


یتعریف و تحلیل مفاهیم اهداف آموزش

هاینظریهآنهاتنظیمچگونگیوآموزشیهایهدفزمینهدرپرورزشوآموزشنظرانصاحب

وروش،هدفدانستهمستمرفعالیتیکنهاییمرحلهراهدفنظرانصاحبازبعضی.دارندمختلفی

ود،شوانتخابموجوداحوالواوضاعبهتوجهبابایدهدفآنهانظربهگیرند؛مییکیراوسیله

.نیستجایزوسیلهوروشهدف،بینتفکیک

وجهتباایآگاهانهوهرحرکتاستآموزشیفعالیتازخارجهدفکهندمعتقددیگر،بعضی

بحثدرگروهنای.استفعالیتبرمترتببلکهنیستفعالیتعینهدفدرنتیجه.گیردمیصورتهدف

یمروشنرانتایجهدف،کهمعتقدندودارندتوجهرفتاریهایهدفبهفقطآموزشی،هدفهایاز

.رانتایجآنبهدستیابیوسیلهنهکند،

 مانند مسیری  مبنای انجام هرفعالیتی است به عبارت دیگر انجام هرفعالیتی  بدون هدف، هتعیین هدف

رآموز کمک ازشروع هرفعالیتی، مشخص کردن هدف  در برنامه ریزی به هنقبلبنابراین . بی انتهاست

.خواهدکرد تابدون اینکه ازمسیر اصلی منحرف شود ، وی را به سوی مقصد هدایت نماید



، محرک هدف موقعیتی است که می خواهیم به آن برسیم واشتیاق رسیدن به آن-1

فعالیت ها ی  معینی است که وصول آن را ممکن می سازد؛

نقطه نهایی تالش های ما می باشد؛-2

؛وضعیتی بیرونی یا خارج از انسانها که افراد می خواهند به آن برسند-3

د که برای  نتیجه یا پایانی است که متضمن فعالیتی هدفمند و مشخص می باش-4

فرد دارای اهمیت واالیی است؛

.مرحله نهایی یک سلسله فعالیت مستمرمی باشد-5

:بنابراین می توان گفت



د،شونتعریفکهمنظریهرازآموزشی،هایهدفتنظیموتعییندر

:گرفتنظردربایدرازیراصول

؛شودانتخابهدفبامتناسببایدوسیلهوروش-1

باشد؛پذیرانعطافبایدهدف-2

د؛دهاوجهتفعالیتوبهبرانگیزدفعالیتبهراهنرجوبایدهدف-3

ولحصامکانتاباشدامکاناتواحوالاوضاع،بامتناسببایدهدف-4
باشد؛داشته

انتزاعیهایهدفباشند،تحققووصولقابلوعینیبایدهدف-5
.باشندنمیوصولقابلوبسیارکلی



ضرورت تعیین و تنظیم هدف های آموزشی

آنبهرسیدنراهبهترینگزینشبهتواندنمیهرگزکجاستمقصدشنداندفردتا

یهدفهااگر.استنظامآنهدفهایتحققآموزشی،نظامهروجودیدلیل.کنداقدام

امکانباشد،هنشدتصریحوتعیینروشنیبهآناولویتهایوتحلیلدرستیبهنظرمورد

غیرنظامآندروندرآموزشیهدفهایتحققنهایتدروصحیح،فعالیتوحرکت

.بودخواهدممکن

هچکهبدانندبایدهنرآموزانهنرجویان،درزندگیمعنادارتغییراتایجادبرای

وعینیشده،تعریفآموزشیفهایهدهنرآموزاناگر.دارندازآنانانتظاراتی

:باشندداشتهروشنی

خواهدافتاد؛بهتراتفاقویادگیرییاددهیفرایند-1

خواهدبود؛ترومطلوبموثرتریادگیرینتایج-2

خواهدگرفت؛انجامبهتریباکیفیتارزشیابی-3

.شدخواهندارزشیابخوداموزاندانش-4



:به عبارت دیگر

کهنندکتعریفوتعیینچنانآنراآموزشیاهدافدارندنیازهنرآموزانبنابراین

هواستفادباشدنداشتهوجودیادگیری–یاددهیهایفعالیتدرانجامابهامی

یابدارتقاءآنهاارزشیابیوآموزشیکیفیتکهبیاموزندطریقیبهراازاهداف



منابع تعیین هدف های آموزشی

ستامتفاوتومتغیرآموزشیاهدافتعیینمنابعمختلف،دیدگاههایوعلوممنظراز.

