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 چکیده  

گذاری  سیاستترین منبع آموزشی در نظام آموزشی کشور ما است که به صورت متمرکز  ترین و رایجکتاب درسی، مهم

های یادگیری رسدمی در زمان ماین وو  موور آموزش و های آموزشدی کلیه فااییتگردد. در چنین نظامشدده و اداره می

باد از آموزش  چهشددود و آنمیچه وین آموزش انجامکه آنبه این گیرد. با توجهمیهای درسددی، شدد  یادگیری کتاب

هدف از این پژوهش بررسی کنندۀ تمام جزئیات آموزشی هستند.  ها تایینهدفهمه ناشی از اهداف است؛   ،شودمیواص 

های بلوم شددام  سدده ووزۀ شددناختی، عاق ی و بندیدبسددتان به قب ه  دوم و سددوممیزان توجه کتاب فارسددی خوانداری 

.  اسدت ورکتی و نیز به شدش بشش فرعی خود ووزۀ شدناختی ادانشف فهمیدنف کاربردف تولی ف ترکی ف ارزشدیابی   _روانی

های کمی به دسددت آمده از روش پژوهش در این م ایه از نوع تولی  موتوای توصددی ی اسددت که در آن از بررسددی داده

دوم و سددوم   ای های فارسددی خوانداری پمورد مطایاه نیز اهداف آموزشددی کتاب  رسددیم. جاما  ی میپژوهش به نتایج کی

دهد که میدسدت آمده نشداننتایج بهاسدت. های بلوم تولی  مبتنی بر ویطه  گردآوری اقالعات، سدیاه ابزار . اسدتابتدایی  

% اهداف 76.24% اهداف در کتاب فارسددی دوم و  61.5های بلوم، غای  تمرکز اهداف در هر دو کتاب، یانی  در بین ویطه

بیشدتر توجه اهداف در هر دو  بین شدش سدطح ویط  شدناختی بلوم نیزشدناختی و در    روی ویط در کتاب فارسدی سدوم بر 

هدف و در کتاب   18ای که در کتاب فارسددی دوم، سددطح فهمیدن با  باشددد؛ به گونهکتاب بر سددطح دانش و فهمیدن می

 است.ت فراوانی را به خود اختصاص دادههدف برای هر درس، رتبه نشس 23ح دانش و فهمیدن با  فارسی سوم، سط

 بندی بلوم، فارسی خوانداری.تولی  موتوا، اهداف آموزشی، قب ه  کلیدی:  هایواژه

 

 

 مقدمه  

تایین شدددده گرد هم  فراگیران، مالمان، تجهیزات و دیگر نیروهای انسدددانی در مدرسددده جهت تو ف اهداف از پیش  

توصیلی خواهد  ، الزم  تو ف اهداف کلی یک دورۀآیند. آش ار است که تو ف اهداف جزئی در هر جلس  کالس درسمی

های یادگیری را کند تا فااییتتواند مالم را یاریبود. آگاهی از موتوا، ویطه و سددطح اهداف جزئی هر جلسدده درسددی می

های  های درسهای کلی هسدددتند که هدفهای آموزشدددی درخواسدددت از غایتفهدجهت تو ف اهداف هدایت نماید. »

های دفگونه هینگیرندگان با توجه به ایاددر ارزشدیابی آموزشدی نیز عمل رد  بنابراین   ؛دهندمیرا تشد ی مالمان  مشتلف  

  ند؛ آیکه مالک قضداوت توفیف مالمان یادگیرندگان به وسداب می  دها هسدتنشدوند و همین هدفآموزشدی سدنجش می



اسدت که مالم از آموزش   یمنظور و م صدود  یا یک بوث،  های یادگیری یک درسهای آموزشدی یا هدفهدف  ،قور سدادهبه

  . 132: 13۹7  « اسیف،یادگیری خود دارند  ازخود و یادگیرنده  

ورکتی  _های شدناختی، عاق ی و روانیدر ویطه  (Blooms Taxonomy) بندی بلومبر اسداس قب ه  های آموزشدیهدف

اختن، فهمیدن، اندیشدیدن،  شدناختی به فرایندهایی چون دانسدتن، شدن ۀهای آموزشدی ووزهدف»شدوند. بندی میقب ه

آموزان او برای مثا  وقتی مالمی از این بابت نگران اسدت که ی ی از دانش  ؛شدوندکردن مربوط میکردن و قضداوتاسدتدال 

شدناختی به دو ۀ شدود. ووزشدناختی مربوط می ۀشد   مواجه اسدت، نگرانی او به ووزکردن مسدائ  درس ریایدی با مدر و 

د بتواند اقالعاتی را به آموز بایدانش، دانش ۀشددود. در ووزهای ذهنی و بشش دانش ت سددیم میها و مهارتبشش توانایی

در   .و غیرهها  ها، م انذهن خود بسددرارد. مث  تاریف اصددطالوات علمی و فنی درس، ماانی ی ات، دانسددتن وقایع، تاری 

رس را ب همد و به مثالً بتواند یک بشش کلی از د ؛شددودم مطای  نائ آموز باید بتواند به فههای ذهنی، دانشبشش مهارت

های  های مثلثات را در موقایتمثالً قانون  ؛  یاد گرفته شدده را به کار ببنددقور بتواند مطایهمین  ؛کندخالصدهزبان خود 

دهد. تمامی این فرایندها به ووزه شدناختی  ف را مورد داوری و ارزشدیابی قرارهای مشتلعملی به کار گیرد یا بتواند مویدوع

های ذهنی  اساس توانایی  خاصی کس  کند و بر   توانسته است دانش الزم را در زمیندهد فرد شود که نشان میمربوط می

نمدایدد« اقداهری و هم داران،  و ارزشدددیدابی    کندد  ، ترکید کندد  تولید   انجدام دهدد،  خود، عملیدات جددیددی را از یودان ذهنی

13۹5 .  

