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  اهداف رفتاري:

  از خواننده انتظار می رود پس از مطالعه بتواند:

  هدف آموزشی را تعریف نماید. -1

  بیان اهداف آموزشی را مشخص نماید. فراههاي مختل -2

  .مشخص نمایدتفاوت عمده آنها را  2قل انواع اهداف آموزشی را بیان نموده و حدا -3

  ویژگیهاي اهداف رفتاري را مشخص نموده و براي هر کدام مثالی ذکر نماید. -4

  .توضیح دهدطبقه بندي اهداف آموزشی را طبق نظریه بنیامین بلوم  -5

  .به ترتیب شرح دهدطبقه بندي هر یک از حیطه هاي آموزشی را  -6

یـک از طبقـات واقـع در     هـر  درسب، براي بیان جزء رفتار، حداقل دو واژه رفتاري منا -7

  حیطه ها را نام ببرد.
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  فرآیند طراحی منظم درسی:

ریزي درسی را در قالـب چهـار مرحلـه اساسـی      یکی از الگوهاي ارائه شده، الگویی است که برنامه
  نماید. هر کدام از این مراحل خود داراي اجزاء مختلفی است: پیشنهاد می

  تعیین هدف کلی، یعنی پاسخ این که: براي چه چیزي باید برنامه ریخته شود.مرحله اول) 
هاي رفتاري و عینی که بـا توجـه    تحلیل آموزشی: یعنی تبدیل هدف کلی به هدف مرحله دوم)

ها و نیازهاي جامعه، نیازهاي دانشجویان، فرآیند یادگیري تعیـین   ارزش ،به معرفت و دانش موجود
  شوند. می و تصریح

ها براي هماهنـگ   مشی آموزشی، انتخاب مواد و روش گزینش محتوا و تعیین خط )مرحله سوم
  شود. هاي تعیین شده و به مورد اجرا گذاشته می ها به سوي هدف کردن و هدایت مسیر فعالیت

ها و مشخص سـاختن   تعیین نظام ارزشیابی براي تعیین میزان دستیابی به هدف )مرحله چهارم
  ریزي بعدي. ها و استفاده از نتایج ارزشیابی به عنوان بازخورد در برنامه نع و نارساییموا

  اهداف آموزشی:

به آن دسته از اهداف آموزشی که دانشجو قبل از دوره آموزشی فاقد آن بوده و اسـتاد انتظـار دارد   
  شود. دانشجو در پایان دوره آموزشی به آن دست یابد اهداف آموزشی اطالق می

هاي آموزشی قصد و منظور معلم را از آموزش مطالب درسی بـه نحـوي دقیـق و مشـخص      دفه
توان مطرح نمود که بـه   دهند. در رابطه با لزوم تعیین اهداف آموزشی دالیل زیادي را می نشان می

  نماییم. دالیل با اولویت بیشتر به شرح ذیل اشاره می
  کند. تر می آسان جهت حرکت را ،پیدا کردن مسیر و مشخص کردن هدف -1
 تعیین و یا تدوین و یا اضافه کردن محتوي بدون توجه به اهداف جنبه علمی ندارد. -2
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هاي تدریس ارتباط مستقیم و نزدیکی با محتواي آموزشـی دارد، بنـابراین    چون انتخاب شیوه -3
  کند. وجود اهداف آموزشی به انتخاب درست و منطقی آنها نیز کمک می

هـاي   وسایل آموزشی مورد استفاده بایستی با توجه بـه محتـوي و شـیوه   نظر به اینکه مواد و  -4
توان وجود اهـداف آموزشـی را در انتخـاب مـواد و وسـایل       تدریس انتخاب شود، بنابراین می

  آموزشی دخیل دانست.
آیـد،   چون ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بایستی بر اساس محتـوي تـدریس شـده بعمـل مـی      -5

در طراحی و اجراي یک ارزشیابی منطقی کامالً انکارناپذیر بـه  بنابراین نقش اهداف آموزشی 
  رسد. نظر می

