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مشكل ما اين نيست كه بسياري از چيزها را نمي دانيم،مشكل ما اين نيست كه بسياري از چيزها را نمي دانيم،««

مشكل ما اين است كه معموالً به چيزهايي كه مي دانيم  مشكل ما اين است كه معموالً به چيزهايي كه مي دانيم  

مم..عمل نمي كنيمعمل نمي كنيم

راگر به چيزهايي كه مي دانيم عمل كنيم، چيزهايي را كه  اگر به چيزهايي كه مي دانيم عمل كنيم، چيزهايي را كه   يي چيز يم ل يم ي يي چيز ب رر يي چيز يم ل يم ي يي چيز ب ر

»»..نمي دانيم خواهيم آموختنمي دانيم خواهيم آموخت و يم و يم وي يم و يم ي

آبادي د ا الدي ال ج آباديد د ا الدي ال ج سيد جمال الدين اسد آباديسيد جمال الدين اسد آباديد



)تدريس(آموزش )تدريس(آموزش

به فعاليتهايي گفته مي شود كه با هـدف آسـان سـاختن    •
د ش ز ط د از يادگيري از سوي مدرس طرح ريـزي مـي شـود و بـين     ادگ

لمدرس و يك يا چند فراگير بـه صـورت كـنش متقابـل      ب ش ور ب ير ر چ ي ي و رس
.جريان مي يابد



عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل مدرس و فراگير بـر  : تدريس•
ا فت د تغ جاد ا ا ل هدفدا نظ ا ط ا اساس طراحي منظم و هدفدار معلم براي ايجاد تغييـر در رفتـار   ا

.فراگير

آ به روشي اطالق مي شـود كـه در آن فراگيـران در    :تدريس فعال•
در .جريان آموزش برانگيخته شده و در امر يادگيري مي كوشـند و ي يري ي ر ر و ي بر وزش ن رجري

واقع مدرس نقش راهنما و هدايت كننده را ايفا مـي كنـد و يـك    
ا اگ ف ل قا اط .ارتباط متقابل بين مدرس و فراگير وجود داردا



موفقتدريس

ارزشيابياجراطراحي



آموزش تكنولوژي آموزشيتكنولوژي

طراحي، اجـرا و  )سيستماتيك(عبارت است از روش منظم م رش ي ر
هاي  ارزشيابي كل فرايند تدريس و يادگيري بر اساس هدف

مشخص و بر اساس تحقيقات در زمينه يادگيري و ارتباطات 
منظـور به انساني غير و انساني منابع كارگيري به و انساني و به كارگيري منابع انساني و غير انساني به منظـور  انساني

.ترفراهم آوردن يادگيري و آموزش مؤثر، پايدارتر و عميق



آموزشي تكنولوژي آموزشيتكنولوژي

يتكنولــوژي آموزشــي روشــي اســت مــنظم بــراي  ر م ي رو ي وز وژي و
.و يادگيري آموزشطراحي، اجرا و ارزشيابي فرايند 



يادگيري

يادگيرنـده   رفتـار بـالقوه  در  نسبتاً پايدار تغيير فرايند
.رخ دهد تجربهمشروط بر آنكه اين تغيير بر اثر اخذ



اند؟ آيا هدف هاي آموزشي تعيين و مشخص شده

خير بله

شتدل اگ ا شخ ا آيا برنامه و منابع از پيش 
اي وجود دارد؟ ريزي شده طرح

بله

خير

تدريس
يادگيري اتفاقيهاي فرديكاوشگري، پروژه

هاي شخصي و بازديدها گردش



يادگيري و آموزش بين رابطه بين آموزش و يادگيريرابطه

  يادگيري هميشه معطوف به يادگيرنده است اما آموزش مسـتلزم
نفر دو حداقل بين متقابل فراگيرنده(فعاليت و .است)فرادهنده . است) فرادهنده و فراگيرنده(فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر

اي است كـه بـه منظـور ايجـاد يـادگيري انجـام        آموزش، وسيله
.شود مي



آموزشي تكنولوژي ابعاد تكنولوژي آموزشيابعاد

ياب مشكل  بعد مشكل يابيبعد
)نيازسنجي(



ي افزا م ن بعد نرم افزاريبعد

روشهاي طراحي، اجـرا و ارزشـيابي كـل فراينـد     بر كاربرد روش ربر يبر ر ل بي ي رز و ر ج ي ر ي
ريـزي،   هـاي برنامـه   از اين جنبه، مهارت. تدريس تأكيد دارد

هـا و فنـون تـدريس و تهيـه منـابع      طراحي تدريس، روش
م ار ق توجه مورد دآموزش .گيردآموزشي مورد توجه قرار ميگي



بعد سخت افزاريخ

ربر استفاده از وسايل سمعي و بصري، با توجه به تأثير آنها بـر   ر و ري ي ل ر
ايـن بعـد، ضـمن ايجـاد     . امر يادگيري و آموزش تأكيـد دارد 

انگيزش يادگيري و مشاركت فعـال يادگيرنـدگان در جريـان    
شـمار بـه ارتبـاطي موانع بر غلبه براي خوبي وسيله تدريس، وسيله خوبي براي غلبه بر موانع ارتبـاطي بـه شـمار    تدريس،

.آيدمي



شكل اد يابيبعد مشكل

همچنين و فردي يادگيري مشكالت يافتن بر تأكيد بر يافتن مشكالت يادگيري فردي و همچنين تأكيد
.مشكل اجزاء نظام آموزشي دارد



روش آموزشيانواع طراحي هاي طراحي آموزشيانواع روشهاي

كمپ• Kemp(الگوي Model( )Kemp Model(الگوي كمپ•
يالگوي انستيتوي توسعه آموزشي• وز و وي ي وي
هاي آموزش ضمن خدمت الگوي روش تهيه برنامه•
الگوي طراحي منظم آموزشي جيمز براون•



