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دس تَد وِ هفَْم ّذف سا  2اص ّش وؼی فشاًىلیي تاتیت ثلاها لاػت، ؿٌاختِ ؿذُ  1چِ اسصؿیاتی هثتٌی تش ّذف تِ ًام سالف تایلش اگش

تش هثٌای ایي هذل  هثتٌی تش ّذف ّای دسػی تشًاهِالگَّای  ػایشتشای تذٍیي تشًاهِ دسػی هثتٌی تش ّذف هؼشفی وشد.  1918ػال 

 .تَػؼِ یافتِ اػت

اص سٍؽ تحلیل فؼالیت اػتفادُ ًوَد.  ،تشای تذٍیي تشًاهِ دسػی هثتٌی تش ّذف1924دس ػال  3ّوؼَ تا هٌغك تاتیت، چاستشص

ٍ اص  ای داسد سیضی ٍ هذیشیت هٌاتغ اًؼاًی واستشد گؼتشدُ دس تشًاهِاهشٍصُ  «4تحلیل ٍظیفِ»تِ تا ػٌَاًی هتفاٍت دس غالة ایي سٍؽ الث

 ؿَد. ػاصهاًی اػتفادُ هی "سیضی آهَصؽ تشًاهِ"آى دس 

َل اػاػی اك» ىوتاتی سا تحت ػٌَا 1949دس ػال تایلش  ،صتاتیت ٍ چاستشّای  فؼالیت اصپغ اص گزؿت ًضدیه تِ ػِ دِّ 

-1941ؿَد دس هغالؼِ ّـت ػالِ )ؿٌاختِ هی 5هٌتـش ًوَد. پیـیٌِ تاسیخی ایي اثش وِ تِ هٌغك تایلش «ؽسیضی دسػی ٍ آهَصتشًاهِ

 (. 2010، )ًَوَػىی تَدوِ ّذف آى هغالؼِ تغثیمی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پیـشٍ دیَیی ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ػٌتی  ، سیـِ داسد(1933

ِ ـت ػالدسػی وِ تِ هغالؼِ ّ ٌّگام واس دس صهیٌِ اسصؿیاتی تشًاهِ 1940تا  1930ّای  دس فاكلِ ػالُ اّایَ دس داًـگاتایلش 

ّای خَد دس ایي پشٍطُ، هتماػذ گشدیذ وِ یه  ، تغییشات اػاػی دس اسصؿیاتی آهَصؿی تِ ٍخَد آٍسد. تایلش ضوي فؼالیتهؼشف اػت

ػاصهاى ٍ تذٍیي یاتذ. لضاٍت دس هَفمیت یا ػذم هَفمیت تشًاهِ آهَصؿی، تایذ  ،خقّای آهَصؿی هـ تشًاهِ آهَصؿی، تایذ حَل ّذف

تش ضشٍست تْیِ، تذٍیي،  ٍیّای تؼییي ؿذُ تشای تشًاهِ، اًدام پزیشد.  دس سػیذى تِ ّذفیادگیشًذگاى تا تَخِ تِ هیضاى هَفمیت 

ویذ ًوَد. تذیي تشتیة ٍی اسصؿیاتی سا تِ یه فشایٌذ أاتی تّای سفتاسی دس آغاص هغالؼِ اسصؿی ّا تا ٍاطُ عثمِ تٌذی ٍ تَكیف ّذف

 ّا ٍ ػولىشدّا تثذیل ًوَد.  تؼییي هیضاى اًغثاق ّذف

اًذ  سیضی دسػی تشای دػتِ الگَّای هثتٌی تش ّذف پیـٌْادّا ٍ آثاسی اسائِ داؿتِ تؼذ اص تایلش افشاد صیاد دیگشی دس حَصُ تشًاهِ

( ٍ 1971) ( پشٍع1969) 9(، پَفام1967) 8(، هتفؼل ٍ هیـل1972) 7(، َّهاًذ1956) 6تلَم ٍ دیگشاىتَاى تِ  هی وِ

