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 بررسی مبانی نظری اهداف آموزشی
 2سجاد بازوند 1علی پورخزایی

 
 چکیده:

دلیل وجودى هر سیستم آموزشی، تحقق تحقیق حاضر به روش مروری و کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری اهداف آموزشی می پردازد . 

اى آن به روشنى تعیین و تصريح نشده باشد، ههاى موردنظر بدرستى تحلیل و اولويتهاى آن نظام است. اگر هدفبخشیدن به هدف

هاى هاى آموزشى در درون آن نظام غیرممکن خواهد بود؛ زيرا بر اساس هدفامکان حرکت و فعالیت صحیح و در نهايت، تحقق هدف

هاى موردنظر اگر هدف .گیردهاى آموزشى شکل مىريزى درسى و فعالیت درون سیستمريزى آموزشى و برنامهآموزشى است که برنامه

 در آن آينده ريزىبرنامه يا آموزشى نظام کار ی صراحت تعیین نشده باشند، اساس قابل قبولى براى ارزشیابى نتیجهمبهم باشند يا به

 ها بصورتى روشن و مرتب در ذهن معلم و شاگرد جا نیفتاده باشد،هاى آموزشى درون مدرسه، هدفمثالً اگر در فعالیت دست نخواهد بود؛

هاى کنندگى خواهد بود؛ زيرا فعالیتکننده و عارى از آگاهها در بهترين شکل خود، گمراهها و آزمونآموزشی، بويژه سنجشهاى فعالیت

هايى که براى ها به روشنى معین شده باشد، و پرسشها و منظور فعالیتآموزشى زمانى صحیح و درست انجام خواهد گرفت که هدف

 صريح ی شدهشوند، هنگامى صحیح و معتبر خواهد بود که بر اساس نتايج معینبى به نتايج مهم آموزشى طرح مىسنجش میزان دستیا

 .می پردازد  یحرکت -یو روان  ی، عاطف یشناخت طهیسه ح اهداف آموزشی در و شناخت در اين مقاله به بررسی. باشد شده طراحى
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 مقدمه:

نقش  رتربیت به عنوان مهمترين ارکان يک نظام آموزشی است بنابرای دانشگاهها و مدارس به عنوان مهد تربیت نسل آينده کشو

بی وجود داشته باشند اما بسزايی دارند همانطور که می دانید وظیفه اين نهادها آموزش نسل آينده انقالب است اگر محتوا ومربی ،متر

اهداف درست ترسیم نشوند وبرنامه ريزان آموزشی به اين مورد توجه نکنند نتیجه کار نامطلوب خواهد بود بنابراين اهداف بايد واضح 

 ودرست ترسیم شوند وفرايند رسیدن به ان نیز درست ترسیم شود تا به هدف برسیم و بتوانیم ارزيابی صحیحی داشته باشیم واين

 موضوع شناخت اهداف آموزشی را بیشتر از گدشته ضروری مینمايد

 بیان مسأله:

هاى هاى آموزشى دقیق و روشن بیان نشده باشد، هیچ مبناى معتبرى براى طراحى و انتخاب مواد و وسايل، محتوا و روشاگر هدف

برگزينیم.  مقصد به رسیدن براى مناسبى ٔ  سیلهتوانیم روش و وآموزشى وجود نخواهد داشت. اگر مقصد خود را ندانیم، بسختى مى

قادر به انتخاب  باشد، نداشته دست در را آن ٔ  خواهد بسازد و طرح و نقشههمچنان که هیچ معیارى تا نداند بنا را به چه منظور مى

هاى نسبى کتاب از مزيتسازى نیست. با اين همه، بسیار شنیده و ديده شده است که برخى از مربیان هاى ساختمانمصالح و فعالیت

اند، بدون اينکه هرگز مشخص کنند که به کار هاى کالس درس در مقايسه با آزمايشگاه سخن گفتهدرسى در مقايسه با فیلم يا مزيت

گرفتن اين يا آن روش براى رسیدن به چه هدفى است. اگر معلمان و مربیان در فرايند آموزش ندانند که شاگردانشان به چه اهدافى 

بنابراين اهداف نتیجه را مشخص می کنند و نیاز است به  .اند، کار خواهند کردبايد دست يابند، در غبار ابهامى که خود فراهم کرده

 بررسی مبانی نظری اهداف آموزشی پرداخته شود.

