
 



 حیطه های یادگیری 

 مقدمه

ا توجه به توليد بسيار عظيم اطالعات در علوم گوناگون، موضوع تدوين اهداف آموزشي براي مؤسساتي ب
اي را به عهده دارند، اهميت افزونتري هاي حرفهآموختگان، بويژه در رشتهكه رسالت پرورش دانش

هاي آموزشي مورد هدف شود كه نظام آموزشي دريابد. محدوديت منابع و محدوديت زمان موجب ميمي
دار در محدوده زماني كوتاه آموزش، در اهداف آموزشي گنجانده به انتخاب بپردازد و موضوعات اولويت

 .شود
هاي آن آموزان بر حسب هدفها و اعمال علمدر پايان هر دوره آموزشي بايد در فکر، احساسات، نگرش

ن هاي تربيتي آبندي هدفمنظور از طبقهنامند. يدوره تغييراتي به وجود آيدكه آن را تغيير رفتار م
استفاده از گيرد. ها و در چه سطحي صورت مياست كه مشخص كنيم اين تغيير رفتار در چه زمينه

دهندگان، در سطوح مختلف آموزشي، در مقام عمل هم توسط آموزش هاي آموزشيبندي هدفطبقه
كمك  درسانطراحي آموزشي، ارزشيابي آموزش و مبه ايجاد زبان مشترك در بين افراد درگير در 

كند. در واقع، بـه هاي آموزشي مورد نظر هدايت ميكند و هم فراگيران را به سمت هدفمي
روانشناسان تربيتي، اهداف آموزشي را با توجه به . كنددارشدن يادگيري فراگيران مساعدت ميجهت

ها براي اهداف آموزشي، بندياند. يکي از طبقههبندي كردهاي مختلف طبقههايشان به شکلويژگي
ي ترين آنهاست كه توسط گروهبندي بلوم معروفبندي آنها بر اساس حيطه يادگيري است. طبقهطبقه

گيري و ارزشيابي چون بلوم، انگلهارت، فرست، هيل و كراتول تهيه شده از متخصصان آموزش و اندازه
حوزه  ،هاي حوزه شناختيموزشي ابتدا به سه دسته كلي با نامهاي آبندي، هدفاست. در اين طبقه

ها هم شامل تعدادي طبقه است. اند و هر يك از اين حوزهتقسيم شده حركتي-و حوزه رواني عاطفي
هاي خاص آنهاست و نه متمايز كردن آنها بندي اهداف در سه حيطه به دليل تاكيد بر جنبهطبقه

توان مرز مشخصي هيچ وجه نمينامربوط، زيرا در فعاليتهاي آموزشي بهصورت طبقات كامال مجزا و به
. شده را صرفاً به يك حيطه مربوط دانستبين اين سه حيطه تعيين كرده و يك توانايي يا مهارت آموخته

 ها بررسي كرد.ناچار بايد آن را جدا از ساير حيطهاما براي مطالعه يا تقويت يك حيطه به

 (cognitive domain) حوزه شناختی
گيرد. به عبارت ديگر شامل تمامي رفتارهايي است كه با دانش، معلومات و مهارتهاي ذهني را دربر مي

هاي هاي عقالني مانند بازشناسي، يادآوري و مانند آنها مربوطند. اكثر فعاليتهاي ذهني و مهارتتوانايي
وس مختلف، به اين حوزه مرتبط است. مثال هاي دانشجويان در يادگيري درآموزشي اساتيد و تالش

هاي انگليسي رشته خود ضعف شديد دارد، هوقتي استاد نگران دانشجويي است كه در يادآوري معاني واژ
 .نگراني وي به حوزه شناختي مربوط است

 (affective domain) حیطه عاطفی
اي به يك درس يا وقتي دانشجو عالقهها، اعتقادات و نظام ارزشها مربوط است. مثال ها، نگرشبه رغبت

رشته ندارد به حوزه عاطفي مرتبط است. هر استادي بطور مستقيم يا غيرمستقيم، همگام با آموزش 
 .كندميهاي شناختي، در تحقق اهداف عاطفي نيز تالش هدف
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  (psychomotor domain) حرکتی -حوزه روانی

هاي حركتي يا اعمال بدني ارتباط دارد. بنابراين، شامل آن دسته از رفتارهايي است كه با مهارت
غير از جنبه رواني داراي جنبه جسماني نيز باشد. مثال انجام معاينه گيرد كه بهفعاليتهايي را در بر مي