ثش اص أًیض اص خولِ افشادی اػت وِ الگَی ٍی هت (2006وشیه پاتشیه). (17، ف2001اػتافل تین، ) ( اؿاسُ ًوَد1983)10اػتیٌوتض

چْاس ػغح هذل اسصؿیاتی اثشتخـی آهَصؽ  «َصؿیّای آه اسصیاتی تشًاهِ»تحت ػٌَاى  دس وتاتؾٍی  .اػتالگَّای هثتٌی تش ّذف 
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( تا افضایؾ ػغح پٌدن تحت ػٌَاى 1996ٍ2003) فیلیپغ .اػت ًتایحٍ  سفتاس ،یادگیشی، ایي هذل ؿاهل ٍاوٌؾ. سا هؼشفی ًوَد

 . ٍیل افضٍدهذایي ( ًیض اصخولِ افشادی اػت وِ ػغح پٌدن سا تِ 2000،1996) وافوي داد.ایي الگَ سا تَػؼِ  «تاصگـت ػشهایِ»

چْاس ػغح پاتشیه ٍ حتی ػغحی وِ فیلیپغ هغشح هی وٌذ هشتَط تِ دسٍى ػاصهاى اػت ٍ ػغح پٌدن تایؼتی اثش  تَدهؼتمذ 

 آهَصؽ سا تش سٍی هـتشی ٍ خاهؼِ هَسد اسصیاتی لشاس دّذ.

 اساسي ومفروضات مباني

الثتِ ایي ػمیذُ دس  .«یٌذ تغییش الگَّای سفتاسی افشاد اػتتشتیت فشا»تشد وِ ضِ تْشُ هیٍشًاهِ دسػی هثتٌی تش ّذف اص ایي هفشت

الگَّای داًٌذ. حشوتی هی –ّای ؿٌاختی، ػاعفی ٍ حؼی  ای داسد ٍ تشتیت سا تغیش دس سفتاس دس حَصُ حال حاضش سٍاج گؼتشدُ

ي ویفیت تشای تؼیی ،طهغالؼات هثتٌی تش ّذف اػاػاً ؿاهل هـخق ػاختي اّذاف ػولیاتی، خوغ آٍسی ٍ تحلیل اعالػات هشتَ

)اػتافل  ّای اسصیاتی اّذاف ٍ ػولىشد تایذ تِ واس گشفتِ ؿَدوٌذ وِ عیف ٍػیؼی اص سٍیِویذ هیتحمك اّذاف اػت. تایلش تأ

الگَی هثتٌی تش ّذف تِ تـشیح اًتخاب اّذاف، اتضاسّا ٍ فٌَى تحمك اّذاف، هؼیاسّای تحمك اّذاف ٍ اسصیاتی تحمك  (.2001تین،

خؼتدَی  پاػخ تِ چْاس پشػؾ اػاػی هَسد ًیاص دس تذٍیي تشًاهِ  ّای هثتٌی تش ّذف دس الگَی تَاى گفتپشداصد. لزا هیاّذاف هی

 ٍ اسصیاتی آى ّؼتٌذ: دسػی

 ّا(؟ )وذام ّذف ثال تحمك چِ اّذاف آهَصؿی تاؿٌذًهذاسع تایذ تِ د .1

 ّا()ٍػایل تحمك ّذف ی تحمك یاتٌذ؟ّای آهَصؿتَاى فشاّن ًوَد تا ایي ّذفچِ تداسب آهَصؿی سا هی  .2

 ایي تدشتیات آهَصؿی سا تِ عَس اثشتخؾ ػاصهاًذّی ًوَد؟ تَاى چگًَِ هی  .3

 اًذ؟ّا تحمك یافتِ تَاى تؼییي وشد وِ  ّذف چگًَِ هی .4

( 3تیتی ( اًتخاب تداسب تش2 تشتیتی گزاسی ( ّذف1ای فشهَل تٌذی وشد:  یه فشایٌذ چْاس هشحلِ تَاى تِسا هی ّاایي پشػؾ

ّا سیـِ دس صیشا تمیِ گام ،گزاسی اػت ّذف يیدوتش دس ایي تؼیاس هْن فشایٌذ( اسصؿیاتی تداسب تشتیتی. 4ػاصهاًذّی تداسب تشتیتی 

هغالؼات صًذگی  -2 )یادگیشًذُ( 11هغالؼات دس هَسد یادگیشًذگاى -1ف تشتیتی ؿاهل اّذادس دیذگاُ تایلش هٌایغ  ایي فشایٌذ داسًذ.