مراجع و  نیتراز مهم  ی ی  یکتاب درسدد ای که  گونه؛ بهکندیم   ایا  یکتاب ن ش اسدداسدد  ی،آموزشدد   دیجد  یهادر نظام

  وو یگرد  شیزموآ  یسانههاو ر  اد»مو و  شددودیمبموسددو  یموزشدد آ  یآموزان در نظام کنوندانش  یریادگی و ابزار  منابع

یادگیری به عهده دارد«    _کتاب درسی ن ش مووری را در فرآیند یاددهی  میشوند، در و ی ت ویاقر  سیدر  بکتا رموو

اسدت تا به کراار توسدم مالمان و فراگیران مورد اسدت اده  های درسدی موج  شدده . ن ش مووری کتاب11: 13۹6انوریان،  

موتوا   نییدر تا  یادیز  تیاهم  یب درسد اکتکید مالم باشدد. و وتی گاهی به عنوان تمام برنام  درسدی مورد ت  قرار بگیرد

دانش و   ۀندینما  یدرسد   یهاداشدته، کتاب  انیب تیو ترب  مینظران تالاز صداو   ی که »یمشدی آموزش دارد؛ چنان  و خم

  .1384شوند« اشریاتمداری،  آشنا می  مواد نیمالمان با ا   لیخرد گذشته است و شاگردان به وس

های آینده آن بر اسدداس سددند  ریزیکه سددیسددتم آموزشددی فالی کشددور ما متمرکز بوده و غای  برنامهاینبا عنایت به 

ترین جا، ی ی از مهمهیذا توجه زیاد در تدوین متون و سدایر موتوای درسدی مناسد  و ب  شدود؛انداز توسداه انجام میچشدم

تولی    زمینهدر این   بشش باشدددد؛آموزان نتیجهربیت دانشبرد امر تالیم و تتواند در جهت پیشهایی اسدددت که میروش

هایی اسدت هم  آن  ای اسدت که بر عهدۀها وظی ههای درسدی موجود و تالش برای بهبود نواق  اوتمایی آنموتوای کتاب

این امر ویاتی به انجام اندیشددند و به دنبا  آن هسددتند که دین خود را در  که به تالیم و تربیت نسدد  وا  و آینده می

که   اسددتالزم  دارد،    ی کشددورمانکه در نظام آموزشدد   واالیی  تیو اهم  ی  آموزشدد لیوسدد   نیبه ن ش ا  توجه  یذا بابرسددانند؛  

که    ها یاز تول  ینوع  با توجه به موارد مذکور،  .ردیقرار گ  یعلم  ن د و تولی مورد   ی آنآموزش یموتوا  و  یدرسد   هایکتاب

. این نوع از تولی  موتوا، اسدتی توصدی ی  موتوا   یتول ،اسدت  و کاربردی  دیم    اریبسد   یدرسد  زانیرو برنامه  مؤی ان یبرا



پردازد و های درسدی میهای آشد ار کتابهای درسدی اسدت »که به تبیین ویژگیهای پژوهش در اهداف کتابی ی از روش

ها و یا اهداف  های درسدی ااز جمله متن نوشدتاری، تصداویر، تمرینهای گوناگون کتابای در بررسدی ویژگیکاربرد گسدترده

یتی و به قبع آن فراهم های تربای در به چایش کشددیدن پدیده . »تولی  موتوا ن ش سددازنده2۰:  13۹6انوریان،  دارد«  

گرد،  نژاد و کوهآموزشددی و سددرانجام کمک به پویایی و تورک نظام آموزشددی دارد« اکوهیبازنگری مجدد مسددائ    کردن زمین 

13۹5 :8.  

های دوم و سدوم و د تا به بررسدی اهداف درسدی فارسدی پای پژوهش قصدد دارمو ف در این با توجه به اهمیت پژوهش،  

   د:ا  زیر پاس  دهبه دو سؤ

هدای شدددنداختی، عداق ی و ویطدههدای دوم و سدددوم، فراوانی توجده بده هر یدک از  در اهدداف درسدددی فدارسدددی پداید   -1

 بلوم، به چه میزان است؟     ورکتی_روانی

ویط  شناختی بلوم ادانشف فهمیدنف های دوم و سوم، فراوانی توجه به هر یک از قب ات  در اهداف درسی فارسی پایه -2

 تولی ف ترکی ف ارزشیابی  به چه میزان است؟ کاربردف

های کمی به دسدت آمده از  این پژوهش از نوع تولی  موتوای توصدی ی اسدت که در آن از بررسدی داده:  روش تحقیق

ف آموزشدی کتاب درسدی  کنیم که اهدارسدیم و با اسدت اده از آن بررسدی مینتایج کی ی میها  به های جدو پژوهش اداده

ورکتی  قرار دارند و به هر  _های دوم و سدوم در هر درس، بیشدتر در کدام ویطه اشدناختی، عاق ی و روانیفارسدی در پایه

 است.ناختی بلوم به چه میزان توجه شدهیک از قب ات ویط  ش

همان جاما  آماری اسدت که باید انتشاب شدوند، و جاما  آماری در این   ،دروس مورد تولی   ش:جامعۀ آماری پژوه

های  که از کتاب  اسدت  ۹8_۹۹های فارسدی پای  دوم و سدوم دبسدتان اچا   پژوهش، تمامی اهداف آموزشدی دروس کتاب

 است.  نمای مالم دوم و سوم استشراج شدهراه

 نیز   های بلوم ومبتنی بر ویطهتولی    سدیاه ،  ییمورد اسدت اده در بررسدی تولی  موتواابزار  ابزار گردآوری اطالعات:

در   هر یک از انواع اهدافک    و ثبت در جدو ، درصدد هر درسبلوم اسدت. پس از اسدتشراج اهداف    ویط  شدناختی  گانهاهداف شدش

 مد.بندی بلوم به دست آقب ه

بندی خوب کمک شایانی  تواند به انتشاب و یا تویید یک قب همایار توصیف میانتشاب دقیف  » تعیین معیار توصیف:

 رود فراگیر به آن دست یابد. ؛ به همین منظور مایار توصیف، نوع رفتاری است که انتظار می33: 13۹6انوریان،    «نماید

هر کدام   بلومو    گانیدههای مشتل ی از اهداف وجود دارند. مربیدانی هموون  بنددیقب ده  بنادی:انتخاا  یا طرایی طبقاه

ها بر اسداس نوع انتظاری  بندی آنچون قب ه ،اند که مناسد  با مایار این تولی  اسدتبندی از اهداف ارائه کردهقب هنوعی  

 .هم ارانش انتشاب شده استبندی بلوم و   . در این پژوهش قب ه33رود اهمان:  است که از فراگیر می

، واود ثبت در این اسددتبندی شددوند و هر هدف یک جمله چون قرار اسددت اهداف جزئی قب ه  تعیین واید ثبت:

 . استجمله   نیز پزوهش



برای تجزیه و تولی  اقالعات از روش آماری توصدی ی اسدت اده گردیده اسدت. از   ها و تحلیل آماری:آوری دادهجمع

 است.های مذکور است اده شدهها در بششجداو  برای فراوانی قب ات و مؤی ه

 پژوهش   پیشینۀ

اسدداس  بر« و بلوم  سددوم ابتدایی: ویلیام رومی   تولی  موتوای کتاب فارسددی پای ، م ای  »13۹5هم اران ا و  ظهیری

