
اهداف آموزشی 
اهمیت ارزیابی 
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رانفراگیبهکهباشندایگونهبهبایدآمدهعمل
فرابایدمطالبیچهاینکهخصوصدردرستیدید

ند،گیرفرارامطلبآنبایدچگونهوشودگرفته
اتتصمیماوقات،اغلبدیگر،سویاز.نمایندارائه
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یتوانایغیرمستقیم،ومستقیمطوربهمدرسان،

ینبنابراکنند،میارزیابیراخوددانشجویانهای
ناآشارزیابیبرحاکمفکریجریاناتبااستالزم
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چه چیزی باید ارزیابی شود؟

چگونه ارزیابی انجام شود؟

چرا ارزیابی انجام می شود؟

چه وقت باید ارزیابی انجام شود؟

چه کسی ارزیابی را انجام می دهد؟

اهداف ارزیابی

وتاهکعبارتاین.استیادگیریمحرکارزیابی
آموزشازشکلیهردرراارزیابیمحورینقش

ایجنتازاستفادهبا.کندمیبیانصراحتبه
یکمبودهایونواقصتوانمیارزیابیازحاصل

آموزشیبرنامهوفراگیرانعملکرددرکهرا
ابیارزیکلی،طوربه.نمودشناساییداردوجود

اهدافشود،انجامدرستیبهکهصورتیدر
اینازتعدادی.سازدمیمحققرامتعددی

:استزیرشرحبهاهداف

اف تعیین میزان دستیابی بهه اههد
یهههادگیری و قتهههاوت در مهههورد 

توانمندی های فراگیران 

دانشجویانبهترینتعیین

یشتربیادگیریبهفراگیرانترغیب

ازفراگیرانیادگیریازحمایت
بازخوردارائهطریق

تههدوین و ارزشههیابی برنامههه هههای 
آموزشی 

در پیش بینهی عملکهرد فراگیهران
آینده 

؟چه چیزی باید ارزیابی شود
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هاردن.استیادگیریاهدافبهدستیابی

ینابهپاسخگوییبرایکهکندمیبیان
ویژهاهدافوکلیاهدافبهتوجهسؤال،

هاردن.باشدراهگشاتواندمیآموزشی،
دازهانبهمدرسانازبسیاریکهاستمعتقد
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وتردقیقچههربنابراینکنندمیبیان

ازتوانمیباشند،شدهمشخصترجزئی
شسنجقابلرفتارهایدادننشانبرایهاآن

.نموداستفادهدانشجویانازانتظارمورد

اسههههتفاده از آموختههههه 
ع هابرای شکستن موضهو
ه به اجزای تشکیل دهند

آن،بازشناسی مفروضهات
ا و آشکار کردن انگیزه ه

و دالیل زیر بنایی آن

اسههتفاده از آموختههه 
هههها بهههرای حهههل 
مشههکالت در زمینههه 

های جدید

توضههیح ، تشههریح و
درک مطالب آموخته 

شده 
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طبقه بندی اهداف آموزشی 

شتی ردمانی سیرجان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا
مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

بقهطیکدر.کندمیزیادیکمکآزموناثربخشطراحیبهوکندمیروشنراآموزشفرایندهدف،نوشتن
ای،نهچندگزیامتحاناتبهبودهدفبابلومبنجامینرهبریبهدانشگاهاستادانازگروهیکاربردی،بندی
-روانی)مهارتو(affectiveعاطفی)نگرش،(cognitiveشناختی)دانشحیطهسهدرراآموزشیاهداف

یبندطبقهبلوم،.استطبقهتعدادیشاملهاحیطهاینازیکهروانددادهقرار،(psychomotorحرکتی
مرحلهنبالدبهمرحلههرآندرکهمنظموترتیبیبندیطبقهنوعیکیعنی.نامیدبندیردهنوعیکراخود
.استآسانومنطقیبندی،طبقهاینازاستفادهامتحان،یکطراحیبرای.شودمیگنجاندهقبل
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، در حیطه عاطفي يا نگررش
ویژگههی هههای دانشههجویان و بههاور و 

یماران نگرش آنها نسبت به پزشکی، ب
و همکالسههی هایشههان مههورد ارزیههابی 

این حیطه شامل هدف. قرار می گیرد
هایی اسهت کهه تیییهرات حاصهل در 
عالقههه ههها، نگههرش ههها و ارزش ههها را 

طبقهه بنهدی حیطهه . نشان می دهد
:تعاطفی دارای پنج طبقه اصلی اس

-در حیطه مهارت يا روانري
، مهارت ههایی کهه بهرای حركتي

د یک پزشک ضروری است، می توانه
ی هر فعالیت. مورد سنجش واقع شود

ه که عالوه بر جنبه روانی دارای جنب
جسمانی نیز باشهد، در ایهن حیطهه

طبقههه بنههدی حیطههه . جههای دارد
:تعاطفی دارای پنج طبقه اصلی اس
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کاربستن
داوری یا قتاوت
در باره ی ارزش 

ع یا اعتبار موضو
ها و سهودمندی 

آن ها

کنهههارهم گذاشهههتن 
عناصر و اجهزا بهرای 
ایجاد اثر یا فهرآورده

جدید 

اسههههتفاده از آموختههههه 
ع هابرای شکستن موضهو
ه به اجزای تشکیل دهند

ات آن، بازشناسی مفروض
ا و آشکار کردن انگیزه ه

و دالیل زیر بنایی آن

اسههتفاده از آموختههه 
هههها بهههرای حهههل 
مشههکالت در زمینههه 

های جدید

توضههیح ، تشههریح و
درک مطالب آموخته 

شده 

یههههههادآوری یهههههها 
بازشناسههههی امههههور 
جزئی و کلهی، روش 
ههههها و فرآینههههدها،  
الگوها، ساخت ها یها 

.موقعیت ها

ارزشیابی
سطوح یادگیری حیطه شناختی

ق از طریق که در حوزه شناختی قرار می گیرد، فرایندهایی که با فعالیت های ذهنی و فکری سر و کار دارند مانند به یاد آوردن حقایدر حیطه دانش 
ه آزمون های مورد نیاز برای سنجش هدف های حوزه شناختی، آزمون های توانهایی شهناختی هسهتند که. درک، به توانمندی حل مسئله کمک می کند

:طبقه بندی حیطه دانش دارای شش طبقه اصلی است. غالبا به صورت کتبی تهیه و اجرا می شوند
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