 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق:
و فرايندهای مرتبط با اهداف فعالیت ها بتوانندشته باشند تا برنامه ريزان آموزشی بايد با مفاهیم مهم اهداف آموزشی شناخت کامل دا

 باعث می شود که:اگر اهداف آموزشی به درستی مشخص نشود  آموزشی را بهتر ترسیم نمايند و

 به نتیجه مطلوب در نظام آموزشی نمی رسیم -1

 رفتخواهد  به هدر منابع و نیروی انسانی  -2

 اهداف تحقیق:
 اصلی:هدف  الف(

 اهداف آموزشی شناخت

 

 سؤاالت تحقیق:
 الف( سؤال اصلی:

 چگونه است؟آموزشی نظام  طبقه بندی اهداف 

  تحقیق: روش

می  مبانی نظری طبقه بندی های اهداف آموزشیپژوهش حاضر از نظر ماهیت توصییفی تحلیلی به روش کتابخانه ای به بررسی 

 پردازد.
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 چهارچوب نظری تحقیق:
 

 

 تربیت: 

شکوفاندن و « پرورش»است.  گرانيبه د هایسپردن دانستن« آموزش»است. « بار آوردن»، «پرورش»، «آموزش»سه جنبه  یدارا تیترب

آن را هدف « ما»است که  ینیمع یهایدگرگون دآورانيپد« بار آوردن»است؛ و  یعیطب یو استعدادها یدرون یهايیبه کار آوردن توانا

شکوفا ساختن  ايها و عوامل به فعلیت رساندن لیم و تربیت، عبارت است از فراهم آوردن زمینه(. تع25: 1374زاده،بی) نق ميشماریم

اى سنجیده شده است )مؤلفان حوزه و دانشگاه، هاى مطلوب وبر اساس برنامههدف یسوشخص در جهت رشد و تکامل اختیارى او به

وسیله خانواده يا دولت برای ايجاد فضايل اخالقى و مدنى است که به ای از اعمالگويد: تعلیم و تربیت مجموعهارسطو می (53: 1380

 (178: 1376گیرد )دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، در افراد صورت می

 تربیت از ديدگاه انديشمندان

دستیابى به سعادت  منظوروسیله فیلسوف و حکیم برای عضويت در مدينه فاضله بهفارابى: تعلیم و تربیت عبارت است از هدايت فرد به 

 (.461همان: )نیا و کمال نهايى در آخرت  و کمال، اول در اين د

شده در جهت رشد کودک، سالمت خانواده و تدبیر شئون ريزی و فعالیت محاسبهبوعلى سینا: تعلیم و تربیت عبارت است از برنامه

 (.384ن: هما) اجتماعى، براى وصول انسان به کمال دنیوی و سعادت جاويدان الهى

شهید مرتضى مطهرى: تربیت، پرورش دادن و به فعلیت درآوردن استعدادهای درونى که بالقوه در يک شىء موجود است. تربیت بايد 

اگر بنا باشد يک شىء شکوفا شود بايد کوشید تا همان استعدادهايى که در آن هست  تابع و پیرو فطرت، طبیعت و سرشت شىء باشد.

اند از: استعداد عقلى ، تربیت در انسان به معنای پرورش دادن استعدادهاى او است و اين استعدادها در انسان عبارتبروز کند. بنابراين

زيبايی و  جويی(، استعداد اخالقى )وجدان اخالقى(، بعد دينى )حس تقديس و پرستش(، بعد هنرى و ذوقى يا بعد)علمى و حقیقت

 (.20:1361ی،مطهر) استعداد خالقیت، ابتکار و ابداع

تقی ) استعدادهای بالقوّه انسان ها و عوامل براى به فعلیت رساندن همهتعلیم و تربیت عبارت است از فراهم کردن زمینه پور ظهیر: تقی

 (.90:1379پور ظهیر،

 غايتی و هدف سمت به شیء هر حرکت و نمو رشد معنای به تربیت: »است داشته بیان چنین تربیت تبیین در رهبری معظم مقام

 (52 ،1 ج پور، بانکی يابد. )فردوبازمی را خود کمال شیء آن که است

 بتواند تا تربیت مورد شخص به الزم عوامل شرايط ايجاد مناسب، گفتار و رفتار انتخاب: است کرده معنا گونهاين را تربیت امینی اهللآيت

 مطلوب کمال و هدف سویبه تدريج،به و سازد شکوفا داده، پرورش طور هماهنگبه و وجود ابعاد تمام در اش رانهفته استعدادهای

 (12 :1373امینی،. )کند حرکت

 

 آیات و روایات: تربیت در 2
 
: میکنیم بررسی است، کاررفتهبه آيه اين در که انسان، درباره را« ربو» ريشه از« تربیت» واژه مشتقات ذيل، در قرآن آيات به مراجعه با

 «1صَغِیراً رَبَّیانِی کَما ارْحَمْهُما رَبِّ قُلْ وَ»

 ( 206 :3،1403ج  )مجلسی،. اندکردهتربیت مرا کودکی در کهگونه همان ده، خويش قرار رحمت مشمول راها آن بار پروردگارا، بگو و
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 مراد شريفه، آيه در« صغیر» کلمه قرينه به. بزرگ است معنای به کبیر، کلمه مقابل در کوچک معنای به مزبور، آيه در«  صغیر» کلمه

 نمو و معنای رشد به آيه، اين در تربیتکه آن برای قرينه و مادر و پدر دست به فرزند جسمانی و نمو رشد و کردن بزرگ ،«ربیّانی» از

 (26:1380)باقری،. باشدیم کردن بزرگ آن فارسی معادل و جسمی

 در و تربیتی مباحث با مرتبط که ،«ربّانیون»و « ربیّون» مانند« ربب» ادهم مشتقات از ديگر برخی ،«ربّ» واژه بر عالوه قرآن، در