 اػت. 13ًظشیات هتخللاى هحتَا ٍ هَضَع -3 اهؼِ()خ 12هؼاكش

 

 مراحل اساسي ارزشیابي مبتني بر هدف

( تیاى اّذاف 3تٌذی اّذاف ( عثم2ِّای دلیك   ّای ولی ٍ ّذف ( تؼییي ّذف1هشاحل اػاػی اسصؿیاتی هثتٌی تش ّذف ػثاستٌذ اص: 

 -6گیشی ّا ٍ فٌَى اًذاصُتْیِ سٍؽ -5ّا سا ًـاى داد  تِ ّذفّایی وِ دس آًْا تتَاى دػتیاتی  یافتي هَلؼیت -4تِ كَست سفتاسی 

، كق 1394ػیف، ) ّای سفتاسیّای هشتَط تِ ػولىشد یا ّذفهمایؼِ دادُ -7ّای هشتَط تِ ػولىشد یادگیشًذگاى گشدآٍسی دادُ

76-75 .) 

ثال تحمك چِ اّذاف ًذاسع تایذ تِ ده یىی اص چْاس ػَال اػاػی تایلش ایي اػت وِ: ّای دلیك ّای ولی ٍ ّذف تؼییي ّذف (1

ّا(؟ دس سٍیىشد هثتٌی تش ّذف اٍلیي گام دس اسصؿیاتی تشًاهِ دسػی تؼییي اّذاف ولی ٍ دلیك اػت. )وذام ّذف آهَصؿی تاؿٌذ

                                                           
11. Studies Of Learners 
12. Studies Of Contemporary Life 
13. Suggestionsfrom Subject-Matter Specialists 
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ك ّای تشای یادگیشی هتٌاػة تا الضاهات تحمسیضی هَلؼیت هـخق ػاختي اًتظاسات تشًاهِ، تشتیة ٍ تشًاهِهضیت تؼییي اّذاف 

 ّا ٍ اػتاًذاسّایی تشای داٍسی دستاسُ ًتایح اسصؿیاتی اػت.اّذاف، تَخِ تِ تٌاػة فٌَى اسصؿیاتی تا اّذاف ٍ ٍخَد هالن

گیشد. دس سٍیىشد هثتٌی تش ّذف دلیل ٍخَدى  ّای هختلفی كَست  تشتیتی تا تَخِ تِ هالن اّذافتٌذی : عثمِاّذافتٌذی عثمِ (2

ّاى آى تِ كشاحت تؼییي  تشتیتی تِ دسػتی تحلیل ٍ اٍلَیت اّذافِ اّذاف آى ًظام اػت. اگش ّش ًظام تشتیتی، تحمك تخـیذى ت

ًاهوىي خَاّذ تَد. ػالٍُ تش ایي، اگش اّذاف  تشتیتی اّذافتشًاهِ ٍ دس ًتیدِ، تحمك  سیضی ٍ اخشای دسػت ذ، اهىاى تشًاهٌِتاؿ ًـذُ

ّاى تشتیتی  هؼتثشى تشاى عشاحى ٍ گضیٌؾ هَاد ٍ ٍػایل، هحتَا ٍ سٍؽ تٌذی ًـذُ تاؿٌذ، ّیچ هثٌاى تشتیتی دلیك ٍ سٍؿي عثمِ

 دسن دسػت اص عثمات اّذاف تشتیتی اػت.هؼتلضم ّای دسػی ًیض استثاط ػوَدی ٍ افمی تشًاهٍِخَد ًخَاّذ داؿت. 