هاي اين حوزه با دو حوزه قبلي در اين تفاوت هدف .باشدتوسط كارورز پزشکي مربوط به اين حيطه مي
ي هاهاي عاطفي غالبا به فعاليتهاي شناختي و هدفشناختي تنها به فعاليت هاي حوزهاست كه هدف

حركتي به سه نوع آمادگي شناختي )ذهني(،  -هاي روانيعاطفي مربوط است اما براي تحقق هدف
 .عاطفي )رواني( و جسمي )فيزيکي( نياز است

 حیطه شناختی -1

 

گيري در سؤاالت وجود دارد. يکي مورد اندازه هايبندي دانش و مهارتهاي متعددي براي طبقهروش
رين تها توسط بلوم ارائه شده است. وي هدفهاي تربيتي در اين حيطه را از سادهاز مفيدترين اين روش

 درك و فهم-2 دانش-1سطح يا طبقه قرار داده است:  6هاي ذهني، به ترتيب در ترين تواناييتا پيچيده

 ارزشيابي. -6 تركيب -5 تحليلتجزيه و  -4 كاربستنبه-3

 (knowledge) دانش 1 -1

ري در شود. يادگيها، دانش گفته ميها و حقايق علمي و بازشناسي آموختهبه توانايي يادسپاري انديشه
مطالبي كه قبال آموخته است دقيقا به صورت حفظي به ياد  فراگيراين سطح صرفا جنبه حفظي دارد. 

 .آوردمي

كند را وادار مي ار متکي به حافظه است و گاهي دانشجويانيادگيري، به علت اينکه بسياين سطح از 
اهميت را به ذهن بسپارند، مورد انتقاد قرار گرفته است. شايد مهمترين اشکالي كه مطالب جزئي و بي

وشي روي مدرسان در استفاده از آن از يك طرف و فرامكه به اين سطح از يادگيري وارد است، زياده
طور كلي توان بهخاطر سپردن مفاهيم و اصول را نميسريع اين مفاهيم از طرف ديگر است. اما به

الزم  ايخاطر سپردن و بازگويي دانش براي تمام سطوح باالتر يادگيري پايهاهميت شمرد. زيرا بهبي
 شود.محسوب مي

كند، فهرست تند از: تعريف مي( عبارصورت سوم شخصه بروند )افعالي كه در اين سطح به كار مي
 :برد. مثالكند و نام ميكند، تکرار ميكند، مشخص ميكند، بيان ميمي
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  تدريس و يادگيري را تعريف كند ،هاي آموزشواژهفراگير قادر باشد. 
  روش درمان افسردگي را نام ببرد 5قراگير قادر باشد. 

 

 (comprehension) فهمیدن 2-1
درك و دريافت معنا و مفهوم يك مطلب و بيان آن با عبارات و جمالتي كه  فهميدن، عبارت است از

يابد كه هدف اصلي سازد. فهميدن يعني درك مطالب، كه فرد از آن طريق در ميشخص خودش مي
خواهيم اطالعات و اين مرحله باالتر از دانش است؛ زيرا در دانش از فراگير مي .مطلب ارائه شده چيست

شده را بدون دخل و تصرف زياد به ياد آورد، اما در اين طبقه داوطلب عالوه بر حفظ معلومات كسب 
كند، دهد، تشريح ميروند شامل: توضيح ميافعالي كه در اين سطح به كار مي .مطالب بايد آنها را بفهمد

كند. يكند و ترجمه مكند، خالصه ميزند، استنباط ميكند، تخمين ميكند، تفسير ميبيني ميپيش
 :به عنوان نمونه

 كامل ترين تعريف را بنويسيداز بين تعاريف يادگيري، راگير ف. 
  متن انگليسي را به فارسي روان ترجمه كندفراگير. 

 

 (application) کاربستن 3-1

موقعيت خاص و  ها دردستورالعمل كار بستن مفاهيم وهتوانايي بكاربستن )كاربرد( عبارت است از 
بدون راهنمايي ديگران، از مفاهيم و اصول براي حل مسائل استفاده  جودر اين سطح، دانش .جديد

 گيرد، حل، بکار ميكندگيري مياندازهروند عبارتند از: كند. افعالي كه در اين سطح به كار ميمي
 :كند. مثالكند و اثبات ميكند، محاسبه مي، اصالح ميدهدنمايش ميكند، مي

  يج آزمايشنتافراگير CBC بيمار را تفسير نمايد. 
  بتواند قد و وزن كودك را به درستي محاسبه نمايدفراگير. 

