قرار دهیم

قسمتهاي مختلـف بـدن و طـرز قرارگیـري آنهـا را در هنگـام مهـارت        

و آمادگی عاطفی که طی آن باید مواردي نظیر فایـده و  . توضیح دهیم

کاربرد مهارت را که منجر به انگیزش آنها مـی شـود برایشـان توضـیح     

پس از کسب این سه نوع آمادگی ، مهارت رابـه دقـت توضـیح    . دهیم

.داده واز آنها می خواهیم که اجراي آن را تقلید کنند



در حالی که یاري مستقیم مربی ازمیان رفته است : اجراي مستقل )2•

.ولی نظارت او ادامه دارد ، فراگیر به اجراي مهارت می پردازد

فراگیر را با راهنمایی ، تکرار و تمرین به جایی می : سرعت و دقت ) 3•

.رسانیم که اجراي او ، سرعت و دقت کافی را داشته باشد

با راهنمایی و تمرین و تکرار، اورا به مرحله  :  هماهنگی حرکات ) 4•

.اي می رسانیم که بتواند چند پاره مهارت را بطور همزمان انجام دهد

در این مرحله فراگیربدون اینکه در جریان اجرا به : عادي شدن ) 5•

.فرایند فکر کند به اجراي مهارت می پردازد






