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 آموزشی دقیق هایهدف 

  

 : رودمی انتظار دانشجو از

 کند تعریف را آموزش. 

 های راه و نماید بیان را ایمکاتبه آموزش چون هاآموزش سایر و کالسی   روی در رو آموزش بین تفاوت 

 . کند پیشنهاد کالس  غیر آموزش هایکسر و کم رفع برای را

 دهد توضیح مثال ذکر با را آموزش  عموم  مدل اصل  مراحل. 

 کند بیان آموزش مختلف سطوح در را آموزش عموم  مدل کاربرد . 

 طرح یک دبیرسییتان  یا دبسییتان  هایکتاب دروس از یک  برای ،آموزش عموم  مدل از اسییتفاده با 

 .نماید تهیه مقدمات  آموزش 

 باهدف که شودم  گفته ایشده ریزی طرحپیش از هایفعالیت به آموزش ،است معلم اصل  کار آموزش 

 ابلمتق کنش صورتبه آموزدانش چند یا یک و معلم بین (دانشجویان یا) آموزاندانش در یادگیری ایجاد

 .شودم  انجام دوجانبه رابطه یا

  است آموزاندانش و معلم بین اعمال یا گفتار یمبادله متقابل کنش.  

 کار مقدمات تهیه به شروع و افتدم  درس یک آموزش برای شیدن آماده فکر به که ایلحظه از معلم هر 

 زا ارزشیییاب  به کار پایان در نهایتاً و پردازدم  مطالب تدریس به کالس در عمالً که زمان  تا کندم 

 .دهدم  انجام را مختلف  هایفعالیت کندم  اقدام خود آموزاندانش هایآموخته میزان
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 در مدل آموزش  تجدیدنظر                                              

 

 

 آموزش اصلی هایفعالیت مراحل : 

 
 .آموزش عمل از پیش هایفعالیت .1

  آن ضمن و آموزش عمل از پیش هایفعالیت .2

 .آموزش عمل ضمن هایفعالیت .3

 .آن از پس و آموزش عمل ضمن هایفعالیت .4

 یک مرحله

 آموزش عمل از پیش

 ود مرحله

 آموزش عمل ضمن و پیش

 ومس مرحله

 آموزش عمل ضمن رد

 مهارچ مرحله

 آموزش عمل از پس و ضمن در

 

  یرفتارها تعیین

  به آموزشی

  صورت

 دقیق هایهدف

 رفتاری

  ویژگیهای تعیین

  دیا ورودی

  به گیرندگان

  رفتار صورت

  و ورودی های

 آغازین سنجش

 

 

  یافته به مراجعه

  روان های

 شناسی

  و یادگیری

  آنها از استفاده

  روش بهبود برای

  و آموزش های

  و سطح افزایش

  یادگیری سرعت

 آموزان دانش

 

  روش به مراجعه

  مختلف وفنون ها

  انتخاب و آموزشی

  فنون و ها روش

  برای نیاز مورد

  هایهدف موزشآ

  اجرا به و گوناگون

 آنها درآوردن

 

 

  و ها روش اجرای

  یابی ارزش فنون

  پیشرفت

  به تحصیلی

 رفع منظور

  روش نواقص

  یادگیری های

  و آموزان دانش

  کار بخشی اثر

 معلم
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 اول مرحله : 

  آموزش عمل از پیش هایفعالیت

 آنها و پردازدم  آموزش  هایهدف یعن  خود، درس مقاصید  تعیین به ابتدا معلم مرحله این در که 

 و مشیییاهدهقابل رفتار گویای که جمالت  و عبارات قالب در یعن  روشییین و دقیق طور به را

 .آوردم  در باشد یادگیرنده گیریاندازهقابل

 متناسب و آموزش  هایهدف بندی طبقه به توجه با را درس آموزش  هایهدف معلم که آن از بعد 

 وزانآمدانش آمادگ  تعیین به رسدم  نوبت ،کرد آماده خویش نظر مورد یادگیری مختلف سطوح با

 هب نیاز پیش شده تعیین آموزش  هایهدف یادگیری برای که آنها از های ویژگ  کردن مشیخ   یا

 .آیندم  حساب

   و مشاهدهقابل اعمال و رفتار کنندهمشخ  جمالت و عبارات قالب در باید نیز نیازپیش هایویژگ 

 یرفتارها آموزاندانش هایویژگ  از رفتاری بیانات این به شییوند بیان یادگیرنده گیریاندازهقابل

