
 

 

 های درسی  اهداف برنامه

Curriculum Objectives 

ای از انتظارات معلماا  از راایرااا   ر یایاا   ا        شبکة یکپارچه
  رسی.

هوای   های درسی آموزز   ساختار برنامة درسی ازجمله برنامه
. چوه  1اساسی اسو:   سؤال کاربردی، نمایانگر چهار -علمی

. 3شوزد؟   . چگزنه باید تودریس 2چیزی باید تدریس شزد؟ 
. فراگیورا  چوه   4گیری شوزد؟     یادگیری چگزنه باید اندازه

کسانی هستند؟ ازآنجاکه زما  آمززشی محود د اسو:، بایود    
در مزرد آنچه باید تدریس شزد   چه چیزی بایود از برناموة   

 ,Pickard( )1گیری شزد )شول    درسی حذف کرد، تصمیم

2007; Anderson, 2006, May.) 

 
 
 
 

 

 
 
 

 (Pickard, 2007ساختار برنامة درسی ) .1شکل 
 

 
 «هوا   تجربیوا    فعالی:»طرف رکن  مطابق شل ، ازیک 

عنوزا  منواب      بوه  «مزاد   تجهیوزا  »بستگی به این دارد که 
دیگور، در شورای     آمززشی در دسترس هستند یا نه؟ ازطرف

آمززشی امر ز، انتظار این اس: که همة فراگیورا  ییرورف:   
ته باشند. بنابراین، تراز کرد  اهوداف برناموة   ساالنة کافی داش

تور از گذشوته، عنصور بسویار      درسی، تدریس   ارزیابی دقیق
« اسوتانداردها   اهوداف آمززشوی   »عبوارتی   مهمی اس:. بوه 

ریوزا    باشوند کوه برناموه    ترین رکن برنامة درسی می ضر ری
 ,Pickardدرسی در سطح ملی بایود بوه آنهوا تزجوه کننود )     

2007 .) 
 فراینود  بایسو:  موی  اهوداف آمززشوی    اق ، برمبنوای در  

 را مزردانتظار نتایج یایا  در   کرد نظار  یایش   را آمزز 

 تا کنند گذاری هدف بینش علمی با باید کرد. دستیارا  ارزیابی
 (.1396یابد )شریفیا ،  تلام  یادگیری-یاددهی فرایند
معنای  ض  نهایی   مطلزبی اس: کوه   هدف آمززشی به 

شزد   برای تحقوق   طزر آگاهانه سزدمند ترخیص داده می هب
گیورد. هور هودف     های مناسب تربیتی انجوا  موی   آ ، فعالی:

یافته   منسجم داللو: دارد   آمززشی بر فعالیتی منظم، سازما 
هوای آمززشوی اسو:     که نه تنها مبین مسیر   جه: فعالیو: 

ی ها نیز هس: )عجم   سعید بلله متضمن نتایج این فعالی:
 (. 1391رضزانی، 

. 1اهداف آمززشوی از سوه جنبوه دارای اهمیو: اسو:        
اهداف یادگیرنده، بازگزی آ  چیزی اس: که یادگیرنده بایود  

. اهوداف مربوی،   2در یایا  د رة آمزز  بداند یا انجا  دهد؛ 
بازگزی آ  چیزی اس: کوه معلوم سوعی دارد یواد بدهود        

ف رفتواری کوه   اهودا  3دهود؛     فرایند آمزز  را نروا  موی  
شوده   هوای فراگرفتوه   دهندة تغییر رفتار در نتیجه آمزز  نرا 

 (.1387زاده،  اس: )آصف
هوای رفتواری    از بین اهداف آمززشی مذکزر، بوه هودف   

شووزد، بیانوواتی کووه  هووای دقیووق آمززشووی گفتووه مووی  هوودف
های مختلف فراگیرا  را برحسب تغییورا  حاصو     یادگیری

گزنوه   دهد. امتیاز مهوم ایون   می در رفتار یا عمللرد آنا  نرا 
گیوری   سهزل: قاب  شناسایی   انودازه  اهداف این اس: که به

هستند. همچنین مدرس بوه کموک آنهوا مقصوزد خوزد را از      
کنود کوه    طزر دقیق مرخص می آمزز  مزضزعا  درسی به

در یایا  درس چه انتظاراتی از آنا  خزاهود داشو: )سویف،    
1385 .) 
کنند که بهتر اس: هنگوا    میمتخصصا  آمززشی تزصیه  

هوا     بر کاربرد فع  های آمززشی رفتاری، عال ه نزشتن هدف
کنندة رفتار، شرای  یا  ضعیتی را کوه رفتوار    عبارا  مرخص