آموزش منظم اح طراحي منظم آموزشيط

اهداف آموزشي•
شرايط يادگيري•
منابع آموزشي•

ا بازده•



بازده
ارزشيابي- 

اهداف
اهداف كلي -
اهداف جزيي-

اصالح طرح- 
جزيي

اهداف رفتاري -

اگ فراگيرف

شرايط
گ ا ا ت

منابع
تجارب يادگيري-

گروههاي تدريس و يادگيري -
شيوه تدريس-

نيروي انساني-
مواد و وسايل آموزشي -

فضاهاي آموزشي-



آموزشي اهداف تدوين ضرورت تدوين اهداف آموزشيضرورت

يسازماندهي محتواي درسي• و ي
هاي مدرس و رفتارهاي مورد انتظارتعيين فعاليت•
هاي آموزشي طراحي و انتخاب مواد، وسايل و روش•
سازماندهي فعاليت فراگيران•

ا ا الك تعيين مالك و شيوه ارزشيابي•



لف ك ا ش آ ا گ ا . دهنـد ها، سنگ زير بناي هر آموزش را تشكيل مـي هدف
م انجام آموزش حين كه آنچه ههر ك ه آنچ ر ه و ود شـود و هـر آنچـه كـه     هر آنچه كه حين آموزش انجام ميش
ها ناشي  شود، همه از هدفپس از ارائه آموزش حاصل مي يي

هـا تعيـين كننـده تمـام جزئيـات برنامـه       هدف. گرددمي
.اندآموزشي



آموزشي اهداف تعيين منابع تعيين اهداف آموزشيمنابع

)سرفصل درسي(هاي متخصصان ديدگاه• ني ي(ي ر ل )ر
نياز فراگيران•
نياز جامعه•



اهدافاهداف

ياهداف كلي• ا ا
اهداف جزيي•
اهداف رفتاري•



كلي هدف كليهدف

نانتخاب و يا تدوين اهداف كلـي بـه مشـخص شـدن      ص ب ي وين ي و ب
. كندمحدوده محتواي مورد بحث كمك مي

هدف كلي يك حالـت كلـي، مـبهم و گنـگ دارد و     
بايستي پس از حصـول چنـد هـدف جزيـي مـورد      

د گ ا ق ا ت .دستيابي قرار گيردد



زش آ ل ل تحليل آموزشيت

تـوان   عبارت است از فرايندي كه از طريـق آن مـي  
اهداف كلي آموزش را به اهداف كوچكتري به عنوان 

د ن تق ز .اهداف جزيي تقسيم نموداهداف



جزيياهداف جزيي

كل و بهم م ل دلي به و خود خودي به كل اهداف كلي به خودي خود و به دليـل مـبهم و كلـي    اهداف
يتوانند به راحتي مـورد اسـتفاده قـرار    بودنشان نمي ن ربو ر ور ي ر ب و

بنابراين الزم است اهـداف كلـي را بـه اجـزا     .گيرند
كوچكتر و خردتري كه همان اهداف جزيي هسـتند  

.تقسيم نمود



جزيي اهداف به كلي اهداف تجزيه اهداف كلي به اهداف جزييتجزيه

يبراي تجزيه اهداف كلي به اهـداف جزيـي ايـن سـئوال      ي
آيا اين هدف به هدف جزيي ديگري نيـاز  : مطرح است كه

دارد؟ اگر جواب بلي است، آن هدف جزيي كدام است؟ 
اين روند تا زماني كه نتوان هدف را تجزيه كرد بايد ادامه 

.يابديابد



كلي اهداف با جزيي اهداف ارتباط اشكال ارتباط اهداف جزيي با اهداف كلياشكال

تر نسبت به هدف جزيي بعدي هر هدف جزيي پايين: متوالي•
.شود پيش نياز محسوب مي
آ ً يعني الزاماً، آموختن و رسيدن به يك هـدف بـراي   :موازي•

نيست نياز پيش و پايه .ديگري پايه و پيش نياز نيستديگري
بيتركيبي• ر



هدف كلي هدف كلي

1هدف جزيي 
جزي جزي1هدف جزي2هدف 3هدف

2هدف جزيي 
3هدف جزيي2هدف جزيي 1هدف جزيي

3هدف جزيي  هدف كلي

3هدف جزيي 2هدف جزيي 1هدف جزيي 

2-1هدف جزيي 

جزي 2-3هدف

2-2هدف جزيي

2-3هدف جزيي



ي فتا اهداف رفتارياهداف

اهداف رفتاري يا اهداف اجرايي به آن دسته از اهداف 
هايي را كه انتظار شود كه نوع رفتار و قابليتاطالق مي

آ گ داريم فراگير پس از يادگيري مطلبي خـاص بـه آنهـا    گ
م مشخص سد .كندبرسد، مشخص ميكندب



ا ف اف اهداف رفتاريا

اهدافي هستند كه مقاصد آموزشي را بر حسب عملكرد 
.كنند يا رفتار قابل مشاهده يادگيرنده بيان مي

ا ف اگ ف اف ا در اين اهداف فراگير محور هدف استا



رياجزاي اهداف رفتاري ر ي جز

نشارفتار• ش خ از ا اگ ف ك ا ل قا ا نشال ش خ از ا اگ ف ك ا ل قا ا ل ..عمل يا قابليتي است كه فراگير بايد از خودش نشان دهدعمل يا قابليتي است كه فراگير بايد از خودش نشان دهدرفتار•

ها، ملزومات، مواد، ابـزار و  ها، ملزومات، مواد، ابـزار و  ها، محدوديتها، محدوديتمشخص كننده موقعيتمشخص كننده موقعيتشرايط•
. . گيـرد گيـرد تجهيزاتي است كه تحت تأثير آنهـا رفتـار صـورت مـيتجهيزاتي است كه تحت تأثير آنهـا رفتـار صـورت مـي