هاي آموزشی (تجارب یادگیري) براي فراگیران بایستی  نظر به اینکه انتخاب و توصیه فعالیت -6
تـوان ادعـا کـرد کـه اهـداف       گیرد، بنابراین مـی  با توجه به محتوي مورد تدریس صورت می

  مؤثري را دارا هستند.آموزشی در این مورد نیز نقش 
  

  هاي آموزشی: راههاي مختلف بیان هدف

هاي آموزشی خود را بـا توجـه بـه     بعضی از معلمان هدف هاي معلم: با توجه به فعالیت -1
دهند، بیـان   ها انجام می هایی که براي آموزش دادن آن هدف روش آموزش خویش یا فعالیت

  هاي زیر: کنند مانند نمونه می
به بعضـی از   فراگیرانها، جلب توجه  ، وتر و کمان دایره، معرفی انواع مقاومتآموزش مفهوم دایره

 کارهاي خیر
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هاي آموزشی خود را بـا   تعدادي از معلمان هدف هاي دانش آموزان: با توجه به فعالیت -2
کنند مانند: تمرین خط نستعلیق، تمرین جمـع،   هاي مختلف دانش آموزان بیان می توجه به فعالیت

  45تا 35وي مطالب صفحات تمرین ر
  
هـاي   هـاي درس را بـراي بیـان هـدف     اي از معلمان عنوان پاره با توجه به عنوان درس: -3

دهند مانند: علل جنگ جهانی اول، قـانون شکسـت نـور و سلسـله      آموزشی مورد استفاده قرار می
  صفویه

د را بـا  هـاي آمـوزش خـو    گروهی از معلمان هـدف  با توجه به یادگیري دانش آموزان: -4
 و فراگیـران کنند مانند: هضـم و فهـم مطالـب تـازه از سـوي       بیان میفراگیران توجه به یادگیري 

  آشنایی با دستور زبان
ایجـاد یـادگیري در دانـش آمـوزان و دانشـجویان اسـت        ،هاي آموزشی معلـم  هدف اصلی فعالیت

ه از آن در تـدوین  هاي آموزشـی در نظـر گـرفتن یـادگیري آنـان و اسـتفاد       بهترین راه بیان هدف
هاي آموزشی است. یادگیري، ایجاد نوعی توانایی است که مستقیماً قابل مشـاهده نیسـت و    هدف

براي استنباط میزان یادگیري فرد باید بـه رفتـار و عملکـرد آشـکار او مراجعـه شـود. الزم اسـت        
یادگیرنـدگان   هاي آموزشی را بر حسب رفتارها و عملکرد قابل مشاهده و قابل اندازه گیـري  هدف

  بیان کنیم.
  انواع اهداف آموزشی:

دهنـد کـه مـا در اینجـا      بندي قرار می اهداف آموزشی را با توجه به معیارهاي مختلفی مورد تقسیم
  نماییم: صرفاً به یکی از آنها اشاره می

  اهداف کلی -1
  اهداف جزئی -2
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  اهداف رفتاري -3
  

  : (Goals)اهداف کلی 

کنـد و   مشخص کردن محدوده و محتوي مورد بحث کمک میانتخاب و یا تدوین اهداف کلی به 
تواند براي تدریس هر جلسه از درس خود محـدوده خاصـی را    چون با وجود اهداف کلی، معلم می

در نظر داشته باشد، بنابراین خود بخود محتوي به طور صحیحی از ساده به پیچیده مطرح شـده و  
و از تـداخل مطالـب بـا یکـدیگر جلـوگیري       در هر جلسه معلم به قسـمتی خـاص از آن پرداختـه   

  کند. می
هر هدف کلی بایستی یک حالت کلـی و مـبهم و گنـگ را دارا باشـد و معمـوالً بایسـتی پـس از        

  حصول چند هدف جزئی مورد دستیابی قرار گیرد.
  براي تعیین هدف کلی باید:

  از وظایفی که یادگیرنده در آینده خواهد داشت آگاه بود. -1
  بین هدف کلی درس و حرفه آینده وجود داشته باشد.ارتباط منطقی  -2