 .است کاررفتهبه نیز باشدیم بیان متر و مربیان معنای به اصطالح،

 عَلَیْهِ وَکَانُواْ اهللِ کِتَابِ مِن بِاسْتُحْفِظُواْ وَالرَّبَّانِیُّونَ وَاألَحْبَارُ هَادُواْ لِلَّذِينَ أَسْلَمُواْ الَّذِينَ النَّبِیُّونَ بِهَا يَحْکُمُ وَنُورٌ هُدًى فِیهَا التَّوْرَاةَ أَنزَلْنَا إِنَّا»

 «1شُهَدَاء

 کردندیم حکم نور و هدايت آن به برای يهوديان بودند، خدا تسلیم که انبیا، که است نوری و هدايت آن در که کرديم نازل را تورات ما

 ايشان علم و ايشان به بشر تربیت که کسانی يا پیوستند. خدا به فقط عمل و علم و در بريدند چیزی هر از که علمايی يا ربانیان نیز و

 .(561 :1363 ،5 ج )طباطبايی،. باشد شده مشتق تربیت يا رب از ربانیون، کلمه که است بنابراين دوم معنای البته«.  محول شده

 

 :آموزش

 

(. جان 800: 1363است )دهخدا،  اددادنيو  يیدادن، عمل آموختن، راهنما میتعل یعناآموزش، اسم مصدر از واژه آموختن است و به م

 دایتجربه گسترش پ یمعنا نکهيمنظور اسازمان دادن تجربه است، به ايوپرورش دوباره ساختن آموزش ،یعتمداريبه نقل از شر يیويد

منظور است که به يیهاتی(. عبارت از فعال18،  1370: یعتمداريرفرد را بهتر قادر سازد)ش ،یبعد اتیتجرب ترلو کن تيهدا یکند و برا

به کنش متقابل  رنده،یادگيچند  اي کيآموزگار و  نیو ب شودیم یزيرمعلم طرح اياز جانب آموزگار  رنده،یادگيدر  یریادگي جاديا

 (.150: 1368 ف،ی)س ابديیم انيجر

آموزش  دهدیانجام م یبه کمک مواد آموزش اي يیتنهابه رندگانیادگيدر  یریادگيدن قصد آسان کررا که معلم به يیهاتیمعموالً فعال

به آموزش مشغول باشد. پس بنا  یدوره کوتاه کارآموز کيدر  ايو چه در دانشگاه  رستانیمعلم در دبستان و چه در دب نيچه ا نامند،یم

 نیو ب شودیم یزيرمعلم طرح ايآموزگار  یاز سو یریادگيساختن که باهدف آسان  شودیگفته م يیهاتیبه فعال وزشآم ف،يبه تعر

 .ابديیم انيکنش متقابل جر کيصورت به رندهیادگيچند  اي کيآموزگار و 

 

 اهداف آموزش

 

د. انها نظريات متفاوتی ارائه نمودههای آموزشی و چگونگی تهیه و تنظیم آنی مفاهیم هدف ٔ  نظران تعلیم و تربیت، درزمینهصاحب

و هدف شايسته، هدفی است که با توجه به  ی روشی است برای دگرگون ساختن شرايط موجودمنزلههدف، به 2ازنظر جان ديويی

کند، نه فرآيند خود می ای را که از آموزش مدنظر است وصفهدف، نتیجه 3واحوال موجود اتخاذ شود. به عقیده رابرت الفمی گراوضاع

ی دستیابی کند نه وسیلهی آموزش است نه فرآيند آموزش را، هدف نتايج را روشن میت که حاوی نتیجهآموزش را، هدف، عبارتی اس

ها و طرقی است که با استفاده از آن در های تربیتی، بیان صريح روشگويد. هدفتعريف هدف می در 4به آن نتايج را. بنیامین علوم

 گردان تغییر کند. توان انتظار داشت که رفتار شاتعلیم و تربیت می
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57-Gohn Dewey 
58-Robert. F. Mager 
59-Bnyamin Bolom 



 

5 
 

های مختلفی از بندیهای متخصصان هست. طبقههای آموزشی نیازهای شاگردان، نیازهای جامعه و ديدگاهترين منابع تعیین هدفمهم

، 1ها مربوط به علوم و همکارانش هست که اهداف را به سه حیطه شناختیترين آنشده است که معروفهای آموزشی ارائههدف

 (. 35: 1385کمالی،  میر)شودهايی را شامل میکنند و هر حوزه زيرگروهتقسیم می 3حرکتی -انیو رو 2عاطفی

 یشناخت طهیح -

دانش آموزان توجه دارد.  یذهن یهاتیاست که بر دانش و اطالعات و فعال یآن دسته آموزش هاد یشناخت طهیاز ح هدف

به  یشناخت طهیح یشش سطح برا یطورکلاست به یشناخت طهیمربوط به ح یریگجهیتفکر، استدالل، قضاوت و نت ،یادآوريبر  دیتأک