))امكانات، محدوديت، اوضاع احوال عملكردامكانات، محدوديت، اوضاع احوال عملكرد((

مالك، استانداردها و معيارهاي وقـوع يـادگيري در يادگيرنـده را    مالك، استانداردها و معيارهاي وقـوع يـادگيري در يادگيرنـده را    معيار•
م مشخص و ن ممع مشخص و ن پاسخ((كندكندمع تعداد زمان پاسخمحدوده تعداد زمان ستمحدوده د ستهاي د هاي هاي درست، هاي درست،   محدوده زماني، تعداد پاسخمحدوده زماني، تعداد پاسخ. (. (كندكندمعين و مشخص ميمعين و مشخص مي

))هاي عملكردهاي عملكرد  درصد يا نسبت، ويژگيدرصد يا نسبت، ويژگي



افعال اهداف رفتاري

هاي غير قابل تفسيرواژه هاي قابل تفسيرواژه
نوشتن

تعريف كردن

ژ يرو بل ي
دانستن
فهميدن

ساختن
مقايسه كردن

ارج گذاشتن
لذت بردن

جدا كردن
تعيين كردن

اعتقاد داشتن
ايمان داشتن

نشان دادن
بيان كردن
ك خال

ياد گرفتن
دروني كردن

خالصه كردن
توضيح دادن

زدن مثال زدنمثال



بفراگير بتواند در كالس درس و بدون استفاده از هرگونه كتاب يا فراگير بتواند در كالس درس و بدون استفاده از هرگونه كتاب يا  و ر ز ون ب و رس س ر و ب ر بر و ر ز ون ب و رس س ر و ب ر ر
متني با استفاده از ماكت بـدن انسـان، تمـامي اجـزاي اصـلي      متني با استفاده از ماكت بـدن انسـان، تمـامي اجـزاي اصـلي      
دستگاه تنفس را نشان داده و درباره هر يك به اختصار توضـيح  دستگاه تنفس را نشان داده و درباره هر يك به اختصار توضـيح  

..دهددهد..دهددهد



اگر هدفهاي آموزشي در فرايند تدريس به صورت رفتـاري  اگر هدفهاي آموزشي در فرايند تدريس به صورت رفتـاري  
اد اب انتخ اي ب ت س د ا ع س د د نش ادتنظ اب انتخ اي ب ت س د ا ع س د د نش تنظيم نشود، مدرس معيـار درسـتي بـراي انتخـاب مـواد      تنظيم نشود، مدرس معيـار درسـتي بـراي انتخـاب مـواد      تنظ

آموزشي، محتواي برنامه، روش و وسايل آمـوزش در دسـت   آموزشي، محتواي برنامه، روش و وسايل آمـوزش در دسـت   
نخواهد داشت و ممكـن نيسـت بتوانـد نتيجـه يـك دوره      نخواهد داشت و ممكـن نيسـت بتوانـد نتيجـه يـك دوره      

ك ا ا ؤث ا كآ ا ا ؤث ا ..آموزشي را به صورتي مؤثر ارزشيابي كندآموزشي را به صورتي مؤثر ارزشيابي كندآ



هايي دارنداهداف رفتاري محدوديت ي و م ري رر يي



هاي خيلي  ها و مهارتتدوين اهداف رفتاري منجر به ايجاد صالحيت•
.شودجزيي مي ي وجزيي

هـاي آموزشـي    تدوين اهداف رفتاري خالقيت و ابتكار را در فعاليت•
.كندمحدود مي

ز• ك متم م معل ام يا حقايق وي ا زش آم ي فتا اهداف تدوين تدوين اهداف رفتاري آموزش را روي حقايق يا امور معلـوم متمركـز   •
.دارد تر را از نظر دور ميتر و عاليسازد و رفتار پيچيدهمي

تدوين اهداف رفتاري، در برخي موارد آموزش را غير قابـل انعطـاف   •
ازد .سازدمي



اهدافطبقه بندي اهداف طبقهبندي

حيطه شناختي•
حيطه عاطفي•
حيطه رواني حركتي•

..سه حيطه فوق مستقل از يكديگر نبوده و با يكديگر مرزهاي مشترك دارندسه حيطه فوق مستقل از يكديگر نبوده و با يكديگر مرزهاي مشترك دارند



گيرند كه محتواي مربوط گيرند كه محتواي مربوط در حيطه شناختي اهدافي قرار ميدر حيطه شناختي اهدافي قرار مي
تلزم مس ا آنه ادگيري ي و داشته نظري جنبه عمدتاً آنها تلزمبه مس ا آنه ادگيري ي و داشته نظري جنبه عمدتاً آنها به آنها عمدتا جنبه نظري داشته و يـادگيري آنهـا مسـتلزم    به آنها عمدتا جنبه نظري داشته و يـادگيري آنهـا مسـتلزم    به

هاي صرف ذهني و عقالني اسـت نظيـر محتواهـاي    هاي صرف ذهني و عقالني اسـت نظيـر محتواهـاي    فعاليتفعاليت
. . مربوط به درس رياضي، تاريخ، ادبيات و نظاير آنهامربوط به درس رياضي، تاريخ، ادبيات و نظاير آنها



مي اهدافي به مربوط عاطفي ميحيطه اهدافي به مربوط عاطفي بهحيطه مربوط محتواي كه بهشود مربوط محتواي كه شود كه محتواي مربوط به شود كه محتواي مربوط به حيطه عاطفي مربوط به اهدافي ميحيطه عاطفي مربوط به اهدافي ميشود
آنها جنبه ايجاد و يا تغيير نگرش، طرز فكر و بـه طـور كلـي    آنها جنبه ايجاد و يا تغيير نگرش، طرز فكر و بـه طـور كلـي    

ها را دارد نظير دروس مربوط به بينش ديني، اخـالق و  ها را دارد نظير دروس مربوط به بينش ديني، اخـالق و  ارزشارزش
ت تق دق ع دها ع اعها ت ا دانش از اعا ت ا دانش از ا ..اي از دانش اجتماعياي از دانش اجتماعيهاي عمدههاي عمدهقسمتقسمت



