نسیم خدیوی بروجنی ،1احمد فتح الهی* ،2محمد جمال زاده
تاریخ دریافت1399 /4 /30 :
تاریخ پذیرش1399 /10 /27 :
صفحه  77تا صفحه 102

3

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخصهای
شناختی بلوم با توجه به نظرات معلمان پایه ششم انجام شد .این پژوهش از نظر روششناسی دارای
رویکرد کیفی -کمی است .جامعه پژوهش شامل تمامی معلمان پایه ششم شهرکرد در نیمسال
اول تحصیلی  1398_99بودند که به دلیل پایین بودن حجم جامعه ،تمامی آنها 100 ،نفر (46
زن و  54مرد) به روش نمونهگیری سرشماری ،بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .جهت جمع
آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اعتبار بازآزمایی آن به فاصله دو هفته،
 0/85بهدست آمد .بهمنظور تحلیل دادهها از آزمونهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و
استنباطی ( tزوجی) استفاده شد .یافتههای حاصل از بخش کیفی نشان داد که در مجموع 48
مفهوم برای 14فصل کتاب علوم تجربی بهدست آمد که در  5دسته موضوعی (شیمی ،زیست
شناسی ،فیزیک ،زمینشناسی و فنآوری اطالعات) قرار دارند .همچنین ،نتایج حاصل از بررسی
میزان توجه به مفاهیم استخراج شده از هر فصل با توجه به شاخصهای شناختی بلوم از دیدگاه
معلمان به تفکیک هر فصل نشان داد که تنها در فصلهای سوم ،پنجم ،ششم ،دهم ،دوازدهم و
چهاردهم ،به میزان قابل قبولی به تمامی سطوح شناختی بلوم توجه شده است؛ در سایر فصول
تمرکز بیشتر بر روی سطوح شناختی پایین بلوم بوده است .همچنین ،از نظر معلمان در تدوین
کتاب علوم تجربی پایه ششم توجه بیشتری به سطوح پایینی سلسله مراتب شناختی بلوم شده
ی شناختی بلوم حرکت میکنیم،
است و هرچه از سطح نخست سلسله مراتب به سمت سطوح باالی 
میزان توجه به مفاهیم سطوح باال کمتر میشود.
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ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس
شاخصهای شناختی بلوم از دیدگاه معلمان پایه ششم شهرکرد

کلید واژه ها :ارزیابی ،شاخصهای شناختی بلوم ،علوم تجربی پایه ششم ،معلمان.
 . 1کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشگاه پیام نور ،مرکز پردیس ،تهران ،ایران.
 . *2نویسنده مسئول :استادیار دانشگاه پیام نور ahmadfattolahi@yahoo.com
 . 3استادیار دانشگاه پیام نور.
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78

مقدمه

ت های اساسی الزم را به افراد عرضه کند تا آنها
هدف عمده هر نظام آموزشی این است که مهار 
بتوانند بهعنوان عضوی مفید نقش مؤثری در جامعه ایفا نمایند (مجاهد و صادقی .)1392 ،برنامه
هاي درسی بهعنوان یک نقشه یا طرح ناظر بر مهمترین رخـداد تعلـیم و تربیـت یعنـی یادگیري
یا بازسازي تجربیات م 
ی باشند (اولیوا .)2008 ،4نوع نگاه و ایـدئولوژي حـاکم بـر نظـام آموزشی،
جهت برنامهدرسی و فرآیند برنامهریزی درسـی را تعیـین مـیکنـد (یادگار زاده و عسگری.)1390 ،
بسـیاري معتقدنـد برنامهریزی درسی ب ه عنوان یکرشته تحصیلی به سالهای  1920بازمیگردد
و در طـول نیمقرن گذشـته چنـان گسـترش یافتـه کـه بسـیاري از دانشمندان در تبیین چیستی
و چرایی آن بـا دشـواري مواجـ ه انـد (مهرمحمـدي .)1387 ،دستاندرکاران برنامهریزی درسی
همواره با این سؤاالت که برنامههای درسی و فرآیند برنامهریزی درسی چطور باید ارزشیابی شود؟ یا
ی هاي یک برنامـه چگونه باید سنجیده شود؟ یا چطور میتوانیم یک برنامه را معتبـر
اینکه شایستگ 
5
بدانیم؟ مواجه بوده و هستند (شونمیکر  .)2010 ،محور این بحث ارزشیابی است که خود متأثر از
جریانـات دیگـري در حوزه تعلیم و تربیت است که سردمدار آن تایلر 6است .ارزشیابی برنامههاي
درسی از زمـانی که بابیت 7اولین کتاب این حوزه را نگاشت ،مطرح گردیـد؛ امـا بـه دلیـل عدم
استقبال از الگوهـا ،روشها و فنون ارزشیابی همچنان به سالهای بعد موکول شد .دانش برنامه
ريزی درسی از جمله حوزههای نوپايی است که در مقايسه با ساير رشتههای علمی گسترش
کمتری يافته و نيازمند تحقيق در جهت رشد و توسعه است؛ گرچه تابهحال تالشهای فراوانی
بهمنظور توسعهی اين حوزه از دانش ،صورت گرفته است .از جملهی اين تالشها ،رويکردی است
که بهوسیلهی بلوم )1956( 8در پيشينهی مطالعاتی برنامهی درسی مطرحشده است .رويکرد بلوم
مبتنی بر مطالعهی (فرآيندهای شناختی) است .به اين معنی که در برنامهی درسی ،بايد به (مهارت
های شناختی) و کاربردی توجه داشت تا دانشآموزان بتوانند از آنها در قلمرو فکری و علمی خود
ی ترين وظايف مدرسه
استفاده کنند .بر اساس اين ديدگاه ،رشد و تکامل فرآيندهای شناختی از اصل 
4. Oliva

5. Schoonmaker
6. Tyler
7. Babitt
8. Bloom
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است .بنابراين ،کارکردهای مدرسه شامل کمک به دانشآموزان در خصوص (يادگيری شيوهی
ی های عقالنی دانشآموزان
يادگيری) و فراهمسازی فرصتهای الزم برای تقويت مجموعه تواناي 
است (فتحی واجارگاه .)1384 ،بلوم یکی از پیشگامان طراحی و طبقهبندی اهداف آموزشی است.
او مجموعه آموختههای انسان را در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی -حرکتی قرار میدهد.
برنام ه ریزان و مؤلفان کتب درسی با توجه به میزان توجه و تأکیدی که بر هر یک از حیطههای
سهگانه و در سطوح گوناگون هر حیطه دارند ،اقدام به تهیه و تدوین کتابهای درسی مینمایند
(حسن مرادی .)1388 ،در درس علوم تجربی بیشتر توجه به حیطه شناختی ( )%64معطوف است
(محمدی پاک ،سعیدی ابواسحاقی ،مالکی سونکی و حاجتی کاجی .)1396 ،حوزه شناختی بلوم
به جریانهایی که با شناخت و اندیشه انسانی سروکار دارند ،مربوط است که  6سطح دارد :دانش،
درک و فهم ،کاربرد ،تحلیل ،ترکیب و ارزشیابی (سیف.)1395 ،
با توجه به ویژگیهای عصر کنونی که انسان با انفجار اطالعات و توسعه فناوری مواجه است ،نظام
آموزشوپرورش وظیفه دارد برنامههای آموزشی و درسی علوم تجربی را بهگونهای سازماندهی
کند که همه تواناییهای شناختی دانشآموزان رشد کرده و با بهرهگیری از مزایای علوم و فن
آوری ،توانمندیهای الزم را برای رویارویی با تحوالت جدید به وجود آورد .در برنامه درسی دوره
ابتدایی ،کتاب علوم تجربی بنا به نظر مؤلفان آن باهدف اصلی پرورش سواد علمی و آموزش
مهارتهای تحقیق تدوین شده است (معصومی بروجنی ،حیدرزاده زواردهی ،کردفیروزجایی و
قلی پور .)1394 ،برنامه درسی علوم تجربی ،روش کافی کسب اطالعات ،سازماندهی ،کاربرد و
آزمایش را به دانشآموزان یاد میدهد و توانایی آنها را در درک محیط پیرامون و تصمی م گیری
هوشمندانه و حل مسائل زندگیشان یاری میدهد و باعث پرورش مهارتهای مشاهده ،فرضیه
سازی ،پیشبینی ،استنباط و  ...میشود و روحیه علمی و کاوشگری ،آفرینندگی و خالقیت را در
دانشآموزان پرورش میدهد (فالح یخدانی ،اخوت و ناظمی اردکانی .)1395 ،از ديدگاه ارتباطی،
ی توانند با درک اين
محتوای درس علوم ،مجموعهای از روابط ميان موقعيتها است که کودکان م 
روابط ،به فهم و دريافت عميق دانشها و ارزشها نائل شوند .مطالعات و تحقيقات فراوان سالهای
اخير نشان میدهد که در بسياری از کشورهای جهان از جمله کشور ما ساختار محتوايی درس
علوم تجربی دورهی ابتدايی بر اساس ديدگاه مدرنيته و تکیهبر پرورش عالقهی فنی سازماندهی
شده و از عالقهی ارتباطی غفلت شده است (جهانی .)1382 ،حذف و يا به حاشيه بردن عالقهی
ارتباطی در درس علوم ،مربيان ،طراحان و کودکان را با چالشهای جدی مواجه کرده است .به
ی که بعضی از محققان ابراز کردهاند ،برنامههای آموزش علوم نتوانسته است روحيهی علمی،
طور 
کاوشگری ،آفرينندگی و خالقيت را در دانشآموزان پرورش دهد (پرویزیان .)1384 ،آنچه
جامعه و شهروندان در مجموع باید از علوم بدانند ،درك مفاهیم پایه این علم و آموزش مفهومی
ش های خاصی انجام شود .در عوض از این طریق میتوان اصول تفکر در علوم تجربی
آن باید به رو 
را در زمانی کوتاه به جامعه آموخت و فرهنگ علمی شهروندان را باال برد .آموزش مفهومی علوم
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تجربی کمی پیچیده است و درصورتیکه کتب علوم برای اجرای این نوع آموزش تألیف نشده
باشند و معلمان برای اجرای این نوع آموزش آماده نباشند ،نوعی آموزش صوری و تجریدی در
ی گیرد که سبب میشود تا درصد بسیار زیادی از شهروندان با علوم جدید
کالس درس صورت م 
بیگانه باشند و روش زندگی در دنیای جدید را نشناسند.
ازآنجاییکه کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی جهت ارتقاء کیفیت یادگیری و آموزش علوم
مختلف به دانشآموزان تألیف شده است ،ضرورت دارد تا تحقیقی در این زمینه صورت پذیرد و
مشخص شود که تا چه میزانی این کتاب کیفیت الزم را برای محقق ساختن هدفهای شناختی
دارد .هرچند تحقیقات متعددی در زمینه تحلیل محتوا در مورد کتابهای درسی صورت گرفته،
ولی نوع نگاه تحقیق حاضر به موضوع از حیث میزان پرداختن به متن ،فعالیتها و تصویر به هر
یک از طبقات حیطه شناختی بلوم آنهم در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بدان جهت
منحصربهفرد است که به بررسی و ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی جدید التألیف (سال )1398
ص های شناختی بلوم با توجه به دیدگاه معلمان بهعنوان مجریان
پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخ 
9
اصلی اجرای برنامه درسی خواهد پرداخت .از سویی دیگر ،بررسی نتايج آزمون-هايی مانند تيمز ،
نشاندهندهی آن است که عملکرد دانشآموزان ايرانی در دروس علوم تجربی و رياضی در دورهی
ابتدايی مناسب نبوده و بيشتر دانشآموزان توانايی پاسخ به سؤاالت کاربردی ،قضاوتی و ترکيبی
را ندارند و در مهارتهایی همچون ساختن فرضيه و حل مسئله در مرتبهی پايينی قرار دارند
(مارتین.)2004 ،10
به نظر میرسد در نظام برنامهریزی درسی ايران باسابقهای نسبتاً طوالنی ،بيشترين تأکيد بر
ش های آموزش و يادگيری
ت های علمی است که با رو 
فراگيری انواع معلومات و انتقال انبوه واقعي 
مکانيکی و حافظهای به دانشآموزان تحميل میشود .همچنين استنباط میشود که سازوکارهای
لحاظ شده برای اشاعهی شاخصهای شناختی در برنامهی درسی فعلی علوم تجربی ابتدایی ،کافی
ی باشد (قاسمی و جهانی .)1388 ،با اين توصيف ،پرداختن به سؤاالتی از اين قبيل اجتناب
نم 
ناپذير است :از دیدگاه معلمان ،چه میزانی از مفاهیم فعلی مندرج در کتاب درسی علوم تجربی
ی باشند؟ و از
ص های شناختی بلوم آنهم در سطوح باال م 
پایه ششم ابتدایی پاسخگوی شاخ 
دیدگاه معلمان ،تا چه میزانی از محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ،يادگيرنده را درگير
فعاليتهایی با نیاز به شاخصهای شناختی باال میکند؟ بنابراین ،این پژوهش با هدف ارزیابی برنامه
ص های شناختی بلوم با توجه به نظرات
درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخ 
معلمان پایه ششم انجام شد.