روند: فهمیدن ـ دانستن ـ به کـاربردن ـ ارج نهـادن ـ گـوش      افعالی که براي اهداف کلی بکار می
  دادن ـ فکر کردن ـ خلق کردن ـ قدردانی کردن ـ آشنا شدن ـ شناختن

  مرحله دوم: تحلیل آموزشی
هایی که مجموعه آنها می توانـد فراگیـر را بـه     الیتتحلیل آموزشی عبارت است از معین کردن فع

  انجام رفتار نهایی (هدف کلی) قادر سازد.
  هاي زیر است: اجراي دقیق فرآیند تحلیل آموزشی مستلزم برداشتن گام

  هاي پیش دانسته) تعیین رفتار ورودي (معلومات و مهارت -1
  تشخیصیتعیین ارزشیابی  -2
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  زئیتبدیل هدف کلی به اهداف ج -3
  تبدیل هدف جزئی به اهداف رفتاري -4
  تعیین اولین گام آموزشی (نقطه شروع درس) -5

هایی که دانشجویان قبل  ها و توانایی رفتار ورودي عبارت است از آموخته تعیین رفتار ورودي:
  از شروع درس جدید باید آن را کسب کنند تا بتوانند درس جدید را فراگیرند.

  ارزشیابی تشخیصی:آزمون رفتار ورودي و 
هـاي پـیش دانسـته     هـا و مهـارت   آزمون رفتار ورودي از نمونه سواالتی است که مبتنی بر توانایی
شود در بیشتر مـوارد، آزمـون رفتـار     است و با استفاده از مطالب پیش دانسته یا پیش نیاز تعیین می

  ورودي همان آزمون پایانی درس قبل است.
  : (Objective)اهداف جزئی 

گیرند که اهداف کلی به خـودي خـود    برداري قرار می داف جزئی از آن نظر مورد استفاده و بهرهاه
توانند به راحتی مورد استفاده قـرار گیرنـد. بنـابراین الزم اسـت      به دلیل مبهم و کلی بودنشان نمی

ي هـا  اهداف کلی را به اجزاء کوچکتر و خردتري که همان اهداف جزئی هستند تقسیم نمود. هدف
هـاي کلـی    گیرند ولی نسبت به هـدف  هاي کلی سرچشمه می اي آموزشی از هدف جزئی یا مرحله

کند در حالی کـه هـدف جزئـی     ترند. هدف کلی جهت حرکت را مشخص می محدودتر و مشخص
هاي عملی بیشتري بوده و داراي حاالتی صریح  سازد، در نتیجه داراي جنبه مقاصد را مشخص می
گیرنـد،   هاي جزئی بعضی مواقع نقش هدف کلی را به عهده مـی  اشند. هدفب و روشن و واضح می

هاي جزئی دیگري ساخت در حقیقت نکته مهم نسـبی بـودن    توان از آنها هدف در این صورت می
  هاست. هدف
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  : (behavioral objective)اهداف رفتاري 

عملـی کـه بـروز آن از فراگیـر     اند که رفتـار و یـا    اي از منابع هدفی را رفتاري معرفی کرده در پاره
گیـري تـدوین کـرده باشـند، بنـابراین از ایـن        رود به صورت فعلی قابل مشاهده و اندازه انتظار می

  توان یک هدف جزئی را هدف رفتاري نیز نامید. دیدگاه می
توان یک هدف جزئی را با هدف رفتاري یکسان تلقی نمود زیرا بـا وجـود    ولی از دیدگاه دیگر نمی

گیري بودن رفتار در هدف جزئـی، هـدفی را کـه داراي چهـار جـزء اساسـی        مشاهده و اندازهقابل 
توان یک هدف رفتاري کامـل دانسـت، بنـابراین هـدفی      محتوا، رفتار، شرایط و معیار نیست، نمی

  رفتاري کامل است که چهار جزء یاد شده را دارا باشد.
  تعاریف چهار مفهوم ذکر شده:

رفتار عینی است که دانشجو در طول دوره آموزشی کسـب کنـد   : (objective)محتوي  -1
  (چه کاري را باید انجام دهد)

همان عمل یا قابلیتی است که بروز آن را از دانشجو انتظـار داریـم    : (behavior)رفتار  -2
  (انتظارات فرادهنده از فراگیر)  

کنـد   بروز میعبارت است از موقعیتی که رفتار مورد نظر در آن  : (Condition)شرایط  -3
یعنی رفتار نهایی که با ذکر شرایطی مایلیم تحت آن شرایط دانشجو بـه هـدف دسـت یابـد.     

  این شرایط عبارت است از :
 ،        امکانات: دانشجو در هنگام عملکرد چـه وسـایل مناسـبی در اختیـار خواهـد داشـت       الف)

  )… ( کتاب، جزوه، متن توصیفی، ماشین حساب، مواد مورد نیاز خاص و
ها: دانشجو در هنگام عملکرد از کاربرد چه وسایل و منـابعی محـروم خواهـد     محدودیت ب)
  بود.
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تحت چه شرایط یا اوضاع و احوالی (در کجا: کالس، آزمایشـگاه،   فراگیر اوضاع و احوال:ج) 
) و با حضور چه کسانی (استاد، همدرسان، ناظر و ارزیاب) به عملکرد خواهد …بیمارستان و 

  خت.پردا
  
رفتـار نهـایی و     منظور از معیار، حد نصابی است که بر اساس آن، : (Criterion)معیار  -4

شـود. در واقـع    میزان موفقیت فراگیر در رسیدن به اهداف آموزشی ارزشیابی و سـنجیده مـی  
شـود و بـر    تا چه میزان از خطا یا نقصان قابل قبـول تلقـی مـی    رفتار دهد که معیار نشان می
وان پیشرفت و شایستگی دانشجو در مرحله و زمـان معـین بررسـی نمـود. در     ت اساس آن می

 7هاي صـحیح (  هاي زمانی (در عرض دو دقیقه) و تعداد پاسخ معیار از مواردي مانند محدوده
هاي عملکرد (با در نظر گرفتن  ) ویژگی…% صحت و 80) درصد (با …مورد و  10مورد از 

  شود. ده می) استفا…کوچکترین اجزاي هر مرحله و
  براي تعیین اهداف رفتاري (رفتارهاي ویژه عینی) باید به نکات زیر توجه شود:

رود دانشـجو در   هایی را کـه انتظـار مـی    با در نظر گرفتن هدف کلی، دانش، توانش و نگرش -1
  پایان دوره کسب نماید را لیست کند.

  بیشتر از آن.شود باید از اجزاي هدف کلی باشد نه چیزي کمتر یا  آنچه لیست می -2
  هاي مورد نظر را باید به صورت رفتاري و قابل رؤیت تعیین نمود زیرا: فعالیت -3

  داند درون ذهن وي را مشاهده کرد. توان براي تعیین آنچه دانشجو می نمی الف)
براي دانشجویان کامالُ واضح باشد که رسیدن به انتظار مورد نظر استاد را با چه نوع رفتـاري   ب)

  .نشان دهند
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براي استاد کامالً روشن باشد که با مشاهده چه نوع رفتاري، به میزان یادگیري در دانشـجوي   ج)
  خود پی ببرد.

  براي انتقال مقصود آموزشی بهتر است تعداد رفتارهاي عینی بیشتر باشد. -4
  رفتارهایی را در نظر گرفت که در مدت زمان معینی قابل دسترسی باشد. -5
  

  هاي رفتاري: فواید استفاده از هدف
اجراي آمـوزش را بـراي معلـم آسـان      ،هاي آموزشی به صورت علمکرد یادگیرنده بیان هدف -1

  کند. می
  هاي دانش آموزان و دانشجویان است. سهولت بخشیدن به عمل ارزشیابی معلم از آموخته -2
ـ   سومین فایده از هدف -3 کننـد، اگـر    ده مـی هاي دقیق رفتاري کمکی است که آنها بـه یادگیرن

