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  شناسي توصيفي آموزش واژه
  

  
  

  رضا يوسفي علي: تهيه و تنظيم
  
  

  هاي تشخيصي آزمون
)Diagnostic Test(  

ــوعي از آزمــون  آزمــون هــاي پيــشرفت  هــاي تشخيــصي ن
و در طول دوره    شوند كه معموالً در ابتدا        تحصيلي محسوب مي  

هدف . گيرند تحصيلي و قبل از برگزاري آزمون نهايي، انجام مي 
تعيين سطح توانـايي فراگيـران در بـدو ورود بـه     , ها  اين آزمون 

هـاي فراگيـران و نيـز كـسب           ها و ضعف    دوره و شناسايي قوت   
اطــالع اســتادان از مطــالبي اســت كــه بــه درســتي يادگرفتــه 

ابزارهـاي  , هـاي تشخيـصي     مـون گسترش آز , از اين رو  . اند  نشده
دهد تـا     بسيار مناسبي در اختيار استادان و نظام آموزشي قرار مي         

بـه رفـع نقـاط      , دانشجويانهاي قوت و ضعف       با شناسايي جنبه  
نتـايج ايـن    . ها بپردازنـد و نقـاط قـوت را تقويـت كننـد              ضعف
ها بيشتر براي كسب اطالع استادان و نظـام آموزشـي و              آزمون

معموالً كمتـر از    . چگونگي پيشرفت فراگيران است   فراگيران از   
ها براي داوري نهايي درباره فراگيران اسـتفاده          نتايج اين آزمون  

  .شود مي
  

  هاي تصديقي آزمون
)Certified Test(  

هاي تصديقي نيز نوعي از آزمون پيشرفت تحـصيلي           آزمون
شود و هـدف      است كه در پايان دوره آموزشي به كار گرفته مي         

است كه آيا  فراگير به حد       وت در مورد شايستگي فراگير      آن قضا 
آموزشي دست يافته است و توانايي ارتقا به        قابل قبولي از اهداف     

نتايج اين  , مرحله باالتر را دارد يا خير؟ همان طور كه ذكر شد          
ها مبناي داوري نهايي در مورد فراگيـر بـراي ارتقـا بـه                آزمون

  .سطوح باالتر است
  هدف آموزشي

)Educational Objective(  
هاي آموزشي    هاي آموزشي و ضرورت تعيين و بيان هدف         هدف

آموزشي در واقع در ادامـه و نتيجـه   از سوي استادان و مؤسسات      
گوي عملكرد خود     نهضتي بود كه مؤسسات آموزشي بايد پاسخ      

هايي  دهنده مالك هاي آموزشي در واقع نشان   بيان هدف . باشند
از . اند يافتهن اين مؤسسات به آنها دست آموختگا است كه دانش

حركتي بـه سـوي     , هاي آموزشي   تدوين و بيان هدف   , سوي ديگر 
شود زيـرا بـا مـشخص بـودن           محسوب مي  محوري نيز    –فراگير

اهداف آموزشي براي فراگيران، آنها وظيفه خود را براي اينكـه           
چه چيزهايي را بايد ياد بگيرند و چگونه بايد براي موفقيت در            

  .دانند مي, متحان آماده شوندا
هـاي يـادگيري      هاي آموزشي در واقـع همـان هـدف          هدف

كننده اين است كه فراگير در پايان يـك       باشد و بيان    فراگير مي 
. درس يا دوره آموزشي چه چيزهايي را بايد يـاد گرفتـه باشـد             

در پايـان دوره آموزشـي در       بيان رفتارهاي مورد انتظار از فراگير       
  .آموزشي استهاي  فواقع بيان هد

مـسائل  هـاي آموزشـي متخصـصان         گرچه براي بيان هدف   
اند كه از اهداف آرماني تـا اهـداف           سطوحي را مطرح كرده   , آموزشي

هـايي را بـراي نوشـتن اهـداف           گيرد و تكنيك    مشخص را در بر مي    
هاي زيادي در اين مـورد تـأليف    اند و كتاب   شناسايي و معرفي كرده   

اما به , نها براي معلمان و استادان مفيد است  كه مطالعه آ  , شده است 
رسد استادان براي نوشتن اهداف آموزشـي بهتـر اسـت بـه               نظر مي 