مروری بر پژوهشهای انجام شده

حضرتی ( )1396ضمن مطالعهای به تحلیل پرسشهای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر
اساس حیطه شناختی بلوم پرداخت .نتایج تحقیق وی نشان داد که در کتاب علوم تجربی پایه
پنجم به سطوح پایین حیطه شناختی بیشتر توجه شده است .سطوح دانش  94/32درصد و درک
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و فهم  13/28درصد از پرسشها را به خود اختصاص دادهاند .کاربستن که یکی از اهداف عمده
آموزش علوم میباشد ،مورد غفلت و کمتوجهی قرارگرفته و تنها  8/4درصد از سؤاالت را به خود
اختصاص داده است .سطح ترکیب حیطه شناختی بلوم تنها  58/6درصد از سؤاالت را به خود
اختصاص داده است .در زمینه ارزشیابی تنها  4سؤال ارائهشده است ،پرورش قضاوت صحیح و
منطقی درگرو آشنایی دانشآموز باارزشیانی و مالکهای آن میباشد .محمدی پاک و همکاران
( )1396ضمن مطالعهای با عنوان تحلیل محتوای کتاب درسی علوم سوم ابتدایی بر اساس سطوح
طبقهبندی بلوم نشان دادند که بیشترین توجه در کتاب علوم به حیطه شناختی ( )%64بوده
است و کمترین توجه به حیطهی عاطفی ( )%12بوده است .موسیپور ( )1396ضمن مطالعهای
به تحلیل محتوای کتاب حسابان پایه یازدهم متوسطه بر اساس حیطه شناختی بلوم پرداخت که
نتایج آن نشان داد در بخش تحلیل فعالیتها ،کار در کالسها و تمرینها؛ بر اساس حیطه شناختی
بلوم ،سطح درک و فهم با  47/89درصد بیشترین درصد توجه را به خود اختصاص داده است؛ اما
به دو سطح باالی حیطه شناختی یعنی ترکیب و ارزشیابی ،توجه بسیار کمی شده است .فالح
یخدانی و همکاران ( )1395ضمن مطالعهای باهدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم
ابتدایی بر اساس حیطه شناختی بلوم است جامعه آماری آن کتاب علوم تجربی پایه پنجم به این
نتیجه دستیافتهاند که تمام سطوح رفتاری حیطه شناختی بلوم در محتوای کتاب علوم تجربی
پایه پنجم ابتدایی گنجانده شود اما از نظر میزان پوشش بر روی سطوح مختلف از توازن مناسب
برخوردار نمیباشد ،زیرا تأکید بیشاز حد بر سطح دانش و تأکید کمتر بر سطح ارزشیابی است.
فراوانی و درصد هدفهای رفتاری سطوح حیطه شناختی کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
به ترتیب از بیشتر به کمتر شامل :دانش ،فهمیدن ،کاربرد ،ترکیب ،تحلیل و ارزشیابی میباشد.
حیدری مقدم ،بهجتی اردکانی و ناظمی اردکانی ( )1395ضمن مطالعهای با عنوان تحلیل محتوای
کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس روش حیطه شناسی بلوم ،نشان دادند که بیشترین توجه
در تدوین کتاب به ترتیب به سطح دانش و کمترین توجه به سطح ارزشیابی میباشد .رشیدی
و راغنژاد ( )1393ضمن مطالعهای به ارزیابی محتوایی کتابهای زبان فارسی (درسهای پایه و
پایتخت ایران) در چارچوب طبقهبندی تجدیدنظر شدۀ بلوم پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان
داد که هر دو کتاب ،مهارتهای شناختی سطح پایینتر طبقهبندی بلوم بیشتر از مهارتهای
سطح باالتر طبقهبندی بلوم بهکار رفتهاند .عالوهبراین ،پراکندگی تمرینها در سطح خالقیت
که از سطوح باالست ،در مقایسه با سطح کاربرد که از سطوح پایین به شمار میآید ،بیشتر بوده
است .از دیگر نتایج پژوهش این بود که پراکندگی تمرینها در تمامی کتابها ،در سطح درک و
فهم که از سطوح پایین طبقهبندی بلوم است ،بارزتر بودهاند .نتایج این پژوهش میتواند در تهیه و
تدوین کتب درسی برای فراگیران زبان فارسی به کار گرفته شود .مجاهد و صادقی ( )1392ضمن
مطالعهای به تحلیل تمرینها و فعالیتهای کتاب شیمی 2بر مبنای طبقهبندی بلوم پرداختند.
نتایج تحقیق آنان نشان داد که بیشترین درصد اهداف مربوط به طبقات پایین حیطه شناختی
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است .یعنی محتوای فراهمآمده بهصورت شفاف هدفگذاریهای انجامشده را محقق نمینماید.
امیرتیموری ،زارع ،ساریخانی و ساالری ( )1392ضمن مطالعهای به بررسی ميزان انطباق کتاب
علوم تجربي سال دوم دبستان با مؤلفههای خالقيت و سطوح باالي حيطه شناختي بلوم پرداختند.
نتایج مطالعه آنان نشان داد که تعداد فعاليت و آزمایشهای کتاب علوم تجربي دوم دبستان در
سطوح باالي حيطه شناختي بلوم (تحليل ،ترکيب و ارزشيابي) بسيار اندک است.
از پژوهشهایی که در خارج از ایران به ارزیابی کتابهای آموزشی بر اساس طبقهبندی بلوم
پرداختهاند ،میتوان به نتایج مطالعه استار ،ماناریس و استالوی )2008( 11اشاره کرد .این
پژوهشگران در مطالعه خود نشان دادند که در طراحی کتاب زبان انگلیسی ویرجینیا به سطوح
12
باالی حیطه شناختی بلوم ،توجه کافی نشده است .همچنین ،هالوی ،مککارتی و پیریس
( ،)2009هاوکس )2010( 13و کرو )2010( 14به ترتیب در مطالعات خود نشان دادند در طراحی
کتابهای آموزش کامپیوتر ،برنامهریزیدرسی و شیمی ،مهارتهای سطوح پایین طبقهبندی بلوم
نسبت به سطوح باال چشمگیرتر بودند .از دیگر نتایج این پژوهشها این بود که سطح ارزیابی در
همۀ کتابها نادیده گرفتهشده و به سلسله مراتب شناختی سطح باال ،خیلی کمتوجه شده است.
دروکان )2009( 15در پژوهشی به بررسی کتابهای آموزش زبان ترکی پرداخت و با طرح پرسشی
فهم معنا را در کتابهای زبان ترکی بر اساس طبقهبندی بلوم مورد ارزیابی قرارداد .نتایج پژوهش
نشان داد که در پرسشهای مطرحشده فقط دو سطح اولیۀ طبقهبندی بلوم (دانش ،درک) مشاهده
شد و سطح کاربرد بهکلی نادیده گرفته شد.

