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بندي اصالح  در این مقاله، ابتدا ضمن معرفی طبقه:چکیده

بندي  قهشده بلوم و شیوه استفاده از آن، نقاط ضعف طب

بندي  سپس کاربردهاي طبقه. گردد اولیه بلوم معرفی می

یادگیري  -هاي یاددهی اصالح شده بلوم براي ارتقاي شیوه

در . شود بحث گذاشته می و ارزیابی، توسط چهار سؤال به

بندي در  ادامه، پژوهشی کاربردي براي استفاده از این طبقه

ملکرد در این پژوهش ع. شود آموزش ریاضی معرفی می

بندي مورد  آموزان با توجه به این طبقه ریاضی دانش

دهد که  نتایج این پژوهش نشان می. بررسی قرار گرفت

آموزان در بعد دانش، از دانش اولیه  عملکرد ریاضی دانش

 مسایلیابد و در حل  به سمت دانش فراشناختی کاهش می

آموزان داراي  ریاضی مرتبط با دانش فراشناختی، دانش

کند  چنین، این پژوهش توصیه می هم. شدید هستند ضعف

ریزان درسی ریاضی از این جدول براي  که معلمان و برنامه

هاي آموزشی و ایجاد تعادل در برنامه  ارتقاي فعالیت

هاي اثربخشی  که براي آن، آموزش استفاده کنند به شرط آن

  .دیده باشند

اصالح  بندي طبقه اي، برنامه درسی مدرسه:ها کلیدواژه

، بعد دانش ،آموزش ریاضی، عملکرد ریاضی، شده بلوم

  .دانش فراشناختی، دانش اولیه
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Abstract  : The purpose of this paper is to 
first, introduce the “Revised Bloom 
Taxonomy” (RBT) by discussing the 
weaknesses of the original taxonomy and 
presenting the ways in which, RBT could be 
used efficiently. Then, the application of 
RBT for improving mathematics teaching, 
learning and assessment is discussed through 
four questions. Based on these findings from 
the related literature, a research was 
conducted using RBT. 158 Grade 11
students including 95 female and 63 male 
participated in the study and their 
mathematical performances were analyzed 
based on the four knowledge dimensions 
emphacised in the RBT. The results indicate 
that students had best performance regarding 
mathematical factual knowledge and their 
performance in metacognitive knowledge 
was the lowest among four. The study 
suggested that the RBT could be used to 
improve mathematical teaching, learning 
and assessment as well as helping 
curriculum developers to have a 
morebalanced view towards mathematics 
curriculum. However, the only way the 
mathematics teachers could effectively use 
this taxonomy is after they receive 
meaningful in- service trainings.

Key Words: Revised Bloom Taxonomy, 
Mathematics performance, Mathematics 
education, Knowledge dimensions, 
Metacognitive knowledge.
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  مقدمه

بندي بلوم طبقه   
1

 دانش، شامل گروه شش در همکارانش و بلوم بنجامین توسط 1956 سال در 

. است شده معرفی اختیشن حوزه در ارزشیابی و ترکیب تجزیه و ترکیب، کاربرد، ادراك،

 و پژوهشگران معلمان، به کمک براي آموزشی، اهداف بندي دسته براي بندي بلوم طبقه

 آموزشی مشکالت و درسی هاي برنامه در تر دقیق و بهتر درك و فهم براي درسی ریزان برنامه

ر سال بندي ، د بعد از گذشت نیم قرن از معرفی این طبقه. )1994 بلوم،(ایجاد گردیده است 

بندي مذکور توسط اندرسون طبقه 2001
2

 دیکأت ، فراشناخت به توجه .شد اصالح همکارانشو  

 کردن، دیتول و یابیارز تجزیه و ترکیب، جمله از یشناخت يندهایفرا مختلف سطوح يرو بر

 يها تیمز جمله از بعد دو به بعد کی از يبند طبقه توسعه و يا هیرو و یمفهوم دانش به توجه

بلوم شده اصالح يبند طبقه
3

 ، پژوهشگران1956 سال در بلوم بندي طبقه انتشار از پس. است 

 به شدند که یادگیري براي هاي مختلفی ها و سازه نظریه معرفی شاهد شناسی روان و آموزشی

و از آن میان،  دهند می خودشان تفکر و یادگیري مورد در بیشتري هاي مسئولیت آموزان دانش

سازگرایی و ساخت ریهتوان به نظ می
4
اطالعات پردازش ،

5
، فراشناخت

6
و خودتنظیمی 

7
اشاره  

نقایص  رفع براي هاي نظري، دیدگاه این بلوم، با در نظر گرفتن شده اصالح بندي طبقه .نمود