 (.171: 1371 ،یاناند )شعبقائل شده ليشرح ذ

 سطح دانش  -الف

. فرد در پردازدیشده مگرفته اديمطالب و موضوعات  یادآوريو  یبازشناس قيبه کسب اطالعات از طر شتریسطح دانش ب نيا 

آن دسته از  یبه معن نجاي(. دانش در ا35: 1385 ،یکمال ریکاربرد معلومات را نداشته باشد )م ايو  لیسطح ممکن است قدرت تحل نيا

دانستن  یکه نشانه يیحافظه و با رفتارها قيانسان از طر یهاطبقه آموخته نيسروکار دارد. در ا ظهبا حاف شتریهاست که بآموخته

دارد و  ی( دخالت کمدنیدانش، عامل )فهم یبندسالح. در طبقه کيو مشخصات مانند به خاطر سپردن مختصات  شود،یاست ظاهر م

: 1384)معاونت آموزش ناسا،  شوندیکار نباشد باگذشت زمان فراموش م رهستند و اگر تکرار د داريناپا یحفظ یهامعموالً آموخته

37.) 

 سطح درک مطلب  -ب

یکه شخص خودش م یآن با جمالت نییمطلب و تب کيبه مفهوم بردن  یپ يیسطح، عبارت است از توانا نيدر ا یریادگي

و  یذهن یهاتیفعال شتری(. احتماالً ب174: 1371 ،یانبرقرار کند )شعب یچندان ارتباط گريآن مطلب با مطالب د انیم آنکهیب سازد،

 دارد. دنیفهم به ازین شودیآنچه در آموزشگاه آموخته م

که به  یآموزش یهاآن دسته از هدف نيباشد؛ بنابرا بخشتيو رضا داریشاگرد معن یابر یریادگيکه  شودیسبب م دنیفهم

)دانش(  یقبل یبا طبقه سهيطبقه در مقا نيا یریادگي. ارزش رندیگیطبقه قرار م نيدارد در ا اجیاحت یسطح یاز آگاه یشتریدرک ب

طور مثال تکاور پس از به شوندیفراموش م رتريهمراه باشند د دنیهمکه با ف یترند و معموالً مطالبقیها عمآموخته راياست، ز ادتريز

 (38: 1384کند )معاونت آموزش ناسا،  دایپ نیو ضد کم نیکم یاجرا یاز چگونگ یآموزش درک و فهم درست

  یریکارگسطح به -پ

. او ممکن ردیو عمل به کار گ یزندگ طيآنچه آموخته است را در شرا تواندیآموز مدانش اي رندهیادگي ،یریادگيسطح از  نيا در

 (. 35: 1385 ،یکمال ریاستفاده کند )م یحل مشکالت روزمره زندگ یخود برا یهایریادگياست از 

به  ديجد یهاتیها را در موقعآن تواندیانسان م کندیم دایپ دنیفهم ینسبت به طبقه یشتریها عمق بآموخته کهیهنگام

را در فاصله  یهدف یگاه با سالح انفراد نیدر کم اياجرا کند؛  یخوبرا به نیو ضد کم نیکم اتیر بتواند عملطور مثال تکاوکاربرد. به

: 1384)معاونت آموزش ناسا،  ديمختلف استفاده نما یهاتیدر موقع میلیبهابرگ از فرمول م دهيدکي اي دهد؛مورد اصابت قرار  نیمع

                                                           
60Cognitive 
61-Affective 
62-Psychomotor 
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38.) 

  لیوتحلهیسطح تجز -ت

آن و مشخص  یدهندهلیتشک یموضوع به اجزا کيکردن  هيتجز يیمتضمن داشتن توانا ل،یوتحلهيسطح تجز در یریادگي 

کاررفته است است که در آن به یمبنا و فرض افتيکل و در کيعناصر  افتنيسازمان  یدرک نحوه زیو ن گريکديکردن ارتباط اجزاء با 

 ايمطلب  توانیم یهنگام راي)کاربرد( هست؛ ز یقبل یاز طبقه ادتريطبقه ز نيدر ا دنیدخالت فهم زانی(. م176: 1371 ،یان)شعب

درس نامنظم  یریتکاور پس از فراگ گانيطور مثال نسبت به آن وجود داشته باشد. به یکرد که درک کاف لیوتحلهيرا تجز یادهيپد

 یکاف ليو در صورت امکان دال يیدشمن را شناسا هیعل یمانهدا اختت اتیاجزاء عمل نیارتباط ب یو چگونگ یو فرع یبتواند اجزاء اصل

 (.38: 1384نحوه انهدام دشمن ارائه دهد )معاونت آموزش ناسا،  یو الزم را برا

  بیسطح ترک-ث

 جيقسمت نتا نيدر ا کند،یم تيشود، حکا لیتشک ،یديجد یساخت کل کهینحواجزا به ختنیدر هم آم يیاز توانا بیترک 