 .گویند ورودی

 

 دوم مرحله : 

  آموزش ضمن در و آموزش عمل از پیش هایفعالیت

 طور به آموزش ، هایهدف کردن پیاده هنگام ویژهبه خود، آموزش  طرح تهیه مراحل تمام در معلم 

 و قوانین ،شییرای  ،انواع از و کند مراجعه یادگیری شییناسیی  روان هاییافته به مسییتمر و مرتب

 و خود آموزش  هایفعالیت به بخشیدن بهبود برای را آنها نموده حاصیل  اطالع یادگیری هاینظریه

 .دهد قرار مورداستفاده آموزاننشدا یادگیری سرعت و سطح افزایش
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 سوم مرحله:  

 آموزش عمل ضمن در هایفعالیت

 دارد اختصاص تدریس یا آموزش واقع  عمل به مرحله این . 

 تا کندم  اسییتفاده آموزشیی  مختلف امکانات و تدابیر، ،فنون ،هاروش از مرحله این اجرای در معلم 

 .برساند ثمر به وجه  بهترین به را خود آموزش هایهدف

 

 چهارم مرحله : 

  آن از پس و آموزش عمل ضمن در هایفعالیت

 و گیریاندازه مختلف هایروش و وسیایل  از اسیتفاده  مسیتلزم  آموزشی   هایفعالیت درسیت  کاربرد 

 .است آموزش پایان در هم و آموزش ضمن در هم ،ارزشیاب 

  آن به دلیل همین به. کاربسییت به آموزشی   سیطوح  تمام در توانم  را الذکرفوق آموزشی   مراحل 

 .گویندم  آموزش  عموم  مدل
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 : دوم فصل

 

 

 «رفتاری هایهدف تدوین و تهیه» 
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 یرفتار دقیق هایهدف  

 : رودم  انتظار دانشجو زا

 را جزئ  و کل  هایهدف انتخاب جریان ،گزین هدف هایمالک و منابع ذکر با تایلر، طرح از اسییتفاده با 

 تهداش مطابقت کامالً تایلر ایمرحلههفت طرح با او توضیح که ایگونهبه ،دهد توضییح  وپرورشآموزش در

  .باشد

 ببرید نام را آموزش هایهدف بیان معمول هایروش همه ،کتاب هایمثال از استفاده با.  

 بگوید کتاب از گرفتنکمک بدون را کتاب در شده گفته رفتاری هایهدف از استفاده فواید تمام . 

 حداقل ،کرده تعریف را رفتاری غیر آموزش  هدف و رفتاری و آموزش  هدف ،کتاب هایمثال از استفاده با 

  .بگوید را آنها بین تفاوت یک

 گذاشته او اختیار در که مختلف هایویژگ  از فهرست  میان از را کامل رفتاری هایهدف مهم ویژگ  سه 

  .کند بیان را شود م

  بزند مثال هدف یک حداقل آنها از یک هر برای کتاب هایمثال از و ببرد نام را رفتاری هایهدف انواع.  

  شرای  نوشتن هایراه همه ،دهدم  دست به خود که هایمثال ذکر با ،کتاب هایمثال از اسیتفاده  بدون 

  .دهد شرح رفتاری هایهدف در را عملکرد مالک و

 و نماید بیان را آموزش  هایهدف بیان معمول هایروش همه ،معلم راهنمای هایکتاب داشتندردست با 

 .کند انتخاب نمونه عنوانبه هاکتاب آن از آموزش  هدف پنج حداقل آنها از یک هر برای

  هایویژگ  کلیه کهنحویبه ،کند تبدیل رفتاری هدف به شییودم  داده او به که را رفتاری غیر هدف هر 

 . شوند منظور آن در رفتاری کامل هایهدف

 تنکا تمام رعایت و کتاب آن برای مشخصات جدول تهیه طریق از ،درس  کتاب یک داشیتن  اختیار در با 

 . دهد نشان عمالً را درس آن رفتاری هایهدف تهیه روش ،هاجدول نوع این تهیه
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 و منطق  نکات و کند بررسیی  دقتبه را رفتاری هایهدف کاربرد درباره شییده نوشییته انتقادی مطالب 

  .دهد نشان کرده پیدا را آنها غیرمنطق 

 از دفاع در مقاله یک کتاب در شییده داده لیدال مسییتقیم ذکر بدون و خود منطق  دالیل به اسییتناد با 

 بردکار که شود متقاعد منطق  طور به هاهدف این با ناآشنا خواننده کهنحویبه بنویسد رفتاری هایهدف