روانـي حيطـه بـه مربـوط محتواهاي سرانجام روانـيو حيطـه بـه مربـوط محتواهاي سرانجام حركتـيحركتـي--و حركتـي  حركتـي    و سرانجام محتواهاي مربـوط بـه حيطـه روانـي    و سرانجام محتواهاي مربـوط بـه حيطـه روانـي    
..كندكندها پيدا ميها پيدا مياختصاص به آموزش مهارتاختصاص به آموزش مهارت



شناختي حيطه سطوح حيطه شناختيسطوح

)انش(آگا )دانش(آگاهي•
)فهميدن(ادراك• )فهميدن(ادراك
)به كار بستن(كاربرد• ن(ربر ب ر )ب
تجزيه و تحليل•
تركيب•
ارزشيابي و قضاوت•



حيطه شناختيخ

تركيبتركيب
ارزشيابي

كاربرد كاربردكاربرد كاربرد
تجزيه و تحليل تجزيه و تحليلتجزيه و تحليل

تركيبتركيب

دانش دانش دانش دانش دانشدانش
ادراك ادراك ادراك ادراكادراك
كاربرد كاربردكاربرد كاربرد

دانش دانش دانش دانش دانشدانش



دانشانش

د ش خته آ طال دانش تنها اگ ف ط ا دد ش خته آ طال دانش تنها اگ ف ط ا در اين سطح فراگير تنها دانش و مطالب آموخته شـده  در اين سطح فراگير تنها دانش و مطالب آموخته شـده  د
ايـن سـطح   ايـن سـطح   . . پـردازدپـردازدآورد و به بيان آن ميآورد و به بيان آن ميرا به ياد ميرا به ياد مي ي ي ب يرا ي ب يرا آن ن بي ب و يآور آن ن بي ب و ازآور ر ازپ ر حپ ن حاي ن اي

ترين سطح يـادگيري  ترين سطح يـادگيري  عمدتاً جنبه حفظي دارد و پايينعمدتاً جنبه حفظي دارد و پايين
..رودرود  در اين حيطه به شمار ميدر اين حيطه به شمار مي



ادراكادراك

ريادگيري در حد ادراك مسـتلزم توانـايي بـه خـاطر     يادگيري در حد ادراك مسـتلزم توانـايي بـه خـاطر      ب يي و زم ر ر يري ري ب يي و زم ر ر يري ي
سپردن و درك مطالب و ارائه آنها با عبارات و جمالتي سپردن و درك مطالب و ارائه آنها با عبارات و جمالتي 

. . سازدسازدشود كه شخص خودش ميشود كه شخص خودش ميميمي



كاربردكاربرد

ربريادگيري در سـطح كـاربرد عبـارت اسـت از كـاربرد      يادگيري در سـطح كـاربرد عبـارت اسـت از كـاربرد       ز ر ب ربر ح ر يري ربري ز ر ب ربر ح ر يري ي
هـا و  هـا و  ها، دسـتورالعملها، دسـتورالعملها، اصول علمي، رويهها، اصول علمي، رويهدانستنيدانستني

ديگر مفاهيم انتزاعي در موقعيـت عملـي و مناسـب،    ديگر مفاهيم انتزاعي در موقعيـت عملـي و مناسـب،    
..اي در ميان باشداي در ميان باشدبدون اينكه هيچ راه حل تازهبدون اينكه هيچ راه حل تازه



تحليل و تجزيه و تحليلتجزيه

ه ز ت ا ان ت ن دا د ط ا د هادگ ز ت ا ان ت ن دا د ط ا د يادگيري در اين سطح در بردارنـده توانـايي تجزيـه    يادگيري در اين سطح در بردارنـده توانـايي تجزيـه    ادگ
و آن دهنـده تشـكيل اجـزاء بـه موضوع يك وكردن آن دهنـده تشـكيل اجـزاء بـه موضوع يك كردن يك موضوع بـه اجـزاء تشـكيل دهنـده آن و     كردن يك موضوع بـه اجـزاء تشـكيل دهنـده آن و     كردن

..استاست  ءءمشخص كردن ارتباط و سازمان كلي اجزامشخص كردن ارتباط و سازمان كلي اجزا



تركيبتركيب

هـاي  هـاي  اهداف آموزشي در سطح تركيب، توانايي ارائـه راه حـلاهداف آموزشي در سطح تركيب، توانايي ارائـه راه حـل
اي نوين و ايجـاد يـك برنامـه منسـجم را     اي نوين و ايجـاد يـك برنامـه منسـجم را     جديد، توليد شيوهجديد، توليد شيوه

ال الن اتكنكنن ت ا خت آ تلز ك اتت ت ا خت آ تلز ك ت تركيب مستلزم در هم آميختن دوباره تجربيات تركيب مستلزم در هم آميختن دوباره تجربيات ..كندكنددنبال ميدنبال مي
ها و استنتاج يك روش با سـازماندهي  ها و استنتاج يك روش با سـازماندهي  ها و دانستنيها و دانستنيو واقعيتو واقعيت ي و يو و يو يو يو ز ب روش ي ج يو ز ب روش ي ج و

..جديد استجديد است



ا زش ارزشيابيا

ف مختل عات ض م و ب مطال ه با د قضاوت و نقد اناي فت مختل عات ض م و ب مطال ه با د قضاوت و نقد اناي توانايي نقد و قضاوت درباره مطالـب و موضـوعات مختلـف،    توانايي نقد و قضاوت درباره مطالـب و موضـوعات مختلـف،    ت
..حاكي از دستيابي به اين سطح از اهداف آموزشي استحاكي از دستيابي به اين سطح از اهداف آموزشي است



شناختي حيطه در نظر مورد افعال نمونه افعال مورد نظر در حيطه شناختينمونه
افعالطبقات
...تعريف كردن، مشخص كردن، نام بردن، بيان كردن ودانش