اسدت.   صدورت گرفته  های یادگیری بلوم به عنوان روشدی کی یبندی ویطهروش رومی به عنوان روشدی کمی و روش قب ه

به صدورت تصدادفی سداده به عنوان نمونه، مورد بررسدی و تولی  قرار گرفت. ابزار گردآوری اقالعات،    مذکور  بششدی از کتاب

های دهد که تصداویر و پرسدشنتایج به دسدت آمده نشدان می.  های بلوم اسدتو ویطه  (William Romey)یلیام رومی  روش و

همونین با توجه به نتایج   ؛اسدت  سدوم ابتدایی به روش فاا  و متن کتاب به روش غیرفاا  تدوین شدده   کتاب فارسدی پای

 عاق ی و   جمله مربوط به ویط 42شدددناختی و    مربوط به ویط   جمل 27۹جمله،  357های بلوم از تاداد  جدو  ویطه

شدناختی     به ویط  ربیشدت  این اسدت که موتوای این کتاب  ۀدهند  که نشدان  اسدتورکتی  _روانی   جمله مربوط به ویط 36

 د.  باشورکتی هم توجه بیشتری داشته_های عاق ی و روانیو باید به ویطه  کندمیتوجه

   ررسدی و تولی  خوانایی موتوای کتاب بشوانیم پایب ، توت عنوان »13۹6ا  مرزوقیو   گسدک قادریدر پژوهشدی که  

پژوهش سده درس    برای بررسدی میزان خوانایی، نموناند،  انجام داده م«بندی بلوشدشدم ابتدایی بر مبنای کارن گالنز و قب ه

های انتشاب شددند. واود تولی  در قسدمت بررسدی کتاب از قریف فرمو گیری تصدادفی منظم  به روش نمونه 17و  11،  6

تایج تولی  موتوای ن  .بندی بلومی، جمله بودو در قسمت تولی  بر مبنای قب ه  (Karen Glanz) خوانایی کلمه کارن گالنز

همونین در تولی   ؛برخوردار اسدتز سدطح خوانایی خوبی  شدشدم ا  فارسدی پای نشدان داد که کتاب   کارن گالنزخوانداری 

لی  تو  و درک و فهم، کاربرد، تجزیه   االت بیشدتر، در صدورتی که ویطؤدانش سد    های آن مشدش  شدد که ویطپرسدش

االت ؤدانش با سد    االت کم و ویطؤارزشدیابی و ترکی  با داشدتن سد    االت موجود در ویطؤتوازن مطلوبی برقرار اسدت و سد 

 .اندبرقرار ن ردهوداکثری توازن موجود را 

یک  تولی  موتوای کتاب فارسدی شدشدم ابتدایی بر اسداس ت ن ، در پژوهشدی با عنوان »13۹5ران او هم ا  نژادفایدلی 

اند. نتایج  های کتاب مذکور را با روی رد تولی  موتوا بررسی نموده، متن، تصاویر و پرسشبندی بلوم«ویلیام رومی و قب ه

 ۰ف۰8 ، تصداویر کتاب با یدری  درگیری  ۰ف۰1کتاب به شدیوۀ غیرفاا  نوشدته شدده ایدری  درگیری  دهد که متن  مینشدان

تایین شد   ۰ف4ری  درگیری  االت، یهمونین در بشش تولی  سؤ  یرفاا  ؛کند اغآموزان را درگیددددر یادگیری نمیدانش

دهد که غای  جمالت این مینشددان مونین دیگر نتایج این پژوهشهموور افاا   اسددت؛ دهد کتاب فااییتمیکه نشددان

 است. م اهیم ویط  شناختی است اده شده  کتاب از

چهارم     های کتاب ریایدددی پایا ؤتولی  موتوای سددد ای مشدددابه توت عنوان » ، در م ایه13۹6و هم اران ا وزیری

ها از آمار توصدی ی یانی  در تولی  دادهکه با روش توصدی ی اسدت،    «بندی بلوم در ویطه شدناختیهابتدایی، بر اسداس قب  

اسدت اده شدد.   (Chi_square)اسد وئر   _خیدو یا کایآزمون   یا به عبارتی ازنمودار سدتونی درصدد فراوانی و آمار اسدتنباقی  

بود.    13۹3آمداری در این پژوهش ی سدددان و هر دو شدددامد  کتداب ریدایدددی چهدارم ابتددایی چدا      آمداری و نموند    جداماد 



  .گرفتبندی قرار  قب ه باد فرآیند شدناختی بلوم، مورد قب ه  6له و تمرین در  ئهای کتاب توت عنوان فااییت، مسد ا ؤسد 

د  را  درص  27ف۹۹ا هاا ؤاد که سطح کاربرد بیشترین درصد سداد شناختی نشانرصد قب ات مشتلف بُفراوانی و د   م ایس

را به خود اختصداص  درصدد    5ف25ها اا ؤدانش دارد که کمترین درصدد سد    زیادی با قب     به خود اختصداص داده و فاصدل

شدددناختی و    بندی بلوم در ویطها از نظر قب ها ؤتو یف به قور کلی واکی از پراکندگی نامتوازن سدددطح سددد   نتیج .اسدددتهداد

 .توجهی به باضی از سطوح باالی شناختی بودکم

های فارسدی ابتدایی، مو ف این پژوهش ر کتابتو ی ات پیشدین صدورت گرفته بر روی متن و تصداویوا  با توجه به 

های فارسددی خوانداری پای  دوم و سددوم ابتدایی بر اسدداس کتاب  سددای دارد تا پژوهشددی نو را بر روی »اهداف آموزشددی«

 د. بلوم در ویط  شناختی به عم  رسانبندی  های بلوم و نیز قب هویطه

 

 بندی اهداف آموزشی(  بحث )طبقه

های کلی، غایت نام  های دقیف. هدفهای کلی و هدفپرورش دو نوع هدف وجود دارد: هدف و قور کلی در آموزشبه»

صدورت م اصدد آرمانی  شدوند و بهریزان در سدطح وزارت تهیه و تدوین میبرنامه   های کلی ماموالً به وسدیلدارند. این هدف

ها، نوع دیگری هدف دقیف و عینی  گیرند. در م اب  این غایتآموزشدی در اختیار مالمان و سدایر مربیان قرار میهای  دوره

های  های کلی و با اسددت اده از موتوای درسوجود دارد که آن را غایباً مالمان و متشصددصددان آموزشددی با توجه به غایت