 . است مفید کاری آموزش در رفتاری هایهدف

 بادررابطه را خود انتقادی نظر ،آموزش در رفتاری هایهدف کاربرد مخالف و موافق نظرهای از اسییتفاده با 

  .بنویسید صفحه سه حدود در دالیل ذکر با ،هاهدف نوع این معایب و محاسن

 دهد قرار موردتوجه را زیر هایپرسش باید معلم ،آموزش  هدف هر انتخاب هنگام : 

 برسد؟ موردنظر هدف به باید آموزدانش چرا  . 1

  دارد؟ موردنظر هدف برای کاف  آمادگ  آموزدانش آیا .  2

 کند؟ تضمین آموزش  هدف به را آموزدانش یاب دست که هستند چنانآن آموزش  امکانات آیا .  3

 .برگزیند را موردنظر هدف اطمینان با تواندم  باشد مثبت فوق هایپرسش به معلم پاسخ چنانچه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 آموز دانش .1

 

 جامعه.  2

 

 درس  موضوع .3

 

 پرورش  فلسفه.  ۵

 

 پرورش  روانشناس .  ۶

 

   منابع

 

   ها مالک

 موقت  کل  های هدف . 4

 آموزش  دقیق هدفهای.  ۷

 

 تایلر رالف ، گزین  هدف قدم  هفت طرح
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 عبارتنداز رفتاری هایهدف انتخاب مهم منبع سه : 

  آموزاندانش یازهاین.  1

  جامعه نیازهای.  2

  درس  هایموضوع متخصصان نظر.  3

 یرییادگ و پرورش  شناس روان و پرورش  فلسفه صاف  دو از باید گانهسه منابع از شده انتخاب هایهدف 

 . گردند تبدیل وتحلیلتجزیه قابل و قطع  هایهدف صورتبه تا کنند عبور

 آموزشیی  هایهدف تعیین در پرورشیی  شییناسیی روان و پرورشیی  فلسییفه هایمالک به مراجعه ضییرورت 

 : عبارتنداز

 هایهدف آنها میان از باید و هستند متناقض و زیاد بسیار غالباً منابع از شده اسیتخرا   موقت  هایهدف.  1

 . نمود انتخاب را همخوان و مناسب

 زا یا باشیید داشییته مغایرت جامعه بر حاکم تربیت  و اجتماع  فلسییفه با انتخاب  هایهدف اسییت ممکن.  2

 .وندش گذاشته کنار باید نیز اینها که نباشد آموزش قابل یادگیری و پرورش  شناس روان هایبافته لحاظ

 

 گیریاندازهقابل رفتار حسب بر را معلم آموزش  مقاصد که هستند های هدف رفتاری آموزش  هایهدف 

 .کنندم  بیان یادگیرنده عملکرد اصطالحاً با

  یا عملکرد حسب بر رفتاری هایهدف که است این در رفتاری غیر و رفتاری هایهدف عمده تفاوت 

 و اتکلم با رفتاری غیر هایهدف کهدرحال  ،شوندم  توصیف یادگیرنده گیریاندازهقابل اعمال و رفتار

  .نیست گیریاندازهقابل سهولتبه نتیجه در و شودم  بیان نامشخ  و مبهم عبارات
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 هایفعل مفهوم و معن  و هستند یادگیرنده اعمال و رفتار کنندهبیان روشن به رفتاری هایهدف 

 . است همگان توافق مورد آنها در کاررفتهبه

 

 عبارتنداز رفتاری هایهدف فواید : 

  معلم برای را آموزش اجرای و طرح تسهیل  .1  

 .دانشجویان و آموزاندانش از معلم ارزشیاب  عمل لیتسه.  2

 از حاصل خاطر آرامش و معلم انتظارات از آگاه  دلیل به دانشجو و آموزدانش بهتر یادگیری به کمک .  3

 .موضوع این

 

 اندشده تشکیل جزء سه از آموزشی هایهدف  : 

 مفعول - 3       فاعل – 2      فعل - 1

 رفتاری هایهدف  از اسییتفاده فواید تمام کتاب از گرفتنکمک بدون بتواند رودم  انتظار  دانشجججو  از 

  بگوید  را کتاب در  شده گفته

 

 رد که عمل  یعن  یادگیرنده عملکرد صورتبه که شودم  نامیده رفتاری صیورت   در آموزشی   هدف یک 

