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Learner Objectives

The identification and categorical 

organization (taxonomy) of the three 

domains were developed by Bloom and 

associates in 1956

 Cognitive 

 Affective 

 Psychomotor























سطوح اهداف در حيطة شناختی

(Knowledge)دانش 1.

(Comprehension)ك رد2.

(Application)كاربرد 3.

(Analysis)تجزيه و تحليل 4.

(Synthesis)سنتز و تركيب 5.

Knowledge(Evaluation)ارزشيابی و قضاوت 6.

Evaluation



ده است که فرد صرفا مطالب آموخته شترین سطح حیطه شناختی پایین
دارد و جنبه حفظی این سطح . را بیاد می آورد و به بیان آن میپردازد

به نوعی حفظ و تکرار کورکورانه مطالب، بخاطر سپردن و یادآوری 
آنهاستبدون یادگیری عمیق اولیه مطالب 

:افعال قابل استفاده دراین سطح شامل
بیان کند، نام ببرد، فهرست کند، ذکر کند، تکرار کند

از دانش آموز انتظار میرود پس از پایان کالس بتواند مزایای رژیم صحیح غذایی -
نام ببرد  را 

)Knowledge )دانش 



(Comprehension)درک /فهم

ن را  آدومین سطح حیطه شناختی که فرد عالوه براین که مطلب را به خاطر می سپارد، 
از  میکند و گاه فرد هنگام یادآوری مطلب قسمتی درک و با جمالت خود بیان 

میکند دانسته های قبلی خود و اعداد و ارقام را به آن اضافه 
تقال  فراگیر پی به مفاهیم و معانی برده و میتواند آموخته ها را از شکلی به شکل دیگر ان

.دهد
:نمونه افعال قابل استفاده

، توضیح دهد، تعمیم دهد، تفسیر کند، توجیه کند، ترجمه کند، شرح دهد، خالصه کند
مثال بزند

دازکارگران کارخانه انتظار میرود بتوانند مزایای استفاده از ماسک را توضیح دهن



(Application)كاربرد وبه كار بستن 
ه دراین سطح فرد توانایی به کاربستن دستورالعمل ها و اصول علمی آموخته شد

دارد حل مسایل جدید را در
:نمونه افعال این سطح عبارتند از

برآورد کردن، کنترل کردن، اندازه گیری کردن، تولید کردن، اصالح کردن، به  
کار بردن، کشف کردن، برچسب زدن، نمایش دادن، تغییر دادن 

از بهورز انتظار میرود به طور روزانه میزان کلر آب آشامیدنی روستا را کنترل -
کند 

ازکاردان بهداشت خانواده انتظار میرود بتواند وزن زن باردار را به درستی اندازه -
گیری کند  



( Analysis)تجزيه و تحليل 
و بررسی و خرد کردن و کردن یک موضوع توانایی تحلیل در این سطح فرد 

آن را دارد شکستن
:نمونه افعال عبارتند از

، بررسی کردن، تجزیه کردن، استنتاج کردن، تشخیص دادن، انتخاب کردن
تفاوت قایل شدن، استنباط کردن، به اجزا تقسیم کردن

د از کارشناس انتظار میرود بتواند رژیم غذایی منطقه کیار را بررسی کن-
از کاردان انتظار میرود بتواند مشکالت بهداشتی منطقه تحت پوشش -

خود را تشخیص دهد 



(Synthesis)سنتز و ترکیب 
و کردن ترکیب آموخته های قبلی خود و برنامه ریزی دراین سطح فرد توانایی 

نشان خالقیتدرواقع فرد باید از خود . را داردارایه راه حل جدید و پیشنهاد  
رسیدن به این سطح مستلزم زمان طوالنی و گاه سالیان دراز است و . دهد

صرفا با چند جلسه آموزشی فرد به این سطح نمیرسد 
ت را دارد دراین سطح استوانایی نوشتن مقاله، کتاب به عنوان نمونه کسی که 

:نمونه افعال عبارتند از
ترکیب کردن، تهیه کردن، سخنرانی کردن، اختراع کردن، تنظیم کردن، مدون 

کردن طرح دادن، مقاله نوشتن، خلق کردن، درهم آمیختن، ترسیم کردن

از کاردان بهداشت خانواده انتظار میرود در زمینه اهمیت برنامه ریزی 
سخنرانی کند 



(Evaluation)ارزشیابی و قضاوت 
تن  است که فرد عالوه بر این که توانایی نوشباالترین سطح حیطه شناختی

نقد آثار دیگران و قضاوت کردن را داراست مانند  مطلب را دارد، توانایی 
منتقدین برنامه تلویزیونی