 اهدافم اهیم     تربیت در زمین  و  نظران و متشصدددصدددان تالیمصددداو » . 132:  13۹7د« اسدددیف،  کننمشتلف تهیه می

را   «بلوم» و  «دیوئی»توان نظران میاین صداو    از جمل  ؛اندهای مت اوتی ارائه کردهیهها نظرآن  آموزشدی و چگونگی تهی

روشدی برای دگرگون سداختن موقایت موجود اسدت. بلوم، هدف   ، هدف به منزی(John Dewey)  نام برد. از نظر جان دیوئی

توان انتظار داشدت که ها میهایی اسدت که با اسدت اده از آنهای تربیتی، بیان صدریح روشهدف»  کند:را چنین تاریف می

   .13۹۹مرادی،  « اوسنرفتار شاگردان ت ییر کند

هدای مشتلف  گویندد، چیزهدایی هسدددتندد کده یدادگیریرفتداری نیز میهدای  هدا هددفهدای دقیف آموزشدددی کده بده آنهددف

های آموزشدی، بسدیار  هدف»دهد. از آنجایی که  آموزان را بروسد  ت ییرات واصد  در رفتار یا عمل رد آنان نشدان میدانش

هدای  بنددی از هددفقب دهترین  ماروف .انددبنددی کردههدای مشتلف قب دهرا بده گونده  هدا، آنهاندد، برای سدددهویدت مطدایاد متنوع

« . بلومبنجامین اس»ارزشدیابی پیشدرفت توصدیلی تهیه شدده و به نام   و گروهی از متشصدصدان آموزش  آموزشدی به وسدیل

(Benjamin S. Bloom)    این  . در  13۹2ابلوم و هم اران،    ه اسدتگشدتکه سدرپرسدتی این گروه را به عهده داشدته ماروف

هر  اند و  ورکتی ت سدیم شدده_عاق ی و روانی  ،شدناختی ۀهای ووزکلی با نام   ابتدا به قب  های آموزشدی  بندی هدفقب ه

   .134_135: 13۹7« اسیف،  های مشصوص به خود استبندیارای قب هووزه د

با یادآوری یا    شدددناختی ۀهای ووزهدف: در تو ی ات انجام شدددده توسدددم بلوم و هم ارانش، »شدددناختی ۀووز  -1

  آید؛ ترین ووزۀ یادگیری به شدمار میمهم ،های ذهنی سدر و کار دارد. این ووزهها و مهارتبازشدناسدی دانش و رشدد توانایی

ترین تااریف اهداف به صدورت گیرد و روشدنریزی درسدی صدورت میهمونین در این ووزه اکثر کارهای مربوط به برنامه



 اکثرو   مدارسهای توصیلی  فااییت  بیشتر   .2۰:  13۹2« ابلوم و هم اران،  شودآن یافت میآموزان در  توصیف رفتار دانش

 ۀهای ووزهای مورد نیاز برای سدنجش هدفآزمون  .شدوندهای آموزشدی به این ووزه مربوط میهای درسدی و هدفمویدوع

شدناختی    ۀبلوم برای ووز.  شدوندبه صدورت کتبی تهیه و اجرا می اغل های شدناختی هسدتند که  های تواناییشدناختی آزمون

اند که به صدورت مشتصدر، انتزاعی مرت  شددهت که به صدورت سدلسدله مراتبی از عینی به شدش بشش فرعی در نظر گرفته اسد 

 از شش بشش فرعی در زیر آمده است. تاریف هر یک

تمرین و مشتلف،  یدادگیری    هدایدر موقایدت  هدایی کده قبالًت رار پداسددد  و بدازخوانی  ،عبدارت اسدددت از یدادآوری  «دانش»

اسددت اده   روبهرواشددت نماید از جمالتی مانند جمله  داگر مالم بشواهد مویددوعی را در این بشش یاداسددت.  هآموخته شددد

و هم اران،  پور م دم  رود تا منابع کسد  اقالعات را بشدناسدد« اقاسدماز فراگیر انتظار میدر پایان درس امروز، د: »کنمی

  کند میآوری  جمع را  یادگیرنده اقالعات وسدیای ،. در این مرولهاسدتای برای یادگیری  سداده ۀاین روش شدیو   .22:  13۹6

   .دکناست اده  ،آوری کرده استععاتی که پیرامون آن و ای ی را جماز آن در بهبود مویو  تواند باداًکه می

های  فهمیدن به پاسددد . اسدددت  فردیک مطل  و بیان آن به زبان خود هدف و منظور  توانایی درک    یانی«؛  فهمیدن»

ه  خالصدد  ،ت سددیر و تابیر خواب  ،های ایددافی عبارتند از ترجمه یا برگرداندناین پاسدد ، »نیاز دارد  بشش دانشبیشددتر از  

شنایی با مسجد به عنوان نماد مسائ  دینی«  عنوان مثا : »آبه  ؛136:  13۹7  « اسیف،هاها و ت اوتکردن و کشف شباهت

ن انگلیسددی به یک صدد وه مت دالی  جنگ جهانی او  و دوم، ترجم  ، تویددیح  2۹:  13۹6پور م دم و هم اران،  اقاسددم

 ها.ها بین مسلمانان و مسیویها و ت اوتیک رمانی که خوانده است و بیان شباهت  فارسی، نوشتن خالص 

در واقع    ؛به خوبی اسدت اده نماید اسدت،  آموز بتواند از مطایبی که یادگرفتهوقتی دانش  که اسدتبه این مانا  «  کاربسدتن»

ها و اندیشدده ،اصددو   ،قواعد و قوانین  ،کارگیری اف ار انتزاعیبا به  فراگیرانمروله دسددت یافته اسددت. در این مروله این به 

ود  یدابی و پیددا کردن راهمهدارت مسدددئلده؛ مدانندد »کننددرا ود  میهدای عینی و عملی مشددد الت خود  هدا در موقایدتروش

سازی با کلمات مترادف، توانایی تایین یک رژیم  سازی و واژه ، ت ویت مهارت جمله35« اهمان:  هامناس  برای آن مسئله

 غذایی مناس .