خالق و  یمختلف خود و باروح یهایریادگي برهیبا تک رندهیادگي(. 177: 1371 ،یان)شعب شودیم یخالق منته یتارهابه رف یریادگي

فراگرفته  یکه اصول جنگ را به نحو ی(؛ مانند کس36: 1385 ،یکمال ری)م نديآفرینو م یزهایو چ زندیم یدست به نوآور ننده،يآفر

از  تيو متناسب با نوع مأمور ردیگیرا فرام یدروس مختلف نظام اي دينما یزيررا طرح ینظام اتیعمل ايمانور  کي تواندیاست و م

 (.38: 1384)معاونت آموزش ناسا،  ديو اجرا نما یزيرتاخت طرح اتیو عمل نیکم اتیعمل کهنيمانند ا کندیها استفاده مآن

  یابیسطح ارزش-ج

روبرو  یهاروش یمرحله شامل قضاوت بر امور، اطالعات و حت نيشناخت است. ا مرحله نيتریو عال نيو قضاوت، آخر یابیارزش

 نيترانسان به کامل یها(. هرگاه آموخته177: 1371 ،یاناست )شعب میناچار به اخذ تصم ریمرحله فراگ نيشدن با مسائل است. در ا

که علوم  یبه قضاوت بپردازد. مثالً کس هادهيو پد ايقضا یدرباره تواندی. مگرددیم داريدر او پد یرداو يیشود توانا کيشکل خود نزد

 صیو نقاط ضعف و قوت آن را تشخ یابیرا ارزش اتیعمل کي تواندیرشد کرده باشد م یرا خوب فراگرفته باشد و تا مراحل قبل ینظام

 یبرا یمناسب ابيارز تواندیآشنا باشد، م یتکاور یهاتيو با مأمور دينما یکامل ط رطورا به یکه دوره تکاور یطور مثال کسدهد به

 (.39: 1384باشد )معاونت آموزش ناسا،  یتکاور یهادوره یابیارزش

 یعاطف طهیح -

 اي رشياز پذ یو درجات جاناتیه ها،زهیاست که به احساسات، عواطف، انگ يیهاآن دسته از آموزش یعاطف طهیاز ح هدف

وپرورش قرار آموزش یاهداف عاطف طهیدر ح یگذارعالقه، تعصب، ستودن و ارزش ،ی، تنفر، نگران. دوست داشتنشودیمقاومت توجه م

 (.178: 1371 ،یان)شعب شودیم میبه پنج بخش تقس یعاطف طهی. حردیگیم

 کردن  افتیسطح در-الف

یها در او به وجود مآن رشير پذب یمبن یليو تما کندیها توجه مبه آن برد،یم یها پبه وجود محرک رندهیادگيسطح  نيا در

و آموختن هست. مثالً  یریادگي یهاتیظاهر شدن عالقه جهت انجام فعال یعنيقبول،  یبرا ی(. آمادگ36: 1385 ،یکمال ری)م ديآ

و از  دهدیدرس را از خود نشان نم نيا یریادگي ی ٔ  نهیقبول درزمقابل یهاتیاست فعال عالقهیب یباندهيکه به درس د یآموزدانش

. حال اگر دهدیخود را انجام نم فیو تکال کندیسؤال نم یاز مرب کند،یکه به آن عالقه ندارد. مثالً به درس توجه نم داستیرفتار او پ
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 گرددیمدر او ظاهر  یمنداز عالقه يیهانشانه جيتدرکند به جاديا یدبانينسبت به د یاوافر خود در او عالقه یهابتواند براثر تالش یمرب

 (.41: 1384)معاونت آموزش ناسا، 

 سطح پاسخ دادن -ب

آموز به ها پاسخ دهد. دانشبه محرک کندیم یها، سعآن رشيها، توجه و پذاز وجود محرک یسطح، فرد پس از آگاه نيدر ا 

 ،یآمادگ جهی. درنتدهدیود را انجام مخ فیتکال ايو  کندیم تي. مثالً با درخواست او نظم کالس را رعادهدیانتظارات معلّم خودپاسخ م

 (.36: 1385 ،یکمال ری)م کندیم تيخود احساس رضا یهاپاسخ ايو باالخره از رفتار  دهد؛یعالقه نشان م ترعیوس یهافرد به پاسخ

  یارزش گذار-پ

 رسدیسطح م نيبه ا شخص یقائل است. وقت شرفتیو پ یریادگي یکه شاگرد برا یعبارت است از بها و ارزش یگذارارزش 

خود سوق دهد.  یهاتیفعال یرا در راستا گرانيد کندیتالش م یحت کند،یخود را متمرکز بر موضوع موردعالقه م یروهاین یهیکل

که در  یشگاهيبه نما یباشد وقت یممندعالقه یکه به زره یو ثبات است. مثالً شاگرد یوستگیپ یقسمت معموالً دارا نيا یرفتارها

 گردد؛یخود م یموردعالقه یموضوعات مختلف سراغ سوژه انیاز م شودیموضوع و موضوعات مشابه برگزارشده است وارد م نيد امور