...توضيح دادن، مثال زدن، شرح دادن، خالصه كردن و درك و فهميدن
...گيري كردن، به كاربردن ومحاسبه كردن، اندازهكاربرد

تحليل و دنتجزيه ك ه تجز دن ك دن ك جدا دن ك ك تفك ...تفكيك كردن، جدا كردن، بررسي كردن، تجزيه كردن و تجزيه و تحليل
...بندي كردن وطبقه بندي كردن، تهيه كردن، گروهتركيب رو ن ر ه ن ور ن ر
گيري كردن، قضاوت كردن   ارزيابي كردن، مقايسه كردن، نتيجهارزشيابي

...و



عاطفي حيطه سطوح حيطه عاطفيسطوح

ض ا ك(ا اف ا ف )گ )گرفتن يا دريافت كردن(مواجهه با موضوع•
دادن• پاسخ دادنپاسخ
ريرزشگذاريارزش•
هاسازماندهي ارزش•
ها در شخصيت تبلور ارزش•



عاطفي حيطه عاطفيحيطه

تبلور شخصيت

ارزش گذاري ارزش گذاري ارزش گذاري
سازماندهيسازماندهي

مواجهه با موضوع مواجهه با موضوع مواجهه با موضوعمواجهه با موضوعمواجهه با موضوع
پاسخ دادن پاسخ دادن پاسخ دادنپاسخ دادن



وعمواجهه با موضوع و ب ج و

منظور از اين سطح در آموزش، جلـب، حفـظ و هـدايت توجـه     منظور از اين سطح در آموزش، جلـب، حفـظ و هـدايت توجـه     
..فراگيران به مطالب آموزشي استفراگيران به مطالب آموزشي است

ده عق اه د گام ن اول كه حله دهاين عق اه د گام ن اول كه حله مااين ش به اد اف دن ك ماند ش به اد اف دن ك ند مند كردن افراد به شـمار  مند كردن افراد به شـمار  اين مرحله كه اولين گام در راه عقيدهاين مرحله كه اولين گام در راه عقيده
رود، آنان را با موضوع و يا مسئله مورد نظر از طرق مختلف رود، آنان را با موضوع و يا مسئله مورد نظر از طرق مختلف ميمي

..سازدسازد  مواجه ميمواجه مي



دادن پاسخ دادنپاسخ

در اين سطح فراگيران نسبت به موضوعي كه بدان توجه داده در اين سطح فراگيران نسبت به موضوعي كه بدان توجه داده 
..دهنددهندشده، پاسخ ميشده، پاسخ مي

ا خ اا خ ضا ك الق ا ا ش اك ا ا ضت ك الق ا ا ش اك ا ا توان به عنوان واكنش و ابراز عالقه به يك موضوع توان به عنوان واكنش و ابراز عالقه به يك موضوع پاسخ را ميپاسخ را ميت
..تلقي نمودتلقي نمود و وي ي

در حقيقت در اين سطح، توجه دادن، پذيرفتن و درك مسئله در حقيقت در اين سطح، توجه دادن، پذيرفتن و درك مسئله 
كافي نيست، بلكه شخص بايد واكنشي در مورد مسئله مـورد  كافي نيست، بلكه شخص بايد واكنشي در مورد مسئله مـورد  

دهد نشا دهدنظ نشا ..نظر نشان دهدنظر نشان دهدنظ



گذاريارزش

در اين سطح، رفتار فراگيران نشان دهنده احساس، عقيده و در اين سطح، رفتار فراگيران نشان دهنده احساس، عقيده و 
است موضوع يك به نسبت او استنگرش موضوع يك به نسبت او ..نگرش او نسبت به يك موضوع استنگرش او نسبت به يك موضوع استنگرش

كند كه انجام رفتارها كند كه انجام رفتارها گذاري شخص تصور ميگذاري شخص تصور ميدر سطح ارزشدر سطح ارزش رزش ح رزشر ح ير ور ص يري ور ص رري ر رم ر م
داراي ارزش است و خود بايد نسبت به آنهـا تعهـد داشـته    داراي ارزش است و خود بايد نسبت به آنهـا تعهـد داشـته    

..باشدباشد
ت ا د ك انتخا د خ كه فتا ه ه ا ا گ د ن چن ته ا د ك انتخا د خ كه فتا ه ه ا ا گ د ن چن همچنين ديگران را هم به رفتاري كه خود انتخاب كرده است همچنين ديگران را هم به رفتاري كه خود انتخاب كرده است ه

كند و آنان را به انجـام رفتارهـاي مـورد نظـر     كند و آنان را به انجـام رفتارهـاي مـورد نظـر     راهنمايي ميراهنمايي مي
..نمايدنمايد  تشويق ميتشويق مي



هاسازماندهي ارزشهاسازماندهي ارزش

ها ها   اي از ارزشاي از ارزش  معني اين طبقه آن است كه يادگيرنده مجموعهمعني اين طبقه آن است كه يادگيرنده مجموعه و ج ير ي ن ب ين وي ج ير ي ن ب ين رزشي ز رزشي ز ي
هـا  هـا    وقتي كه فردي به درونـي كـردن ارزش  وقتي كه فردي به درونـي كـردن ارزش  . . سازدسازد  را معين ميرا معين مي

هـا، سـازماندهي   هـا، سـازماندهي   اي از ارزشاي از ارزشپردازد، به تـدريج مجموعـهپردازد، به تـدريج مجموعـهميمي
..شودشودميميشودشودمم



رزشها در شخصيتتبلور ارزش ور يب ر

در اين سطح از حيطه عاطفي شخص نظامي ارزشـي دارد كـه   در اين سطح از حيطه عاطفي شخص نظامي ارزشـي دارد كـه   
دگ زن ش ا ت د ك ل كنت اف ك دت ه ا ا دگفتا زن ش ا ت د ك ل كنت اف ك دت ه ا ا رفتار او را به مـدت كـافي كنتـرل كـرده تـا شـيوه زنـدگي        رفتار او را به مـدت كـافي كنتـرل كـرده تـا شـيوه زنـدگي        فتا