یا    ؛137: 13۹7« اسدیف،  آن اسدت  ۀدهندیک مطل  یا مویدوع به اجزا و عناصدر تشد ی   نتوانایی شد سدت»  ،«تولی »

های پیویده و اسداسدی از علم و تر بیان گردد. در این بشش قسدمتتر و قاب  درکمطای  گردآوری شدده روان  به عبارتی

شلدره  آموزان« ااکبریبندی واژگان ذهنی دانشعنوان مثا : »قب هبه .؛تر ت سیم نموهای سدادهتوان به قسدمتدانش را می

 های ادبی و توانایی تششی  هدف اصلی یک داستان. ، مهارت تششی  و ت  یک آرایه5۹: 13۹6و هم اران،  

  اسدت؛می نو  یترکیبیا  برای ایجاد یک سداختار    شددهو مواد تجزیه اجزاء  ،هم گذاشدتن عناصدر  کنارتوانایی    «ترکی »

یک قرح آموزشددی اقرح درس  به قلم خود فراگیر برای   یی ارائ  ، توانا122ینه واژگان« اهمان:  مانند: »گسددترش گنج

های خود در  آموزشددی جدید با اسددت اده از مشدداهدات و یا یافته ویددوع از درس، توانایی تدوین یک نظری تدریس یک م

 ا تابستان به صورت یک داستان.های مشتلف و نیز توانایی نوشتن خاقرات تاطیالت نوروز و یمسائ  و پژوهش



با توجه به   اندجا به ذهن سدررده شددهاقالعاتی که توسدم فراگیران به صدورت یک قضداوت  بررسدی و توانایی    «ارزشدیابی»

 ، توانایی ن د  221« اهمان:  شن گ تن مالمسد  ۀیوت ویت فن بیان و ت  ر انت ادی با ن د شد . مانند: »اسدتهای ماین  مالک

 دهند.االت مالم میآموزان در پاس  به سؤه دیگر دانشهایی کداستان و بررسی و قضاوت پاس و بررسی یک  

ها،  هایی اسدددت که ت ییرات واصددد  در عالقه: به ع یده بلوم و هم ارانش، »این ووزه شدددام  هدفعاق ی ۀووز  -2

برای یک مالم   . 2۰:  13۹2 اران،  دهد« ابلوم و همها و نیز رشددد ارج شددناسددی و سددازگاری را نشددان میها، ارزشنگرش

که این ووزه در مدرسده م ید واقع آموزانش را بسدنجد. برای اینبسدیار سدشت اسدت که میزان نگرش و اوسداسدات دانش

ها  آموزشدگاه در سدطحعاق ی   ۀوا  کاربرد ووزبا این»  ؛آموزان فراهم گرددیابی برای دانشهای قاب  دسدتباید فرصدت  ،شدود

  . 135: 13۹7ت« اسیف، اسیافتهنشناختی شهرت  ۀکاربرد ووز  ۀبه انداز

های ورکتی یا ورکات بدنی مربوط اسدت«  : »سدومین ووزه مطرح شددۀ بلوم، به زمینه مهارتورکتی_روانی ۀووز  -3

فااییتی که عالوه دیگر هر عبارت  به   کند؛میاشدداره  . این ووزه به پرورش ورکات کلی بدن، 2۰:  13۹2ابلوم و هم اران،  

 ۀهدای این ووزه بدا ووزهددفۀ  ت داوت عمدد»  .در این ووزه جدای دارد  ،جسدددمدانی نیز بداشدددد   دارای جنبد   ،روانی   بر جنبد 

ورکتی  _روانی ۀهای ووزفهداما    ؛شدوندهای ذهنی ختم میفااییت به  شدناختی ۀهای ووزشدناختی در این اسدت که هدف

ورکتی نیز مانند  _روانی ۀووز هایکاربرد هدف .های جسدمی نیاز دارندهم به فااییتهای ذهنی و عاق ی و هم به فااییت

  .  135: 13۹7« اسیف،  افته استنیشناختی شهرت   ۀکاربرد ووز ۀعاق ی به انداز ۀووز

 های پژوهشیافته

های دوم و سدوم و میزان توجه آن به هر یک از  های صدورت گرفته دربارۀ اهداف درسدی فارسدی پای با توجه به بررسدی

قب دات ویطد  شدددناختی بلوم  همونین به میزان توجه به هر یک از ؛بلوم  ورکتی_های شدددنداختی، عاق ی و روانیویطده

فهمیدنف کاربردف تجزیه و تولی ف ترکی ف ارزشدیابی ، آمار و اقالعاتی به دسدت آمد که که برای هر پایه در جدو  ادانشف  

 است؛به صورت زیر ارائه شده 2و   1

 بندی بلوم ف فارسی دومفراوانی هر یک از اهداف آموزشی در قب ه  -1جدو   
تدددادددداد   درس فص 

 اهداف

  _رواندددددی عاق ی شناختی

 ورکتی

تدودلدی کاربرد فهمیدن دانش

  

 ارزشیابی ترکی 

 2 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 2 7  1 یک

2 5 1 1 1 ۰ ۰ ۰ 1 1 

 2 2 ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 6 3 دو

4 5 ۰ 1 1 ۰ ۰ ۰ 2 1 

 

 سه

5 4 ۰ 1 1 ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

6 5 ۰ 2 1 ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

7 5 ۰ 3 1 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 2 1 ۰ 5 8 چهار

۹ 5 1 2 1 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 

 پنج

1۰ 5 2 1 1 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 درس آزاد 11

12 5 3 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 

 

 شش

13 5 2 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

14 5 ۰ 2 1 ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

15 5 2 2 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 3 16 ه ت

17 3 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 



 7 23 ۰ ۰ ۰ 15 18 15 78 مجموع 

 

 دهد که:نشان می  1گرفته در جدو  های صورت  بررسی

. در درس او ،  داردهدف آموزشی   5دوم آن    هدف آموزشی و درس 7او  آن  که درس  استفص  او  شام  دو درس  

های عاق ی و % اهداف، و هر یک از ویطه43هدف در سددطح فهمیدن    1هدف در سددطح دانش و   2ویط  شددناختی ا

% اهداف مربوط به 6۰دوم نیز،  اند. در درس  % اهداف این درس را به خود اختصددداص داده28.5هدف،   2ورکتی با _روانی

ورکتی  _های عاق ی و روانیو هر یک از ویطه  همیدن و کاربرد از سدطوح دانش، ف   هدف در هر کدام  1شدناختی ا  ویط 

اند. با توجه به آمار به دسدت آمده، مشدش  شدد که غای  توجه  % اهداف این درس را به خود اختصداص داده2۰هدف،   1با 

خود هدف، بیشددتر اهداف را به  3که در این ویطه، بشش دانش با   اسددتاهداف در این فصدد  مربوط به ویطه شددناختی  

 اختصاص داده است.