هرگونهوآنان.دانندمیآموزشیاهدافتعیینمحوررااونیازهایوکودکتربیتی،شناسانروان-1

دانندثمرمیبیهنرجویانوتوانمندیازنیاز،عالقه،گرایشخارجراآموزشیفعالیت

تحلیلوتجزیهازکهدانشیمعتقدنداجتماعیومشکالتمسائلحلبهعالقمندشناسانجامعه-2

نهادرایکمدرسهآنان.گیردقرارآموزشیهدفهایاصلیمنبعباید.شودمیحاصلجامعهمسائل

نمایددفعالیتبایشدهتعیینهدفبرمبنایاجتماعیمشکالترفعبرایدلیلهمینبهدانستهاجتماعی

.تاسپرورشوآموزشفلسفهآموزشیهدفهایتعییناصلیمنبعتربیتیعلماینظراز-3

بنابرایند؛باشتواندنمیسیاستازمستقلتربیت،وتعلیمامرکهاندعقیدهاینبرنیزگروهی-4

.دانندمیآموزشیهایهدفتعیینمنبعرااجتماعی-سیاسیهاینگرش

:نتیجه گیری
. هدف ها ی تربیت هرجامعه براساس فلسفه اجتماعی آن جامعه تعیین می شود

پس هدف های آموزشی با استفاده از ارزشها، فلسفه وباورهای اجتماعی 
.ونیازهای جامعه تعیین می شوند



ساختار فلسفه اجتماعی

دیدگاههای متخصصان-3 نیازجامعه-2 نیاز هنرجویان-1

هدف ها ی آموزشی آزمایشی

هدف ها ی آموزشی قابل اجرا

عبور ازصافیعبور ازصافی

جریان انتخاب و تنظیم هدف ها ی آموزشی



برنامه ریزان درسی و معلمان نظام های آموزشی برای تعیین اهداف 
:آموزشی حداقل باید به سه منبع مهم توجه کنند