را دارد دارای توانایی ارزیابی کتاب، مقاالت نوشته شده فردی که 

در این سطح میتوان ادعا کرد فرد نسبت به موضوعی)این توانایی است 
(آگاهی دارد

مقایسه کردن، ارزش گذاری کردن، ارزیابی کردن، نتیجه  : نمونه افعال عبارتند از
گیری کردن، انتقاد کردن، امتیاز دادن

از فراگیر انتظار میرود مقاالت موجود در زمینه حاملگی ناخواسته را ارزیابی کند 





(  حيطه شناختی)مثال 
ايد  در انتهای برنامه آموزشی بيماريهای اعصاب، آموزش گيرنده ب

اران بتواند روش مقرون به صرفه برای ارزيابی و اداره اوليه بيم
مورد 8مورد از 6روشی که شامل حداقل )مبتال به دمانس را 

.  به صورت مشروح بنويسد( ذکر شده در درسنامه باشد









:سطوح اهداف حیطه نگرشی
Receiving توجه ودریافت                       *
Responding *                               پاسخ دهی
Valuing ارزش گذاری     *
Organization value سازمان دهی ارزشها    *
Characterization تبلورارزشها درشخصیت      *

شکل نوشتاری اهداف نگرشی مشابه حیطه آگاهی است 
فقط فعل پایان جمله متفاوت است    





Receiving توجه و دریافت*
اولین سطح تغییر نگرش جلب توجه فراگیر نسبت به موضوع 
.است که این کار به صورت شفاهی یا کتبی امکان پذیر است

هدف این سطح هدایت توجه فراگیر نسبت به موضوع و ایجاد حساسیت و تمایل  در وی  
است تا زمینه برای مراحل بعدی فراهم شود 

اما این سطح به تنهایی به معنای تغییر نگرش نیست؟؟؟

مشاهده کردن، انتخاب کردن، مشخص کردن  بادقت گوش  : افعال قابل استفاده عبارتند از
دادن، دنبال کردن، اشاره کردن، مطالعه کردن

گوش دهد   از دانش آموز انتظارمیرود با دقت به عالیم بیماری ایدز : مثال



Responding *پاسخ دهی

.  دراین سطح فراگیران نسبت به موضوعی که به آن توجه داده شده پاسخ میدهند
پاسخ دادن به معنای ابراز عالقه و واکنش به یک موضوع است

ه اما ابراز واکنش و پذیرفتن زبانی به تنهایی کافی نیست و باید فرد نسبت ب
مسئله عکس العمل نشان دهد،

انه دراین سطح فرد انگیزه کافی و تمایل برای تغییر رفتار را دارد و به صورت داوطلب
همکاری میکند تمایل به رعایت موارد بهداشتی دارد، شرکت فعال در برنامه  

اما هنوز ثبات کافی در رفتار فرد وجود ندارد داشته و از انجام کار لذت میبرد 
:نمونه افعال این سطح عبارتند از

حمایت کردن، داوطلب شدن، پافشاری کردن، اجابت کردن، موافقت کردن ،توجیه 
کردن، پاسخ دادن، تمرین کردن، استقبال کردن، بحث کردن، واکنش نشان 

دادن، عالقه نشان دادن 
از زن باردار انتظار میرود نسبت به موضوع علل مرگ زنان باردار واکنش نشان : مثال
دهد 



Valuing ارزش گذاری *
و به صورت یک عقیده درمیاست ثبات کافی برخوردار دراین سطح رفتار فرد از 

این رفتار را با ثبات کافی انجام و فراگیر درموقعیتهای مناسب آید 
میدهد وفرد احساس میکند رفتارها دارای ارزش است ونسبت به 

همچنین دیگران را ، آنها تعهد پیدامیکند
نیز نسبت به انجام رفتار تشویق میکند 

:نمونه افعال مناسب این سطح عبارتند از
پیشنهاد دادن، ستایش کردن، موردلطف قرار دادن، امتیاز دادن، ترغیب کردن، 

تقدیرکردن، دعوت کردن، کارکردن، تقویت کردن، سهیم شدن

از راننده انتظار میرود رعایت قوانین رانندگی را به دیگران : مثال
.  پیشنهاد دهد



Organization value سازماندهی ارزشها
فرد عقیده و نگرش جدید را درونی کرده وبه تدریج نظام جدیدی از ارزشها شکل 

دراین سطح عالوه بر این که فرد آن رفتار را ارزشمند دانسته و به آن . میگیرد
متعهد است

برای انجام آن در زندگی روزمره خود برنامه ریزی کرده و با تنظیم فعالیتهای خود 
زمان مشخصی را به این امر اختصاص میدهد به نحوی که جزیی از فعالیتهای 

روزمره او قرار میگیرد

ط تنظیم کردن، برنامه ریزی کردن، ترکیب کردن، رب: نمونه افعال این سطح عبارتند از
دادن، سازمان دادن، تعمیم دادن 