باید در آ  انجا  یذیرد   نیز مالک یا معیار تزفیق رفتوار نیوز   
دیگر هر هدف رفتواری دارای سوه جوز      عبار  ذکر شزد؛ به

 (. 1387زاده،  معیار اس: )آصف رفتار، شرای   
رفتار مهار  یا دانری اس: که فراگیر باید کسب کند یوا   

عم  یا مهارتی اس: کوه قوادر بوه انجوا  آ  باشود. شورای        
کند که رفتار موزردنظر در چوه موزقعیتی انجوا       مرخص می

شزد یا انجا  خزاهد شد. معیار نیز حد نصابی اسو: کوه    می

 مواد و تجهیزات

ها و  آزمون

 ارزشیابی
 فراگیران

 استانداردها و 

 اهداف

 ها و فعالیت
 تجربیات 
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شوزد یوا    در فراگیر ارزشویابی موی   براساس آ  رفتار مزردنظر
سطح مرخصی از یادگیری اس: که از قبو  مروخص شوده    

 ,McKenzi et alاس:   باید فراگیر به آ  دس: ییدا کنود ) 

2005 .) 
اهوووداف رفتووواری در هووور نظوووا  آمززشوووی، ازجملوووه  

ای     یر ر ، آمزز  عالی، آموزز  فنیوی   حرفوه    آمزز 
 .کاربردی  جزد دارد-های علمی آمزز 

 

 های آموزشی بندی هدف طبقه

های آمززشی، تعیین مراح  دقیوق   بندی هدف منظزر از طبقه
  مرخصی اس: که بعود از تحقوق آنهوا، تغییورا  الز  در     

 جوزد   هوای عملوی فراگیورا  بوه     تفلر، احساسا    مهار 
(. Anderson, 2006; Oermann et al., 2009آیوود ) مووی
 تورین آ   اند، معور ف  زعمتن بسیار اهداف آمززشی بندی طبقه

بنیووامین بلووز  (. Bloom, 1956) اسوو: داده را بلووز  انجووا 
شناسووی  ر ا  ةقووق حووززحگوور   م ( یووه هش1948-1993)

 1950 ةشناسوی االوب دهو    ر ا  ةیادگیری با الهوا  از فلسوف  
 آمززشوی هوای   بندی هدف گرا( به طبقه شناسی شناخ: )ر ا 

یوا نگور       حیطوة عواطفی   شناختی یا دانش، در سه حیطة
 تواکنز   زما  آ  از یرداخ:  حرکتی یا مهار   حیطة ر انی

 مودیرا ،  ریوزا  درسوی،   برناموه مزرد اسوتفادة   بندی طبقه این
 اس: بزدهمززشی آدر تما  سطزح  اساتید دانرگاهمحققا    

(Anderson, 2006; Rovai et al., 2009.) 
 فوی مختل سوطزح  به را یادگیری خزد، بندی طبقه در بلز  

 بووه ترتیووب ایوون بووه (  Bloom, 1956) کنوود مووی تقسوویم
 آموزز   آگاهانه طزر به که دهد می را املا  این گرا  آمزز 

 سوطح    آمززشوی  اهوداف  با درسی مباحث ییرامز  را خزد
 (.1396)نزری،  دانرجزیا  منطبق سازند از خزد انتظار

 

 حیطة شناختی برنامة درسی 

  انسوا ·فلوری    ذهنی ایه مهار  حیطة شناختی با دانش  
 ایون  لحوا،،  ایون  (. ازOermann et al., 2009) دارد سر کار
 بیروتر  زیورا  ر د، موی  شومار  بوه  یادگیری بهترین حززة حیطه

 های هدف   درسی االب مزضزعا    آمززشی های فعالی:

شش  شام  حیطه شزند. این می مربزط حززه این به آمززشی
ر د،  میالتر سطزح با که هرچه طزری هبسطح یادگیری اس: 

 اند از    . این سطزح عبار دشز عمق یادگیری بیرتر می
 این در. دارد حفظی جنبة صرفًا سطح این در یادگیری  دانش
   اطالعوا   که شزد می خزاسته فراگیر از از یادگیری، سطح

 بیا رد یاد محسزس به منب    مأخذ را با شده کسب معلزما 
دانش  تعاریف، شام  مرحله این در کند. شناخ: بازگزیی  

 ایوره    هوا  نظریوه  دانش اصوزل،  ها، دانش داده اصطالحا ،
 اس:.