س ّش دٍسُ ٍ یا تش اػاع هثالً تا تَخِ تِ خلَكیات سؿذی د ؛ّای هختلفی هوىي اػتتٌذی اّذاف تشتیتی تا تَخِ تِ هالنعثمِ

وِ اّذاف تشتیتی سا  اػتتٌذی تٌداهیي تلَم اص اّذاف تشتیتی عثمِ ّاتٌذیتشیي عثمِآػاًی ٍ پیچیذگی هحتَا. یىی اص پزیشفتِ ؿذُ

 (، وِ تؼذا1956ً) تمؼین ًوَدُ اػت فْن، واستشد، تحلیل، تشویة ٍ اسصؿیاتی( )داًؾ، دسن ٍ تِ ؿؾ ػغح سا دس حَصُ ؿٌاختی

 )خلك( ٍ اسصؿیاتی اكالح گشدیذ. ای تشویة( ایي تمؼین تٌذی ٍیشایؾ ٍ خ2002) تَػظ واستَل ٍ ّوىاساى

ّای هَسد  )تشتیت( ٍ لاتلیت دس سفتاس وِ ًَع ٍ همذاس تغییش اّذاف سفتاسی اّذافی ّؼتٌذ :سفتاسی فؼل تِ كَست اّذافتیاى  (3

ذ. ًمؾ اّذاف سفتاسی ایي اػت وِ آًچِ سا فشاگیشاى دس خشیاى یه تدشتِ ٌوٌاًتظاس اص فشاگیش سا پغ اص یه دٍسُ تشتیتی هؼیي هی

سا تِ عَس دلیك ٍ تِ كشاحت هؼیي  ،حشوتی( -)حؼی یا اًدام دٌّذٍ )ػاعفی(  احؼاع وٌٌذ، ی(ت)ؿٌاخ تشتیتی تایذ تیٌذیـٌذ

( هَلؼیتى وِ سفتاس تایذ 2ًوایٌذ.  دلیماً هـخقا س ( سفتاس هَسد هـاّذ1ُ :اّذاف سفتاسی اثشتخؾ تایذ حاٍی ؿشایظ صیش تاؿٌذًوایذ. 

 ًوایٌذ.دلیماً هـخق  سا ( ػغح اخشا3 سا هؼیي وٌٌذ.دس آى هـاّذُ ؿَد 

ّایی : گام چْاسم دس سٍیىشد هثتٌی تش ّذف ایداد هَلؼیتّا سا ًـاى دادّایی وِ دس آًْا تتَاى دػتیاتی تِ ّذفیافتي هَلؼیت (4

لِ ضشٍست داسد وِ تحث ي هشحاّذاف تِ داٍسی پشداخت. عشاحی هَلؼیت ٍ هحیظ یادگیشی دس ایاػت وِ تتَاى دس هَسد تحمك 

دیذگاُ سفتاسی، دس ایي صهیٌِ دّذ. آهَصؿی تِ خَد اختلاف هی فٌاٍسیای سا دس ػلن تؼلین ٍ تشتیت تِ ٍیظُ دس سؿتِ گؼتشدُ

 دٌّذ.ادگیشی اسائِ هیؿٌاختی ٍ ػاصًذُ گشایی پیـٌْادات هتفاٍتی سا تِ عشاحی هَلؼیت ی

گیشی ٍ ػٌدؾ اّذاف سفتاسی اتذاع ٍ تَػؼِ یافتِ اػت. آصهَى،  فٌَى هختلفی تشای اًذاصُ: گیشیّا ٍ فٌَى اًذاصُتْیِ سٍؽ  (5

-ّا تْیِ اتضاسّای اًذاصُآًچِ دس اًتخاب سٍؽ هلاحثِ، پشػـٌاهِ، واسپَؿِ اص اتضاسّای هتذاٍل دس ػٌدؾ ٍ اًذاصُ گیشی ّؼتٌذ.

