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  واژه شناسي توصيفي آموزش
  هاي آموزشي بندي هدف كاربردهاي طبقه

  
  رضا يوسفي علي: تهيه و تنظيم

  
  
  

معلمان و , هاي آموزشي بندي هدف استفاده از طبقه 
اي ملموس به  سازد تا به شيوه طراحان آموزشي را قادر مي

 ضعانوا. بپردازند) هاي يادگيري هدف(بيان اهداف آموزشي 
به منظور سهولت تدوين , هاي آموزشي دي هدفبن مدل طبقه

نگرشي م , اهداف آموزشي در هر يك از سه حيطه شناختي
ترين سطح تا  مراتبي را براي يادگيري از پايين, حركتي - رواني

در هر  يسلسله مراتب يادگير. اند در نظر گرفته, باالترين سطح
در  ،اي است كه يادگيري در سطح باالتر حيطه به گونه

, بندي معلم آشنا به اين طبقه. تر نيز باشد گيرنده سطوح پايينبر
با توجه به سطح دانشجويان و نيازهاي جامعه و مدت زماني 

به گزينش اهداف آموزشي  ،كه براي آموزش در اختيار دارد
  .پردازد در سطح مورد نظر مي

ذكر اين نكته ضرورت دارد كه سطوح يادگيري در هر كدام 
به هيچ وجه , هاي آموزشي بندي هدف قههاي طب از حيطه

اهميت بودن سطوح  دهنده اهميت سطوح باالتر و كم نشان
صرفاً يك , هاي آموزشي بندي هدف طبقه. باشد تر نمي پايين

مدل براي انتخاب هدف آموزشي در اختيار معلمان و طراحان 
معلمان و طراحان ه عهده  دهد و اين انتخاب ب آموزشي قرار مي

كه با توجه به نيازهاي جامعه و سطح فراگيران،  استآموزشي 
نهايت اينكه انتخاب . ها را انتخاب كنند كدام سطح از هدف

كند كه كدام سطح از  معلمان و طراحان آموزشي مشخص مي
استفاده . آموزشي براي دانشجويان با اهميت استهاي  هدف

ك به ايجاد زبان مشتر, هاي آموزشي بندي هدف از طبقه صحيح
هاي  كند و با توصيه به استفاده از واژه بين معلمان كمك مي
گيري و قابل مشاهده، قضاوت درباره  روشن و قابل اندازه

. سازد رفتارهاي انتهايي دانشجويان را از حالت ابهام خارج مي

                                           
مركز مطالعات و توسعه آموزش , )استاديار(رضا يوسفي  دكتر علي 

درماني استان  -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي, پزشكي
  .اصفهان, اصفهان

بندي شده  رسد با وجود انتقادهايي كه به اين طبقه به نظر مي
اي معلمان را افزايش  حرفههاي  قابليت, استفاده از آن, است

 در موردتكليف دانشجويان را نيز , داده است و در عين حال
بايد آماده سازند،  اينكه خود را براي چه نوع ارزشيابي

 اساس هاي آموزشي بر تدوين هدف. مشخص كرده است
سازد كه  استادان را قادر مي ،هاي آموزشي بندي هدف طبقه

تر تهيه نمايند و  تحاني مرتبطارزشيابي مناسبتر و سؤاالت ام
را به  درسكالس  ،بندي حتي با استفاده صحيح از اين طبقه
يرات يادگيري و تأثير غيت عرصه تحقيق آموزشي بدل نمايند و

  .گيري و تفسير نمايند هاي گوناگون را دقيقاً اندازه به شيوهآموزش 
  

  سطوح يادگيري در حيطه شناخت
در حيطه شناختي شش سطح بنجامين بلوم، براي يادگيري 

  :كند يادگيري را پيشنهاد مي
از  ,در اين سطح از يادگيري ).Knowledge(سطح دانش 

رود كه اطالعات مورد نياز را به خاطر  دانشجويان  انتظار مي
فرايندهاي انجام يك  و ها بخاطرسپردن اصول، روش. بسپارند

وظيفه و بخاطر سپردن هرگونه اطالعاتي كه براي يك 
سطح قرار در اين  ,انشجوي علوم پزشكي ضرورت داردد

در  ,در اين سطح هاي آموزشي انتظارات يادگيري يا هدف. گيرد مي
  :شوند قالب جمالتي از اين قبيل بيان مي