 

 (analysis) تحلیلتجزیه و  4-1

هاي تجزيه و تحليل يعني تقسيم مطالب كلي به اجزاي تشکيل دهنده آن و كشف روابط بين قسمت
 نيشکستن ارتباط ببندي آنها. درسطح تحليل، داوطلب ملزم به مختلف يك مطلب و نحوه سازمان

 ورتيا اعمال به ص هاانديشه كه سلسله مراتب نسبياست اي دهنده آن به گونهاجزاء يا عناصر تشکيل
دهد، تشخيص مي كند،كند، مقايسه ميافعال اين سطح عبارتند از: متمايز مي روشني نشان داده شود.

 :طور مثال. بهكندتفکيك مي و كندتجزيه مي دهد،ارتباط مي

  اشکاالت موجود در يك مقاله را مشخص نمايدفراگير. 

  براساس شرح حال اخذ شده از بيمار، نسخه دارويي صحيحي بنويسدفراگير. 
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 (synthesis) رکیبت 5-1

 .منظور تشکيل يك واحد كل تازه و نسبتا انسجام يافتهتركيب يعني توانايي پيوند دادن عناصر و اجزاء به 

شود و يا يك اثر علمي، ادبي، هاي پيشين يك طرح نو ساخته ميدر اين مرحله با استفاده از دانسته
گردد. بنابراين در اكثر مواقع رفتارهاي طبقه تركيب با خالقيت و نوآوري همراه فني، هنري خلق مي

 .است

دار ومننويسد. كند، ميدهد، توليد ميسازد، گسترش ميكند، ميافعال اين سطح عبارتند از: طراحي مي
 :. مثالكندگروه بندي مي وكند تهيه مي

  نويسدب هاي پيشگيري از ابتال به بيماري كروناراهيك مقاله در رابطه با پس از پايان دوره آموزشي فراگير. 

  ها ارائه نمايدپايان دوره، روش جديدي براي نظارت بر بهداشت سازمانقادر باشد پس از فراگير. 

 

 (evaluation) ارزشیابی 6-1
ها و غيره براي ها، روشحلها، راهارزشيابي عبارت است از داوري آگاهانه درباره ارزش كارها، انديشه

داوري در مورد ارزش مطالب منظوري معين و بر اساس مالكي مشخص. در اين سطح، داوطلب ملزم به 
هاي اين سطح است. ارزشيابي شود. داشتن تفکر انتقادي يکي از مشخصهبر پايه اصول معين مي

هاي رسند تواناييترين سطح توانايي عقلي است. كساني كه به اين مرحله از مهارت عقلي ميپيچيده
افعالي كه در اين سطح به كار  اند.مربوط به تمامي سطوح پيشين را در حيطه شناختي كسب كرده

 دهد، مي د، ربطكنانتقاد ميكند، كند، قضاوت ميزند، ارزيابي ميروند عبارتند از: تخمين ميمي
 :مثال. كندمي گيرينتيجه

 ر هاي پوستي را با يکديگفراگير قادر باشد كاربرد داروهاي گياهي و شيميايي براي درمان بيماري
 .درمان براي بيمار خود تجويز نمايدمقايسه نمايد و بهترين 

  طب سنتي را با طب رايج مقايسه نمايدفراگير قادر باشد. 

طور  نشان داده شده است. اين طبقات به ذيلگانه حيطه شناختي در شکل روابط ميان طبقات شش 
كنند. براي رسيدن به هر سطحي از رشد فکري، مراحل قبلي بايد افزايشي درجهت دشواري حركت مي

سپري شده باشد. مثال رسيدن به سطح ارزشيابي مستلزم آن است كه فرد به سطوح دانش، فهميدن، 
دو سطح باالي حيطه شناختي )تركيب و  تجزيه و تحليل و تركيب رسيده باشد. سؤاالتي كه در

ت دهي به اين سؤاالطلبد. همچنين پاسخترين تالش فراگير را ميشوند بيشارزشيابي( نوشته مي
 .استگير وقت
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 سطوح حیطه شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هايي شود، عمدتا در سطح دانش است. در نتيجه ارزشيابيآموزش داده مي هاكالساكنون در آنچه هم

طوح با آگاهي از س درسانآيد نيز بيشتر بر يادآوري محفوظات تاكيد دارد. مبه عمل مي جويانكه از دانش

آموزش را متناسب با سطوح مختلف آن توانند ريزي بر اساس آن ميمختلف حيطه شناختي و برنامه