 که یابد درمی طریق آ  از فرد که درک مطلب،   یعنیفهمیدن
 داشوته  نیواز  آنله بد   چیس:، مزردنظر هدف اصلی مطلب

 اسوتفادة  مزارد یا دهد رب  مطالب دیگر به مطلب را آ  باشد
 از آگواهی  سوطح مسوتلز    این در یادگیری. ندبدا را آ  کام 
 اس:.   شرای    اصزل

 تزانوایی  از اسو:  عبار  سطح این در یادگیری  کار بستن به
 دیگور    علموی  فضوای  یوا  معلزما ، اصوزل  دانش   کاربرد
 بایود   اقو ، فراگیور   در. مزقعی: مناسب یا شرای  در مفاهیم
آنهوا   از معین شرای  در   بداند را شده آمزخته مطالب کاربرد
 .  بگیرد بهره

 اجوزای  مطلوب بوه   بر شلستن   در این سطح،وتحلیل تجزیه
 سوازما   نحوزة    بین اجوزا   ر اب  یافتن   آ  دهندة ترلی 
 در  یوهه  بوه  یوادگیری  از سوطح  این. شزد می تأکید آنها یافتن

 نقش مهمی دارد.  مسئله تحلی  ترخیص  
 گذشته از تجارب هایی قسم: آمیختن درهم   مستلز ترکیب

   توازه  یوک کو    صوزر   بوه  آ  بازسازی   مطالب جدید با
 از تزانود  موی  فراگیور  سوطح  ایون  در. اس: یافته انسجا  نسبتاً

   خوال   نظراتی به نز، شیزة به عزام  ترکیب امزر   جریا 
 دس: یابد.  بدی 

 اسو:  شوناخ:  جریا  شام  ارزشیابی مرحله   اینارزشیابی
 ایون  در. رسود  انتخاب می   گیری تصمیم مهار  به فراگیر  

بوه   تزانود  موی  فراگیور  قبلی مراح  به اتلا با که اس: مرحله
 برسود. انتخواب   انتخاب   قضا   مقایسه، شناخ:، تزانایی
 نوه  ارزشویابی . اس: حیطه این حاص  مسئله، ح  راه بهترین

 یو   بللوه  اسو:  شناختی رفتارهای یایانی فرایند تنها معرف
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اسو:   عواطفی  رفتارهوای    رفتارهای شوناختی  بین ارتباطی
 & Anderson & Krathwohl, 2001; Bloom) (2)شول   

Krathwohl, 1965.) 

 
 بندی تجدیدنظرشدة بلوم طبقه

 یه هرگرا  آمززشی ،1956 در بلز  بندی طبقه انترار از یس
 مختلفوی  هوای  سوازه    هوا  نظریه معرفی شاهد شناسی ر ا   

 هوای بیروتری   ه فراگیرا  مسوئزلی: ب که شدند یادگیری برای
میوا ،   آ  از   دهنود  موی  خزدشا  تفلر   یادگیری مزرد در
 اطالعوا ،  یورداز   سوازگرایی    سواخ:  نظریة به تزا  می

 شودة  اصوالح  بندی طبقه .اشاره کرد خزدتنظیمی   فراشناخ:
 برخوی نقوایص   نظری، های دیدگاه این گرفتن درنظر با بلز ،
 ,Anderson & Krathwohlکورد )  صالحا را ا لیه بندی طبقه

2001.) 
شوودة بلووز  دارای د  بعوود دانووش    بنوودی اصووالح طبقووه 

 املوا   سوبب اینلوه   امور بوه   فرایندهای شناختی اس:   ایون 
 دارای سوازد،  موی  فوراهم  را آمززشوی  برنامة جز  د  مقایسة

اس: که « دانش فراشناختی». بعد ا ل آ  بخش اهمی: اس:
اند از  عبار 
ای اس: کوه فراگیورا  بایود       دانش ا لیه   یایهواقعیدانش 

بدانند تا بتزانند در یک مزضزع خاص، مسوئله حو  کننود      
« اطالعا  دربارة اصطالحا    تعاریف»شام  د  زیربخش 

اسوو: « اطالعووا  در مووزرد جز یووا    عناصوور خوواص »  

(Whitehead, 2005.) 
  بووا   رابطووه بووین دانووش ا لیووه   ارتبوواط آدانششش موهشش می

شزد آنها با یلدیگر تعام   تر که سبب می ساختارهای گسترده
هوا   بنودی  اطالعا  دربارة کالس»کنند   شام  سه زیربخش 

  « اطالعووا  دربووارة اصووزل   قزاعوود»، «هووا بنوودی   گوور ه
اسو:   «هوا   سواختارها   هوا، مودل   اطالعا  دربوارة نظریوه  »
(Chamberlain & Cummings, 2003.)  

شیزة انجا  کوار، شویزة تحقیوق، ضوزاب        »  ای دانش رویه
هوا در یوک مزضوزع     هوا، الگوزریتم   نحزة استفاده از مهوار  

هوا در یوک    هوا   شویزه   اطالعا  دربارة تلنیوک »، «مرخص
اطالعوا  در موزرد معیارهوایی بورای     »  « مزضزع مرخص

« مرخص کورد  زموا  اسوتفاده از یوک الگوزریتم مروخص      
 اس:.   