تٌاػة سٍؽ ٍ اتضاس تشای ػٌدؾ ّذف سفتاسی تا تَخِ تِ هَلؼیت، صهاى، حیغِ اّذاف سفتاسی،  ،ی ٍ ػٌدؾ اّویت داسدگیش

 ّای فشاگیشاى ٍ ػَاهل هتؼذد دیگش اػت.ٍیظگی

تاسی ّای سفگیشی، ّذفِ ٍػایل ػٌدؾ ٍ اًذاصُتؼذ اص اًتخاب فٌَى ٍ تْی: ّای هشتَط تِ ػولىشد یادگیشًذگاىگشدآٍسی دادُ  (6

 ىشد یادگیشًذگاى گشدآٍسی هی ؿَد.ّا ٍ اعالػات هَسد ًیاص دس هَسد ػولگیشد ٍ دادُهَسد ػٌدؾ لشاس هی

ّای هَسد اًتظاس تا چِ هیضاى  ؿَد وِ ّذفهـخق هیدس ایي هشحلِ  :ّای سفتاسی ّای هشتَط تِ ػولىشد یا ّذفهمایؼِ دادُ (7

ّذاف هَسد اًتظاس ػالٍُ تش تؼییي هیضاى ؿىاف، تشای ّوِ ریٌفؼاى تشتیتی )فشاگیشاى، اًذ. همایؼِ اّذاف تحمك یافتِ تا ا تحمك یافتِ

 ًوایذ. هؼلواى، ٍالذیي، هذیشاى، هـاٍسیي ٍ...( تاصخَسدّایی سا فشاّن هی

 «اثشتخـی -ِتحلیل ّضیٌ»تحت ػٌَاى  تَاى گام ّـتن سا ًیض تِ ایي فشایٌذّا ػالٍُ تش هشاحل فَق تش اػاع الگَی وشیه پاتشیه هی

 . اضافِ وشد« تاصگـت ػشهایِ«یا ّواى 



 هحَس ّذف اسصؿیاتی  الگَیاسصؿیاتی /  7هحَس 

4 
 

 رویکرد هدف محورگستره کاربرد 

الگَی » (، 1987تٌا تِ گفتِ ٍستي ٍ ػٌذسص )اػت.  تشتیتی تشیي سٍیىشدّا دس اسصیاتی تشًاهِاص ؿایغ ،هثتٌی تش ّذف اسصؿیاتی

)تِ ًمل « ظ هتخللاى اسصؿیاتی تِ ػَْلت لاتل اػتفادُ اػتتَػٍ  اسصؿیاتی تایلش، اص لحاػ هٌغك دسػت، اص ًظش ػلوی لاتل پزیشؽ

سٍیىشد هثتٌی تش ّذف تِ پشداصاى اسصؿیاتی داؿتِ اػت.  لزا اص صهاى پیذایؾ تا وٌَى تأثیش ػظیوی تش ًظشیِ(. 76، ف 1394اص ػیف، 

لگَی تایلش تأثیش هْوی تش ادُ اػت. هتوشوض وِ اّذاف حوایتی ٍ ٍاضح داسًذ لاتل اػتفا ّای واهالًُعَس خاف دس اسصیاتی پشٍط

ػٌدؾ هلی پیـشفت آهَصؿی تِ سّثشی تایلش تٌا ًْادُ ؿذ. ایي تشًاهِ  1960پیـشفت اسصؿیاتی آهَصؿی داؿتِ اػت. دس دِّ 

اصی ّای آصهَى ػدّذ. تؼیاسی اص تشًاهِ آهَصاى آهشیىایی اداهِ هیّا دس هَسد پیـشفت تحلیلی داًؾ آٍسی دادُهتوشوض، تِ خوغ

آهَصاى ّای ؿایؼتگی داًؾ وٌٌذ. اخشای سٍصافضٍى آصهَى ّای هـاتْی سا خوغ آٍسی هیّای ایي تشًاهِ دادُآهشیىا، تا اػتفادُ اص ؿیَُ