هرشتایننظرانصاحبدیدگاههایوشده،کشفقوانین،نو

.شودتوجه



الفاصله به رغم توجه به همه منابع مورد نظر، هدفهای تعیین شده ب

ل و قابل اجرا نیستند، زیرا هنوز آزمایشی اند و نیااز باه تحلیا   

آنها انتخاب بررسی بیشتر دارند؛ یعنی باید بهترین و مناسب ترین

فه در صورت عدم مغایرت این هدفها باا فلسا  . و بقیه حذف شوند

آموزش و پرورش و روان شناسی تربیتای، آنهاا را باه عناوان     

د هدفهای خالص و صریح آموزشی انتخاب می کنایم و در فراینا  

.اجرا به کار می بریم



حیطه های اهداف آموزشی

بندیهطبقمختلفشکلهایبههایشانویژگیبهتوجهباراآموزشیاهدافتربیتی،رواشناسان

بلوم،چونافرادیاستمعروفبلومبندیطبقهبهکهرا،بندیطبقهترینمعروفکردند

درسهموزشیآاهدافبلوم،بندیدرطبقهانددادهانجام(1956)،ومسیاانگلهارت،هیل،کراتهول

اندگرفتهقراروحرکتی،روانی-عاطفی-شاختیحیطه

کردنیزمتماونهآنهاستخاصهایبرجنبهتأکیددلیلبهحیطهدرسهآموزشیاهدافبندیطبقه

مرزوانتنمیوجههیچبهآموزشیهایفعالیتدرزیرانامربوط،ومجزاکامالًطبقاتصورتبهآنها

تنیدهودرهمپیوستهیکپارچه،ایشیکهصورتبهاهدافاین.کردتعیینحیطهسهاینبینمشخص

.کردیبررسهاحیطهسایرازجداآنرابایدناچاربهحیطهیکتقویتیاومطالعهبرایلیکناند

هنریادگیریدریوقتییاوگذاریممینمایشنیزراحرکاتازبعضیکنیممیتفکرکهوقتی:مثال

(1988برالینروگیج)کنیممیتمرینکمتروگذاریممیکنارنیزراآنابزارکنیممیشکستاحساس

بیشتر،بهوباسهولتکمتروقتصرفبابتواندهنرآموزکهشودمیباعثاموزشیاهدافبندیطبقه

.بپردازدآموزشیطراحی



سه حیطه یادگیری

حیطه شناختی

دانش

درک و فهم

ترجمه

تفسیر

برون یابی کاربرد

تجزیه و تحلیل

ترکیب

ارزشیابی

حیطه عاطفی

دریافت و توجه کردن

پاسخ دادن

ارزش گذاری

سازماندهی ارزشها

درونی شدن ارزشها

حرکتی-حیطه روانی

مشاهده و تقلید

اجرای عمل بدون کمک

دقت در عمل

هماهنگی حرکات

عادی شدن عمل



حیطه شناختی

مسئلهکیحلماننددارد؛تأکیداستضروریآموختنشآنچهبازسازییایادآوریبرشناختیحیطههدفهای

وکند،تبمرراشدهدادهمطالبسپسدهد،تشخیصرااصلیمسئلهنخستبایدفردکاراینبرایکهفکری

.دهدربطاستگرفتهیادکهالگوهاییوروشهاها،نظریهبهراآنها

:گیردمیقرارذیلسطحششدربلومبندیطبقهبراساسشناختیهدفهای

روانطالحاصدرآنهامجددتشخیصوبازیافتوعلمی،حقایقوهااندیشهیادسپاریتواناییبه:دانش-1

.شودمیگفتهدانشتربیتی،شناسی

حفظیجنبهرفاًصسطحایندریادگیریبنابراین.موثرباشندمادانشدربازشناسیتوانندمیهاوسرنخعالئم