یادگیرنده از پیش بداند که معلم در پایان کار از او چه انتظـاراتی دارد و ایـن انتظـارات را بـه     
یادگیردنده با آرامش خاطر و آمادگی بیشتر به یـادگیري آنهـا    ،طور آشکار به یادگیرنده بگوید

  خواهد پرداخت.
هـاي رفتـاري عنـوان کـرد      هـدف  توان براي دفاع از کـاربرد  چهارمین دلیل مهمی را که می -4

اهمیت آنها در فراهم آوردن امکانات براي مسئوالن پرورشـی و معلمـان در نشـان دادن اثـر     
  بخشی کار آنهاست.

  

  بندي اهداف آموزشی: بقهط

تـرین آنهـا    هاي مختلفی ارائـه شـده اسـت کـه یکـی از معـروف       بندي براي اهداف آموزشی طبقه
بنـدي اهـداف آموزشـی در سـه حیطـه       کاران او است. در این طبقـه و هم بنیامین بلومبندي  طبقه
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 (Psychomotor)و روانــی ـ حرکتــی   (Affective)، عـاطفی  (Cognitive)شـناختی  
  گیرد. قرار می

  گانه: هاي سه ارتباط حیطه
هـاي عـاطفی    هاي شناختی بر تفکر هدف یادآوري این نکته ضروري است که با وجود اینکه هدف

هـاي فیزیکـی تاکیـد دارنـد، لکـن       هاي روانی ـ حرکتی بر حرکـات و مهـارت    و هدفبر احساس 
  گذارند. هاي متداخلی هستند که در حوزه عمل یکدیگر اثر می همانند دایره

اهـداف حیطـه    ، (head) رساز آنجا که اهداف حیطه شناختی جنبه نظري و فکري دارد به آنان 
  آنها شوند به عاطفی چون سبب تغییر نگرش می

 (hand)و اهداف در حیطه روانی ـ حرکتی کـه جنبـه مهـارتی دارنـد را دسـت        (heart)قلب 
  معروفند. 3Hگویند که این سه به 
  حیطه شناختی:  

بر یادآوري یا بازشناسی و بازسازي آنچه که آمـوختنش ضـروري اسـت و دانشـجو بایـد بدانـد و       
شود که محتواهـاي مربـوط بـه آنهـا کـامالً       کند. این حیطه مربوط به اهدافی می بفهمد تاکید می

  کند. هاي ذهنی و عقالنی قابل توجهی را ایجاب می جنبه تئوري داشته و دستیابی به آنها فعالیت
  طبقات حیطه شناختی:

 : یادگیري در حد آگاهی مستلزم توانایی به خاطر سپردن  (Knowledge)آگاهی و دانش  -1

رگونـه تغییـر. یـادگیري در ایـن سـطح صـرفاً جنبـه        مطالب و به یاد آوردن آنهاست بدون ه
هـا،   هـا، شـماره تلفـن    هـا، آدرس  حفظی داشته و شامل به خاطر سپردن و به یـاد آوردن نـام  

 شود. جداول و نظایر اینها می

نام  -فهرست کند  -شناسایی کند  -شرح دهد  -وازه هاي رفتاري مورد استفاده: تعریف کند 
  .بیان کند -ببرد
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حد ادراك مستلزم توانـایی بـه   : یادگیري در (Comprehension)فهمیدن ادراك و  -2
شـود کـه شـخص خـودش      سپردن و درك مطالب و ارائه آنها با عبارات و جمالتی می خاطر

 سازد. می

 -تخمـین بزنـد    -تمیـز دهـد    -دفـاع کنـد    -افعال رفتاري مورد استفاده: تغییر شکل دهـد  
پیش بینـی   -تفسیر کند  -استنباط کند  -مثال بزند  -تعمیم دهد  -بسط دهد  -توضیح دهد 

  استخراج کند. -ترسیم کند  -خالصه کند  -کند 
: در این طبقه دانشجو قادر است اصول علمی و معلومـات کسـب   (Application)کاربرد  -2