رود در پايان اين دوره آموزشي  از دانشجو انتظار مي
  :قادر باشد
 .ثر بر افزايش فشار خون را ذكر كندؤعوامل م: الف

  .دهنده فشارخون را بيان كند ست داروهاي كاهشفهر: ب
  .را ذكر كند... عوارض جانبي استفاده از داروهاي : ج
  ...مشابه موارد فوق : د

در اين سطح يادگيري،  ).Comprehension(سطح درك و فهم 
انتظار از دانشجو اين است كه مفاهيم به خاطر سپرده شده را 

براي  .به اشكال ديگري بيان كند ,ضمن حفظ معناي اصلي
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مطلبي را تشريح كند و يا خالصه نمايد، و يا به نحوي با  ,مثال
به بازگويي  ,تغيير ساختار عباراتي كه به حافظه سپرده است

اين توانايي را  ,يادگيري در اين سطح ,در واقع. مطلب بپردازد
بخشد كه مطالب را از شكلي به شكل ديگر  به فراگيران مي

  .رگردانندب
در اين سطح از يادگيري از  .)Application(سطح كاربرد 

هاي  رود كه با استفاده از نظريات و روش دانشجو انتظار مي
در  ,در پزشكي ,ًمثال. اي بپردازد آموخته شده به حل مساله

  .مورد يك بيماري به تشخيص برسد
دراين سطح يادگيري از  .)Analysis(سطح تجزيه و تحليل 

رود كه مطالب يادگرفته شده را به اجزا و  جو انتظار ميدانش
. مطالب را بيان كند يو ارتباط بين اجزا ,عناصر آن تجزيه

پس از تشخيص بيماري، عوامل  ,در زمينه پزشكي ,براي مثال

دخيل در ايجاد بيماري را تجزيه و تحليل و ارتباط اين عوامل 
  .با هم را در ايجاد بيماري تشريح كند

از دانشجو انتظار  ,در اين سطح ).Synthesis(تركيب سطح 
رود كه مطالب يادگرفته شده متفاوت را در يك طرح جديد  مي
  .سازماندهي نمايد ,دار معنا

از دانشجو انتظار  ,در اين سطح .)Evaluation(سطح ارزشيابي 
نسبت به صحت و يا  ,معيارهارود كه با استفاده از ضوابط و  مي

براي يك  ,براي مثال .كارها قضاوت نمايد نادرستي انجام
هاي درماني را مورد  هاي تشخيص و پروتوكل شيوه ,بيمار

  .ارزشيابي قرار دهد
بندي براي فراگيران پزشكي  هاي ديگري از اين طبقه شكل

  .شود مي شرح دادههاي بعدي  ارائه شده است كه در قسمت
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  خبار آموزش پزشكي در ايران و جهانا

  
اي و دومين همايش كشوري ارزشيابي و اعتباربخشي توسط دانشگاه علوم پزشكي  همايش منطقه اولين

تهران با همكاري معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فدراسيون 
برگزار  1384 ارديبهشت ماه 15 تا 12جهاني آموزش پزشكي، و دفتر مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت از 

اندركاران آموزش پزشكي و نهادهاي اعتباربخشي فعال در  اين همايش به منظور تعميق آگاهي دست. خواهد شد
وجهه همت خود را بر اجراي استانداردهاي  ,هاي علوم پزشكي سطح دانشگاهدر كشور و تمامي عزيزاني كه 
نظران داخلي و خارجي، برگزار  ادل تجربيات بين صاحباند و نيز تب المللي قرار داده آموزشي اعم از ملي يا بين

نظران آموزش پزشكي، اعضاي  دبيرخانه همايش از كليه صاحب. زبان رسمي كنگره انگليسي خواهد بود. گردد مي
والن ؤاندركاران ساختارهاي ارزشيابي و اعتباربخشي، مس والن و دستؤت علمي، دانشجويان و دستياران مسأهي

ه مقاله و يا ئارا دوستدارهاي علوم پزشكي، و كليه عالقمندان به امر ارزشيابي آموزشي كه  هاجرايي دانشگا
نمايد تا براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اينترنتي همايش مراجعه  شركت در جلسات همايش هستند دعوت مي

  .ندآن مكاتبه نماي) E-mail: cac2005@sina.tums.ac.ir(يا با نشاني پست الكترونيك 
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