.دارد

وطرفیکازآنازاستفادهدرمعلمانرویزیادهاست،واردیادگیریازسطحاینبهکهاشکالیترینمهم

توانمینراواصولمفاهیمحفظیودانشخاطرسپردنبهامّا.استدیگرطرفازمفاهیماینسریعفراموشی

.شمرداهمیتبیطورکلیبه

کندمیتکرار-کندمیمعنی-کندمیتعریف:رفتاریهایفعلنمونه

بردمینامالکتریکیراهایماشینخترعهنرجوم::رفتاریهدفمثال



تبیینومطلب،یکمفهومبهبردنپیتواناییازاستعبارتسطح،ایندریادگیری:فهمودرک-2

طیارتباچنداندیگرمطالببامطلبآنمیانآنکهبیسازد،میخودششخصکهجمالتیباآن

.کندبرقرار

:شودمیتقسیمذیلفرعیاجزایبهسطحاین

اینکهنبدودیگرشکلبهشکلیازمطالبدانتغییریابرگرداندنمهارت:(برگردان)ترجمه(الف

.شودمینامیده«ترجمه»شوددگرگونآنمحتوایومعنی

شدهبردهکاربهنگوناگوتدابیردرکبلکهنیستعبارتوکلماتترجمهتنهاتفسیرواقع،در:تفسیر(ب

درستگیشایشاملتفسیریگردعبارتبهاست؛ذهندرمفاهیمبازآرایینوعیکومفاهیمانتقالدر

ازآموزدانشکهمفاهیمیمثالًاست؛تراهمیتکمقسمتهایازآنکردنوجدااساسینکاتتشخیص

.ارددقراریادگیریازسطحایندرکند،میاستنباطخودذهنیساختبهتوجهباشعرقطعهیک

بهزمانطولدراطالعاتکارگیریبهیادادنتعمیمدرمهارتازاستعبارتیابیبرون:یابیبرون(ج

مقالهیانمتیکدرشدهمنظوراطالعاتبتواندبایدآموزدانشمثالً.خاصنتایجیبینیپیشمنظور

.کندگیرینتیجهودهدبسطاستآمدهمتندرآنچهورایبهراسیاسی

کندمیخالصه-کندمیوتشریحتوضیح-زندمیتخمین-کندمیترجمه:رفتاریهایفعلنمونه

.دهدمیتوضیحراphpنویسیبرنامهویژگیترینمهمفراگیر::رفتاریهدفمثال



یممفاهازاستفادهتواناییازاستعبارتکاربردسطحدراهداف:کاربرد-3

عیتموقدرروشهاوقضایاها،فرضیهها،اندیشهقوانین،علمی،اصولانتزاعی،

کهیآموزدانشمانند.شودارائهحلیراهگونههیچاینکهبدونجدید،ومناسب

.کندحلرامجهولیچندمعادالتمعادالت،وقوانینازاستفادهبااستقادر

–بردکارمیبه-کندمیحل-دهدمیانجامبامهارت-دهدمینمایش:رفتاریهایفعلنمونه

کندمیتولید-کندمیاصالح–کندمیآماده

کندمیروشنرااتومبیلموتور،دستورطبقهنرجو:رفتاریهدفمثال

ل دهنده آن و در تجزیه وتحلیل، بر شکستن مطلب به اجزای تشکی: تجزیه و تحلیل-4
یافتن روابط بین اجزا و تحوه سازمان یافتن آنها تأکید می گردد

کیل دهنده سطح تجزیه وتحلیل،متضمن توانایی تجزیه کردن یک موضوع به اجزای تش
اصر یک آن ومشخص کردن ارتباط اجزاء بایک دیگر ونیز درک نحوه سازمان یافتن عن

.کل ودریافت مبنا وفرضی است که درآن به کاررفته است 

گیریجهنتی-کنددفاعازنظرخود-کندوتحلیلتجزیه:رفتاریهایفعلنمونه
.کنداستفادهدلیلچهبهچرا؟چگونهپرسشیافعالاز-کند

کردهای دانش بتواند در کارگاه اجزء یک دستگاه باز نموده و کار:  : مثال هدف رفتاری
آن را با درنظرگرفتن روابط بین اجزاء مشخص نماید