ز شوناخ: هموراه بوا آگواهی         آگواهی ا دانش فراشناختی
اطالع از شناخ: فرد تزس  خزد  اس:   شام  سه بخش 

اطالعووا  دربووارة فراینوودهای   »، «اطالعووا  اسووتراتهیک »
 ;Anderson, 2006, Mayاسو: ) « دانش خوزد »  « شناختی

Marzano et al., 2001).  
فراینودهای  »شدة بلز  یا بعود   بندی اصالح بعد د   طبقه 

م  شوش بخوش اسو: کوه تعوداد آنهوا بوا        نیز شوا « شناختی
هوا تغییور    بندی ا لیه برابر اس:،  لی نا  بعضی از بخش طبقه

بوا  « خلوق کورد   »  « ارزیوابی »یافته اسو:   در آ ، ترتیوب   
جا شده اس:. همچنین همة فرایندهای شناختی  یلدیگر جابه

از جنبة اسم به جنبة فع  تغییر ییدا کردند توا بوا ر شوی کوه     
بنودی تعریوف گردنود،     اهند براساس این طبقهخز اهداف می

شودة بلوز  نیوز ماننود      بنودی اصوالح   سازگار شزند. در طبقوه 
مراتوب بوین فراینودهای شوناختی      بنودی ا لیوه، سلسوله    طبقه

 اند از   رعای: شده اس:. این ابعاد عبار 
معنووای بازیووابی اطالعووا  موورتب  از حافظووة    بووهیششادروری

احضوار  »  « بازشوناختن »بلندمد  اس: که شام  د  بخش 
 اس:.  « کرد 

صزر  شفاهی،    مرخص کرد  معنای یک گزاره بهفهمیدن
، «تفسویر کورد   »نزشتاری یا تصزیری که شام  هف: بخش 

اسوتنباط  »، «خالصوه کورد   »، «بندی کرد  گر ه»، «مثال زد »

 

 دانش

 فهمیدن

 به کار بستن

 وتحلیل تجزیه

 ترکیب

  ایین ترین س   یاد یری

 ارزشیابی

 

 شناختی  حی ة در یاد یری مراتب س  ح سلسله .2 شکل
(Bloom & Krathwohl, 1956) 
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 اس:. « تزضیح داد »  « مقایسه کرد »، «کرد 
ا استفاده از آ  در مزقعی:   انجا  یک الگزریتم یکار بردن به

سوازی   ییواده »  « اجورا کورد   »شده که دارای د  قسم:  داده
 اس:.  « کرد 

هوای     تجزیة یوک مطلوب بوه بخوش    تجزیه و ترکیب کردن
دهندة آ    ترخیص چگزنگی ارتباط بین اجوزای آ    ترلی 

های  دهند   شام  بخش که یک هدف یا ساختار را شل  می
نسوب:  »  « دهوی کورد    سوازما  »، «تموایز گذاشوتن  »گانة  سه

 اس:. « داد 
  قضا   براساس ضزاب    استانداردها کوه  ارزشیابی کردن
 اس:. « نقد کرد »  « چک کرد »شام  د  بخش 

  قرار داد  عناصر در کنوار هوم بورای ترولی  یوک      رفریدن
مطلب منسجم یا ایجاد یک محصزل جدید فلری اسو: کوه   

تزلیود  »  « ریزی کرد  رنامهب»، «ایجاد کرد »شام  سه بخش 
 (. Hoque, 2017; Krathwohl, 2002) اس:« کرد 
 آ رد ، یواد  بوه  شوناختی  فرایندهای  ل کرا    اندرسز  

   یوادگیری  یوایین  سوطزح  جوز   را بسوتن  کوار  به   فهمید 
ی قرار یادگیر باالیی سطزح در را آفرید    ارزشیابی تحلی ،

رچه سطح بواالتر باشود،   ه (Anderson, 2006, May) اند داده
تری نیز الز  اس:. سوطزح   های ذهنی ییچیده احتماالً فعالی:

تر از سطزح یوایین نیسوتند، زیورا بود        باالتر لز ماً مطلزب
توزا  بوه سوطزح بواالتر      املا  استفاده از سطزح یایین، نموی 

دس: یاف:. این حززة شناختی عمدتاً مربزط به فراینودهای  
 (. Hoque, 2017( )3 ذهنی )تفلر( اس: )شل 

در « هدف آمززشوی »شدة بلز ، هر  بندی اصالح در طبقه 
جود ل  »یوا  « بنودی  جود ل طبقوه  »صوزر  یوک    د  بعد بوه 