ضرورت انجام پژوهش

اهمیت طراحی و اجرای برنامه درسی در نظام آموزشی بر کسی پوشیده نمیماند و بهویژه
آنهایی که دستاندرکاران تهیه محتوای متون و منابع درسی و نیز مسائل مرتبط با تعلیم و
تربیت بهمنظور دستیابی به هدفهای نظام آموزشی هستند ،از طریق طراحی و اجرای صحیح
برنامه درسی میتوانند نتایج آموزشی را هر چه بیشتر در راستای رشد فردی و توسعه اقتصادی و
فرهنگی و اجتماعی قرارداده ،از اتالف وقت ،هزینه و نیروی انسانی در جامعه پیشگیری نمایند و
نیز حتی میتوان انگیزه بیشتر جهت مشارکت فعال یادگیرندگان و سایر عوامل را در امر یادگیری
فراهم آورده و درنتیجه هر چه بیشتر در جهت آموزش و یادگیری اثربخش گام نهاد .ازاینرو این
امر محقق نخواهد شد مگر آنکه در طراحی و اجرای متون و برنامه درسی دستیابی به هدفهای
شناختی در سطوح باال را مدنظر داشت تا از این طریق دانشآموزان بتوانند مواد آموزشی را از سطح
یادآوری به باالترین سطح شناختی یعنی ارزشیابی انتقال دهند تا عالوه بر تثبیت مواد آموختهشده
بتوانند بهعنوان نیرویی خالق و مبتکر در فرآیند رشد فردی و توسعه همهجانبه جامعه ،گامی مهم
بردارند .عالوهبراین ،با توجه به نقش و اهمیتی که برنامهریزی درسی در دهههای اخیر در پیشرفت
کیفیت آموزشی بسیاری از نظامهای آموزشی جهان داشته است و همچنین براساس اهمیتی که
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کتاب درسی در نظام آموزشوپرورشکشورمان دارد .برای پرهیز از نارساییها و مشکالت بسیاری
که در برنامهریزی درسی بهخصوص انتخاب و سازماندهی محتوای کتابهای درسی وجود دارد،
انجام تحقیقاتی با این مضمون در این زمینه الزم و ضروری است.
تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینۀ تحلیل محتوای کتب درسی براساس مدلهای مختلف
ازجمله طبقهبندی یا چارچوب شناختی بلوم به انجام رسیده است .همانطور که در بخش مروری
بر پیشینههای پژوهشی اشاره شد؛ طبقهبندی بلوم برای ارزیابی محتوای کتابهای مختلفی از
جمله علوم تجربی ،شیمی ،کامپیوتر ،برنامهریزی ،ادبیات ،زبانانگلیسی و سایر دروس در خارج
و داخل کشور به کار گرفتهشده است .کتابهای فوق همانند کتابهای ارزیابیشده در پژوهش
حاضر ،بر اساس سطوح پایین طبقهبندی بلوم (یادآوری ،درک و فهم و کاربرد) و سطوح باالی
طبقهبندی بلوم (تحلیل ،ارزیابی و خالقیت) مورد ارزیابی قرارگرفتهاند ،اما نگاه تحقیق حاضر
ب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی منحصربهفرد است ،چراکه با
به موضوع تحلیل محتوای کتا 
بررسیهای انجامشده مشخصگردید که بهطور خاص ،تاکنون مطالعهای به ارزیابی برنامه درسی
علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس شاخصهای شناختی بلوم با توجه به نظرات معلمان ،پرداخته
نشده است .مطالعات پیشین نیز تنها به بررسی میزان فراوانی توجه بر اساس شاخصهای شناختی
بلوم در تدوین کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی پرداختهاند و به بررسی و میزان کیفیت توجه به
مفاهیم هر فصل ،اهمیتی ندادهاند .بهبیاندیگر ،آنچه این مطالعه را خاص مینماید توجه به دیدگاه
معلمانی است که این کتاب را در عمل اجرا مینمایند و تجربه کافی جهت ارزیابی کیفیت کتاب
س از این
و بررسی قابلیت اجرایی بودن محتوای کتاب مبتنی بر چارچوب شناختی بلوم دارند .پ 
حیث ،انتظار میرود پژوهش حاضر بتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفی برنامههای آموزش
علوم تجربی دوره ابتدایی بردارد و زمینه را برای انجام پژوهشهای بعدی بر روی سایر کتاب برای
عالقهمندان در این حوزه فراهم کند.

روش پژوهش

روش این پژوهش از آنجاییکه به پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقای کیفیت محتوای برنامه درسی
کیفی-کمی است.
علوم تجربی پایه ششم ابتدایی منجر میشود ،کاربردی و دارای رویکردی
ّ
رویکرد کیفی از آنجهت که به تفکیک هر فصل محتوای مفاهیم ارائهشده توسط محقق استخراج
شده است و کمی به آن خاطر که بر اندازهگیری عینی ،معرف بودن نمونه و کاربرد فنون آماری در
تجزیهوتحلیل دادهها تأکید میکند .همچنین از نظر شیوه گردآوری دادهها ،در زمره پژوهشهای
ارزیابی قرار میگیرد؛ چراکه فرض پژوهشگران بر این مفهوم استوار است که ارزیابی فرایندی است
که طی آن اطالعاتی جمعآوری میشود تا بتوان درباره ارزش جنبههای مختلف یک برنامه قضاوت
کرد تا تصمیمگیری را تسهیلکند .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان علوم ابتدایی پایه
ششم ابتدایی آموزشوپرورش شهر شهرکرد در نیم سال اول تحصیلی  1398-99بودند .در این
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پژوهش بهدلیل محدود بودن جامعه آماری پژوهش از روش نمونهگیری سرشماری برای توزیع
ابزار پژوهش استفاده شد .بدین منظور ،تعداد  100نفر ( 46زن و  54مرد) از معلمان زن و مرد به
روش نمونهگیری سرشماری بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .الزم به ذکر است که به تمامی
شرکتکنندگان اطمینان خاطر در مورد محرمانه ماندن اطالعات و تحلیل گروهی دادهها ،ارائه شد.

ابزار پژوهش

پرسشنامه ارزیابی کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس توجه به هر یک از اهداف
شناختی بلوم از دیدگاه معلمان :این پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش تدوین شده است.

بخش اول شامل بررسی ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،سابقه تدریس
و سابقه تدریس در پایه ششم ابتدایی) و سؤاالت نگرش سنجی معلمان است .نمونهای از سؤاالت
نگرشسنجی عبارت است از»تا چه اندازه چشمانداز اشتغال در شغل خود را مثبت ارزیابی میکنید؟
« .در بخش دوم پرسشنامه با توجه به مفاهیم استخراج شده از هر فصل ،به تفکیک سؤاالت برای
هر فصل با توجه به تعداد مفاهیم استخراج شده آن فصل ،در  6سطح شناختی بلوم (شامل؛ به
یادآوردن ،فهمیدن ،به کار بستن ،تحلیل کردن ،ارزشیابی و آفریدن) ارائه شد .این پرسشنامه
دارای  48سؤال (با توجه به  48مفهوم استخراج شده) برای  14فصل کتاب علوم تجربی ششم
ابتدایی میباشد (فصل اول شامل  6سؤال ،فصل دوم شامل 3سؤال ،فصل سوم شامل 2سؤال،
فصل چهارم شامل 4سؤال ،فصل پنجم شامل  4سؤال ،فصل ششم شامل  4سؤال ،فصل هفتم
شامل  3سؤال ،فصل هشتم شامل  1سؤال ،فصل نهم شامل  5سؤال ،فصل دهم شامل 4سؤال،
فصل یازدهم شامل  4سؤال ،فصل دوازدهم شامل  3سؤال ،فصل سیزدهم شامل  5سؤال و فصل
چهاردهم شامل  1سؤال) .سه سطح اول پرسشنامه (به یادآوردن ،فهمیدن و به کاربستن) سطوح
پایین سلسله مراتب شناختی و سه سطح دوم (تحلیل کردن ،ارزشیابی و آفریدن) سطوح باالی
سلسله مراتب شناختی بلوم را ارزیابی میکند .روش نمره گزاری این ابزار به این صورت است که
سؤالها بر اساس طیف لیکرت هفت گزینهای 1 ،تا =1( 7خیلی کم تا =7خیلی زیاد) نمرهگذاری
میشوند .بهاینترتیب ،عدد  7+1( 4تقسیمبر  )2بهعنوان حد وسط یا سطح متوسط درنظر گرفته
میشود .بنابراین ،سطوحی که میانگین به دست آمده برای آن کمتر از عدد 4باشد ،از سطح ضعیف
یا پایینی از توجه برخوردار است .میانگین  4و تا  5/5بهعنوان سطح متوسط و قابلقبول و باالتر از
عدد  5/5نیز حد مطلوب تعریف میگردد .در این پژوهش جهت تعیین روایی ابزار اندازهگیری ،توان
سنجش خصیص ه مورد نظر در پرسشنامه توسط جمعی از استادان دانشگاهی رشته برنامهریزی
درسی مورد تأیید قرارگرفت .همچنین ،اعتبار بازآزمایی آن به فاصله دو هفته  0/85بهعنوان
شاخص پایایی ابزار بهدست آمد .از اینرو ،ابزار به لحاظ روایی و پایایی در سطح مطلوبی است.