 (.42: 1384 ،خود ارزش قائل شده است )معاونت آموزش ناسا یسوژه یبرا یعني

  یسازمان ده-ت

 یارزش ستمیس کيموردقبول فرد است که بتواند  یاهارزش ینظام برا کيباوجود آوردن  یعاطف طهیسطح از ح نيهدف ا 

یم ی. او سعسازدیمتبلور م یو آن را به شکل مفروضات پروراندیم یصورت ذهنارزش را به کي رندهیادگي. ديحساب آبه زیفرد ن یبرا

 گريدرآورد. او در مراحل د یاهدستگ اي يیصورت الگوکرده و به یبندها را دستهکند و آن دایپ یمنطق یاها رابطهارزش نیب کند

که  ی(. مثالً فرد37: 1385 ،یکمال ری)م ردیگیقضاوت بهره م اریعنوان معبه یارزش ستمیس ايالگو  نيو در برخورد با مسائل از ا یزندگ

تر است باارزش یعکه ازنظر اجتما یگريکار در نظر گرفته است صرف کار د نيا یرا که برا یبه مطالعه عالقه دارد، ممکن است ساعات

 (.42: 1384)معاونت آموزش ناسا،  دينما

 ها ارزش قیاز طر افتنی تیشخص-ث

 ریتحت تأث یطوالن یزمان یرا برا یکه اعمال و رفتار و شودیها ماز ارزش ینظام یفرد دارا ،یعاطف یطهیسطح از ح نيا در

افراد به  ني(. مثالً ا182: 1371 ،ی)شعب گرددیدر او ظاهر م یرفتار یلک یو الگوها داريپا تیشخص ینوع جاديا کهني. تا ادهدیقرار م

 یشناس و اجتماعاهل تواضع، اهل مطالعه، اهل ورزش، وقت ثار،يمانند اهل ا یها از کلماتآن فیجهت توص هک رسندیم یامرحله

 (.43: 1384)معاونت آموزش ناسا،  کنندیاستفاده م

 یحرکت ،یروان طهیح -

 یو عضو یجسم یهاتیاست. فعال یانجام امور مربوط زندگ یحرکات فرد و کسب مهارت برا میتنظ طهیح نيا یساسا هدف

 یو همکار ینوع هماهنگ کيبه  زین هاتیفعال نيهستند. ا طهیح نياز ا شودیم دهيد یکیو مکان یها و مسائل مادکه در کار با دستگاه

 طهیدر ح ،یفن ینوشتن، ورزش و مهارت در کارها ،یصبحت کردن، رانندگ لیاز قب یاموردارد.  ازین یحرکت -یروان اي یجسم -یعصب

 (.182: 1371 ،ی)شعب شودیم میبه پنج سطح تقس طهیح ني. ارندیگیقرار م حرکتی – یروان

 دیسطح مشاهده و تقل -الف
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 دیو تقل ی(. آمادگ37: 1385 ،یکمال ری)محرفه است  ايکار  کيعالقه و کار به کمک استاد در  ،یآمادگ ،یآگاه یعني دیتقل 

ساده مطابق دستورالعمل و به کمک  یعمل یهاتیفعال یهست و منظور از آن انجام بعض یحرکت یسطح مربوط به رفتارها نيترنيیپا

 :شودیم میتقس یفرعسطح به دو سطح  نياست. ا یمربّ

اطالعات  یسر کي ديکند ابتدا با یراندازیت خواهدیکه م یکس طور مثال)رفتار نهان(، به یو آمادگ زشیانگ ،یکسب آگاه -1

 را به ذهن بسپارد. یراندازیت ینحوه یطور فرمولراجع به سالح بداند و به

و  یاز مربّ دیرشد کرده و با تقل یقبل یهایو آمادگ هایمرحله آگاه نيانجام دادن کار ساده و تکرار آن )رفتار آشکار(، در ا-2

 نیاول یکه برا یدرک بهتر، حاالت کس ی. براشودیمنجر م هیمهارت اول ینوعو به شودیها اجرا و تکرار مگام دستورالعملبهگام یاجرا

 (.44: 1384)معاونت آموزش ناسا،  ديریرا در نظر بگ رودیم یراندازیت نيبار به تمر

 مستقل یسطح اجرا -ب

ندارد، اما  یمربّ میمستق یاريبه  یازین گريکه د یبه حد شود،یم زیناچ اریبس یشاگرد به مربّ یوابستگ زانیمرحله م نيا در

 نيها، انتخاب بهتردستورالعمل یآگاهانه ی: اجرایسطح شامل سه سطح فرع نيمهارت الزم دارد. ا یاو را در اجرا تينظارت و هدا

طور مستقل کار را انجام دهد؛ و به يیتنهابه تواندیسطح فرد م ني(. در ا185: 1371 ،یهست )شعب بدونمکرر عمل  یها و اجراروش

 (.38: 1385 ،یکمال ریقادر به انجام آن هست )م يیتنهابا سالح سبک که رزمنده به یراندازیمانند ت

