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  شناسي توصيفي آموزش واژه
  هاي آموزشي بندي هدف كاربردهاي طبقه

  
  رضا يوسفي علي: تهيه و تنظيم

  
  

با توجه به توليد بسيار عظيم اطالعات در علوم گوناگون، 
موضوع تدوين اهداف آموزشي براي مؤسساتي كه رسالت 

اي را به عهده  حرفههاي  آموختگان، بويژه در رشته پرورش دانش
منابع و محدوديت زمان  محدوديت. يابد اهميت افزونتري ميدارند، 

هاي آموزشي  شود كه نظام آموزشي در مورد هدف موجب مي
دار در محدوده زماني  به انتخاب بپردازد و موضوعات اولويت

  . كوتاه آموزش، در اهداف آموزشي گنجانده شود
هاي گوناگون علوم  تعيين و تدوين اهداف آموزشي در رشته

ترين  كي، يك مسأله لوكس و فرعي نيست، بلكه از اصليپزش
شود، تا از اين  ميوظايف نهادهاي آموزشي و استادان محسوب 

متأسفانه . به عمل آيد طريق، از منابع آموزشي، حداكثر استفاده
نگاه سطحي و شكلي به مسأله تعيين اهداف آموزشي و توجه 

وزشي و هاي آم افراطي برخي به شكل ظاهري نگارش هدف
ها، موجب شده است  جنبه تكنيكي بخشيدن به نحوه نگارش هدف

هاي آموزشي كه يك كار  تا به نظر برخي از افراد، تعيين هدف
باشد،  مهم و اساسي مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي مي

نكته با اهميت اين است كه . اي فرعي و جانبي جلوه كند مسأله
بدون توجه به نيازهاي  هاي زيبا و تكنيكي تهيه كردن، هدف

دادن، افراد، جامعه و منابع، و در اختيار مؤسسه آموزشي قرار 
هاي آموزشي  البته كاري فرعي و زايد است و حتي براي فعاليت

آموزشي به زبان ساده، تعيين هاي  هدف. باشد آور هم مي زيان
هاي مورد انتظار از دانشجويان در پايان دوره  يادگيري

  .آموزشي است
نجام صحيح و با معناي اين كار، از سوي استادان و ا

مؤسسه آموزشي، عالوه بر فوايدي كه ذكر شد، يك گام بلند به 
به اين دليل كه در . شود محوري نيز محسوب مي –سمت فراگير

با تعيين و بيان اهداف  نظام آموزشي، اعضاي هيأت علمي، 
دانشجويان آموزشي، در واقع تعهداتي را كه در قبال يادگيري 

هاي خود را براي تحقق اين  كنند، اقدامات و فعاليت دارند بيان مي
  .كنند اهداف هماهنگ مي

هاي آموزشي در  بندي هدف در بحث شماره پيش، طبقه
حيطه شناختي به اختصار تشريح شد، در اين شماره، به 

حركتي  –هاي آموزشي در حيطه رواني بندي هدف طبقه
)Psychomotor (تر، تعيين اهداف مهارتي  يان سادهيا به ب

  .پردازيم مي
 

  حركتي –سطوح يادگيري در حيطه رواني
  )هاي عملي مهارت(

هاي عملي،  قبل از تشريح سطوح يادگيري در حيطه مهارت
رسد كه تقسيم اهداف آموزشي به  ذكر اين نكته الزم به نظر مي

اي حركتي و عاطفي، صرفاً الگويي بر - سه حيطه شناختي، رواني
هاي  باشد ولي در مقام واقعيت، يادگيري تدوين اهداف مي

  .باشد ناپذير مي انساني، يك پارچه و جدايي
هاي آموزشي در حيطه مهارتي پنج سطح  بندي هدف در طبقه

  :يادگيري ذكر شده است
  تقليد: سطح اول

انسان غالباً هر مهارتي را ابتدا با مشاهده آن و تقليد و تكرار 
هاي  در آموزش مهارت. كند شروع به آموختن مياز روي الگو 

اي، ترتيب دادن سازوكار  هاي حرفه عملي به دانشجويان رشته
تأسيس مركز . مناسب براي طي اين مرحله بسيار با اهميت است

هاي علوم پزشكي، در  دانشكدهدر ) Skil lab(هاي باليني  مهارت
واقع فراهم كردن امكان براي دانشجويان براي تقليد و تكرار 

بايد توجه داشت كه گرچه طي كردن مرحله تقليد و تكرار . است
براي رسيدن به سطوح باالتر يادگيري در حيطه مهارتي 
ضرورت و اهميت بنيادين دارد، اما بطور معمول، يادگيري يك 

تقليد و انجام مهارت از روي دست الگو، مهارت در سطح 
هاي  گذاري مناسبي براي دانشجويان رشته تواند سطح هدف نمي

الزم به ذكر است كه توضيحات استاد . شود اي محسوب  حرفه
در حين نمايش مهارت و نيز بيان داليل انجام هر كدام از اجزاي 

 .ها نقش حياتي دارد مهارت، در يادگيري مهارت
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  انجام آگاهانه مهارت :سطح دوم
يابد  آموز به اين توانايي دست مي در اين مرحله، فرد مهارت

كه بدون مشاهده از روي دست الگو و بر اساس دستورالعمل، 
اين مرحله از . يك كار مهارتي را البته به صورت كند انجام دهد
هاي واقعي و  مهارت آموزي در علوم پزشكي بايد روي نمونه

چنان كه فرصت و . دان با تجربه انجام شودتحت نظارت استا
آموزي  امكانات نظام آموزشي محدود باشد، اين سطح از مهارت

ممكن است به عنوان هدف يادگيري در نظر گرفته شود، كه البته 
  .باشد سطح مطلوبي نمي

  دقت: سطح سوم
آموز افزايش  با افزايش كارآموزي، دقت فراگير مهارت

كه بدون حضور استاد، يك مهارت را با شود  يابد و قادر مي مي
آموز، هنوز  ضمن اينكه فراگير مهارت. دقت قابل قبول انجام دهد

در نظر گرفتن اين . كند مطابق الگوي يادگيري اوليه عمل مي
سطح از يادگيري براي دانشجويان علوم پزشكي با توجه به 

  .شود شرايط و امكانات، سطح يادگيري قابل قبول محسوب مي

  ماهر شدن: ح چهارمسط
آموز با سرعت و انرژي كمتر  ها، مهارت با افزايش كارآموزي

دهد و بين ذهن و رفتارهاي او  مهارت آموخته شده را انجام مي
تعيين چنين سطحي براي . هماهنگي الزم ايجاد شده است

هاي دستياري قابل قبول  آموزي براي دانشجويان دوره مهارت
  .رسد به نظر مي

  هاي يگانه فردي عادي شدن و كسب مهارت: سطح پنجم
اين سطح از يادگيري مهارت، سطحي است كه فرد بدون فكر 
كردن، مهارتي خاص يا چندين مهارت توأم را مورد استفاده 

ها را با شيوه اختصاصي خود به  دهد و يا حتي مهارت قرار مي
آموخته در اين  رساند به نحوي كه رفتار افراد مهارت انجام مي

شود و  ها و ابتكارات شخصي نيز مي سطح، توأم با برخي روش
از اين رو، مشاهده رفتارهاي افراد در اين مرحله، شباهت 

تعيين اين سطح يادگيري به عنوان . هاي قبلي را ندارد مرحله
القاعده براي مؤسسات آموزشي ميسر  هدف آموزشي، علي

  .باشد نمي
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