بنـابراين رفتـار او حـاكم،    بنـابراين رفتـار او حـاكم،    ..مخصوصي براي خود بدسـت آوردمخصوصي براي خود بدسـت آورد ور و ي ر ي ورو و ي ر ي مو و ر ر ن مر و ر ر ن ر
يعني ارزش مورد نظر در رفتار او يعني ارزش مورد نظر در رفتار او . . بيني استبيني است  پايدار و قابل پيشپايدار و قابل پيش
..انعكاس دائمي داردانعكاس دائمي دارد



اي كه به اين سطح رسيده است بـه نحـوي   اي كه به اين سطح رسيده است بـه نحـوي   يادگيرندهيادگيرنده
گگفف هاي شخصيتي خـود  هاي شخصيتي خـود  كند كه به وضوح ويژگيكند كه به وضوح ويژگيرفتار ميرفتار مي

م نمايان مرا نمايان ارزشرا ده دهن نشان او رفتار و ارزشكند ده دهن نشان او رفتار و ايكند ايه ه هـاي  هـاي  كند و رفتار او نشان دهنـده ارزشكند و رفتار او نشان دهنـده ارزشرا نمايان ميرا نمايان مي
..ثابت و پايدار مختص اوستثابت و پايدار مختص اوست و ص ر ي پ و وب ص ر ي پ و ب



عاطفي حيطه در نظر مورد افعال نمونه افعال مورد نظر در حيطه عاطفينمونه
افعالطبقات افعالطبقات

...پرسيدن، انتخاب كردن، سئوال كردن، گوش دادن و مواجهه با  
موضوع

...پاسخ دادن، كمك كردن، داوطلب شدن وپاسخ دادن
...پيشنهاد كردن، ترغيب كردن، كار كردن و ارزش گذاري
تفكيك كردن، جدا كردن، بررسي كردن، تجزيه كردن و تجزيه و تحليل

...
...تأييد كردن، داوري كردن، تصديق كردن و تبلور شخصيت



حركتي رواني حيطه :سطوح حيطه رواني حركتيسطوح

آمادگي و تقليد•
قل ا ك(ا ك ل ا )ا )اجراي عمل بدون كمك مربي(اجراي مستقل•

ا• اج در دقت دقت در اجرا•
رهماهنگي اجرا و حركات• و جر ي
عادي شدن•



حيطه رواني حركتي

حركات حركاتهماهنگي هماهنگي
عادي شدن

مستقل اجراي مستقل اجراي مستقل مستقلاجراي اجراي
سرعت و دقت سرعت و دقت سرعت و دقت

هماهنگي حركاتهماهنگي حركات

آمادگي  و تقليدآمادگي  و تقليدآمادگي  و تقليدآمادگي  و تقليدآمادگي  و تقليد
اجراي مستقل اجراي مستقل اجراي مستقلاجراي مستقل



)مشاهده(آمادگي و تقليد

اده آم مهارت اجراي منظور به نظر نقطه سه از را فراگيران مرحله، اين ادهدر آم مهارت اجراي منظور به نظر نقطه سه از را فراگيران مرحله، اين در اين مرحله، فراگيران را از سه نقطه نظر به منظور اجراي مهارت آمـاده  در اين مرحله، فراگيران را از سه نقطه نظر به منظور اجراي مهارت آمـاده  در
::اين سه نوع آمادگي عبارتند ازاين سه نوع آمادگي عبارتند از. . كنيمكنيم  ميمي
آمادگي ذهنيآمادگي ذهني--الفالف
زيكبب ف ادگ زيكآ ف ادگ آ آمادگي فيزيكيآمادگي فيزيكي--بب
آمادگي عاطفيآمادگي عاطفي--جج

آمادگي ايجاد از آمادگيپس ايجاد از بـهپس را مهـارت خـود مرحلـه ايـن در شده ياد بـههاي را مهـارت خـود مرحلـه ايـن در شده ياد هاي ياد شده در ايـن مرحلـه خـود مهـارت را بـه      هاي ياد شده در ايـن مرحلـه خـود مهـارت را بـه      پس از ايجاد آمادگيپس از ايجاد آمادگيهاي
آهستگي و چنانچه الزم باشد چندين بار انجام داده، سپس از فراگيـران آهستگي و چنانچه الزم باشد چندين بار انجام داده، سپس از فراگيـران 

آآ ..خواهيم تا آنان اجراي مهارت را تقليد كنندخواهيم تا آنان اجراي مهارت را تقليد كنندميمي



مستقل اجراي مستقلاجراي

يدر اين سطح از يادگيري، انتظار ايـن اسـت كـه از وابسـتگي     در اين سطح از يادگيري، انتظار ايـن اسـت كـه از وابسـتگي      ب و ز ن ي ر يري ي ز ح ين ير ب و ز ن ي ر يري ي ز ح ين ر
فراگير به مربي كاسته شود و به طور مسـتقل و بـدون كمـك    فراگير به مربي كاسته شود و به طور مسـتقل و بـدون كمـك    

..مربي عملي را انجام دهدمربي عملي را انجام دهد



جردقت در اجرا ر

اي در اي در اگر در سطوح قبل سرعت، زمان و دقت، عامـل تعيـين كننـدهاگر در سطوح قبل سرعت، زمان و دقت، عامـل تعيـين كننـده
يرود كـه  رود كـه  دستيابي به اهداف آموزشي نيست، در اين سطح انتظار مـيدستيابي به اهداف آموزشي نيست، در اين سطح انتظار مـي ح ن ي و يي ح ن ي و ي

فراگير بتواند به اعمال و رفتار خود توجه كند، حركات خود را سريعتر فراگير بتواند به اعمال و رفتار خود توجه كند، حركات خود را سريعتر 
ت ن شت ن د ل كنت كالً كند ت ك ا د خ اهات اشت تكند ن شت ن د ل كنت كالً كند ت ك ا د خ اهات اشت كند، اشتباهات خود را كمتر كند و كال كنترل دروني بيشتري نسـبت  كند، اشتباهات خود را كمتر كند و كال كنترل دروني بيشتري نسـبت  كند