 سطح دقت -پ

کنترل  يیوانااو ت جهیکه انجام کار و تکرار آن همراه با دقت، سرعت و ظرافت باشد. درنت رسدیسطح م نيبه ا یهنگام ریفراگ 

توسط نقشه  اي کند،یگرا م حیتصح اي ردیگیگرا م قیو دق عي(. مثالً سر185: 1371 ،ی)شعب کندیم دایپ ازهایاعمال خود را برحسب ن

 (.45: 1384)معاونت آموزش ناسا،  کندیم یو نشان ده یابينشانه  قیو دق عيسر

 حرکات یسطح هماهنگ -ت

 ،یکمال ریالزم و بانظم کار را انجام دهند )م یبا هماهنگ توانندیو المسه م يیشنوا ،يینایسطح حواس مختلف مانند ب نيا در

واحد داشته باشد. مثالً کار درآن نيانجام دادن هماهنگ چند يیکه توانا رسدیم یریادگيسطح از  نيبه ا ریفراگ ی(. وقت38: 1385

 یراندازیاز موضع به سمت هدف ت يیزمان با جابجاهم اي ردیگیرت مهدف صو تيمناسب و رؤ یهافرمانصورت کنترل موشک که به

 (.45: 1384)معاونت آموزش ناسا،  دينمایم

 شدن حرکات یسطح عاد -ث

ندارد و اغلب  یازیها نآن یو توال میو تنظ هاتیجهت هماهنگ کردن فعال یسطح فرد، به فکر کردن و صرف انرژ نيا در

 ديآیصورت عادت درم(. کار به186: 1371 ،ی)شعب ردیگیصورت م یطور خودکار و شبه انعکاسراحت و به د،ياو بدون ترد یهاتیفعال

از  یکي ،یآموزش یهاهدف نیی(. پس از تع35 -38: 1385 ،یکمال ری)م دينما یراندازیهدف ت یسوبه یرانندگ نیدر ح تواندیو فرد م

 ايانجام دهد،  ديبا ریکه فراگ یاعمال اي فيبه وظا یآموزش يیآن هدف نها قياز طر که ینديآموزش است. فرآ لیمراحل، تحل نيترمهم

 .گرددیم میتقس دينما کسب ديآموزش با یکه پس از اجرا يیهامعلومات و مهارت

( به یآموزش يی)هدف نها یهدف کل ليتبد -1است:  ريز یهامستلزم برداشتن گام ،یآموزش لیتحل نديفرآ قیدق یاجرا 

 -3( يیاجرا یها)هدف ی( به اهداف رفتاریآموزش یا)هدف مرحله یهدف جزئ ليتبد -2( یآموزش یا)اهداف مرحله یاف جزئاهد
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 -6 یصیتشخ یابیارزش -5دانسته(  شیپ یها)معلومات و مهارت یرفتار ورود نییتع -4 یو جزئ یکل یهاهدف نینوع ارتباط ب نییتع

 (.191و  190: 1371،ی)شعب یگام آموزش نیاول نییتع

 گانهسه یهاطهیارتباط ح -

منظور سهولت عمل در دارد و به یقرارداد یجنبه یو حرکت یعاطف ،یشناخت یهاطهیذکرشده از ح یهایبندمیتقس

عمل  گريدکيدر ارتباط با  طهیاست که در اغلب موارد هر سه ح نيامر ا تیواقع یآمده است، ولعملبه یابیآموختن و ارزش ،یزيربرنامه

 یهيسمت زاو کهیکرد. هنگام میها ترسآن نیب نیجدا دانست و مرز مع یگريمشخص از د ورطرا به کيهر  توانیو نم کنندیم

 یطهیخمپاره آشنا شده باشد )ح یکار با قبضه یفرد الزم است با نحوه شودیانداز بسته مخمپاره یقبضه ابيهيبا زاو یاگلوله

شاخص  یرو ابيهيزاو می( و حرکات دست و چشم در تنظیعاطف یطهیعمل را انجام دهد )ح نيقه و دلسوزانه ا( و باعالیشناخت

 (.یحرکت یطهیانجام شود )ح یخوببه

کار با  ني( و اگر ایشناخت یطهیاند )حگرفته ادياصول و قواعد آن را خوب  شودیم نیکم اتیعمل یطراح روهایکه ن یزمان

( است یحرکت یطهیبزند )ح نیو به دشمن کم دياجرا نما خواهدیم نیزم یکه رو ی( و زمانیعاطف یطهیاشد )حب یدقت و دلسوز

 (.46: 1384)معاونت آموزش ناسا، 

 یابیو ارزش یریادگیآموزش،  یکاربرد اهداف برا -

 لیتحل یدرستموردنظر به یهااست. اگر هدف یآن نظام آموزش یهابه هدف دنیتحقق بخش ،یآموزش ستمیوجود هر س لیدل

در درون  یآموزش یهاتحقق هدف تيو درنها حیصح تینشده باشند، امکان حرکت و فعال حيو تصر نییتع یروشنآن به یهاتيو اولو