تحلیلوتجزیهمرحلهدرکهراعواملیتواندمییادگیرندهمرحله،ایندر:ترکیب-5

یکدیگرابظهورنووجدیدمعنییکاخذبراینو،طریقیبهبود،کردهتفکیکهمدیگراز

وختهآممطالببهتوجهبادوختوطراحیشغلیرشتهکارآموزاگرمثالًکند؛ترکیب

بمناسآموزشیطرحیکویژه،موقعیتیکدر«تدریسفنونوروشها»درسدرشده

.گیردمیقراریادگیریازسطحایندرکند،طراحیتدریسبرای

کندبینیپیش-بدهدحلراه-بسازد-کندابداع:رفتاریهایفعلنمونه

بنویسدانشاءیکدستوریوقواعدکلیاصولازاستفادهباجوهنر:رفتاریهدفمثال

معیاراسبراسعلمیهایپدیدهدربارهکیفیوکمیقضاوتتواناییبه:ارزشیابی-6

عالیتهایفباالترینسطح،اینآموزشیهدفهای.شودمیگفتهارزشیابیکننده،متقاعد

نتیجهارزشیابیواقعدرشد؛خواهدانتقادیتفکردارایفردسطحایندر.استشناختی

.استشناختجریان

وغیرهکندمقایسه-کندانتخاب-کندقضاوت-کندداوری:رفتاریهایفعلنمونه

.کندقضاوتراکارگاهیمهارتمسابقههنرجو:رفتاریهدفمثال



ارزشیابی  
وقضاوت

ترکیبترکیب

لتجزیه وتحلیلتجزیه وتحلیلتجزیه وتحلی

کابردکابردکابردکابرد

درک وفهمدرک وفهمدرک وفهمدرک وفهمدرک وفهم

دانشدانشدانشدانشدانشدانش

سطوح مختلف هدف های آموزشی  درحیطه شناختی

123456



حیطه عاطفی

حیطه هدفهای. حیطه عاطفی بر نگرشها، عواطف، عالیق و ارزشها مبتنی استهدف های 

آنها عاطفی در فرآیند آموزش از اهمیت خاصی برخوردارند، ولی متأسفانه کمتر به

.توجه می شود

:ازاندعبارتعاطفیحیطهدراهدافمختلفسطوح

ودوجازکهاسترفتارهاییشاملهدفهاازدستهاین:کردنتوجهودریافت-1

مایاننراآندیدنیاشنیدنبرابردرتحملبهمیلودهدمیخبرالگویاپدیده

کتشریکبهوایدمیبیرونخنثیحالتازآموزدانشمرحله،ایندر.سازدمی

.ندکمیتوجهالگویاهنرازخاصینوعبهمثالًشود؛میتبدیلفعالکننده

-اشاره کردن-نشان دادن-گوش دادن-پرسیدن: نمونه فعل ها
..دقت کردن و

دانش آموز به دقت به حرف های معلم درکارگاه : مثال هدف رفتاری 
.گوش دهد



درآموزشیاهدافسطحدومیندادنپاسخ:دادنپاسخ-2

راپادریافتسطحازیادگیرندهآن،طیکهاستعاطفیحیطه

مایلتابتدا.میدهدنشانخودازجدیدیواکنشگذاشته،فراتر

ویترضاباسرانجاموداردپاسخبهاشتیاقسپسوپاسخبه

.دهدمیپاسخنظرشموردمسئلهبهخشنودی

بحث -دنبال کردن-کمک کردن: نمونه فعل ها
..وتشویق کردن-مطالعه کردن-تمرین کردن-کردن

هنرجو از مقررات حاکم بر کارگاه : مثال هدف رفتاری 

.پیروی کند



حیطهدرآموزشیهدفهایسطحسومین:گذاریارزش-3

هپدیدواقعه،شیء،مرحلهایندر.استگذاریارزشعاطفی،

الگویتأثیریتحتهنرجویعنیکند؛میجلوهارزشباالگویا

معیارهایباگذاریارزشازپسوگیرد،میقرارشدهارائه

اینوپذیردمییاوکندمیردرانظرموردالگوییاخود،

.کندمیپیداثباتودوامپذیرش

مطالعه  -حمایت می کند-صرف نظر می کند: نمونه فعل ها
..ومی کند تشویق می کند 

.دهنرجو در تمیزکردن گارگاه سهیم می شو: مثال هدف رفتاری 

.استارزشمندجبردرسکهپذیردمیهنرجو



ازباالترسطحیدهیسازمان:ارزشهاودهیسازمان-4

ارزشهایادغامازاستعبارتآنوگذاریارزش

امنظیکنهادنبناوآنها،بینتعارضاترفعمختلف،

وروتثتحصیل،کنیدفرضمثالً.منسجموپایدارارزشی

اوباشد؛ارزشآموزیدانشبرایسههردیگرانبهکمک

خود،موجودمعیارهایباوارزشینظامیکدروندر

دامککهدهدمیتشخیصوکندمیبررسیراآنهارابطه

.استترمسلطونافذترارزشهااینازیک

ص مشخ-اصالح می کند-تدوین می کند-دفاع می کند: هانمونه فعل 
..وقضاوت می کند -سازمان می دهد-می کند

به میل واختیار خود از در سازماندهی  دانش آموز از : مثال هدف رفتاری 

.شرکت می کندکارگاه 



عاطفی،حوزهازسطحایندر:ارزشهاشدندرونی-5

رفتارکهشوندمیارزشهاازنظامیدارایهنرجویان

تنهایدروکند،میکنترلطوالنیمدتیبرایراآنان

مثالً.شودمیپدیدارآناندرشدهتثبیتشخصیتنوعی

.دشوآنهاغالباندیشه«دیگرانبهکمک»استممکن

-سرپرستی می کند-کندتجدید نظرمی : نمونه فعل ها
..وتغییرمی دهد -کندمی اتخاذ -مقاومت می کند