كـه در برگيرنـده تـك تـك         , مـشخص نوشتن اهداف آموزشـي     
چنـين  . بپردازند, هاي مورد انتظار از دانشجويان است       يادگيري

هاي مورد نيـاز      اقدامي هم فرايند تدريس را به سمت يادگيري       
كند و هم دانشجويان را براي آنچه از آنها در            فراگير هدايت مي  

  .كند پايان دوره انتظار مي رود، توجيه مي
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هاي آموزشي و هدايت فرايند       الزم به ذكر است بيان هدف     
تدريس به سمت تحقق اهداف آموزشي، زمـاني مفيـد خواهـد            

هاي آموزشـي بيـان       بود كه امتحانات نيز دقيقاً بر اساس هدف       
  .ه، طراحي و اجرا شوندشد
  

  هاي آموزشي بندي هدف طبقه
)Taxonomy of Educational Objectives(  

ــين     ــادگيري در ب ــف ي ــورد تعري ــه در م ــري ك ــاق نظ اتف
يـادگيري يعنـي    «متخصصان وجود دارد عبارتست از اينكـه        

تغيير در رفتار يادگيرنده كه محصول تجربه او و نسبتاً با           
بايـد مالحظـه كـرد كـه تغييـر       بـر ايـن اسـاس        .»دوام باشد 

شود تا    انجام مي رفتارهاي يادگيرنده در چه حيطه يا قلمروهايي        
شناسي  متخصصان يادگيري و روان   . مشمول مفهوم يادگيري باشد   

  :اند سه حوزه را براي تغييرات رفتار ذكر كرده, تربيتي
  )Cognative Domain( حوزه شناختي -الف

ـادآوري، : نددر برگيرنده رفتارهايي است مان      بازشناسـي، درك    ي
هـا، تـشريح و تلخـيص موضـوعات، تجزيـه و              روابط بين پديده  

كه يادگيري ... تحليل يك پديده، استدالل، ارزشيابي، قضاوت و
باشد كه بعداً     در هر كدام از موارد ذكر شده داراي سطوحي مي         

  .تشريح خواهد شد
  )Affective Domain( حوزه عاطفي -ب

يرنده رفتارهايي است كه جنبـه واكنـشي        در برگ  اين حوزه 
. دهنـد   ها و تمايالت افراد نـشان مـي         دارند و خود را در نگرش     

توجـه و تمايـل و عالقمنـدي، نـشان دادن      : رفتارهايي از قبيل  

ها و معيارهـاي خـاص و درونـي شـدن             واكنش، تعلق به ارزش   
  .شوند ها، در اين حوزه يا قلمرو تلقي مي ارزش

  )Psychomotor Domain(كتي  حر– حوزه رواني-ج
اين حيطه در برگيرنده رفتارهايي است كه جنبـه مهـارتي           

... . راننـدگي يـا جراحـي و      , بـراي مثـال   . در آنها غالـب اسـت     
رفتارهاي اين حوزه شامل رفتارهايي از تقليد كردن تا رسيدن          

  .گيرد هاي شخصي را در بر مي به سطح مهارت
گيـرد    ي را يـاد مـي     الزم به ذكر است كه وقتي فردي چيز       

يعني تغييري در اين سه قلمرو اتفاق افتاده است كه به حسب            
در , اينكه رفتار يادگرفته شده جديـد بيـشتر چـه حـالتي دارد      

البتـه در درون نظـام      . گيـرد   يكي از اين سـه حـوزه قـرار مـي          
بلكـه ايـن    , شناختي انسان ايـن تفكيـك قلمـرو وجـود نـدارد           

 رفتـاري بـراي شـناخت و        بندي توسط متخصصان علوم     تقسيم
  .هاي انساني، ايجاد شده است بندي يادگيري طبقه

تسلط به سطوح يادگيري در هر كدام از سـه قلمـرو ذكـر              
آموزشـي،  هاي استادان را براي بيان بهتـر اهـداف            توانايي, شده

بنـدي در بيـان اهـداف     نحوه استفاده از اين طبقـه    . دهد  افزايش مي 
  .ح خواهدتشريآموزشي در آينده بيشتر 

  
  ادامه دارد

  
  
  
  

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-172-en.html
http://www.tcpdf.org