ستز  عموزدی  « دانش»شزد که بعد  مطرح می« مراتبی سلسله
دهنود.   ستز  افقی را شول  موی  « فرایندهای شناختی»  بعد 

هوای   خانوه  تقاط  د  بعد دانش   بعود فراینودهای شوناختی   
تزاند در یک یوا چنود    دهند. هر هدف می جد ل را شل  می

 سویله   بندی قرار گیورد کوه بوه    های جد ل طبقه خانه از خانه
هوای فراینودهای    تقاط  ستزنی که مربوزط بوه یلوی از فعو     

های بعد دانوش   شناختی   اسمی که مربزط به یلی از ردیف
 (. 1شزند )جد ل  اس:، به هم مرتب  می

-های علمی های آمزز  جه به اینله یلی از رسال:با تز 
کوارگیری     کابردی، افزایش دانش   فنا ری در راسوتای بوه  

هوا   باشد، بنوابراین زیربنوای ایون آموزز      تصدی مراا  می
شناخ:   کسب دانش اس:. دانروجزیا  در ابتودا بایود بوا     

ها   مفاهیم آشنا شزند. در هر طرح درسی ابتدا  اصزل، نظریه
شوزند، اموا کوابرد ایون اهوداف در       هداف طراحوی موی  این ا

هوای نظوری    کابردی نسوب: بوه آموزز    -های علمی آمزز 
 کمتر اس:.

سبب تأکیود بیروتر ایون حیطوه بور شوناخ:        در  اق ، به 
های نظری همخزانی   مطابقو:   معلزما ، با اهداف آمزز 
کاربردی جنبة ابتودایی  -های علمی بیرتری دارد   در آمزز 

هوا محسوزب    دارد   هدف نهایی ایون نوزع آموزز      ا لیه 
 شزد.   نمی

 

 عاطفی برنامة درسی   حیطة

شوزد کوه    حیطة یادگیری عواطفی در ایون زمینوه مطورح موی     
یادگیرنوودگا  در هنگووا  یووادگیری چووه احساسووی دارنوود    

های یادگیری آنها چگزنه در راسوتای هودای: عقایود،     تجربه
 ,Millerشوزد )  موی  ها   رفتار آنهوا در آینوده در نوی    نگر 

2005; Hall, 2007     در  اقو ، حیطوة عواطفی، یوادگیری را .)
هوای یادگیرنودگا  شول      ازطریق با رهوا، عالیوق   انگیوزه   

 ;Krathwohl et al., 1964; Smith & Ragan, 1999دهد ) می

 

�           

�      

       

       

�      

        

         

 
 (Hoque, 2017. تحلیل مغزی حی ة شناختی )3شکل 
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Gronlund & Brookhart, 2009بندی حیطوة عواطفی    (. طبقه
هوای   یچیده به کیفی:سطزح متفا تی از تزجه ساده تا تزجه ی
شزد که حزل محوزر   در نی شخصی:    جدا  را شام  می

هوا   سوازی ارز   اصزل درگیری فراینود یادگیرنوده   د رنوی   
 (. Tomei, 2005سازماندهی شده اس: )

  حساسوووی: نسوووب: بوه  جوزد بعضوووی      دندریافت کر
هووای محیطی   می  به دریاف: کرد  آنها  ها   محرک یدیده

 .شزد کرد  به آنها را شام  مییا تزجه 
هوا   انجوا     طوزر فعوال بوه یدیوده       یادگیرنده به اسخ دادن

هوایی حواکی از    کند یا فعالیو:  کارهایی دربارة آنها تزجه می
 .زند می  مری از ا  سر یذیر  یک عقیده یا خ 

  احساس یا با ر یایودار حواکی از ارزشومند    ارزش  ذاردن
شخص، یوا یوک گور ه، یوا      بزد  یک چیز، یک اندیره، یک

عقیده یا نگر  دربارة ارز  یک چیز در یادگیرنوده شول    
 .گیرد می

ای  گزنوه  هوا را بوه     یادگیرنوده ارز  هشا  دهی ارزش سازمان
تور از   کنود کوه بعضوی از آنهوا مهوم      دار می بندی   نظا  دسته

 .کنند بعضی دیگر جلزه می
ک صوزر  یو     تبدی  نظا  ارزشووی بهشششخصیت  ذیرفتن

آیود. ایووون کوار از     سووبک زندگی یا دیدگاه فلسووفی درمی
ها   تعیین ر اب  بین آنها فراتور   آمیزی صوورف ارز  درهم
 شوزد  ر د   نزعی فلسووفة یایودار زنودگی را شوام  موی     می

 ;Krathwohl et al., 1964; Rovai et al., 2009( )4)شول   

Hoque, 2017.) 