از بیمار انتظار میرود ورزش روزانه را به برنامه زندگی روزانه خود : مثال
تعمیم دهد



Characterization تبلور ارزشها درشخصیت

ارزش مورد نظر درزندگی  آخرین مرحله تغییر نگرش است که فراگیر به جایی رسیده که 
فرد . عادی وی کامال جای گرفته وبرای انجام رفتاردرست نیازی به تذکر ومراقب نیست

چنین فردی الگوی  . به صورتی رفتار میکند که ارزشها در رفتارش کامال هویداست
مناسبی برای دیگران محسوب شده والزمه رسیدن به این سطح  

اشد  مانند راننده ای که حتی اگر پلیس نبگذراندن سطوح پیش نیاز قبلی است 
.قوانین رانندگی را رعایت میکند

مشارکت کردن، همکاری کردن، ارزشیابی کردن، انتقاد  : نمونه افعال این سطح عبارتند از
کردن، قضاوت کردن، تایید کردن، تصدیق کردن، خدمت کردن 

از کاردان بهداشت خانواده انتظار میرود دربرنامه بهبود وضعیت تغذیه: مثال
مشارکت کند





(حيطه عاطفی)مثال 

 در انتهای برنامه آموزشیHIVتمام دستياران می توانند نگرش ،
که معتاد هستند مشخص  HIVو عقايد خود را در مورد بيماران 

کنند و با همکاران و استادان خود در مورد تأثير آن بر اداره 
.چنين بيمارانی بحث نمايند



Psychomotor Domain

 Observation

 Independent Performance

 Accuracy

 Coordination of Action

 Normality

 Origination



Observation مشاهده
ند فراگير رفتاری را که مربی انجام می دهد مشاهده می ک

.تا بتواند از حرکات و رفتار مربی تقليد کند

ياده دنبال می کند، الگوبرداری می کند، پ: نمونه افعال
می کند، جدا می کند



Independent Performance اجرای مستقل
به  در اين سطح وابستگی به مربی ناچيز است و نيازی

وم کمک مستقيم او نيست، هر چند نظارت و هدايت او تدا
.دارد

هد، اندازه می گيرد، مرتب می کند، قرار ميد: نمونه افعال
انجام ميدهد



Accuracy دقت
ته  در اين سطح فراگير با دقت، سرعت و ظرافت رفتار آموخ

.شده را انجام ميدهد و اشتباهات خود را به حداقل ميرساند

يان  استفاده از همان افعال مرحله قبل ولی با ب: نمونه افعال
مناسب قيدهای سرعت، دقت و يا ظرافت مشخصه اين  

.سطح است



Coordination of Actions هماهنگی حرکات

  در اين سطح بين مجموعه ای از اعمال هماهنگی برقرار
ور ميشود و فراگير توانايی انجام چندين حرکت را به ط

.همزمان دارد



Normality عادی شدن
ت که حرکتی اس-باالترين مرحله يادگيری در حيطه روانی

ه  خودکار و بدون نياز بدر آن فراگير رفتار را به صورت 
م انجاتفکر و صرف انرژی برای هماهنگ کردن فعاليتها 

.  ميدهد

دارند،  افعالی که بر جنبه ماهرانه انجام يک فعاليت تاکيد
.در اين سطح به کار ميروند



Origination

ود که ممکن است دانشجو در زندگی واقعی با شرايطی روبرو ش
ه الزامات اجرای کارها را با شرايط مشخص شده از قبل نداشت

(  مانند انجام تراکئوستومی در يک مرکز روستايی. )باشد
د و در اين حالت، پزشک بايد بتواند کار جديدی را خلق کن

. خالقيت از خودش نشان دهد
اين باالترين سطح مهارتهای سايکوموتور است که برای

.  جراحان کاربرد زيادی دارد





(حيطه سايکوموتور)مثال 
دانشجويان بايد بتوانند  % 80در پايان دوره حداقل : مهارت

.کاتتر را با زاويه مناسب وارد رگ انتخاب شده نمايند











چه 

كس ي 

در چه 

زماني 
انجام (  چگونه)چقدر چه كاري را 

خواهد 

.داد

در پايان دستيار 
دوره 

دستياري 

د اندازه گيري قن
تر خون  با گلوكوم

را 

موارد % 90در 
با استفاده از )

(راهنما

انجام 
خواهد 

.داد

ی مثال نگارش اهداف اختصاص ی قابل اندازه گير 













، به نظر شما در نگارش اهداف آموزش ي
بهتر است از كدام يك از سطوح 

؟هدف نويس ي بيشتر استفاده شود



:يک سوال
چگونه ميتوان فردی را تا مرحله پايانی تغيير نگرش 

پيش برد



Write the Objective

Teach Based on the Objective

Test Over the Objective

Finally, 