   % آن مربوط به ویط34هدف آموزشددی اسددت که ودود   6؛ درس سددوم شددام   اسددتفصدد  دوم نیز دارای دو درس  

% اهداف این درس را 33هدف،   2ورکتی با -های عاق ی و روانیهر یک از ویطهو    هدف در سددطح کاربرد  2شددناختی ا

 1های شدناختی ا% اهداف مربوط به هر یک از ویطه4۰که هدف آموزشدی اسدت   5شدوند. درس چهارم شدام   شدام  می

هدف  1ورکتی با  _روانی  % اهداف مربوط به ویط 2۰و   هدف 2با  هدف در هر یک از سطوح فهمیدن و کاربرد  و عاق ی

بیشدتر از ان و شدناختی و عاق ی ی سد   صد ، میزان توجه اهداف به دو ویط . با توجه به آمار به دسدت آمده در این ف اسدت

هدف، بیشدتر  3شدناختی این فصد ، بشش کاربرد با     . در اهداف مربوط به ویطاسدتورکتی  _روانی  میزان توجه به ویط 

 اهداف را به خود اختصاص داده است.

هدف در هر یک    1شدناختی ا   هدف در ویط  2هدف آموزشدی که  4فصد  سدوم شدام  سده درس اسدت؛ درس پنجم با  

اند. دروس بندی شدددده% برای هر کدام قب ه5۰عاق ی با میزان توجه    هدف در ویط 2از سدددطوح فهمیدن و کاربرد  و 

هدف در سطح فهمیدن   2شناختی ا  % اهداف در ویط6۰که در درس ششم،    هستندهدف   5شش و ه ت هر یک شام  

  % اهدداف در ویطد 8۰عداق ی قرار دارد. در درس ه تم،    هددف در ویطد   2  % آن یانی4۰برد  و  هددف در سدددطح کدار  1و  

عاق ی قرار    هدف در ویط 1% اهداف یانی ف م  2۰هدف در سدطح کاربرد  و  1هدف در سدطح فهمیدن و   3شدناختی ا

ین ویطه،  که در ا اسدتشدناختی    دارد. با توجه به آمار به دسدت آمده، غای  توجه اهداف در این فصد ، مربوط به ویط

هدف بیشددتر اهداف را به خود اختصدداص داده اسددت. در هیز یک از دروس این فصدد ، هدفی که در    6بشش فهمیدن با 

 ورکتی باشد وجود ندارد._روانی   ویط

  % اهداف در ویط 6۰ت؛ در درس هشددتم  هدف آموزشددی اسدد  5فصدد  چهارم دو درس دارد که هرکدام دارای       

عاق ی قرار دارد. در    ویط   هدف در  2% آن یانی  4۰هدف در سدطح کاربرد  و  2هدف در سدطح فهمیدن و   1شدناختی ا

هدف در سطح کاربرد    1هدف در سطح فهمیدن و  2هدف در سطح دانش،  1شناختی ا   % اهداف در ویط8۰درس نهم 

ود ورکتی قرار گیرد وج_روانی   ی که در ویطعاق ی قرار دارد و همانند فصددد  سددده هیز هدف    هدف در ویط  1و ف م  



شدناختی بیشدتر اهداف این فصد  را نیز به خود اختصداص داده اسدت و در     دهد که ویطمیندارد. آمار به دسدت آمده نشدان

 .استهای فهمیدن و کاربرد  هدف برای هر سطح  مربوط به بشش 3خود این ویطه نیز، غای  اهداف ا

ابه جز درس یازده که درسدی آزاد اسدت . در هر   اسدتهدف آموزشدی    5پنجم سده درس دارد که هر درس شدام     فصد 

هدف در هر یک از  1هدف در سددطح دانش،   2: 1۰شددناختی ادرس    % اهداف در ویط 8۰دهم و دوازهم،    یک از دروس

هدف در   1% آن یانی ف م  2۰د  و هدف در سدطح کاربر  1هدف در سدطح دانش و   3:  12سدطوح فهمیدن و کاربردف درس  

ورکتی قرار -وانیر   دهد که در این فصدد  هیز هدفی که در ویطمیرار دارد. آمار به دسددت آمده نشددانعاق ی ق    ویط

هدف بیشدتر   5که در این ویطه، بشش دانش با   اسدتشدناختی  و بیشدتر اهداف این فصد  نیز مربوط به ویطه    گیرد وجود ندارد

 است.اهداف را به خود اختصاص داده

. در هر یک از دروس سدیزدهم و چهاردهم،  اسدتهدف آموزشدی  5شدشدم نیز سده درس دارد که هر درس شدام     فصد 

در  هدف  2: 14هدف در سددطح کاربردف درس    1هدف در سددطح دانش و  2: 13شددناختی ادرس     % اهداف در ویط6۰

عاق ی قرار دارد. در درس پانزدهم بر خالف دروس    هدف دیگر در ویط 2هدف در سدطح کاربرد  و  1سدطح فهمیدن و 

هدف در سطح کاربرد    1هدف در هر یک از سطوح دانش و فهمیدن و   2شناختی ا  ه ویط دیگر، هم  اهداف این درس ب

وانی دددد ورکتی قرار ر  این فصد  نیز هیز هدفی که در ویط   دهد که درمیاسدت. آمار به دسدت آمده نشداناختصداص یافته

که در این ویطه، بشش دانش و فهمیدن با     شناختی استو بیشتر اهداف این فص  نیز مربوط به ویط  گیرد وجود ندارد

 است.شتر اهداف را به خود اختصاص دادههدف برای هر کدام، بی 4

 1ست. در درس شانزدهم  هدف آموزشی ا  3یک شام   که هر استدارای دو درس  نیزفصد  ه تم و فصد  پایانی کتاب  

هدف در ویطه  2عاق ی قرار دارد. در درس ه دهم    هدف در ویط   2که در سدطح فهمیدن و شدناختی    هدف در ویط 

دهد  میبه دسدت آمده در این فص  نشان  آمارورکتی قرار دارد.  _شدناختی که در سدطح دانش و هدف دیگر در ویطه روانی

هدف، بیشدتر اهداف را شدام    2که در این ویطه بشش دانش با   اسدتشدناختی    ف؛ همونان در ویط که غای  توجه اهدا

 شود.  می

 بندی بلوم ف فارسی سومفراوانی هر یک از اهداف آموزشی در قب ه  -2جدو   
ف

 ص 

 ورکتی_روانی عاق ی شناختی تاداد اهداف درس

دان

 ش

کداربر فهمیدن

 د

تود 

 ی 

 ارزشیابی ترکی 

ی

 ک

1 6 3 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 1 

2 4 2 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 

د

 و

3 6 1 1 1 ۰ ۰ ۰ 2 1 

4 6 2 2 ۰ ۰ 1 ۰ 1 ۰ 

 