هووا    هووا، گوورایش نگوور  از آنجاکووه حیطووة عوواطفی بووا 

 (Anderson, 2006. May) شدة بل م براساس ابعاد دانش و فرایندهای شناختی بندی اصالح . طبقه1جدول 

 
     یند ابعاد فرا               

شناختی                  

 
 ابعاد دانش

 کار بستن به فهمیدن یادروردن به
تجزیه و ترکیب 

 کردن
 رفریدن ارزیابی کردن

 دانش اولیه 
 فهرس:  

خالصووووووه 
 کرد 

 تزلید بررسی انتخاب  اکنش

 مزنتاژ تعیین نمزد  افترا  فراهم کرد  بندی  طبقه ترخیص دانش موه می
 طراحی قضا   کرد  اداا   انجا  داد  تزضیح داد  یادآ ری دانش روندی

 خلق کرد  منعلس کرد  بازسازی کاربرد  به بینی ییش شناسایی دانش فراشناختی
تأکید بر نظام رم زشی 

 کاربردی یا نظری -علمی 
هووووای  آمووووزز 

 نظری 
هوای   آمزز 
 نظری 

هوای   آمزز 
 نظری 

هووای  آمووزز 
 نظری 

هوووای  آموووزز 
 نظری 

های  آمزز 
 ری نظ

 

 

دریافت 
 کردن

 اسخ 
 دادن

ارزش  ذاری 
 کردن

دهی  سازمان
 ها ارزش

شخصیت 
  ذیرفتن

  ایین ترین س   یاد یری

 

 عاطوی  حی ة در یاد یری مراتب س  ح . سلسله4 شکل
(Hoque, 2017) 
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بور   های دانرجزیا  سور کار دارد، دانروجزیا  عوال ه    ارز 
هووا    یووادگیری   فهووم حقووایق، بووه تزسووعه   رشوود نگوور 

های درس:   صوحیح نیواز دارنود )عجوم   سوعیدی       ارز 
(. بنووابراین اهووداف ایوون حیطووه نیووز بووا    1391رضووزانی، 
-هووای علمووی هووای نظووری در مقایسووه بووا آمووزز  آمووزز 

 دارد.  ردی، همخزانی   مطابق: بیرتریکارب
 

 حرکتی حیطة روانی

ها در  ها   شایستگی حرکتی شام  تزسعة مهار  حیطة ر انی
هایی اس: کوه   کاربرد فنا ری اس:. این حیطه شام  فعالی:

ای از همواهنگی   بور حرکو:   جنوبش نیازمنود درجوه      عال ه
 های حرکتوی، یایوة شوناختی دارد کوه     فیزیلی اس:؛ مهار 

هوا را دربور گرفتوه اسو:      شام  اصوزلی اسو: کوه مهوار     
(Anderson & Krathwohl, 2001;  Dettmar, 2006; 

Rovai et al, 2009هوای معووور ف در    بنودی  لی از طبقه(. ی
اس: که شوام  هفو:    (1974)بندی سیمپسز   باره، طبقه این

 باشد  سطح می
  یعنووی اسووتفاده از حووزاس بوورای هوودای:   ادراك حسششی

عنووزا  نمزنووه،  ی حرکتووی تزسوووو  یادگیرنووده. بووههووا کوونش
 .یادگیرنده با چرید  اذا مزة آ  را ترخیص دهد

  آماده بزد  برای انجا  یک عم  یا یک رشته اعمال رماد ی
سزی ا   معین. برای مثال، یادگیرنده آماده اس: به تزیی که به

 .شزد ضربه بزند یرتاپ می
اده از یووک الگز یوا    عم  کرد  با استفشششده  اسخ هدایت

شوزند. ماننود    اعمالی که در مراح  ا لیة یادگیری انجوا  موی  
دهنوووده   اینله یادگیرنده یک قلم مز را مطابق آنچه آموزز  

 .دهد، حرک: دهد انجا  می
مروخص     اً  انجا  اعموالی کوه نسوبت   کار یا عادتوسششاز

عنزا  نمزنه، یادگیرنده بتزاند حرک: دس:  عادتی هستند. به
شوزد،   سوزی ا  یرتواپ موی    خزد  را با سرع: تزیی که به

 .تنظیم کند
  انجا  رشته اعمالووی که تا حد دی رشکار ة اسششخ  یچید

هوا.   اند یا ترکیوب تعودادی از عواد     صزر  عادی درآمده به
 .بوورای مثال، یادگیرنده بتزاند یک رج از فر  را ببافد

شده برای انجا   ختهآمز تر ییشهای    استفاده از مهار ان باق
ماننود اینلوووه   . تلالیف تازه، اما مربزط بوه تلوالیف گذشوته   

های دارای درجا  دشزاری متفا   را بوا   یادگیرنده نزشووته
 .های متفا   تایپ کند سرع:
  خلوق الگزهوای توووازة حرکتوی بورای حو  مسوا          ابتکار