هاي عملی بدون اینکه هـیچ گونـه راه حلـی     هاي جدید و موقعیت شده را در شرایط و پدیده
 کار گیرد. ارائه شود به

حل کنـد   -اصالح کند -پوشش دهد -نشان دهد -دیاگرام بکشدافعال رفتاري مورد استفاده: 
  بکار برد. -ارتباط دهد  - دپیش بینی کن

: یادگیري در سطح تجزیه و تحلیل مستلزم توانایی تجزیـه و   (Analysis)تجزیه و تحلیل -3
ص ساختن ارتبـاط آن اجـزاء بـا    خرد کردن مطالب است به اجزاء تشکیل دهنده آنها و مشخ

 یکدیگر است.

مجـزا   -مـربتط سـازد    -انتخاب کند -تمیز دهد  -افعال رفتاري مورد استفاده: تفاوت بگذارد 
  به زیر مجموعه تقسیم کند. -نتیجه گیري کند -فهرست کند  -تصویر بکشد  -کند 

به هـم گـره زدن    ی اتصال وئ: یادگیري در حد ترکیب مستلزم توانا (Synthesis)ترکیب  -4
اي جدید و بدیع. ترکیـب عبـارت اسـت از پـیش      اجزاء و عناصر جداگانه است همراه با نتیجه

 .راي یادگیرنده تازگی داشته باشدهم قراردادن اجزاء براي ایجاد محصولی نو که ب
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–طراحـی کنـد    -تکمیل کنـد   -ترکیب کند  -افعال رفتاري مورد استفاده: طبقه بندي کند 

به طریقی دیگـر شناسـایی    -مقاله بنویسد  -ترتیب دوباره اي دهد  -سازمان دهد -بیافریند
  کند.

تــرین سـطح حیطــه   : عـالی  (Evaluation and judgmentارزشـیابی و قضـاوت     -5
باشـد. کسـانی کـه بـه ایـن       ترین سطح توانایی عقلی می شناختی ارزشیابی است که پیچیده

هـا،   هـا، راه حـل   هـا، بیانیـه   باره ارزش کارها، اندیشـه  توانند در اند می رسیده تواناییسطح از 
بـر اسـاس    …هاي روبرو شدن با مسـایل و   هاي تحقیقاتی و روش ها و گزارش دستورالعمل

 هاي مناسب داوري آگاهانه انجام دهند.  معیارها یا ضابطه

حمایـت   - تصمیم بگیرد -مقابله کند -ارزیابی کند -افعال رفتاري مورد استفاده: مقایسه کند
  کند.

  قضاوت مبتنی بر معیارها  ارزشیابی
  ترکیب اجزاء براي تشکیل چیزي نو  ترکیب 

به کاربري اطالعات در موقعیت متفاوت تجزیه کلی به اجزاء ترکیبـی    تجزیه و تحلیل
  براي شناخت عناصر تشکیل دهنده

  ده می شودبه کارگیري اطالعات در موقعیتی متفاوت از آنچه آموخته و فهمی  کاربرد
  ترجمه ها، خالصه اطالعات معین، تفسیرها  درك

  دانش، بازشناسی، یادآوري آموخته  دانش
  

  حیطه عاطفی:

شـوند، در   هـا مـی   ها، عواطف، عالیق و ارزش آن قسمت از اهداف آموزشی که سبب تغییر نگرش
  گیرند. هاي عاطفی قرار می حیطه
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و از ایـن قبیـل    گـذاري ، قـدردانی، ارزش  هاي حوزه عاطفی به احساس، انگیـزش، نگـرش   هدف
  شوند. مربوط می

مند کردن یک فرد نسبت به طرز تفکر یا ارزش خاص مراحل زیر به ترتیـب بایـد    به منظور عقیده
  پشت سر نهاده شوند.