تعیین کیفیت

میزان میانگین

متوسط/قابلقبول

 4و تا 5/5

مطلوب

 5/5به باال

پایین

کمتر از 4

روش تجزیه و تحلیل دادهها
بعد کیفی
در این رویکرد از پژوهش ،مفاهیم هر فصل استخراج شد .سپس هر یک از مفاهیم استخراج شده
با توجه به نظریه زمینهای استقرایی( 16مایام )2001 ،17در پنج حیطه موضوعی کتاب علوم تجربی
پایه ششم ابتدایی (شامل؛ شیمی ،زمینشناسی ،فیزیک ،زیستشناسی و فناوری اطالعات)،
دستهبندی شدند .بهبیاندیگر ،ارتباط هر یک از مفاهیم کتاب با موضوعات کلی علوم تجربی (نظیر
شیمی ،زمینشناسی و )...مشخص و گروهبندی شدند.
بعد کمی
جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از برخی روشهای آماری شامل :آمار توصیفی ،مانند میانگین و
انحراف معیار و کجی و کشیدگی استفاده شد .در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون نرمالیته
کلموگروف -اسمیرنف و آزمون  tزوجی ،به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شد.
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جدول  -1تعیین کیفیت بازه میانگین برای هر یک از سطوح شناختی بلوم

یافت ه ها
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش نشان داد که از لحاظ متغیر
جنسیت تعداد معلمان مرد بیشتر از تعداد معلمان زن بود ( 46زن و  54مرد) .بررسی مدرک
تحصیلی معلمان مورد مطالعه نیز نشان داد ،بیشتر معلمان یعنی 60/42درصد دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی و  39/28درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .بررسی وضعیت سابقه
تدریس معلمان نیز نشان داد ،بیشتر معلمان بین  10تا  15سال و  15تا  20سال سابقه تدریس
داشتند .بهگونهای که  70درصد معلمان در بازه  10تا  20سال سابق ه تدریس داشتند .در خصوص
سابقه تدریس به پایه ششم ابتدایی نیز یافتهها حاکی از آن است که  43نفر یا درصد معلمان بین
 1تا  3سال سابقه تدریس در پایه ششم ابتدایی و  57نفر نیز بین  4تا  7سال سابقه تدریس در پایه
ششم ابتدایی را داشتند .همچنین ،معلمان نسبت به کار خود با میانگین  4/07عالقهمند هستند
و این عالقهمندی به کار (بهطورکلی) و نیز تدریس در پایه ششم ابتدایی (بهطور خاص ،با میانگین
16. the inductive contextual theory
17 . Mayam
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 )3/84در حد باال و مطلوبی است .نگرش آنان نسبت به چشمانداز شغلی در سطح متوسط بود.
اما ،دادهها گویای آن است که میزان برآورده شدن تمایالت معلمان در شغل کنونی خود (میانگین
=  )2/74از سطح متوسط کمتر است و این امر ممکن است بر کیفیت تدریس و انگیزههای فردی
و حرفهای آنان تأثیرگذار باشد .اما در مجموع ،نمره کلی نگرش نشان از وضعیت مناسب نگرش و
عالقهمندی معلمان (میانگین=  )3/41دارد.

بخش کیفی

در جدول شماره  ،2مفاهیم اساسی بکار رفته در هرکدام از فصول کتاب علوم تجربی پایه ششم
ابتدایی به تفکیک هر درس استخراج و ارائه شده است.
فصل

جدول  -2فهرست مفاهیم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی به تفکیک هر فصل
مفاهیم
فصل
مفاهیم
فصل ( 8طراحی
کنیم و بسازیم)

فصل 1
(زنگ علوم)

•بهکارگیری حواس برای مشاهده
•جمعآوری اطالعات
•روبرو شدن با مسئله
•پیشنهاد راهحل
•طرح مسئله جدید
•آزمایش کردن

فصل 2
(سرگذشت
دفترمن)

•ماده و خواص
•دگرگونی مواد
•تنوع مواد

فصل (9سفر
انرژی)

فصل 3
(کارخانه
کاغذسازی)

•خواص فلزات
•خواص اسیدها

فصل ( 10خیلی
کوچ ،خیلی
بزرگ)

•یاخته و جانداران میکروسکوپی
•مشاهده جانداران میکروسکوپی
با میکروسکوپ
•اجزای میکروسکوپ ،روشکار،
تاریخچه میکروسکوپ

فصل 4
(سفر به
اعماق زمین)

•امواج لرزهای
•ساختار درونی زمین
•الیههای زمین از نظر ترکیب
شیمیایی
•الیههای زمین از نظر فیزیکی

فصل
(11شگفتیهای
بزرگ)

•فتوسنتز
•عوامل مؤثر در فتوسنتز
•نقش گیاهان در تولید غذا
•اهمیت زیست محیط گیاهی

فصل 5
(زمین پویا)

•پدیدههای طبیعی
•زمینلرزه
•آتشفشان
•حرکات دامنهای

فصل 12
(جنگل برای
کیست؟)

•متحرکسازی با استفاده از
منابع نیرو

•مفهوم انرژی
•چگونگی ذخیره انرژی
•اشکال انرژی
•تبدیالت انرژی
•واحد اندازهگیری انرژی

•جنگل و محیط طبیعی
•زنجیرهی غذایی
•همزیستی موجودات زنده

فصل 7
(ورزش و
نیرو )2

•اندازهگیری نیرو  /وزن جسم ها
•نیروهای تماسی
•نیروهای غیرتماسی

فصل ( 14از
گذشته تا آینده)

•وسایل ارتباط شخصی
درگذشته و امروز

با توجه به مفاهیم استخراج شده ،دروس کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی با روش علمی،
جمعآوری اطالعات و حل مسئله در علوم تجربی شروع میشود تا دانشآموزان بهطورکلی ذهنیت
مناسبی از نحوه حل مسائل تجربی ،روبرو شدن با مسئله ،نحوه استفاده از حواس برای مشاهدات
علمی ،روش پیداکردن پاسخ مسئله و آزمایشکردن پیدا کنند .سپس ،در دروس بعدی به خواص
انواع مواد و دگرگونی آنها و بهطور خاص در درس سوم به فلزات و اسیدها پرداختهشده است.
درس چهارم و پنجم به دنبال یکدیگر به مسائل ساختار درونی زمین و پدیدههای طبیعی در کره
زمین اختصاصدارند .در دروس ششم تا هشتم نیز مبحث بنیادین نیرو مورد توجه قرارگرفته
است .در درس ششم بهطور خاص به اثرات نیرو بر اجسام و در درس هفتم به نحوه اندازهگیری
نیرو و انواع آن پرداختهشده است .مهمترین موضوع درس هشتم نیز به کاربرد عملی آموختهها
از درس ششم و هفتم یعنی نحوه متحرکسازی اجسام با استفاده از نیروهای مختلف اختصاص
دارد .از این حیث ،درس هشتم از مهمترین و کاربردیترین دروس این کتاب محسوب میشود.
درس نهم بهطور اختصاصی به مبحث انرژی و اشکال مختلف آن و آموزش قانون پایستگی انرژی
اختصاصیافته است .درس دهم نیز با مفهوم یاخته آغازشده و بهطورکلی در این بخش ،آموزش
مفاهیم جانداران میکروسکوپی و نحوه کار با میکروسکوپ بهعنوان یک ابزار مشاهده و آزمایش در
علوم تجربی مورد توجه قرارگرفته است .دروس یازده و دوازده نیز به زیست گیاهی ،زنجیره غذایی،
محیط طبیعی و زیستگاه جانوران و موجودات مختلف اختصاص دارند .در ادامه مباحث زیستی
در کتاب علوم تجربی پایه ششم ،درس سیزدهم به بحث بیماریها اشاره دارد .در این درس به
آموزش انواع و نشانههای بیماریها ،راههای دفاعی ،پیشگیری و درمان بیماریهای پرداختهشده
است .در درس چهاردهم نیز ،موضوع ارتباطات و وسایل ارتباطی با نگاه تاریخی ،امروزی و فناورانه
مورد توجه قرارگرفته است که ازلحاظ موضوع ،با سایر مفاهیم کتاب متفاوت است و در ارتباط با
درس یا مفهوم قبلی نیست.
در نهایت برای مشخص شدن سیمایی بهتر از مفاهیم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی،
مفاهیم این درس در تحلیل محتوایی در موضوعات کلی علوم تجربی یعنی زیستشناسی ،شیمی،

ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخصهای شناختی بلوم از دیدگاه معلمان پایه ششم شهرکرد

فصل
(6ورزش و
نیرو )1

•مفهوم نیرو
•اثرات نیرو برجسم
•اثرات نیرو بر یک جسم ساکن
•برهمکنش نیرو

فصل ( 13سالم
بمانیم)

•بیماری (واگیردار و غیر واگیر)
•جانوران ناقل
•راههای دفاعی بدن
•نشانههای بیماری
•پیشگیری و درمان
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فیزیک ،زمینشناسی و مانند آن دستهبندی شدند .از اینجهت ،در نمودار شماره  ،1ارتباط بین
مفاهیم کتاب با موضوعات کلی علوم تجربی با استفاده از رویکرد زمینهای استقرایی ،ارائهشده است.