 خشند.بهاي شناختي را به فراگيرنده مهارت همهپرورش و فرصت  ديدهتدارك 

 

 حیطه عاطفی-2

 

اين حيطه نيز مانند . شوندمي مربوط هاارزش، عاليق، هانگرش ،اتهاي حوزه عاطفي به احساسهدف

بندي شده است. اين حيطه گرچه در فرايند آموزش داراي حيطه شناختي از آسان به مشکل طبقه

شود. اين امر شايد بدين خاطر باشد كه ارزشيابي درجه اي است، اما چندان به آن توجه نمياهميت ويژه

حيطه است. سطوح مختلف اهداف  آموزان بسيار مشکلهاي آموزشي عاطفي در دانشتحقق هدف

 ارزشيابي     

  

 

 تركيب تركيب 

   
تجزيه و 

 تحليل

تجزيه و 

 تحليل

تجزيه و 

 تحليل

 كاربرد كاربرد كاربرد كاربرد  

 درك درك درك درك درك 

 دانش دانش دانش دانش دانش دانش
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دهي سازمان- 4 گذاريارزش- 3 پاسخ دادن-2 دريافت و توجه كردن-1 :ازعبارتند عاطفي يا نگرشي 

 ها.وسيله ارزشپذيرفتن بهشخصيت -5 ارزشها

 (attending or receiving) توجه/ دریافت 1-2

يا محرك  نسبت به وجود پديدهيادگيرنده دريافت، اولين سطح حيطه عاطفي است. دراين سطح 

. افعالي كه در اين سطح كندرا به خود جلب مي فراگيرتوجه  ،شود، يعني موضوعمشخص حساس مي

به  .كندكند، سؤال ميكند، گوش ميمي دنبال كند،پرسد، انتخاب ميميروند عبارتند از: به كار مي

  :مثال عنوان

  ان توجه نشمبحث اعالم خبر بد به بيمار فراگير با حركات سر و برقراري ارتباط چشمي نسبت به

 .ددهمي

 

 (responding) دادنپاسخ 2-2

 راگيرف. در اينجا دهدپاسخ ميبه طور فعاالنه  ،هاعالوه بر توجه صرف به پديدهدر اين مرحله يادگيرنده 

موافقت مي كند، كمك اين سطح مانند:  هاي رفتاريفعل .دارداحساس رضايت خاطر  ،از انجام فعاليت

 :مثال دهد.كند، پاسخ ميمي

  د.كنها فعاالنه شركت ميدر بحثارائه گزارش صبحگاهي فراگير در مراحل مختلف 

 

 (valuing) گذاریارزش 3-2

اي از مجموعه فراگيرشود. در اينجا قائل ميخاصي يا رفتار ارزش  شييادگيرنده براي يك پديده، 

 كند.شخصي او پيدا مي ها حالت نگرشو اين انديشه كردههاي مشخص را دروني ها يا انديشهارزش

 ، تشکركندپيشنهاد مي هاي باالتر جهت دهنده رفتار فرد است. افعالي اين سطح عبارتند از:ارزش

 :مثال. كندتصديق مي شود،كند، سهيم ميدعوت مي شود،پيشقدم مي كند،مي

  د.كنتشويق ميحال فراگير ساير همکاران را به رعايت حقوق بيمار در هنگام گرفتن شرح 

 

 (organization of values) هاارزش سازماندهی 4-2

هاي مختلف را ادغام نموده، تعارضات بين آنها را ها، ارزشپس از پذيرش ارزشدر اين طبقه يادگيرنده 

طرفداري دهي كند. افعال اين سطح شامل: صورت يك نظام منسجم، سازمانرفع نموده و آنها را به

 :كند. مثالانتخاب مي كند،مقايسه مي دهد،ربط مي كند،اصالح مي كند،مي

 كندبيمار خود، در مواقع غير كشيك از وي عيادت مي فراگير جهت بهبود وضعيت روحي. 
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 (characterization by values) هاشخصیت پذیرفتن به وسیله ارزش 5-2

كنترل براي مدتي طوالني را  ويها به وجود آورده است كه رفتار ارزش ي ازادگيرنده در درون خود نظامي

وجود نوعي شخصيت تثبيت شده در وي بهگذارد كه كنترل آن قدر بر رفتار فرد تأثير مياين كند. مي

 :المث .كندتجديد نظر مي كند،خدمت ميكند، حمايت مي كند،مانند: اصالح مي هاي رفتاريفعل .آوردمي

 كندعادات بهداشتي صحيح خود را حفظ مي ،در همه شرايط فراگير. 