به آن بپردازد. هدف دنیرس یراه برا نيبهتر نشيگزبه تواندیمقصدش کجاست، هرگز نم ندخواهد بود. تا فرد ندا رممکنیآن نظام غ

و نوع  انیمرب یبرا اددادنينوع  ان،یو آموزش مرب سيروش تدر ،یدرس یزيربرنامه ،یآموزش یزيرهستند که برنامه یآموزش یها

 .ندينمایرا مشخص م انیو آزمون گرفتن از متر ب یابیارزش وهیش تيشاگردان و درنها یبرا یریادگي

کار  جهینت یابیارزش یبرا ینشده باشند اساس قابل قبول نییتع صراحتبه ايموردنظر مبهم باشند و  یآموزش یهااگر هدف 

 آن در دست نخواهد بود.  ندهيآ یزيربرنامه اي ینظام آموزش

 فتند،یو شاگردان جا ن انیروشن و مرتب، در ذهن مرب یها به صورتهدف یدرون آموزشگاه در راستا یآموزش یهاتیفعال اگر

 رايخواهند بود، ز یکنندگاز آگاه یکننده و عارشکل خود، گمراه نيها در بهترا و آزمونهسنجش ژهيوبه یآموزش یهاتیفعال

 يیهاباشند و پرسش شدهنیمع یروشنبه هاتیها و منظور فعالانجام خواهد شد که هدف درستو  حیصح یزمان یآموزش یهاتیفعال

 جيو معتبر خواهند بود که بر اساس نتا حیصح یهنگام د،شونیطرح م یمهم آموزش جيبه نتا یابيدست زانیسنجش م یکه برا

 (.162و  161: 1371 ،یانباشند )شعب دهيگرد یطراح حيصر یشدهنیمع

 نتیجه گیری:

 
ها، هاى خود براى دست يافتن به آن هدفتوانند به کوششوضوح بیان شده باشد، شاگردان مىه هاى آموزشى بهاى فعالیتاگر هدف

بهتر  -در هر سطحى که باشند  -هاى صريح آموزشی، شاگردان هند. تجربه نشان داده است که در صورت وجود هدفسازمان و جهت د

هاى روشن و بدون ابهام، ديگر در صورت وجود هدف .ها چه فعالیتى را انجام دهندتوانند تصمیم بگیرند که براى رسیدن به هدفمى

  .معلم، به حدس و گمان متوسل شوند الزم نیست که فرا گیران در مورد انتظارات
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هاى هاى آموزشى است؛ مثالً براى تعیین هدفکننده هدفهاى متخصصان يکى ديگر از عوامل تعیینماهیت و ساخت دانش و ديدگاه

  .هاى نو و اصول و قوانین کشف شده توجه شودهاى جديد، نظريهآموزشى درس روانشناسى يادگیرى بايد به يافته

 
گیرد؛ زيرا انتظارات جامعه از هاى حاکم بر جامعه قرار مىتأثیر فلسفه و ارزشکه قبالً نیز اشاره شد، سه منبع فوق مستقیماً تحتچنان

استثنا، چنین  بدون آموزشی، هاىنظام ٔ  هاى آموزشى ناديده گرفت. همهتوان در جريان تعیین هدفبازده نظام آموزشى را نمى

دارى اهدافى را که رنگ و بوى هاى آموزشى وابسته به سرمايهکنند؛ مثالً بسیارى از نظامداف آموزشى منظور مىمسائلى را در تعیین اه

هاى آموزشى بلوک شرق همواره در تعیین اهداف مکنند، و بر عکس، نظاها منظور نمىنگرش سوسیالیستى داشته باشد، هرگز در برنامه

بنابراين، ساخت و تشکیالت و  .دهندهاى آموزشى قرار مىها و فعالیتنیستى را محور هدفهاى سوسیالیستى و کموآموزشی، نگرش

هاى حاکم بر گیرد؛ به عبارت ديگر، فلسفه و ارزشبینی، ايدئولوژى و فرهنگ آن جامعه نشأت مىهاى هر نظام آموزشى از جهانفعالیت

  .راف دارداش فوق ٔ  گانهبع سههاى آموزشى آن جامعه و بر کل مناهر جامعه در تعیین هدف

هستند و الزم است تحلیل  ها آزمايشىدرنگ قابل اجرا نیستند؛ زيرا اين نوع هدفها پس از تعیین، بىفوق، هدف ضوابط ٔ  رغم همهبه 

شود و فقط  اهمیت حذفهاى اضافى نامناسب و کمترين آنها انتخاب و هدفو آزمايش و غربال شوند؛ يعنى بايد بهترين و مناسب

يافتنى باشد؛ بنابراين، براى دست يافتن به چنین هايى در نظر گرفته شود که متناسب با وضعیت و توان نظام آموزشى و دستهدف

هاى ورش و روانشناسى تربیتی، آنها را به عنوان هدفپر و آموزش ٔ  هاى آموزشى را از صافى فلسفهاهداف صريح و روشنی، بايد هدف

  .آموزشى انتخاب و اجرا کردخالص و صريح 
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