شـامل رفتارهـایی اسـت کـه از وجـود       : (receiving)ه با موضوع و دریافت همواج -1
سـازند، ایـن مسـأله     ل در برابر شنیدن یا دیدن آن را نمایان میدهند و میل به تحم پدیده خبر می

ممکن است به صورت تماشاي یک فیلم، مطالعه یک نوشته یا کتاب یا شنیدن سخنان یـک فـرد   
  شود: (آگاهی ـ میل به پذیرش ـ توجه انتخاب) خرده طبقه تقسیم می 3باشد. این طبقه به 

دهـد ـ    کند ـ ارائـه مـی    قت گوش می دهند ـ سوال می هاي رفتاري طبقه دریافت: با د نمونه فعل
  دهد. کند ـ پاسخ می توصیف می

پـس از دریافـت و توجـه بـه یـک پدیـده از        ) :Respondingپاسخ دادن (واکنش  -2
رود که گامی فراتر نهد و احساس خود را فعاالنه نمایان سازد. یعنـی عـالوه بـر     دانشجو انتظار می

کند، یعنی پاسخ  شنود فعالیت می بیند یا می ها نسبت به آنچه می محرك ها یا توجه کردن به پدیده
هاي این طبقه عبارت است (رضایت به پاسخ دهی ـ میـل بـه پاسـخ دهـی ـ        دهد که خرده طبقه

  خرسندي در پاسخ دهی)
  کند ـ  دهد ـ استقبال می کند ـ گزارش می هاي رفتاري طبقه پاسخ دادن: پیروي می نمونه فعل

  
  کند. کند ـ مطالعه می کند ـ عرضه می مییاري 

در این مرحله شیء، واقعه، پدیـده یـا رفتـار بـا ارزش جلـوه       : (valuing)ارزش گذاري  -3
 3کند و رفتار شخص نشان دهنده داشتن یک عقیده یا گرایش باثبـات اسـت. ایـن طبقـه در      می

  تعهد) ،ترجیح دادن یک ارزش ،خرده طبقه تشکیل شده است (پذیرش یک ارزش
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شـود ـ    کنـد ـ سـهیم مـی     کند ـ پیشنهاد می  شود ـ دعوت می  هاي رفتاري: پیشقدم می نمونه فعل
  کند. کند ـ گزارش می تصدیق می

معنی این طبقه آن اسـت  :  (Organization of values)ها  دهی ارزش سازمان -4
هاي (درك مفهـوم   ه نامسازد دو خرده طبقه آن ب ها را معین می اي از ارزش که یادگیرنده مجموعه

  شود. یک ارزش ـ سازمان دادن یک نظام آموزشی ) تقسیم می
کنـد ـ    دهـد ـ مقایسـه مـی     کند ـ ربط مـی   کند ـ اصالح می  هاي رفتاري: طرفداري می نمونه فعل

  کند. انتخاب می
ــه   -5 ــا مجموعــــ ــک ارزش یــــ ــور یــــ ــا اي از ارزش تبلــــ                                 هــــ

(Characterization by a value or value complex)  :     در ایـن سـطح، شـخص داراي
کند تـا ایـن کـه نـوعی      شود که رفتار وي را براي مدتی طوالنی کنترل می ها می نظامی از ارزش

  هاي این طبقه (آمادگی کلی ـ تشخیص یا تبلور) شخصیت در وجود او پدیدار شود. خرده طبقه
دهـد   کند ـ خدمات صادقانه انجام می  کیفیت چیزي را تعیین می هاي رفتاري این طبقه: نمونه فعل

  کند. کند ـ اصالح می ـ حمایت می
  

  نمودار طبقات مختلف اهداف آموزشی در حیطه عاطفی
  در شخصیتبام تبلور ارزشها                                                                                        

  رفتار کلی مبتنی بر ارزشهاي درونی  بام سازمان دهی ارزشها
  نشان دادن رفتار حاکی از تعهدات نسبت به ارزشها  بام ارزش گذاري

  نشان دادن رفتارهاي منطبق بر عقیده در موقعیتهایی که اجباري براي اطاعت نباشد  بام واکنش و پاسخ دادن