س

 ه

5 5 ۰ 1 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 

6 ۹ 3 1 1 ۰ 1 ۰ 1 2 

7 6 2 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 1 

چ

 هار

8 7 1 2 1 ۰ 1 ۰ 1 1 

۹ 6 2 2 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 1 

 

 نج

1۰ 5 1 1 ۰ ۰ 1 ۰ 1 1 

11 7 3 1 1 ۰ 1 ۰ ۰ 1 

12 7 ۰ 2 2 ۰ 1 ۰ ۰ 2 
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ش

 ش

14 6 ۰ 2 1 ۰ ۰ 1 2 ۰ 

15 6 2 1 ۰ ۰ 1 1 ۰ 1 

ه

 فت

16 ۹ ۰ 3 3 ۰ 1 1 ۰ 1 

17 6 1 2 1 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 

 14 1۰ 3 13 1 14 23 23 1۰1 مجموع

 

   دهد که:نشان می  2گرفته در جدو    های صورتبررسی

% 66.66هدف آموزشدی دارند. در درس او ،   4و   6آن به ترتی    او  و دومکه درس   اسدتفصد  او  شدام  دو درس  

هدف  1% اهداف یانی  16.67هدف در سددطح تولی   و  1هدف در سددطح دانش و   3اهداف مربوط به ویط  شددناختی ا

% اهداف مربوط به 1۰۰ورکتی است. درس دوم، نشستین درسی است که  _های عاق ی و روانیمربوط به هر یک از ویطه

. با توجه به آمار به دست  استهدف در هر یک از سطوح فهمیدن و ترکی     1هدف در سطح دانش و    2ناختی اشد    ویط

 5که در این ویطه، بشش دانش با   اسدتشدناختی    به ویط آمده، مشدش  شدد که غای  توجه اهداف در این فصد  مربوط 

 هدف، بیشتر اهداف را به خود اختصاص داده است.

  1شدناختی ا% اهداف مربوط به ویط   5۰درس سدوم،  هدف دارند؛ در    6که هر دو   اسدتو درس  فصد  دوم نیز دارای د

هدف مربوط به  1و   2% اهداف یانی  16.67% و  33.33هدف در هر کدام از سددطوح دانش، فهمیدن و کاربرد  و به ترتی  

هدف در هر یک از   2ناختی اشد    % اهداف مربوط به ویط83.3. در درس چهارم،  اسدتورکتی  _های عاق ی و روانیویطه

. با توجه  اسدتعاق ی    هدف مربوط به ویط   1% اهداف یانی  16.7هدف در سدطح ترکی   و   1سدطوح دانش و فهمیدن و 

که در این ویطه، بشش دانش و   ه اهداف به ویطه شدناختی بیشدتر اسدتبه آمار به دسدت آمده در این فصد ، میزان توج

 است.اهداف را به خود اختصاص داده  شترهدف، بی  3فهمیدن هر کدام با 

هدف در   1شدناختی ا   % اهداف در ویط8۰هدف آموزشدی که   5فصد  سدوم شدام  سده درس اسدت؛ درس پنجم با 

هدف  ۹ورکتی قرار دارد. درس شددشددم با  _روانی   هدف در ویط  1هدف در سددطح کاربرد  و ف م   3سددطح فهمیدن و  

هدف در هر یک از سدطوح فهمیدن، کاربرد و  1هدف در سدطح دانش و  3شدناختی ا  % اهداف در ویط66.67آموزشدی،  

. اسدددتورکتی  _های عاق ی و روانیهدف مربوط به ویطه 2و  1% از اهداف یانی  22.22% و  11.11ترکی   و به ترتی  

هدف در هر یک از  1هدف در سددطح دانش و   2شددناختی ا  % اهداف در ویط66.66هدف آموزشددی،    6در درس ه تم با 

ورکتی قرار دارد. با _های عاق ی و روانیهدف در هر کدام از ویطه 1% اهداف یانی  16.67سددطوح فهمیدن و ترکی   و 

که در این ویطه، بشش   اسدت  شدناختی  توجه به آمار به دسدت آمده، غای  توجه اهداف در این فصد  نیز، مربوط به ویط

 است.شتر اهداف را به خود اختصاص دادههدف، بی 5دانش با 

هدف در سدطح    1% اهداف در ویطه شدناختی ا71.42هدف موجود در درس هشدتم،   7فصد  چهارم دو درس دارد؛ از  

هدف در هر یک   1یانی    % آن14.2۹هدف در هر یک از سطوح کاربرد و ترکی   و  1هدف در سطح فهمیدن و   2دانش،  

% اهدداف مربوط بده ویطده 83.33هددف آموزشدددی،    6ورکتی قرار دارد. در درس نهم بدا    -هدای عداق ی و ورانیاز ویطده

هدف دیگر، ف م مربوط به   1و   هدف در سددطح ترکی   1هدف در هر یک از سددطوح دانش و فهمیدن و  2شددناختی ا



را نیز به خود  دهد که ویطه شددناختی بیشددتر اهداف این فصدد میآمده نشددان. آمار به دسددتاسددتورکتی  _ویط  روانی

 .استهدف  مربوط به بشش فهمیدن    4ار خود این ویطه، غای  اهداف اما د  اختصاص داده است؛

هدف در هر یک از    1شدناختی ا  % اهداف در ویط 6۰هدف آموزشدی،    5 پنجم سده درس دارد؛ در درس دهم با  فصد 

ورکتی قرار _عاق ی و روانی  هایهدف در هر یک از ویطه  1% اهداف یانی ف م  2۰سددطوح دانش، فهمیدن و ترکی   و 

 3شدددناختی ا  % اهداف در ویط 85.71درس یازدهم،  هدف آموزشدددی دارد. در   7دارد. هر یک از دروس یازده و دوازده،  

هددف دیگر، ف م در ویطده   1هر یدک از سدددطوح فهمیددن، کداربرد و ترکید   و  هددف در    1هددف در سدددطح دانش و  

هدف در هر یک از سدطوح فهمیدن و  2شدناختی ا  ویط % اهداف در  71.43ورکتی جای دارد. در درس دوازدهم،  _روانی

دست آمده ورکتی جای دارد. آمار به _روانی  هدف در ویط 2% اهداف یانی  28.57هدف در سطح ترکی   و  1کاربرد و 

باشدد که در این ویطه، بشش دانش و فهمیدن  فصد  نیز مربوط به ویطه شدناختی میدهد که بیشدتر اهداف این نشدان می