 . شود بیان رودم  انتظار او از آموزش  دوره یا درس پایان

 باشدم  رفتاری هایهدف نهضت دارپرچم آموزش  رفتارهای تدارک کتاب نویسنده میگر رابرت. 
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  از عبارتند آموزش  هایهدف تدارک کتاب در میگر رابرت دید از رفتاری کامل هایهدف هایویژگ:  

 . آموزدانش عملکرد حس  بر یعن  گیریاندازهقابل و مشاهدهقابل و عین  صورت  به هدف بیان.  1

 .دهد نشان را خود عملکرد باید یادگیرنده آن بهباتوجه که شرایط  توصیف.  2

 .شودم  سنجیده هاهدف به رسیدن در یادگیرنده پیشرفت میزان آن وسیلهبه که معیارهای  و هامالک.   3

 

 از عبارتند رفتاری آموزشی هایهدف انواع : 

  نهای  یا پایان  هایهدف.  1

  راه بین یا ایواسطه هایهدف.  2

  ورودی هایهدف.  3

 کار به واقع  دنیای در آنها یادگیری معموالً و هسیییتند اهمیت دارای خودخودیبه نهای  هایهدف 

 . آیدم  یادگیرنده

 هایهدف به دستیاب  در فق  آنها یادگیری و نیسیتند  اهمیت دارای خودخودیبه ایواسیطه  هایهدف 

  .هستند اهمیت دارای نهای 

 دارد داللت او سییوی از شییده آموخته قبل  هایهدف یا فرد آمادگ  بر ورودی رفتار یا ورودی هدف .

  .اشدب کرده کسب آمادگ  نوع  قبل از یادگیرنده که دارد آن به نیاز آموزش  هایهدف بیشتر یادگیری

  که هسییتند معتقد پوفام ،میگر ،گلیزر ،گانیه جملهمن رفتاری هایهدف از اسییتفاده اصییل  مدافعان 

 .دهدم  افزایش چشمگیری مقدار به را آموزاندانش یادگیری آموزش در رفتاری هایهدف از استفاده
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  رییادگی به را یادگیرندگان هاهدف این که است این رفتاری هایهدف کاربرد مخالفان انتقادهای از یک 

 جملهمن ترمهم های هدف به یاب دسیییت از را آنان و کندم  محدود جزئ  هایمهارت و اطالعات

  .داردم  باز قبیلازاین و منتقدانه قضاوت ،خالقیت

   ینا از استفاده است شده گفته که اسیت  این رفتاری هایهدف کاربرد مخالفان انتقادهای از دیگر یک 

 هایهدف به تبدیل قابل گرایانهانسییان هایهدف آنها نظر به که چرا اسییت غیرانسییان  کار هاهدف نوع

  .نیستند رفتاری

  هایفعالیت شییدن محدودتر باعث که اسییت این رفتاری هایهدف کاربرد مخالفان انتقادهای از یک 

 که آموزش  نشدهبین پیش پیامدهای شدن گرجلوه راه شدهبین پیش هایهدف زیرا گردندم  آموزش 

 .گرددم  هستند مهم هم بسیار گاه

  سوق نامربوط مقاصد سویبه اسیت  ممکن کند دور نظر از را آموزشی   هایهدف آموزدانش و معلم اگر 

 موردتوجه خود آموزش در را رفتاری شییده تعیین پیش از یهاهدف هم باید معلم بنابراین ؛شییوند داده

 .بگیرد نظر در را جانب  مهم هایهدف هم و دهد قرار
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 : سوم صلف

 

 «آموزشی هایهدف بندیطبقه»
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 آموزشی دقیق هایهدف  

 : بتواند فصل این یادگیری و مطالعه از پس رودم  انتظار خواننده زا

 . کند بیان معلم آموزش  هایهدف کیفیت باالبردن بادررابطه را آموزش  هایهدف بندیطبقه دهیفا.  1

 .بیاورد مثال  آنها از یک هر برای و دهد توضیح مختصراً را یادگیری گانهسه هایحوزه.  2

 دهد توضیح را شناخت  حوزه گانهشش طبقات . 

 بنویسد رفتاری آموزش  هدف یک شناخت  حوزه طبقات از یک هر برای . 

 شناخت  حوزه مختلف سطوح در را رفتاری هدف راهنمای  یا ابتدای  دوره دروس هایدرس از یک  برای.  3

 .بنویسد

 که نسییبت همان به پس. اسییت دانشییجویان و آموزاندانش در یادگیری ایجاد به کمک آموزش از هدف 

 . گوناگونند هم آموزش  هایهدف ،است متنوع یادگیری

 گیردم  سرچشمه یادگیری تجارب از همه دهیمم  انجام خود زندگ  طول در ما که های فعالیت همه. 