نمودار  .1ارتباط مفاهیم کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با موضوعات کلی علوم تجربی (زمینشناسی ،زیستشناسی،
شیمی ،فیزیک ،فناوری اطالعات)

بهطورکلی با توجه به نمودار  ،1گستره موضوعات در این کتاب بسیار قابل توجه است .سعی شده
است تا همه موضوعات و مباحث به شیوههای مختلف پوشش داده شوند .بهاینترتیب میتوان
گفت که توجه به تنوع موضوعات یکی از نقاط قوت کتاب به حساب میآید .البته جهت آموزش
مناسب و باکیفیت موضوعات مختلف بایستی به روشها و شیوههای مختلفی توجه شود .تنها با
تعریف و ارائه چند مثال از هر مفهوم نمیتوان گفت که برای دانشآموزان شناختی حاصلشده
است .ازاینرو ،در ادامه ،دیدگاه و نظرات معلمان نسبت به میزان توجه به سطوح مختلف شناختی
بلوم جهت آموزش هر یک از مفاهیم پرداختهشده است تا از این منظر مشخص گردد که چقدر
انواع روشها و سطوح مختلف رعایت شده است.
بخش کمی

فصل ( 1زنگ علوم) :در فصل نخست کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی مفهوم روشهای

علمی در علوم تجربی با تأکید بر مسائلی همچون بهکارگیری حواس برای مشاهده ،شیوههای
جمعی آوری اطالعات ،نحوه روبرو شدن و حل مسئله و نظایر آن آموزش دادهشده است .در جدول
شماره  ،3میانگین نمرات مربوط به دیدگاه معلمان نسبت به این مفاهیم بر اساس سطوح شناختی
بلوم ،ارائهشده است.
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مفاهیم فصل اول

سطوح

بهکارگیری حواس برای
مشاهده
جمعآوری اطالعات

به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

3/55

3/45

5/75

6/50

5/55

5/25

3/35

3/34

3/67

3/45

5/50
4/65

6/25

5/40

4/80

5/75

4/54

3/76

روبرو شدن با مسئله
پیشنهاد راهحل

4/65

3/56

3/74

3/87

2/87

2/23

طرح مسئله جدید

4/78

5/67

4/87

3/67

2/45

1/25

آزمایش کردن

4/67

4/45

4/87

4/33

4/78

2/65

مجموع

4/05

4/05

4/65

5/03

4/25

3/32

فصل ( 2سرگذشت دفترمن) :تأکید مفاهیم فصل دوم کتاب همانگونه که در قسمت
نخست فصل چهارم پژوهش بیان شد ،بهطورکلی بر مباحث شیمی است .مفاهیم اساسی این
فصل بر ماده و خواص ،دگرگونی مواد و تنوع مواد است .در جدول شماره  ، 4میانگین نمرات
مربوط به دیدگاه معلمان نسبت به این مفاهیم بر اساس سطوح شناختی بلوم ،ارائهشده است.
جدول  -4دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل دوم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل دوم
ماده و خواص
دگرگونی مواد
تنوع مواد
مجموع

به یادآوردن
4/67

فهمیدن
3/87

5/44
4/35
4/82

3/57
4/80
4/08

سطوح
به کار بستن تحلیل کردن
3/56
3/33
2/76
4/65
3/58

3/87
3/24
3/55

ارزشیابی
2/87

آفریدن
2/33

3/43
2/55
2/95

1/87
2/13
2/11

ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخصهای شناختی بلوم از دیدگاه معلمان پایه ششم شهرکرد

جدول  -3دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل اول بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم

فصل ( 3کارخانه کاغذسازی) :در این فصل تنها بر خواص فلزات و اسیدها بهعنوان مفاهیم
اساسی جهت آموزش به دانشآموزان درنظرگرفتهشده است .وضعیت رعایت سطوح شناختی بلوم
برای این مفاهیم در جدول شماره  5ارائهشده است.
جدول  -5دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل سوم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل سوم
خواص فلزات
خواص اسیدها
مجموع

به یادآوردن
5
5/13
5/06

فهمیدن
4/58
4/50
4/54

سطوح
به کار بستن تحلیل کردن
4/89
4/95
3/77
3/65
4/33
4/3

ارزشیابی
3/87
3/50
3/68

آفریدن
2/33
3/10
2/71
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فصل ( 4سفر به اعماق زمین) :در این فصل تأکید بر مباحث زمینشناسی است و قصد بر این
بوده تا دانشآموزان با موضوعات پیرامون زمین و زمینشناسی آشنا گردند .این فصل با ساختار
درونی زمین و امواج لرزهای آغاز شده و در ادامه به الیههای زمین ازلحاظ ترکیبات شیمایی و
فیزیکی توجه شده است .در جدول شماره  ،6دیدگاه معلم نسبت به پیرامون مفاهیم این درس
ازلحاظ رعایت و توجه به سطوح شناختی بلوم بهصورت میانگین نمرات ارائه شده است.
جدول  -6دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل چهارم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل چهارم
امواج لرزهای
ساختار درونی زمین

الیههای زمین از نظر
ترکیب شیمیایی
الیههای زمین از نظر
فیزیکی
مجموع

سطوح

به یادآوردن
5/67

فهمیدن
4/87

به کار بستن
4/34

تحلیل کردن
3/34

ارزشیابی
3/13

آفریدن
2/76

5/46

5/44

5/89

4/88

4/43
3/67

3/78

2/56

1/67

3/34

1/55

1/13

4/89

4/13

3/67

3/13

2/47

1/55

5/36

4/94

4/02

3/39

2/42

1/77

فصل ( 5زمین پویا) :این فصل نیز در ادامه فصل چهارم پیرامون مباحث زمینشناسی است.
تمرکز درس بر آموزش مفاهیم پدیدههای طبیعی ،زمینلرزه ،آتشفشان و ...است .در جهت
مشخص ساختن میزان توجه به مفاهیم این فصل بر سطوح ششگانه شناختی بلوم میانگین
نمرات دیدگاه معلمان در جدول شماره  ،7ارائه شده است.
جدول  -7دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل پنجم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل پنجم

سطوح
به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

پدیدههای طبیعی

4/67

6/13

4/33
5/67

3/87

3/45

1/66

1/36

آتشفشان

5/78

5/65

زمینلرزه

حرکات دامنهای
مجموع

5/13

5/42

4/78
5/1

4/59

4/78

3/78

2/29

4/96

4/39

3/17

2/68

2/79

1/98

4/78

4/55

3/13

3/93

2/56

1/59

فصل ( 6ورزش و نیرو  :)1این فصل در خصوص مفاهیم نیرو ،اثرات نیرو بر انواع اجسام و مواردی
از این قبیل است .دانشآموزان پایه ششم از طریق مفاهیم این فصل با مفاهیم اساسی فیزیک
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جدول  -8دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل ششم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
سطوح

مفاهیم فصل ششم
مفهوم نیرو

به یادآوردن
6/13

فهمیدن

به کار بستن

اثرات نیرو برجسم

اثرات نیرو بر یک جسم ساکن

5/90

5/73

5/78

5/66

6/15
5/66

5/67

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

5/13

4/68

4/32

5/13

4/67

3/89

5/87

5/13

4/46

3/88

برهمکنش نیرو

5/67

5/45

5/23

4/66

4/15

3/54

مجموع

5/85

5/76

5/6

5/01

4/49

3/9

فصل ( 7ورزش و نیرو  :)2این فصل همانگونه که از عنوان آن مشخص است در ادامه فصل ششم
و در خصوص بحث نیرو است .مباحث این درس پیرامون آشنایی دانشآموزان با اندازهگیری نیرو،
وزن اجسام ،انواع نیروهای تماسی و غیر تماسی است .این درس ،یکی از مهمترین دروس کتاب
و حاوی تخصصیترین مفاهیم علوم تجربی است .بر همین اساس ،جزو دشوارترین مفاهیم کتاب
علوم تجربی ششم ابتدایی به حساب میآید .نمرات دیدگاه معلمان در خصوص توجه به سطوح
بلوم جهت آموزش این مفاهیم در جدول شماره  ،9ارائهشده است.
جدول  -9دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل هفتم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل هفتم
اندازهگیری نیرو /
وزن جسم ها
نیروهای تماسی

نیروهای غیرتماسی
مجموع

سطوح

به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

6/13

5/65

5/44

4/98

5/89

5/59

5/24

4/88

5/89

5/57

5/67

5/47

5/13

5/27

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

4/21

4/18

4/67

4/39

4/71

4/85

4/44

4/44

ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخصهای شناختی بلوم از دیدگاه معلمان پایه ششم شهرکرد

بهعنوان یکی از پایههای علوم تجربی آشنا خواهند شد .دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به
سطوح ششگانه در خصوص مفاهیم این فصل در جدول شماره  ،8بهصورت میانگین نمرات ارائه
شده است.