بووورای مثوال،   د. های جدیو  ایرمعمزل یا برخزرد با مزقعی:
د یرنده یک الگووزی لباس جدید را طراحی   اجورا کنو  یادگ

 ;Simpson, 1974; Ferris & Aziz, 2005( )5)شوول  

Hoque, 2017) .  
( 1975بور موزرد بواال، دا  )    ر انی عال ه در حیطة مهارتی 

 بندی کرده اس:    نیز اهداف را در ینج سطح طبقه
   مراهده   کپی کرد  از فرد دیگری.تقلید

تزانایی فرد در انجا  داد  کوار بود   کموک      اجرای مستقل
 دیگرا .
دقو:، سورع:        تزانایی فورد در انجوا  داد  کوار بوه    دقت

 ظراف:   تلرار کرد  آ  بد   کمک دیگرا .
  تزانوایی فورد در انجوا  داد  چنود کوار      هماهنگی حرکات

 زما . طزر هم به
طزر خزدکار بوه انجوا  کارهوای دقیوق          فرد بهعادی شدن

 کند. ز   عاد  میمز

 

�     

      
    

      

               

       

              
     

               

        

      

 

 حی ه در یاد یری مراتب س  ح . سلسله5 شکل
 (.Simpson, 1974حرکتی ) روانی
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هوای   گیوری آموزز    با تزجه به اهداف   فلسوفة شول    
بر کسب مهار  برای یوک حرفوة    کاربردی، که مبتنی-علمی

 اصالح   ایجاد تعادل در هر  نیر ی انسانی شواا  خاص   
هوای نظوری دارای مطابقو:       اس:، در مقایسه بوا آموزز   

ین، حرکتوی اسو:. بنوابرا    همخزانی بیرتری با حیطوة ر انوی  
تزانود   حرکتی، می ترین سطح اهداف ر انی رسید  به مطلزب

کواربردی باشود.   -های دانرگاه علموی  ترین جنبه یلی از مهم
این اهداف باید متناسب با نیاز بازار کار   جامعه طراحوی    
تد ین شزند تا منجر به تربی: نیور ی انسوانی متخصوص      

 کارآمد شزد.  
 

هوای   در آمووز   ارتباط سه حیطه و کاردبرد آنها
 کاربردی-علمی

هم در تعامو   یادگیری با  حیطة باید دانس: که هریک از سه
زیورا مقدموة   نها را از یلدیگر جدا کورد.   تزا  آ هستند   نمی

حرکتوی   قلمور  عواطفی، کسوب      یادگیری در قلمر  ر انوی 
 ,.Krathwohl et al)ز  در قلمر  شناختی اسو:  المعلزما  

گیورد   نسوب: بوه آ      بی را یاد موی (.  قتی فردی مطل1964
مووزازا  آ  در فوورد گوورایش    کنوود، بووه شووناخ: ییوودا مووی

 شوزد  های مثب:   منفی نسب: به آ  مطلب ایجاد موی  عاطفه
یادگیرنده به یک مزضوزع در قلمور  عواطفی،    مندی  القهیا ع

شزد که ا  در آ  زمینه به مطالعة بیرتر بپوردازد     مزجب می
. شزد بیرتری می اطالعا دانش    سبب یادگیری   کسووب

حرکتی نیز  ض  به همین منوزال اسو:. هور     در حیطة ر انی
هوای شوناختی      زنود، یایوه   رفتار یا عملی که از فرد سر موی 
طزر متقاب  هر رفتاری کوه از   عاطفی در آ  دخال: دارد   به

شوزد، باعوث ایجواد شوناخ:، عاطفوه         شخص صوادر موی  
د )عجم   سوعیدی رضوزانی،   شز گرایش جدیدی در فرد می

این سه حیطه مانند شبلة یلپارچه . به عقیدة محققا  (1391
(. بنابراین، در زمینوة تود ین اهوداف    Pickard, 2007اس: )
کابردی باید به هر سوه حیطوة شوناختی،    -های علمی آمزز 

ترین  حرکتی تزجه کرد. اما با تزجه به اساسی عاطفی   ر انی
اربردی که ارتقا  دانش، فنا ری ک-های علمی رسال: آمزز 

منظوزر تصودی    کار   ایجاد مهوار    تزانوایی در افوراد بوه    

مراا    رفو  نیواز بوازار کوار اسو: )ایوزدی   هملوارا ،        
حرکتی تأکید   کاربرد بیروتری در ایون    (، حیطة ر انی1389

آبوادی   ها دارد که در این زمینه رحیمیوا    علوی   نزع آمزز 
هووای   ری، بووه بررسووی نظریووه  ( در تحقیقووی موور 1394)

هوای   های مهارتی در دانرگاه حرکتی در ارتقا  آمزز  ر انی
هوا،   کاربردی یرداختند کوه بوا تزجوه بوه ایون نظریوه      -علمی
هووای مناسووب بوورای مروولال  عملووی در  حوو  تووزا  راه مووی

یادگیری   اجورای حرکتوی هور مهوار  را بوه دانروجزیا        
 آمزز  داد. 