  دارد ترتیب و نظم و سازمان نوع  به نیاز تحصیل  مختلف سطوح در آموزش  متعدد هایهدف وجود.  

 باشدم  آموزش  هایهدف هایبندیطبقه از یک  بلوم بندیطبقه . 

 کنندم  تقسیم حوزه سه به را آموزش  هایهدف ابتدا بندیطبقه این در: 

  شناخت .   1

  عاطف .  2

 حرکت  – روان .  3
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 گیردم  بر در را ذهن  هایمهارت و هاتوانای  و معلومات و دانش تمام شناخت  حوزه. 

  کردن حفظ ،حساب درس مسیائل  کردن حل در او آموزدانش که اسیت  نگران بابت این از معلم  وقت 

  .ودشم  مربوط شناخت  حوزه به آموزدانش مشکل بادررابطه او نگران  دارد مشکل...  فیزیک تعاریف

 دارد سروکار گذاریارزش و قدردان  یا نگرش ،انگیزش ،عالقه با عاطف  حوزه . 

  انزب ،فیزیک ،حسییاب درس یادگیری به ایعالقه او آموزدانش که اسییت نگران بابت این از معلم  وقت 

 . شودم  مربوط عاطف  حوزه به آموزدانش مشکل بادررابطه او نگران  ،ندارد...  خارجه

 کوشندم  نیز عاطف  هایهدف کردن بیان در شناخت  هایهدف ضمن در هامعلم همه.  

 و ،کردنورزش ،کردن تایپ چون دارند جسمان  جنبه بیشتر که های فعالیت به حرکت  -  روان حوزه 

  .شودم  مربوط دارند نیاز گوناگون هایمهارت مشاغل  انجام

  گیردم  جای حرکت  - روان  حوزه در دارد نیز جسمان  جنبه روان  جنبه بر عالوه که فعالیت  هر.   

 دارد نیاز جسم  فعالیت به هم و روان  و ذهن  فعالیت به هم حرکت  - روان  حوزه هایهدف.  

 

 گرددم  تقسیم بخش دو به شناخت  حوزه : 

  دانش حوزه.  1

  هاتوانای  و هامهارت.  2

 

 است هاموقعیت یا ساختارها ،الگوها ،فرایندها و هاروش ،کل  و جزئ  امور یادآوری شامل دانش . 

 شده آموخته قبالً مطالب نگهداری و حفظ از است عبارت دانش واقع در. 
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 گرددم  تشکیل طبقه پنج از شناخت  حوزه بخش از ذهن  هایمهارت و هاتوانای  بخش: 

 فهمیدن .1 

  بستن کار.  2

  تجزیه یا تحلیل.  3

  ترکیب.  4

  ارزشیاب .  ۵

 باشدم  دانش الذکرفوق طبقه پنج زیربنای. 

 

 چیست موردنظر مطلب اصل  هدف که یابدم  در طریق آن از فرد که مطلب درک یعن  فهمیدن . 

 یعن  بستن کار : 

 .عمل  و عین  هایموقعیت در انتزاع  مطالب کاربستنبه توانای .   1

 .کالس  آموزش در یادگیری قوانین و اصول از استفاده توانای .   2

 .زندگ  عمل  هایموقعیت در ریاض  محاسبات از استفاده توانای .  3

 

 هک ایگونهبه ،آن دهندهتشییکیل عناصییر یا اجزاء به موضییوع با مطلب شییکسییتن یعن  وتحلیلتجزیه 

 شده مشخ  نشده بیان هایاندیشه بین رواب  و شود داده نشان روشن صورتبه هااندیشه مراتبسلسله

  .باشد

 هک ساخت  و طرح تولید و پارچهیک کل یک ایجاد برای اجزاء و عناصر گذاشیتن  هم کنار یعن  ترکیب 

  . است نداشته وجود صورت این به قبالً
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 است معروف خالقیت و آفرینندگ  به که است ذهن  فعالیت همان ترکیب.  

  معین مقاصد برای موضوعات و مطالب ارزش مورد در داوری یعن  ارزشیاب .  

 ارزشیاب  هایطبقه زیر:  

 درون  شواهد اساس بر داوری. 

 بیرون  هایمالک اساس بر داوری. 