4/11

4/22

فصل ( 8طراحی کنیم و بسازیم) :این فصل ،جزء فصلهای بسیار عملی و کاربردی است و بهطور
خاص قصد بر کار عملی دانشآموزان جهت به کاربستن و نهادینه کردن مفاهیم یاد گرفته در
خصوص نیرو و انرژی است .گفتنی است تنها در این فصل بر مفهوم متحرکسازی با استفاده از
نیرو تأکید شده و تنوع مفهوم در این فصل کم است .در ادامه ،دیدگاه معلمان در خصوص این
مفهوم در جدول شماره  ،10ارائه شده است.
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جدول  -10دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل هشتم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل هشتم
متحرک سازی با استفاده از
منابع نیرو

سطوح

به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

4/66

5/24

5/89

5/29

5/10

4/64

فصل (9سفر انرژی) :در فصل نهم مفهوم انرژی و مسائل پیرامون آن گنجاندهشده است .در جدول
شماره  ،11دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه سطوح ششگانه سلسله مراتب شناختی بلوم،
ارائه شده است.
جدول  -11دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل نهم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل نهم

سطوح

مفهوم انرژی
چگونگی ذخیره انرژی

به یادآوردن
5/13
4/54

فهمیدن
4/88
4/34

به کار بستن
4/53
4/15

تحلیل کردن
4/13
3/83

ارزشیابی
3/95
3/21

آفریدن
3/67
2/86

تبدیالت انرژی
واحد اندازهگیری انرژی

5/67
4/75

5/53
4/46

4/62
3/68

4/13
3/15

3/84
2/59

3/51
1/67

اشکال انرژی

مجموع

5/45

5/1

5/13

4/66

3/73

4/14

3/50

3/74

3/27

3/37

2/96

2/93

فصل ( 10خیلی کوچک ،خیلی بزرگ)  :در این فصل وجه زیستشناسی علوم تجربی مورد توجه
قرارگرفتهاستوموضوعاتمربوطبهیاختهها،جاندارانمیکروسکوپی،مشاهدهآنهابا میکروسکوپ،
و روش کار با این ابزار برای آموزش به دانشآموزان درنظرگرفتهشده است .دیدگاه معلمان در مورد
میزان توجه به این مفاهیم در جدول شماره  ،12ارائه شده است.
جدول  .12دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل دهم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل دهم

به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

یاخته و جانداران میکروسکوپی

مشاهده جانداران میکروسکوپی با
میکروسکوپ

4/87

4/23

4/13

3/66

3/34

2/93

4/83

4/79

4/46

3/77

3/29

2/83

اجزای میکروسکوپ ،روش کار،
تاریخچهمیکروسکوپ

4/67

4/43

4/13

3/72

3/18

1/89

4/79

4/48

4/24

3/71

3/27

2/55

مجموع
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سطوح

جدول  -13دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل یازدهم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
سطوح

مفاهیم فصل یازدهم

به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

فتوسنتز

6/13

5/68

5/43

5/13

عوامل مؤثر در فتوسنتز
نقش گیاهان در تولید غذا

5/14
4/86

4/84
4/41

4/36
3/33

4/97
3/18

اهمیت زیست محیط گیاهی
مجموع

4/93
5/26

4/58
4/87

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

4/66

4/21

3/33
2/79

2/69
1/66

3/10
4/09

3/78
4/22

2/44
3/3

1/67
2/55

فصل ( 12جنگل برای کیست؟) :در ادامه فصل یازدهم که در خصوص زیست گیاهی و زندگی
گیاهی بود ،در این درس نیز پیرامون چرخه و زنجیره غذایی در حیوانات و موجودات و موضوع
همزیستی بهعنوان شیوهای از حیات در موجودات پرداختهشده است .تنوع و جذابیت موضوع و
شیوه ساختاربندی فصل در کنار پرداختن به رویکردهای مختلف شناختی میتواند دانشآموزان را
در شناخت بهتری از پیرامون یاری رساند .در راستای این مهم ،در جدول شماره  ،14گزارشی از
نظر معلمان در خصوص توجه به چارچوب شش سطحی بلوم ،ارائ ه شده است.

ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخصهای شناختی بلوم از دیدگاه معلمان پایه ششم شهرکرد

فصل (11شگفتیهای بزرگ) :این فصل جزء مباحث زیستشناسیگیاهی است و به و زندگی
گیاهان اختصاص دارد .اساسیترین مفهوم حیات گیاهان یعنی فتوسنتز موضوع اصلی این فصل از
کتاب است .همچنین ،نقش گیاهان در تولید غذا و اهمیت محیط گیاهی نیز مورد توجه قرارگرفته
است .در ادامه ،دیدگاه معلمان نسبت به نحوه و میزان توجه به چارچوب بلوم در جدول شماره
 ،13ارائه شده است.

جدول  -14دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل دوازدهم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل دوازدهم

سطوح
به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

4/96

4/30

3/66

2/68

3/77
4/2

جنگل و محیط طبیعی

5/67

5/89

5/54

همزیستی موجودات زنده

5/14

4/67

4/37

مجموع

5/56

5/23

4/67

زنجیرهی غذایی

5/49

4/70

4/54

4/56

3/17
3/79

4/23

2/49
3/13

فصل ( 13سالم بمانیم) :سالمت همیشه و هر زمان یکی از مهمترین مسائل بشریت بوده است .از
اساسیترین مسائلی که تندرستی و وضعیت طبیعی بدن آدمی را دچار نقصان میکند ،بیماری
است .بیماری بهعنوان یک وضعیت و شرایط غیرطبیعی در قالبهای گوناگون و از طریق روشهای
مختلف پدید میآید .هر بیماری معموالً نشانههای مشخصی در پی دارد .از این طریق تشخیص
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و در نتیجه درمان آن ممکن می گردد .با این مقدمه مشخص میشود که فصل سیزدهم کتاب
اختصاص به این موضوع دارد .کیفیت آموزش این مفاهیم بر پایه چارچوب شناختی بلوم جهت
تفهیم بهتر موضوعات برای دانشآموزان از منظر معلمان در جدول شماره  15ارائهشده است.
جدول -15دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در فصل سیزدهم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل سیزدهم
بیماری (واگیردار و غیر واگیر)
جانوران ناقل
راههای دفاعی بدن
نشانههای بیماری
پیشگیری و درمان
مجموع

سطوح

به یادآوردن

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

آفریدن

5/98

5/66

4/78

4/67

3/29

2/68

4/87

4/14

3/88

3/39

2/94

2/51

5/65

5/13

4/44

3/75

2/21

1/55

5/45

5/83

4/62

5/23

3/13
4/67

2/71

4/13

2/13
3/63

1/44

5/55

4/95

4/67

3/73

2/82

2/2

2/86

فصل ( 14از گذشته تا آینده) :از فصل چهاردهم میتوان بهعنوان یکی از دروس متفاوت این
کتاب یادکرد .چراکه در این درس به مباحث تاریخی وسایل ارتباطی و نیز مسائل فناورانه ارتباط
پرداختهشده است .اما ،علیرغم خاص بودن موضوع ،مفاهیم کمی در این فصل گنجاندهشده است.
در ادامه ،دیدگاه معلمان در مورد میزان توجه به سطوح شناختی و سلسله مراتبی بلوم در این
درس ،در جدول شماره  ،16ارائه شده است.
جدول -16دیدگاه معلمان نسبت به میزان توجه به مفاهیم اساسی در درس چهاردهم بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم
مفاهیم فصل چهاردهم
وسایل ارتباط شخصی
درگذشته و امروز

به یادآوردن
5/66

فهمیدن
5/78

سطوح

به کار بستن
5/45

تحلیل کردن
4/93

ارزشیابی
4/13

آفریدن
3/86

به منظور مقایسه میزان توجه به مفاهیم در سطوح مختلف سلسله مراتب شناختی و تعیین سطوح
با بیشترین و کمترین میزان توجه از دیدگاه معلمان از آزمون  tزوجی استفاده شد که در ادامه
نتایج ارائه شده است.
جدول  -17میانگین و انحراف معیار سطوح ششگانه بلوم
انحراف معیار
میانگین
سطوح باالی شناختی بلوم
0/25
5/18
به یادآوردن
0/303
4/9
فهمیدن
0/32
4/69
به کار بستن
0/303
4/37
تحلیل کردن
0/384
3/72
ارزشیابی
0/331
3/13
آفریدن
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جدول  -18میانگین و انحراف معیار سه سطح باالی شناختی بلوم به همراه نتایج آزمون تی تک نمونه (ارزش آزمون=)4
سطح
میانگین انحراف اختالف میانگین حاصل آماره تی درجه
سطوح
آزادی معنیداری
زوجی
از آزمون تی زوجی
معیار
میانگین سطوح نخست
سلسله مراتب
میانگین سطوح باالیی
سلسله مراتب

4/93

0/199

3/74

0/22

1/184

45/305

99

0/000

برحسب یافتهها و نتایج بهدست آمده از آزمون  tزوجی در جدول  ،18میتوان گفت که سطح
معنیداری این آزمون کمتر از  0/05است و ازاینرو ،اختالف میان این دو دسته از سطوح (یعنی
سطوح پایین و سطوح باال) بهصورت معنیداری تأئید میشود .اختالف میانگین این دو سطح برابر
با  1/18بوده است و با توجه به میانگین سطح نخست  4/93میتوان گفت که میانگین سطوح
دسته اول (یا پایین) بیشتر از سطوح باالیی است .بنابراین ،از دیدگاه معلمان بهطورکلی در کتاب
علوم تجربی توجه بیشتری به سطوح پایینی سلسله مراتب شناختی بلوم شده است.

ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخصهای شناختی بلوم از دیدگاه معلمان پایه ششم شهرکرد

بر پایه یافتههای ارائهشده در جدول  ،17میانگین به یادآوردن یعنی نخستین سطح بلوم برابر
 5/18بوده و نسبت به سایر سطوح بیشترین توجه را در کتاب علوم تجربی داشته است و در مقابل
کمترین توجه اختصاص به سطح آفریدن با میانگین  3/13دارد .بهاینترتیب میتوان گفت هرچه
از سطح نخستین سلسله مراتب به سمت سطح باالتر سلسله مراتب شناختی بلوم حرکت میکنیم،
میزان توجه به مفاهیم سطوح در کتاب علوم تجربی کمتر و کمتر میشود .در ادامه ،نتایج آزمون t
زوجی جهت مقایسه دو دستهبندی از سطوح بلوم در جدول شماره  ،18ارائه شده است.

بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با هدف ارزیابی برنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس شاخص های
شناختی بلوم با توجه به نظرات معلمان پایه ششم انجام شد .در ارزیابی میزان توجه به مفاهیم
اساسی بکار رفته شده بر اساس سطوح سلسله مراتب شناختی بلوم به تفکیک هر فصل از دیدگاه
معلمان ،نتایج زیر به دست آمد:
فصل اول) نتایج نشان داد که در فصل در خصوص نگارش مفهوم نخست فصل زنگ علوم
(یعنی :بهکارگیری حواس برای مشاهده) معلمان اظهار کردند که بیشترین توجه به سطح تحلیل
کردن (با میانگین  )6/05بوده است .این امر در خصوص مفهوم دوم و سوم “جمعآوری اطالعات”
و “روبرو شدن با مسئله” به ترتیب با میانگین  6/52و  5/57صدق می کند .اما ،در مفهوم پیشنهاد
راهحل معلمان بر این نظر هستند که بیشتر به سطح نخست یعنی به یادآوردن توجه شده است
(میانگین=  .)4/56در نهایت ،در دو مفهوم آخر این فصل یعنی طرح مسئله جدید و آزمایش کردن
دیدگاه معلمان بر توجه به سطح “به کار بستن” با میانگین  4/78بوده است .فصل دوم) نتایج
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نشان داد که در فصل سرگذشت دفترمن ،دو مفهوم نخست یعنی ماده و خواص و دگرگونی مواد
به لحاظ رعایت سطوح بلوم مشابه روند کلی فصل است ،یعنی بیشترین تأکید بر سطح نخست (با
میانگین  4/76برای مفهوم نخست و  5/44برای مفهوم دوم) بوده است .اما وضعیت مفهوم تنوع
مواد تقریباً در سه سطح نخست پایین بلوم میانگین تقریباً یکسانی دارد و میتوان گفت در تبیین
این مفهوم به یک اندازه به سطوح به یادآوردن ،فهمیدن و به کاربستن توجه شده است .فصل سوم)
نتایج نشان داد که در فصل کارخانه کاغذسازی ،بیشترین تأکید در آموزش مفاهیم خواص فلزات
و اسیدها مربوط به سطوح پایین بلوم بوده است .در اینبین بیشترین تأکید بر سطح نخست با
میانگین  5/60و پس از آن فهمیدن با  4/45است .البته مطابق با میانگین های چهار سطح نخست
میتوان چنین گفت که از دیدگاه معلمان توجه به رعایت چهار سطح نخست بلوم برای تبیین و
آموزش مفاهیم این درس در سطح قابلقبول و متوسطی است .اما بایستی توجه داشت که این
مطلقاً به معنای سطح مطلوب و رضایتبخش نیست .گفتنی است که کمترین سطحی که در این
درس به آن توجه شده سطح آفریدن با میانگین  2/17است .این میانگین پایین نشان میدهد
که معلمان براین باورند که توجه درست و قابلقبولی به این سطح در مفاهیم این درس نشده
است .فصل چهارم) نتایج نشان داد که در فصل سفر به اعماق زمین ،مفهوم الیههای زمین از نظر
فیزیکی نسبت به سایر مفاهیم در تمامی سطوح میانگین کمتری به خود اختصاص داده است و
این نشان میدهد که در آموزش این مفهوم در این درس نسبت به سایر مفاهیم توجه کمتری به
سطوح شناختی بلوم شده است .با اینحال ،از دیدگاه معلمان برای این آموزش مفهوم در کتاب
بیشترین توجه به سطح نخست بلوم با میانگین  4/98بوده است .البته میتوان گفت که برای سایر
مفاهیم هم تقریباً وضعیت شبیه به همین مورد است و بیشترین توجه به سطح نخست بلوم بوده
است تا سایر سطوح .فصل پنجم) نتایج نشان داد که در فصل زمین پویا ،میانگینها نشاندهنده
این است که سطوح پایین بلوم نسبت به سطوح باالتر بیشتر مورد توجه بوده است .نکته شایانذکر
در خصوص مفهوم زمینلرزه و آتشفشان این است که میانگین سطح تحلیل کردن برای این دو
مفهوم باالتر از سطح متوسط است و گویای این است که عالوه بر توجه به سه سطح پایین ،در
آموزش این مفاهیم به سطح تحلیل کردن نیز توجه قابلقبولی (به ترتیب با میانگین  4/87و )4/93
شده است .فصل ششم) نتایج نشان داد که در فصل ورزش و نیرو  ،1میتوان به نکته قابل توجه در
مفهوم اثرات نیرو بر اجسام اشاره کرد که در آموزش این مفهوم از دیدگاه معلمان بهتمامی سطوح
توجه تقریباً یکسانی شده است و توازن بین سطوح در این مفهوم رعایت شده است .اما ،برآیند کلی
تکتک مفاهیم گویای توجه قابلقبول به سطوح ششگانه بلوم در آموزش مفاهیم این درس است.
فصل هفتم) نتایج نشان داد که در فصل ورزش و نیرو ،2میانگینها گویای آن است که هیچ یک
از سطوح در هیچکدام از مفاهیم کمتر از عدد  4نیست و این نشاندهنده توجه قابلقبول بهتمامی
سطوح شناختی بلوم در آموزش هر یک از مفاهیم این درس است .اما ،در یک قاعده کلی توجه
به سه سطح نخست بلوم در سطح مطلوب و توجه به سه سطح دوم سلسله مراتب شناختی بلوم
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در سطح قابلقبول و متوسط قرار دارد .فصل هشتم) نتایج نشان داد که در فصل طراحی کنیم
و بسازیم ،میانگین چهار سطح به کاربستن ،فهمیدن و تحلیل کردن و ارزشیابی بیشتر از  5است،
اما دو سطح به یادآوردن و آفریدن که سطح پایین و باالی سلسله مراتب بلوم هستند ،میانگین
پایینتری دارند .البته میانگین این دو سطح نیز بیشتر از حد متوسط است .با توجه به ماهیت
کاربردی بودن این درس ،انتظار معقولی است که کمتر به سطح به یادآوردن و تعریف مفاهیم
پرداخته شود و بیشتر تمرکز آموزش بر سطوح باالی بلوم نظیر تحلیل و ارزشیابی و آفریدن باشد.
اما ،میانگین پایین آفریدن نسبت به سایر سطوح قابلتأمل و توجه است .فصل نهم) نتایج نشان
داد که در فصل سفر نیرو ،مفهوم اشکال انرژی تنها در دو سطح نخست به یادآوردن و فهمیدن
موردتوجه قرارگرفته است و سایر سطوح وضعیت چندان مناسبی ندارند .در خصوص تبدیالت
انرژی این دو سطح به یادآوردن و فهمیدن به ترتیب با میانگین  5/76و  5/35از دیدگاه معلمان
بهصورت مطلوبی مورد توجه قرارگرفتهاند .این مفهوم نسبت به سایر مفاهیم از بیشترین رعایت
و توجه به سطوح شناختی بلوم برخوردار است .همچنین ،معلمان در آموزش واحد اندازهگیری
انرژی براین باورند که تنها به سطوح پایین بلوم (آنهم در سطح متوسط و نه مطلوب) توجه شده
است و اص ً
ال میزان توجه در سطح آفریدن و ارزشیابی قابلقبول نیست .فصل دهم) نتایج نشان
داد که در فصل خیلی کوچک/خیلی بزرگ ،هیچ یک از سطوح در سطح مطلوبی نیستند و تقریباً
تمامی سطوح در سطح متوسطی مورد توجه قرارگرفتهاند .وضعیت جزئی هر یک از مفاهیم نیز
همانند میانگین کل درس است و تنها میتوان گفت که در مفهوم “اجزای میکروسکوپ “ توجه
کمی به سطح آفریدن شده است و سطح توجه به آفریدن بسیار نامناسبتر از سایر سطوح است.
فصل یازدهم) نتایج نشان داد که در فصل شگفتیهای بزرگ ،تنها مفهوم فتوسنتز از دیدگاه بلوم
مطلوب ارزیابی و قابلقبول شده است .در آموزش این مفهوم تمامی سطوح مورد توجه واقعشده
است .اما مفاهیم “نقش گیاهان در تولید غذا” و “اهمیت زیست محیط گیاهی” از منظر آفریدن و
ارزشیابی بههیچعنوان از دیدگاه معلمان وضعیت قابلقبولی ندارند و تنها از طریق روشهای ساده
شناختی به آموزش آنها اکتفا شده است .فصل دوازدهم) نتایج نشان داد که در فصل جنگل برای
کیست؟ ،مفهوم نخست درس یعنی جنگل و محیط طبیعی بهصورت قابلقبولی همه ابعاد سطوح
شناختی بلوم را پوشش میدهد .بهعبارتدیگر در آموزش این مفهوم همه جوانب شناختی مورد
توجه طراحان کتاب بوده است و معلمان از این منظر توجه به چارچوب شناختی را مثبت ارزیابی
میکنند .اما ،دو مفهوم دیگر زنجیره غذایی و همزیستی موجودات با توجه به اهمیت و کاربردی
بودن آنها ،تنها در سطوح پایین مورد توجه بودهاند .معلمان از این حیث براین باورند که سطوح
باالی شناختی نظیر ارزشیابی و آفریدن در آموزش این دو مفهوم هنوز به کیفیت مناسب نرسیده
است و تا حد قابلقبول فاصله زیادی دارند .فصل سیزدهم) نتایج نشان داد که در فصل سالم بمانیم،
به لحاظ رعایت توجه به سطوح شناختی بلوم ،وضعیت قابلقبولی در سه سطح نخست دارند و در
مقابل ،از منظر معلمان میزان توجه به اصول شناختی آفریدن و ارزشیابی در آموزش مفاهیم این
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درس رعایت نشده است .فصل چهاردهم) نتایج نشان داد که در فصل از گذشته تا آینده ،توجه
مطلوبی به سطوح به یادآوردن ،فهمیدن و به کاربستن شده است و سه سطح دیگر نیز در حد
قابلقبول مورد توجه بودهاند .این نشان از آن دارد که از زعم معلمان در بیان مفاهیم این درس
توجه قابلقبولی به سطوح شناختی بلوم شده است .از این حیث ،این درس جزو معدود دروسی در
این کتاب است که در آموزش مفاهیم آن بهصورت قابلقبولی به سطوح بلوم پرداختهشده است.
در مجموع نتایج ارزیابی  41فصل کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس دیدگاه معلمان
نشان داد که در اکثر دروس بر سطوح پایین سلسله مراتب شناختی بلوم توجه شده است که
این امر می تواند ناشی از تفاوت های جغرافیایی و اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری با سایر
استان ها یاشدکه امکان اجرای بسیاری از تمارین و آزمایش های کتاب علوم تجربی برای همه
دانش آموزان فراهم نیست و معلمان به اجبار محکوم به اجرای آزمایش به صورت نمایشی توسط
خودشان در یک زمان خیلی کوتاه هستند .همچنین ،اهداف آموزشی کتاب علوم تجربی دوره
ابتدایی کشورمان قدیمی و مبتنی بر استانداردهای سال  0691است (یادگار زاده و عسگری،
 ،0931ص )551؛ این در صورتی است که از نظر هولتون ( )0102برنامه درسی علوم از تاریخ
 0991دچار یک تحول بنیادین شده است و عالوه بر علوم بر تکنولوژی ،مهندسی و ریاضیات
را در بر می گیرد و این نگاه به برنامه درسی علوم اهداف متعددی را پوشش می دهد که برنامه
درسی ما لزوما فاقد آن است .همچنین ،از آنجایی که بین برنامه درسی قصد شده ،کسب شده و
اجرا شده فاصله زیادی وجود دارد و عمال معلمان مجبورند به دلیل نبود شرایط و فضای مناسب،
بخشی از کتاب را فدای بخش های دیگر بکنند و برای انجام آزمایش ها که خالقیت و آفریدن را
در دانش آموزان بر می انگیزند ،با چالش جدی در اجرا مواجه هستند.
در مقایسه میزان توجه به مفاهیم در سطوح مختلف سلسله مراتب شناختی و تعیین سطوح
با بیشترین و کمترین میزان توجه از دیدگاه معلمان ،نتایج نشان داد که میانگین سطوح دسته
اول (یا پایین) بیشتر از سطوح باالیی است .بنابراین ،از دیدگاه معلمان بهطورکلی در کتاب علوم
تجربی پایه ششم ابتدایی توجه بیشتری به سطوح پایینی سلسله مراتب شناختی بلوم شده است.
به-عبارتی نیز میتوان گفت که هرچه از سطح نخستین سلسله مراتب به سمت سطح باالیی تر
سلسله مراتب شناختی بلوم حرکت میکنیم ،میزان توجه به مفاهیم سطوح در کتاب علوم تجربی
کمتر میشود .این یافته با نتایج مطالعات حضرتی ()6931؛ محمدی پاک و همکاران ()6931؛
موسی پور ()6931؛ حیدری مقدم و همکاران ()5931؛ سالتانا ()3002 ،1002؛ آالویان (،)1002
استار و همکاران ()8002؛ وانگ و فارمر ( )8002و هالوی و همکاران ( ،)9002که در پژوهش
هایشان محتوای کتابهای درسی را بهلحاظ آموزشی بر اساس طبقهبندی بلوم بررسی کردهاند
و در نهایت ،نتایج یافتههایشان را بر اساس سه سطح پایین طبقهبندی اصالحشدۀ بلوم (یادآوری،
فهمیدن و کاربرد) و سه سطح باالی آن (تجزیه ،ترکیب ،ارزشیابی) قرار دادهاند ،و نشان داده اند
که به سطوح شناختی باالی سلسله مراتب شناختی بلوم در تدوین کتب کمتر توجه شده است،
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همسو است .نتیجۀ این پژوهشها میتواند صحت یافتههای پژوهش حاضر را تأیید کند .البته
پژوهشهایی که به آنها اشاره شد ،در بعضی از سطوح طبقهبندی اصالحشدۀ بلوم با پژوهش
حاضر متفاوتاند ،چراکه این امر نشاندهندۀ این است که نحوۀ قرار گرفتن محتوای کتابهای
درسی در سطوح مختلف طبقهبندی اصالحشدۀ بلوم ،در کتابهای مختلف متفاوت است .برای
نمونه ،در بعضی کتابهای درسی به سطح ارزیابی توجه نشده درصورتیکه همین سطح در
کتابهای دیگر نسبت به سطوح دیگر پربسامدتر است؛ بنابراین ،اگر اشاره میشود که پژوهش
حاضر مث ً
ال در سطح کاربرد با پژوهش دیگری تفاوت دارد ،به این دلیل است که قرار گرفتن
محتوای کتابهای درسی بر اساس طبقهبندی اصالحشدۀ بلوم در کتابهای مختلف ،متفاوت
است .بهطورکلی ،در تبیین این یافته می توان عنوان کرد که توجه نکردن مؤلفان به مهارتهای
تجزیه ،ترکیب و ارزشیابی دانشآموزان ،اعمال کردن سطوح طبقهبندی بلوم ب ه صورت نامتعادل
در انتخاب محتوا ،درگیر کردن دانش آموزان با فعالیتهای دیداری و شنیداری ،توجه بیشازحد
به سطح دانش و فهم و انتخاب تمرینهای یکدست و تکراری ،موجب شده است تا بیشتر محتوای
آموزشی کتاب علوم تجربی در سه سطح پایین سلسله مراتب شناختی بلوم قرار بگیرد .از سویی،
با توجه به گنجاندن تمامی سطوح سلسله مراتب حیطه شناختی بلوم در محتوای کتاب علوم
تجربی پایه ششم ابتدایی ،اما از نظر میزان پوشش بر روی سطوح مختلف از میزان توجه مناسبی
برخوردار نبوده است .لذا ،پیشنهاد می شود مسئولین و برنامه ریزان کتب درسی علوم تجربی پایه
ششم ابتدایی بر روی تمام سطوح به صورت متوازن تأکید داشته باشند.
این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات دارای محدودیت های بود .این تحقیق بر روی معلمان شهر
شهرکرد انجامشده است ،در تعمیم نتایج به دیدگاه معلمان سراسر کشور به لحاظ شرایط اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی و محیط جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری ،باید احتیاط کرد .نتایج این
پژوهش تنها بر روی کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی کاربرد دارد و نمیتوان آن را به کتب
علوم تجربی سایر دورههای ابتدایی و سایر کتب پایه ششم ابتدایی تعمیم داد .در این پژوهش
بهمنظور ارزیابی از پرسشنامه استفاده گردید ،در نتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه پاسخ
واقعی خودداری کرده باشند یا با دقت به سؤاالت پاسخ نداده باشند و در حالت کلی استفاده صرف
از ابزارهای مداد و کاغذی را میتوان بهنوعی محدودیت به حساب آورد.