کوابردی بایود   -های علمی آمزز بنابراین، اهداف برنامة  
های نظری که  تر تد ین شزد   از این نظر با آمزز  عملیاتی

ها،  ها، مدل با هدف افزایش دانش دانرجزیا  در زمینة نظریه
 یردازد متفا   اس:.   مفاهیم   نظریا  می

در این راستا، بایستی سایر عناصر برناموة درسوی کوه در     
ها    ها   تجربیا ، آزمز  ی:آ رده شدند، مانند فعال 1شل  

-هوای علموی   ارزشیابی   مزاد   تجهیزا  در نظا  آموزز  
کوواربردی در راسووتای تووأمین اهووداف مهووارتی   عملیوواتی   

هوا بایسوتی    سازی شزند. برای مثال، در این نزع آمزز  ییاده
فرص: یادگیری بیرتری در بخش عملیوا  بوه دانروجزیا     

یش  احودهای عملوی،   داده شزد. این فرصو: ازطریوق افوزا   
های  اقعی، ارتبواط دانروگاه    گرد  علمی   بازدید از نمزنه

هوای الز    با صنع:، تأمین تجهیزا ، املانوا    آزمایروگاه  
برای تقزی:  احدهای عملوی، تزجوه بیروتر بوه  احودهای      

آمووززی   معرفووی دانرووجزیا  در ایوون   کووا رزی   مهووار 
هوای    هوا، مؤسسوا    سوازما     احدهای درسی بوه شورک:  

 مرتب  صزر  گیرد.  
 

 شناسی کتاب

. راهنمای آموزز  بوالینی بورای دسوتیارا  یزشولی     (. 1387زاده، س. ) آصف
قز ین  انترارا  حدیث امر ز دانروگاه علوز  یزشولی   خودما      

 بهداشتی درمانی. 
(. ارزیوابی  ضوعی:   1389ایزدی، ص.، صالحی عمرا ، ا.   قربوانی، ع. ) 

فصولنامه  روگاه جوام  علموی کواربردی.     آمزختگوا  دان  اشتغال دانش

 . 24 -1(، 2)3، انجمن آمزز  عالی ایرا 
هوای مهوارتی در    (. ارتقای آمزز 1394آبادی، خ. ) رحیمیا ، س.   علی

یه هی علز  انسانی    کنفرانس ملی آیندهدانرگاه جام  علمی کاربردی. 
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 . 1394. شیراز، مهرماه تزسعه

هوای قودیمی      فورآ رده یوادگیری  ر    سنجش فرایند   (. 1385سیف، ع. )

  یرایش د  . تهرا   انترارا  د را . جدید.
(. اهووداف یووادگیری   ارزشوویابی سوونتی ییروورف:   1396شووریفیا ، ا. )
 . 97 -84. ای   کاردانش حرفه    نامه رشد آمزز  فنیی    یههتحصیلی. 

 (. چالش در اهداف تربیو: دینوی  1391عجم، ع.   سعیدی رضزانی،  . )
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 فاطمه کاظمی )دانرگاه تهرا (

 سید یزسف حجازی )عضز هیئ: علمی دانرگاه تهرا (
 
 
 

 ها معادل

 Origination ابتلار

 Perception ادراک حسی

 Valuing ارز  گذارد 

 Educational Objective یاهداف آمززش

 Behavioral Objectives یاهداف رفتار

 Instructor Objectives یاهداف مرب

 Learner Objectives رندهیادگیاهداف 

 Applying کار برد  به

 Application کار بستن به
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 Complex Overt Response آشلار دةیچییاسووخ ی

 Guided Response شده یاسخ هدای:

 Taxonomy Table بندی جد ل طبقه

 Psychomotor domain حرکتی یر ان طةیح

 Cognitive domain شناختی طةیح

 Affective domain عاطفی طةیح

 Self-Regulation خزدتنظیمی

 Self-Knowledge دانش خزد

 Procedural Knowledge ای دانش ر یه

 Metacognitive knowledge دانش فراشناختی

 Conceptual knowledge دانش مفهزمی

 Factual knowledge دانش  اقعی

 Constructivism سازگرایی   ساخ:

 Mechanism ساز کار

 Naturalization عادی شد 

 Metacognition فراشناخ:

 Comprehension فهمید 

 Understanding فهمید 

 Articulation هماهنگی حرکا 

 
 