درانجام فعالیت های کارگاهی دانش آموز از : مثال هدف رفتاری 

.،ازخود عالقه وپشتکار نشان می دهد



شدن درونی
ارزشها

دهی سازمان
ارزشها

دهی سازمان
ارزشها

ارزش گذاریارزش گذاریارزش گذاری

پاسخ دادنپاسخ دادنپاسخ دادنپاسخ دادن

دریافت وتوجهدریافت وتوجه کردن
کردن

دریافت وتوجه
کردن

دریافت وتوجه
کردن

دریافت وتوجه
کردن

سطوح مختلف هدف های آموزشی در حیطه عاطفی 
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حرکتی-حیطه روانی

ه، این حیطا . حرکتی استوار است-هدفهای آموزش در این حیطه بر مهارتهای روانی

کاار  فنی و حرفه ای، تربیات بادنی، هنار،   های بیشتر شامل مهارتهای عملی در زمینه 

.آزمایشگاهی و امثال آنهاست

هکمربیرفتارمشاهدهباهنرجواستالزممرحلهایندر:تقلیدومشاهده-1

ینبموجودرابطهحرکات،وقوعترتیب،به-استنظرموردمهارتانجاممشغول

.کندمشاهدهدقتبهرارفتارنهایینتیجهسرانجامآنها،

وذهنیآمادگینوعینیازمندعملیفعالیتگونههردادنانجامکهآنجااز

مینهزسهدرتقلید،ومشاهدهمرحلهدرهنرجواستالزماست،فیزیکیوعاطفی

.باشدکردهکسبراالزمآمادگیفوق،



ازرباالتاندکییادگیریسطحمرحله،ایندر:کمکبدونعملاجرای-2

همرحلبهوشویممیدورسادهتقلیدروشازآندرواستقبلیمرحله

.رسیممیعملترآگاهانهارجای

آگاهانهاجرای:فرعیسطحسهبهتوانمیرایادگیریازسطحاین

قسیمتکمکبدونعملمکرراجرایوروشهابهترینانتخابدستورالعملها،

.کرد

کافیدقتوسرعتازقبلیمرحلهدرعمل،اجرای:عملدردقت-3

وسرعتدقت،باراکاربایدآموزدانشمرحلهایندرامانبود؛برخوردار

تباهاتاشکند،میکندتریاترسریعراخودحرکاتمثالً.دهدانجامظرافت

.دهدمیتغییرراحرکاتمسیریادهدمیراکاهشخود



تواناییآموزدانشیادگیری،ازسطحایندر:حرکاتهماهنگی-4

آورد؛میدستبهزمانهمطوربهراحرکتچندینهماهنگدادنانجام

شکلیگر،ددستباوتنظیمرامیکروسکوپدست،یکباشودمیقادرمثالً

روفحهایدکمهبهکردننگاهبدونرامتنییاکندترسیمراشدهدیده

.کندتایپتحریرماشین

حیطهدریادگیریمرحلهباالترینسطح،این:عملشدنعادی-5

کارهایدادنانجامبهآموزدانشآن،طیکهاستحرکتی-روانی

کردنفکربهسطحایندراودیگرعبارتبهکند؛میعادتموزونودقیق

یازینآنهاتوالیوتنظیموفعالیتهاکردنهماهنگبرایانرژیصرفو

هشبوخودکارطوربهوراحتتردید،بدوناوفعالیتهایاغلبوندارد

رانندگیدرمهارتمانندگیرد؛میصورتانعکاسی



عادی شدن 
عمل

هماهنگی 
حرکات

هماهنگی 
حرکات

دقت درعملدقت درعملدقت درعمل

اجرای عمل 
بدون کمک

اجرای عمل 
بدون کمک

اجرای عمل 
بدون کمک

اجرای عمل 
بدون کمک

دمشاهده وتقلیدمشاهده وتقلیدمشاهده وتقلیدمشاهده وتقلیمشاهده وتقلید
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