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 بهبود را انسان تفکر فرایند توانیم می چگونه ما که است بوده این  همیشه یکی از سواالت اساسی در مورد اموزش

شد که انسان سالها قبل پی به این موقعیت برده است این سوال به دنبال این موضوع مطرح .(houghton2004)ببخشیم

به بعدپی برد که یادگیری ربطی  0871که یادگیری از روی شانس و اتفاق انجام نمی گیرد به گفته ماری فورهند انسان از 

زش و وبه شانس ندارد و آن باید با تالش و سخت کوشی یادگیرنده قابل دسترسی است.و از این زمان تاکنون متخصان آم

 .دست اندر کاران تعلیم و تربیت به دنبال پی ریزی طرح ها و برنامه های متعدد برای افزایش کیفیت یادگیری بوده اند

 0491( پژوهشگر و مقق حوزه روان شناسی یادگیری با الهام از فلسفه روان شناسی غالب دهه 0441-0497بنیامین بلوم )

 –هدف های آموزشی قابل دسترسی در فرایند اموزشی در سه حیطه شناختی )روان شناسی شناخت گرا( به طبقه بندی 

 هارتی پرداخت .م و عاطفی



 

از ان زمان تاکنون این طبقه بندی مبنای بیشتر طرحهای اموزشی بوده است.بلوم با طبقه بندی خود را به منظور توسعه  

 خود، بندی رده در بلوم.  نمود آغاز هستند مهم  رفتارهای حاصل از تفکر که معتقد بود در فرایند اموزش و یادگیری

قسیم می کند و به این ترتیب به آموزشگران این امکان را می دهد که به طور آگاهانه ت مختلفی سطوح به را یادگیری

آموزش خود را پیرامون مباحث درسی با اهداف آموزشی و سطح انتظار خود از دانش آموزان/ دانشجویان منطبق سازند. 

رده بندی بلوم، نه تنها در درک مراحل و سطوح یادگیری که حتی در تعیین اهداف آموزشی دروس و عمقی که آموزشگران 

می خواهند مباحث درسی را منتقل نمایند، کمک می کند. به صورت وسیعی این طبقه بندی مورد استفاده برنامه ریزان 

 )اموزشی مورد استفاده قرار گرفته استدرسی،مدیران،محققان و معلمان مدارس در تمام سطوح 

anderson1994). همچنین باید گفت که دیگر طبقه بندی های مربوط به اهداف اموزشی در طول پنجاه سال گذشته

به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از دیدگاههای بلوم استفاده نموده اند.چهارچوب این طبقه بندی در سه حوزه زیر انجام 
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