  ت از طریق توجه یا واکنش نسبت به محرك هاپذیرش انتظارا  بام دریافت و توجه
  آگاهی و توجه غیر فعال نسبت به پدیده یا محرك معین  
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  حیطه روانی ـ حرکتی:

هـا و   در حیطه روانی ـ حرکتی اهدافی قرار دارنـد کـه تفکـر و تعقـل از یـک طـرف و توانمنـدي        
هـاي بـالینی و    زمینـه  هاي عملـی در  هاي حسی از طرف دیگر در آن دخالت دارند. مهارت مهارت

(هنــدي االصــل و شــود . دوه  را شــامل مــی …کلینیکــی، کارهــاي آزمایشــگاهی و جراحــی و 
  بندي کرده است. هاي تربیتی در این حیطه را طبقه هدفکارشناس یونسکو) 

در این مرحله دانشجو به مشاهده رفتـار اسـتاد خـود کـه مشـغول انجـام        و تقلید: آمادگی -1
  پردازد. میمهارت مورد نظر است 

در این مرحله سطح یادگیري انداکی باالتر رفته و به مرحله اجـراي   اجراي عمل مستقل: -2
  شود. رسد و میزان وابستگی دانشجو به استاد کمتر می تر عمل می آگاهانه

از سرعت و دقت کافی برخور دار نیست امـا در   ،اجراي عمل در مرحله قبل دقت در عمل: -3
 ار را همراه با سرعت و ظرافت و دقت خاصی انجام دهد.این مرحله دانشجو باید ک

 اي از اعمال  هماهنگی حرکات یعنی برقراري هماهنگی بین مجموعه هماهنگی حرکات: -4

  با رعایت نظم و کارآیی الزم
طی این مرحله دانشجو به طرز خودکـار بـه انجـام کارهـاي دقیـق و       عادي شدن عمل: -5

  کند. موزون عادت می
و در این سطح نیازي به فکر کـردن و صـرف انـرژي جهـت همـاهنگی نمـودن       به عبارت دیگر ا

  ها و تنظیم توالی آنها ندارد. فعالیت
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کنـد ـ تصـحیح     گیـرد ـ وصـل مـی     مـی  ههاي رفتاري در حیطه روانی ـ حرکتی: انـداز   نمونه فعل
گیـرد   کشد ـ به کار مـی   کند ـ طرح می  کند ـ حرکت می  کند ـ مخلوط می  ریزي می کند ـ طرح  می

  کند. ـ وزن می
  عادي شده        
  هماهنگی  هماهنگی      
  دقت  دقت  دقت    
  اجراي مستقل  اجراي مستقل  اجراي مستقل  اجراي مستقل  

  آمادگی  آمادگی  آمادگی  آمادگی  آمادگی
ــه  در ایـــن مرحلـ
بــراي یــادگیري  
یک مهـارت نیـاز   
به الگـو یـا تقلیـد    

  است

در این سطح بعـد  
از تقلیــد فراگیــر  

جــراي اقــدام بــه ا
ــدون کمــک  آن ب
یا راهنمـایی مـی   

  کند

بعـــد از طـــی دو 
ــه   ــل ب ــه قب مرحل
ــدریح در بـــه   تـ
کارگیري مهـارت  
دقت به وجود می 

  آید

ــطح  ــن سـ در ایـ
دقت در عمل بـه  
تدریج سبب مـی  
ــه   ــود کـــ شـــ
هماهنگی در تمام 
اعضاي بـدن بـه   

  وجود می آید

ــطح   ــاالترین س ب
یادگیري می باشد 
که فراگیر تسـلط  
الزم و کافی را به 

  ست آورده استد

از روي دســــتور   مشاهده می کند
  انجام می دهد

ــا   ــدون راهنمـ بـ
  انجام می دهد

ــام   تسلسل دارد ــک انج اتوماتی
  می دهد
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  :(ع) حضرت علی
  

این دلها مانند تن ها 
خسته می شوند براي 

نشاط آن به سخنان 
تازه حکیمانه روي 

  .بیاورید
  