 

 سطوح حیطه عاطفی

    
تبلور ارزش در 

 شخصيت

   
سازماندهي 

 هاارزش

سازماندهي 

 ارزش ها

 
 

 ارزش گذاري ارزش گذاري ارزش گذاري

 پاسخ دادن پاسخ دادن پاسخ دادن پاسخ دادن 

 توجه توجه توجه توجه توجه
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هاي عضالت و ايجاد جهت افزايش تواناييهاي آموزشي است كه اين حيطه شامل بخشي از هدف
هاي فني و هاي عملي در زمينهبه طوركلي اين حيطه شامل مهارت. رودبه كار ميآنها هماهنگي بين 

نجام ارانندگي كردن،  دويدن، نوشتن،: اي، تربيت بدني، هنر، كار آزمايشگاهي و امثال آنها مانندحرفه



 حیطه های یادگیری 

، قلمستي ، اجرادمشاهده و تقلي :از عبارتند اين حيطه است. سطوح كار آزمايشگاهي، نقاشي كردن و...
 .عادي شدن حركات،، هماهنگي و دقت سرعت

  ( observation and imitation) تقلید و مشاهده 1-3
، در اين مرحله. استكمك و راهنمايي ديگران براي انجام درست يك كار، نيازمند حالتي است كه فرد 

در  دهد.ميتقليد و انجام را مشاهده،  شودمراحل مختلف يك مهارت كه توسط مربي انجام مي فرد
اند. هاي باليني تاسيس گرديدههاي علوم پزشکي، براي فراهم كردن زمينه تقليد، مراكز مهارتدانشگاه

 :مثال

 .گيري با آنژيوكت را نشان دهدفراگير بتواند با كمك مربي، نحوه صحيح رگ -

خطا انجام % 11روش استريل را با فراگير به كمك مربي خود در اتاق پراتيك، شيوه صحيح پانسمان به  -
 .دهد

 (independent performance) ی مستقلاجرا 2-3
و  نظارترسد اما ممکن است همچنان به حداقل ميميزان وابستگي يادگيرنده به مربي  ،در اين مرحله

ر د انجام عمل بدون وابستگي به مربي اما با نظارت او. به عبارت ديگر،. شته باشدهدايت مربي ادامه دا
 :هاي واقعي و با نظارت مربي انجام شود. به عنوان نمونهعلوم پزشکي اين مرحله بايد روي نمونه

 .روش صحيح پانسمان زخم را نشان دهد ،پس از پايان دورهقادر باشد فراگير  -

خطا يك مسير وريدي مناسب براي بيمار برقرار  %5ثر با بطور مستقل و با نظارت مربي، حداكبتواند فراگير  -
 كند.

 ( acceleration and accuracy) و دقت سرعت 3-3
ا نمايد تدهد و تالش ميرا با سرعت بيشتري انجام ميكار نسبت به مراحل قبل،  دفر سطح،در اين 

 دهد. به عنوان نمونه:اشتباهات خود را كاهش 

 .هم متصل نمايدبهدقيقه  2عرض  در ميکروسکوپ راقطعات جدا شده فراگير  -

 .صحت و در عرض دو دقيقه انجام دهد% 111ني را با الفراگير قادر باشد تزريق عض -

 

 ( coordination of actions) هماهنگی حرکات 4-3
اين سطح، واقع  همزمان دارد. درصورت هايي انجام هماهنگ چندين حركت را بمرحله، فرد توان اين در

  :مثال اي از اعمال مرتبط است.ايجاد هماهنگي بين مجموعهتوانايي 

 .همزمان با تنظيم ميکروسکوپ، شکل ديده شده را ترسيم كند فراگير -

 .فراگير قادر باشد بوسيله اتوسکوپ گوش بيمار را بدرستي و در عرض يك دقيقه معاينه كند -

 



 حیطه های یادگیری 

  (normality) عادی شدن 5-3 
 ردازدپبه انجام كار يا فعاليت مورد نظر ميو بدون فکر كردن، بطور خودكار  يادگيرنده،مرحله در اين 

 :مثالگيرد. بنابراين فعاليت فرد بدون شك و ترديد صورت مي

 .بتواند همراه معاينه گوش با اتوسکوپ، از بيمار شرح حال دقيق بگيرد فراگير -

 .افتالمسکوپ، از بيمار شرح حال دقيق بگيردفراگير قادر باشد در حين معاينه چشم با  -

 

 حرکتی -ح حیطه روانیوسط
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