 است.شتر اهداف را به خود اختصاص دادههدف، بی  4با 

ف  هد 6های چهارده و پانزده هر کدام دارای  ه درس سدیزده درسدی آزاد اسدت و درسشدشدم نیز سده درس دارد ک  فصد 

هدف در هر یک    1هدف در سدطح فهمیدن و   2شدناختی ا  % اهداف در ویط 66.67رس چهاردهم،  آموزشدی هسدتند. در د

% اهداف به ویطده 83.33عاق ی قرار دارد. در درس پانزدهم،    هدف دیگر در ویطد  2و ارزشدددیدابی  و از سدددطوح کاربرد  

هدف دیگر تنها به  1، ترکی  و ارزشددیابی  و هدف در هر یک از سددطوح فهمیدن 1هدف در سددطح دانش،   2شددناختی ا

   شناختی استفص  نیز مربوط به ویطدهد که اکثر اهداف این ورکتی اختصاص یافته است. آمار نشان می_روانی   ویط

 است.شتر اهداف را به خود اختصاص دادههدف، بی 3که در این ویطه، بشش فهمیدن با  

% اهداف به 88.8۹هدف آموزشدی،   ۹. در درس شدانزدهم با اسدتفصد  ه تم و فصد  پایانی کتاب نیز دارای دو درس  

 1هدف در هر یک از سدطوح ترکی  و ارزشدیابی  و  1هدف در هر یک از سدطوح فهمیدن و کاربرد و    3شدناختی ا  ویط 

% اهداف یانی هر  1۰۰ دهم همانند درس دوم،  اسدت. در درس هورکتی اختصداص یافته_ه ویطه روانیهدف دیگر، ف م ب

هدف  2هدف در سدطح کاربرد و    1هدف درس فهمیدن،   2هدف در سدطح دانش،   1شدناختی ا   هدف آموزشدی در ویط 6

که   ف، همونان بر روی ویط  شدناختی اسدت  توجه اهدادهد که غایدر سدطح ترکی   قرار دارد. آمار این فصد  نشدان می

 است.به خود اختصاص دادههدف، بیشتر اهداف را  5میدن با  در این ویطه، بشش فه

 گیری و پیشنهادات  نتیجه

نین سدطوح مشتلف  بندی بلوم و هموهای قب هدر این پژوهش سدای شدده تا میزان ت ریبی توجه به هر یک از ویطه

دسدت آمده واکی از آن اسدت ه دوم و سدوم بررسدی شدود. نتایج ب  های فارسدی خوانداری پای ویط  شدناختی بلوم در کتاب

 ،مت اوت اسددت  ۀکه در تایین و انتشاب اهداف آموزشددی کتاب درسددی فارسددی دوم ابتدایی، میزان توجه به هر سدده ووز

 23% اهداف یانی  2۹.5شدناختی،    % اهداف مربوط به ویط 61.5مذکور،  هدف آموزشدی دروس کتاب   78ای که از گونهبه

پس   بنددی بلوم قرار دارند؛ورکتی از قب ده_روانی ویطد هدف در    7% اهداف یا به عبدارتی ف م  ۹عاق ی و    هدف در ویطد 

های صددورت گرفته در بین شددش بشش ویط  همونین با بررسددی  جه این کتاب به م اهیم شددناختی اسددت؛بیشددترین تو



هدف، بیشدددترین  15و  15، 18ی  با میزان فراوانی  بندی بلوم، سدددطوح فهمیدن، دانش و کاربرد به ترتشدددناختی قب ه

 است.ند و به سه سطح دیگر، توجهی نشدهفراوانی را دار

ایی نیز میزان توجه دهد که در تایین و انتشاب اهداف آموزشدی کتاب درسدی فارسدی سدوم ابتدها نشدان میادام  بررسدی

 یط % اهداف مربوط به و76.24آموزشدی دروس کتاب مذکور،  هدف  1۰1ای که از گونهمت اوت اسدت به به هر سده ووزۀ

ورکتی  _هدف در ویطه روانی 14% اهداف یا به عبارتی  13.86عاق ی و    هدف در ویط 1۰% اهداف یانی  ۹.۹شدناختی،  

هیم  پس بیشدترین توجه کتاب فارسدی سدوم ابتدایی همانند کتاب فارسدی دوم ابتدایی به م ا  بندی بلوم قرار دارند؛از قب ه

و کتاب  شدناختی در این د   ویت خواندن و نوشدتن اسدت، پس ویط جا که هدف اصدلی کتاب فارسدی ت. از آناسدتشدناختی  

بندی بلوم، های صدورت گرفته در بین شدش بشش ویط  شدناختی قب ههمونین با بررسدی اسدت؛جا اسدت اده شددهت ریبا به

اسدت. در سده سدطح  ف، بیشدترین فراوانی را به خود اختصداص دادههد 23سدطوح دانش و فهمیدن هر کدام با میزان فراوانی  

اما به صدورت    ی تادادی اهداف آموزشدی وجود دارد؛تولی ، ترکی  و کاربرد این کتاب بر خالف کتاب فارسدی دوم ابتدای

 است. ها پراکنده شدهنامتوازن بین آن

های درسدی را  ریزان و مؤی ان کتابهای مشدابه، برنامهپژوهشنتایج به دسدت آمده از این پژوهش و امید اسدت  در پایان  

ورکتی و توجه  _یاری کند تا در انتشاب اهداف و موتوای آموزشدی کت  درسدی، اصدالح موتوا، توجه بیشدتر به ووزۀ روانی

وۀ تدریس  توانند در انتشاب نوهمونین مالمان عزیز نیز می  ؛ی سدان به سدطوح ویط  شدناختی را مورد توجه قرار دهند

موجود در این پژوهش بهره بگیرند تا  مناسدد  برای آموزش هر درس جهت رسددیدن به اهداف نهایی کتاب درسددی، از نتایج  

 یادگیری هر درس در بهترین ش   مم ن صورت بگیرد.
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 .  ۹6-85،  2 ۀشمار
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های درسدی دورۀ ابتدایی، چا  دوم،   ، راهنمای عملی تولی  موتوای کمی و کی ی کتاب13۹6نوریان، مومد ا   -12

 تهران: نشری  شورا،  

چهارم     های کتاب ریایدی پایا ؤتولی  موتوای سد » . 13۹6امهدیه    ،داود و عباسدلو  ،نه؛ افشمی تباپروا  ،وزیری -13

هدای کداربردی نوین در علوم پدایده، اویین همدایش ملی پژوهش ،«شدددنداختی   بنددی بلوم در ویطد ابتددایی، بر اسددداس قب ده

 .  بندرعباس، دانشگاه آزاد اسالمی واود بندرعباس

 