ّای آهَصؿی تىٌَلَطی آهَصؿی  . ساتشت هیگش دس وتاب تذاسن ّذف(1388ٍ هؼلواى یىی دیگش اص ًتایح الگَی تایلش اػت )ویاهٌؾ، 

 ّای سفتاسی سا آهَصؽ داد.ّای دلیك تیاى ّذفهثتٌی تش ّذف سا تشٍیح ًوَد ٍ سٍؽ

 الگونقاط قوت و ضعف 

لیل تَخِ آى پتاًؼیل اًگیضؿی تاالی الگَی هثتٌی تش ّذف دس عشاحی ٍ تذٍیي تشًاهِ دسػی، تِ د: الگوهای هدف محور نقاط قوت

تاؿذ ٍ تیاًگش ایي اػت وِ للذ یا اسادُ فشد یا ػاصهاى سا  ( هی1968)14ّذف حاكل هغالؼات ادٍیي الن تِ اّذاف تشتیتی اػت. ًظشیِ

ّای خاف  تَاى گفت ّذف حؼاب آٍسد. تا اعویٌاى تاال هی ػٌَاى هٌثغ اكلی اًگیضؽ تِ تَاى تِ ؿَد، هی كَست ّذف تؼییي هی وِ تِ

  تِ ّای ّواٍسدعلة ٍ چالـگش اًداهذ. تحمیماتی وِ دستاسُ ًظشیِ تؼییي ّذف اًدام ؿذ تیاًگش ایي اػت وِ ّذف د تاال هیتِ ػولىش

 آیٌذ. حؼاب هی  ػٌَاى هٌاتغ ٍ ًیشٍّای هحشن ٍ ایدادوٌٌذُ اًگیضُ تِ

ػاصد ٍ اص اسصیاتی ػولىشد سا هوىي هی تِ ًظش اػتافل تین ایي سٍیىشد اػتفادُ اص اسصؿیاتی هثتی تش ٌّداس ٍ هثتٌی تش هالن ٍ

ّای آهَصؿی تىٌَلَطی (. ساتشت هیگش دس وتاب تذاسن ّذف2001)اػتافل تین، وٌذّای اّذاف سفتاسی اػتفادُ هیسٍیىشد فٌاٍسی

(، 1987سص )ّای سفتاسی سا آهَصؽ داد. تٌا تِ گفتِ ٍستي ٍ ػٌذّای دلیك تیاى ّذفآهَصؿی هثتٌی تش ّذف سا تشٍیح ًوَد ٍ سٍؽ

الگَی اسصؿیاتی تایلش، اص لحاػ هٌغك دسػت، اص ًظش ػلوی لاتل پزیشؽ، تَػظ هتخللاى اسصؿیاتی تِ ػَْلت لاتل اػتفادُ اػت، ٍ »

 (. 76، ف 1394)تِ ًمل اص ػیف،  «پشداصاى اسصؿیاتی داؿتِ اػت لزا اص صهاى پیذایؾ تا وٌَى تأثیش ػظیوی تش ًظشیِ

 

 حورمحدودیت الگوهای هدف م

اًگیضی اػت. ایٌىِ ًیاصّا چیؼتٌذ، چگًَِ  هَضَع ًیاصّا تحث گؼتشدُ ٍ چالؾ تش چالش تعیین، تعریف وسنجش نیازها: -(1

ًیاصّا تِ ػٌَاى هثٌایی تشای تذٍیي »وٌٌذ هَسد تحث اػت. ػمیذُ ؿًَذ ٍ چگًَِ تا تذٍیي تشًاهِ دسػی استثاط پیذا هی هـخق هی

-تِ هذت ػِ دِّ پایِ ثاتت تشًاهِ اؽ اػتفادُ وشد، چیض خذیذی ًثَد. دس ٍالغدس ًظشیِ 1950لش دس ٌّگاهی وِ تای «تشًاهِ دسػی

پایا ٍ كشیح فیضیَلَطیىی )ّوچَى تـٌگی، گشػٌگی، ًیاص  سیضی دسػی تَد. تا ایي حال هفَْم ًیاصّا ٌّگاهی وِ  تِ فشایٌذّای ًؼثتاً