..به رفتار خود كسب نمايدبه رفتار خود كسب نمايد

م جاي به كاف تمرين و تكرار با فراگير مرحله اين در ميعن جاي به كاف تمرين و تكرار با فراگير مرحله اين در كهيعن كهرسد رسد كه رسد كه يعني در اين مرحله فراگير با تكرار و تمرين كافي به جايي مييعني در اين مرحله فراگير با تكرار و تمرين كافي به جايي ميرسد
..اجراي او سرعت و دقت كافي را دارداجراي او سرعت و دقت كافي را دارد



رهماهنگي اجرا و حركات و جر ي

هـاي معـدود و   هـاي معـدود و     در مرحله قبل فراگير قادر به اجـراي پـاره مهـارت   در مرحله قبل فراگير قادر به اجـراي پـاره مهـارت   
ه ب ختلف ت ها ه پا چند اي اج به قاد الً ع ت ا دي هحد ب ختلف ت ها ه پا چند اي اج به قاد الً ع ت ا دي محدودي است و معموال قادر به اجراي چند پاره مهارت مختلف بـه  محدودي است و معموال قادر به اجراي چند پاره مهارت مختلف بـه  حد

در واقع منظور از اين سطح يـادگيري، اجـراي   در واقع منظور از اين سطح يـادگيري، اجـراي   . . طور همزمان نيستطور همزمان نيست
همچنـين در  همچنـين در  . . هماهنگ مجموعه اعمال با رعايت توالي رفتارهاسـت هماهنگ مجموعه اعمال با رعايت توالي رفتارهاسـت 

باين سطح فراگير توانايي انجام هماهنگ چنـدين حركـت را كسـب    اين سطح فراگير توانايي انجام هماهنگ چنـدين حركـت را كسـب     را ت ر ين چ گ م م ج ا يي وا ير را ح باين را ت ر ين چ گ م م ج ا يي وا ير را ح اين
..كندكند  ميمي



شدن عادي شدنعادي

مدر اين سطح فراگير با تسلط كامل و به طور خودكار به انجـام  در اين سطح فراگير با تسلط كامل و به طور خودكار به انجـام   و و ل ر ر ح من و و ل ر ر ح ن
كند و نيـازي بـه فكـر    كند و نيـازي بـه فكـر      دادن دقيق و موزون فعاليت عادت ميدادن دقيق و موزون فعاليت عادت مي

كردن درباره هماهنگي، تنظيم و توالي انجام فعاليت در خـود  كردن درباره هماهنگي، تنظيم و توالي انجام فعاليت در خـود  
نمي نمياحساس ..كندكنداحساس ..كندكنداحساس نمياحساس نمي



گانههاي سهارتباط حيطه گانههاي سهارتباط حيطه

ن ط ا آن ا ا ق اف ا اخ مجزا ساختن اهداف و قرار دادن آنها در سه حيطه جنبـه  ا
وقراردادي دارد و به منظـور سـهولت عمـل در شـناخت و      ر ل هو ور ب و ر ي ر ر

اما واقعيت امر اين است كه در اغلب موارد . كاربرد آنهاست
كننـد و   هر سه حيطه در ارتبـاط بـا يكـديگر عمـل مـي     

جـدانمي ديگـري از مشـخص طـور بـه را هيچكدام توان هيچكدام را بـه طـور مشـخص از ديگـري جـدا      نميتوان
.دانست و مرز معيني بين آنان ترسيم كرد



بازده
ارزشيابي- 

اهداف
اهداف كلي -
اهداف جزيي-

اصالح طرح- 
جزيي

اهداف رفتاري -

اگ فراگيرف

شرايط
گ ا ا ت

منابع
تجارب يادگيري-

گروههاي تدريس و يادگيري -
شيوه تدريس-

نيروي انساني-
مواد و وسايل آموزشي -

فضاهاي آموزشي-



شرايط يادگيريتعيين يادگيريتعيين شرايط

يريتجارب يادگيري• ي رب ج
هاي تدريس و يادگيريگروه•
هاي تدريس شيوه•



ي يادگ ب تجارب يادگيريتجا

ت فعالي يا يادگيري تتجارب فعالي يا يادگيري تتجارب فعالي ، آموزش اي ته فعالي ، آموزش اي ايه ايه ه هـايي  هـايي  هـاي آموزشـي، فعاليـتهـاي آموزشـي، فعاليـتتجارب يادگيري يا فعاليـتتجارب يادگيري يا فعاليـت
هستند كه فراگيران در راه دستيابي بـه اهـداف آموزشـي    هستند كه فراگيران در راه دستيابي بـه اهـداف آموزشـي    

هاي مربيان در اين گروه قرار هاي مربيان در اين گروه قرار بنابراين فعاليتبنابراين فعاليت..دهنددهندانجام ميانجام مي
..گيردگيردنمينميگگنن

تعيين تجارب يادگيري قطعاً بايستي بـا توجـه بـه اهـداف،     تعيين تجارب يادگيري قطعاً بايستي بـا توجـه بـه اهـداف،     ًً
د گي صورت رفتاري اهداف دخصوصاً گي صورت رفتاري اهداف ..خصوصا اهداف رفتاري صورت گيردخصوصا اهداف رفتاري صورت گيردخصوصاً



گگ هاي تدريس و يادگيريگروه

هاي يكسان هاي يكسان   هميشه دستيابي به اهداف آموزشي مختلف از طريق گروههميشه دستيابي به اهداف آموزشي مختلف از طريق گروه رو ريق ز ي وز ب بي ي روي ريق ز ي وز ب بي ي ني ي ني ي ي
فراگير يك گروه را در فراگير يك گروه را در   1515توان تعداد توان تعداد   به عنوان مثال، ميبه عنوان مثال، مي. . ميسر نيستميسر نيست