پیشنهادات

با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود تا محققان در پژوهشهای آتی ،سایر کتب علوم تجربی
دوره ابتدایی را نیز ارزیابی کنند تا نتایج جامع و قابلمقایسهای در این زمینه برای برنامهریزی جامع
مسئولین آموزش و پرورش فراهم شود .پیشنهاد میشود تا با روشها و رویکردهای نوین پژوهشی
نظیر رویکرد آمیخته ،نظریه داده بنیاد و روشهای آیندهپژوهی ،دیدگاه و تجربههای معلمان را در
خصوص نقاط قوت و ضعف کتابها و شیوههای مناسب در تدریس مفاهیم بهکاررفته در کتابها
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مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین ،پیشنهادات کاربردی زیر میتواند مورد توجه مسئولین ،برنامه
ریزان و دستاندرکاران حوزه آموزش و پرورش و برنامهریزی درسی قرار گیرد:
پیشنهاد میشود تا بر اساس یافتههای به دست آمده از دیدگاه معلمان ،راهنمای بومی و متناسب
با شرایط مدارس استان چهارمحال و بختیاری جهت آموزش بهتر و سادهتر مفاهیم کتاب تدوین
گردد و در اختیار تمامی معلمان استان قرارگیرد.
پیشنهاد میشود معلمان و مدیران استان از طریق کارگاههای آموزشی با برنامه درسی و ابعاد آن
آشنا شوند.
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Abstract
The purpose of this study was to evaluation of the 6th-grade elementary experimental
science curriculum based on Bloom›s cognitive indices according to teachers
perspectives in shahrekord. This research has a qualitative-quantitative approach
in terms of methodology. The study population included all sixth grade teachers in
Shahrekord in the first semester of the academic year 19-2019. Due to the low size of
the population, all of them, 100 people (46 females and 54 males) were selected as the
research sample by census sampling method. A researcher-made questionnaire was
used to collect information, the retest validity of which was 0.85 at two weeks interval.
Descriptive (mean and standard deviation) and inferential (paired t) tests were used to
analyze the data. Findings from the qualitative section showed that a total of 48 concepts
were obtained for 14 chapters of the book of experimental sciences, which fall into 5
thematic categories (chemistry, biology, physics, geology and information technology).
Also, the results of the study of the degree of attention to the concepts extracted from
each chapter according to Bloom›s cognitive indicators from the perspective of teachers
separately for each chapter showed that only in the third, fifth, sixth, tenth, twelfth and
fourteenth chapters, All levels of Bloom›s cognition have been reasonably considered;
In other seasons, the focus has been more on Bloom›s low cognitive levels. Also,
according to teachers, in compiling the sixth grade experimental science textbook,
more attention has been paid to the lower levels of Bloom›s cognitive hierarchy, and
the more we move from the first level of the hierarchy to the higher levels of Bloom›s
cognitive levels, the less attention is paid to high-level concepts.
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