وٌین وِ ًیاص تِ تلَس یه دًیای خَب داسد، هفَْم ًیاص اص یه فشدی كحثت هیخٌؼی( هشتَط اػت، هؼٌای كشیحی داسد. اها ٍلتی 

ّای یىؼاًی ًذاسًذ. تایلش آدهْای خَب ّن ٍیظگی ؿَد صیشا ٌّداسّای اختواػی هتفاٍت ٍخَد داسد ٍ لضٍهاًتش هیتؼیاس پیچیذُ

                                                           
14. Locke, E.A 
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وٌذ ؿٌاػایی ًیاصّا هؼیي هی یای تشایه فشایٌذ دٍ هشحلِ داًذ. لزاهؼٌا هیای اص ٌّداسّا تیَّؿیاساًِ هفَْم ًیاص سا تذٍى هدوَػِ

)تایلش،  )ًشم( تِ هٌظَس تییي ؿىاف یا ًیاصّا آهَصاى ٍ هشحلِ دٍم ؿٌاخت ٍضؼیت لاتل لثَلهشحلِ اٍل ؿٌاػایی ٍضؼیت فؼلی داًؾ

)تاتیت،  سیضی دسػی آٍسدُ اػتِاػت وِ تاتیت دس اٍلیي اثشؽ دس تشًاه 15ّا(. هفَْم ؿىاف تایلش هتشادف تا هفَْم واػتی6ف

ّای صیادی تِ ٍیظُ دس حَصُ هغشح اػت. اگش چِ تالؽ «ٌّداسّای لاتل لثَل»تفاٍت وِ دس ًؼخِ تایلش هفَْم  ي(. الثتِ تا ای1918

اًذ اس گشفتِگیشی تشتیتی تشای ٌّداسیاتی كَست گشفتِ اػت ٍ هتغیشّای صیادی ّوچَى َّؽ، اػتؼذاد ٍ ... هَسد ٌّداسیاتی لشاًذاصُ

هؼٌا اػت ٍ لزا تؼییي ذُ ولی ًیاص تذٍى تذٍیي ٌّداس تییاها ٌّداسیاتی هتغیشّای تشتیتی تِ ساحتی لاتل فشهَلِ وشدى ًیؼت. لزا ػم

اّذاف تذٍى تؼییي ٌّداس ّن اهىاى پزیش ًیؼت. الثتِ تایذ دس ًظش داؿت وِ هٌظَس تایلش اص ٌّداسّای تشتیتی هیاًگیي ػولىشد 

)هحیظ تشتیتی( تؼشیف ٍ  ّای آهاسی ًیؼت ٍ اص عشفی ٌّداسّا تایذ دس تافتی وِ فشاگیشاى سا احاعِ وشدَُصاى هثتٌی تش دادُهآداًؾ

ًیاص هفَْهی خزاب دس تشتیت اػت »گیشد ( دس تحلیل خَد اص هفَْم ًیاص ًتیدِ هی17، ف1966) هـخق گشدًذ. ّواًگًَِ وِ دیشدى

ّا تَػیلِ حمایك تی پشدُ تَػظ هتخللاى تِ كَست تدشتی هؼیي ّایی اػت وِ اسصؽاص اػتذاللتش سػذ چیضی فشاصیشا تِ ًظش هی

   «ؿًَذهی

اًتماد سایح تِ سٍیىشد هثتٌی تش ّذف ایي اػت  (2001) اص ًظش اػتافل تین ( توجه به اهداف نهایي و غفلت از ارزشیابي فرایند:2

 .هشتثظ تا پیـشفت فشایٌذ تشًاهِ ًیؼتؿَد وِ تِ ٌّگام ٍ ًْایی هی ٍوِ چٌیي هغالؼاتی هٌدش تِ اعالػات پایاًی 

اها  دس هٌغك تایلش اسصؿیاتی فشایٌذ تغاتك اًتظاسات دس غالة اّذاف سفتاسی تا ًتایح اػت.: ( عدم توجه به برنامه درسي پنهان3