ل ك ا نظ اف ا ات ق ث لا ك ا نظ اف ا ات ق ث درس مباحث مقدماتي به سوي اهداف مورد نظـر هـدايت كـرد ولـي     درس مباحث مقدماتي به سوي اهداف مورد نظـر هـدايت كـرد ولـي     ا
هاي كوچـك   هاي كوچـك     توان همين تعداد فراگير را بدون تقسيم آنها به گروهتوان همين تعداد فراگير را بدون تقسيم آنها به گروهنمينمي

. . براي يك كار عملي به مهارت كافي رساندبراي يك كار عملي به مهارت كافي رساند



يادگيريگروه و تدريس هاي تدريس و يادگيريگروههاي

هاي بزرگ و بسيار بزرگگروه• بزررو ر ي ب و بزر ي
هاي متوسطگروه•
هاي كوچك و تك نفري گروه •



هاي  رابطه ميان اهداف آموزشي و گروه
گ ا تدريس و يادگيريت

حيطه رواني حركتي حيطه عاطفي حيطه شناختي

كوچك وههاي گ ط متو وههاي گ بزرگ وههاي گروه هاي كوچكگ گروه هاي متوسط گروه هاي بزرگ



يشيوه تد هاي تدريس شيوههاي

هاي مدرسـان  هاي مدرسـان    توان آن دسته از فعاليتتوان آن دسته از فعاليت  هاي تدريس را ميهاي تدريس را مي  شيوهشيوه
ش آ اف ا ا اگ ف ا ا ك شا آ اف ا ا اگ ف ا ا ك دانست كه در راه هدايت فراگيران به سوي اهداف آموزشـي در  دانست كه در راه هدايت فراگيران به سوي اهداف آموزشـي در  ا

..كوچكترين واحد زمان قابل اجرا استكوچكترين واحد زمان قابل اجرا است جر بل ن ز و رين جروچ بل ن ز و رين وچ

آموزش آموزش هاي تدريس ممكن است در يك جلسه تدريس وهاي تدريس ممكن است در يك جلسه تدريس وشيوهشيوه ويويو ريس ج ي ر ن ريس وي ريس ج ي ر ن ريس وزشوزشي
..چندين بار تغيير يابدچندين بار تغيير يابد



يتعيين منابع آموزشي موز بع م يين

آ آآ سومين مرحله طراحي منظم آموزشي، تعيين منـابع آموزشـي   سومين مرحله طراحي منظم آموزشي، تعيين منـابع آموزشـي   آ
است زير موارد شامل كه استاست زير موارد شامل كه ::است كه شامل موارد زير استاست كه شامل موارد زير است::است

نيروي انسانينيروي انساني--11
مواد و وسايل آموزشيمواد و وسايل آموزشي  --22
فضاهاي آموزشيفضاهاي آموزشي--33



اصلي عنوان به مدرس انسانينقش نيروي ترين نيروي انسانينقش مدرس به عنوان اصليترين

انتقال دهنده اطالعات•
سازماندهي محيط و تجارب يادگيري•
ث• هاه هارهبري بحث•
گروه• در آموزشيشركت هاي آموزشيشركت در گروههاي
گيري از نيروي انساني موظفبهره• وهر ي روي ز ري
گيري از نيروي انساني غير موظفبهره•



آموزشي وسايل و مواد تعيين در الزم متغييرهاي الزم در تعيين مواد و وسايل آموزشيمتغييرهاي

تنوع و تعداد اهداف آموزشي•
هـا، عاليـق و بـه طـور كلـي سـوابق و       تنوع توانـايي•

فراگيران مشخصات فراگيرانمشخصات
ها با منظور و هدف خاص مورد نظرتناسب انواع رسانه• ر ع رو ور ص و ور
مواد و وسايل موجود •
امكانات مالي•



آموزشي فضاهاي تعيين فضاهاي آموزشيتعيين

متناسب با برنامه•
عوامل فيزيكي•
عوامل رواني•

گ ف ا عوامل فرهنگي•



بازدها

كه است آموزشي منظم طراحي مرحله چهارمين عنوان به كهبازده است آموزشي منظم طراحي مرحله چهارمين عنوان به بازده به عنوان چهارمين مرحله طراحي منظم آموزشي است كه بازده به عنوان چهارمين مرحله طراحي منظم آموزشي است كه بازده
..شودشودشامل دو جزء ارزشيابي و اصالح طرح ميشامل دو جزء ارزشيابي و اصالح طرح مي



ارزشيابي از كار فراگيران اطالعات الزم را در 
سازدموارد زير فراهم مي

اشكاالت و نواقص موجود در طرح آموزشي از نقطـه نظـر   •
ش ا ت نااهداف زش آ ل ا اد ها، مواد و وسايل آموزشي و عناصـر  اهداف، محتوا، شيوهها

رديگر ي
هاي بعديميزان آمادگي فراگيران براي قبول آموزش•
گيـري پيشـرفت تحصـيلي     كفايت ابزارهايي كه در اندازه•

اندفراگيران مورد استفاده قرار گرفته



بتواند به اقدامات زير منجر شوداصالح طرح مي
تر كردن اهداف از طريق اصالح جمالت در صورت لزوم روشن•
ها، عاليق، و نيازهاي فراگيرانها درباره تواناييآوري و استفاده از دادههاي بهتر جمعانتخاب راه•
انتخاب محتواي جديد و يا تغيير در محتواي قبلي•
هاي تدريستغيير در شيوه•
انتخاب تجارب يادگيري جديد•
بيني براي استفاده بهتر از مواد و وسايل آموزشي پيش•
هاي افراد وابسته به طرحتعيين مجدد مسئوليت•
ها تغيير در مدت زمان طرح، مدت زمان بعضي از مراحل و سازماندهي مجدد فعاليت•
روشهاي ارزشيابياصالح وسايل و روش• و يل و بيح ي رز ي



موفق باشيد