س اثش اػت. تؼیاسی اص ًتایح ٍ پیاهذّای تشتیتی وِ دتیٌی ؿذُ ًتایح ٍ پیاهذّای اسصیاتی چیضی فشاتش اص هماكذ ٍ اّذاف سفتاسی پیؾ

ییي ایي هذل تٌْا تِ ػٌدؾ دػتیاتی تِ اّذاف ٍ پیاهذّای اص لثل تؼ اًذ.ؿَد خض اّذاف تشتیتی ًثَدُتشًاهِ دسػی پٌْاى هحمك هی

 .(2012)یاسدلی ٍ دٍهاى،  گیشدخَاػتِ تشًاهِ آهَصؿی سا ًادیذُ هیؿذُ تَخِ داسد ٍ پیاهذّای ًا

ؿًَذ. تٌاتشایي دس  ییذ هیّا تذٍى تشدیذ تأ ب آى اػت وِ ّذفاص خولِ هفشٍضات هَسد پزیشؽ اسصیا مفروضات زیر بنایي: ضعف( 4

ّای تشًاهِ اص لثل  دس كَستی وِ ّذف ّای تشًاهِ هَسد اسصیاتی اص لثل هـخق اػت. ایي دػتِ الگَّا هفشٍم اٍل آى اػت وِ ّذف

تَاى تِ  هفشٍضِ دیگش ایي اػت وِ هتغیشّای تشًٍذاد سا هیتَاى تشای اسصیاتی اػتفادُ وشد.  الگَّا ًوی هـخق ًثاؿٌذ، اص ایي دػتِ

ّای پیـشفت  ّای ػولىشدی ٍ آصهَى سٍؽ هَسد اػتفادُ دس ایي دػتِ الگَّا اػتفادُ اص ّذفگیشی وشد. لزا كَست ووی اًذاصُ

تَاى هیضاى دػتیاتی یادگیشًذگاى تِ  اًذاصُ گیشی پیـشفت تحلیلی، هی واستشد ایي الگَ حاوی اص آى اػت وِ تا تحلیلی اػت.

 .(1380ّای آهَصؿی سا هـخق ٍ دستاسُ وَؿؾ هؼلن ًیض لضاٍت وشد )واسداى،  ّذف

وٌٌذگاى دس  ّای اسصیاتی هَسد ًظش ػثاست اػت اص ایٌىِ آیا ؿشوت ، ػؤالی هثتٌی تش ّذفدس الگَّا ( عدم توجه به فراارزشیابي:5

 ،«اًذ؟ ّا ووه وشدُ آیا هذسػاى تِ تحمك ّذف» وِ تاًذ؟ اها تِ ٍػیلِ ایي الگَ تِ ایي ػؤاال ّای آهَصؿی دػت یافتِ شًاهِ تِ ّذفت

 (.1388)ویاهٌؾ،  ؿَد پاػخ دادُ ًوی «ّا لاتل تَخیِ اًذ؟ آیا ّذف» یا ایٌىِ «ذ؟تشًاهِ هَسد پزیشؽ لشاس گشفتِ اػت ّای آیا ّذف»

  (.2012)یاسدلی ٍ دٍهاى،  اًذ تَخِ ًذاسد َ تِ ایٌىِ چگًَِ هذاخالت آهَصؿی هٌدش تِ تشٍص ًتایح ؿذُّوچٌیي ایي الگ

ٍخَد  الگَی هثتٌی تش ّذف ّایی وِ اص صهاى پیذایؾ سٍیىشد ّذف هحَس تشای حوایت ٍ تَػؼِ تِ صػن تالؽ، تِ عَس ولی

تشیي هْنٍ الگَّای اًـؼاب یافتِ اص آى تیاى گشدیذُ اػت وِ تشخی اص  الگَ هثتٌی تش ّذفّایی ًیض تشای ّا ٍ هحذٍیتچالؾ ،داؿتِ

 آًْا اؿاسُ گشدیذ.

                                                           
15. Shortcomings 
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