  .نمود اصالح را اولیه بندي طبقه زیر،

  پیشینه پژوهش

است که فرآیندهاي شناختی به  بندي اولیه بلوم این توجه در طبقه هاي قابل یکی از ضعف   

هاي دانش،  در حالی که بعضی از بخش. اند ترتیب از ساده به سمت رفتارهاي پیچیده مرتب شده

فراست(هاي تجزیه و ترکیب و ارزیابی کردن است  تر از بخش بسیار پیچیده
8

چنین،  هم). 1994، 

                                                
1. Bloom Taxonomy 
2. Anderson et al
3. Revised Bloom Taxonomy
4. Constructivism 
5. Information Processing
6. Metacognition
7. Self-Regulation
8. Frust
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ترکیب شامل چنین، ارزیابی نسبت به ترکیب، از پیچیدگی کمتري برخوردار است، زیرا  هم

هاي اسم و فعل  بندي بلوم، گروه دانش شامل جنبه در طبقه). 1994کرتیزر،(شود  ارزیابی نیز می

هاي وسیع دانش و جنبه  براي هر هدف، با هم است؛ بدین صورت که جنبه اسم در زیر گروه

ته آموزان توانایی یادآوري و یا تشخیص اطالعات را داش فعل در تعریف دانش که باید دانش

بندي اصالح شده، این حالت از بین رفته است،  در حالی که در طبقه. باشند گنجانده شده است

 به این ترتیب که جنبه اسم و فعل در بعدهاي مختلف قرار داده شده است، به طوري که جنبه

اندرسون و ( بعد فرایندهاي شناختی قرار گرفته استاسم در بعد دانش و جنبه فعل در 

به بیان دیگر، هر هدف آموزشی از دو بخش تشکیل یافته است که یکی جنبه ). 2001همکاران، 

جنبه اسم داللت بر بخشی از دانش دارد که بر روي آن فرایندهاي . اسم و دیگري جنبه فعل دارد

اي هستند که بر روي سطوح  گیرد و جنبه فعل، فرایندهاي شناختی شناختی مختلف صورت می

زیر، جنبه اسم همان دانش روش حل  مسئلهطور مثال، در  به. شوند مختلف دانش انجام می

   .معادله درجه دوم و جنبه فعل، به کار بردن این دانش در حل این معادله است

. باشد  به شکل tز ضرر یک کارگاه تولیدي تابعی ا فرض کنید میزان سود یا

  است؟ کارگاه نه سود و نه ضرر داشته درچه زمان هایی

سازد و تفاوتی بین جنبه  دانش و کاربرد را با هم فعال می مسئلهبندي بلوم، این  براساس طبقه   

بندي اصالح شده  در حالی که در طبقه. شود هاي آموزشی در نظر گرفته نمی اسم و فعل هدف

شوند و براي هر هدف، بخشی از  بلوم، سطوح دانش و فرایند شناختی از یکدیگر تفکیک می

  . شوند عنوان جنبه فعل، فعال می دانش به عنوان جنبه اسم و بخشی از فرایندهاي شناختی به

  بلوم شده اصالح بندي طبقه

اندرسون (شناختی است  فرایندهاي دانش بعد دو داراي بلوم شده اصالح بندي طبقه   

 ساختار ،1 شکل در .گیرند مورد بررسی قرار می طور اجمالی به کدام، هر که )2001وهمکاران ،

   .است شده ارایه بلوم شده اصالح بندي طبقه
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  دانش اولیه
            

  دانش مفهومی
            

  دانش اجرایی
            

  دانش فراشناختی
            

  اصالح شده بلوم بندي طبقه. 1شکل

  بعد دانش

بندي اولیه،  بندي اصالح شده شامل چهار بخش است که نسبت به طبقه بعد دانش در طبقه   

ها نیز تغییراتی ایجاد شده است ولی عمده  البته در بین بخش. یک بخش به آن اضافه شده است

به  "انش فراشناختید"بندي اصالح شده، اضافه شدن بخش  بندي اولیه و طبقه تغییر بین طبقه

  ): 2001اندرسون و همکاران، (ترتیب زیر است 

دانش حقایق
1

آموزان باید بدانند تا بتوانند در  اي است که دانش ؛ دانش اولیه و پایه)یقینی( 

اطالعات درباره "حل کنند و شامل دو زیر بخش  مسئلهیک دیسیپلین یا موضوع خاص، 

  .است "رد جزئیات و عناصر خاصاطالعات در مو"و  "اصطالحات و تعاریف

دانش مفهومی
2

شود  تر که سبب می ؛ رابطه بین دانش اولیه و ارتباط آن با ساختارهاي گسترده

ها و  بندي اطالعات درباره کالس"با یکدیگر تعامل کنند و شامل سه زیر بخش  آنهاشود  می

ها و  ها، مدل اطالعات درباره نظریه"و  "طالعات درباره اصول و قواعدا"، "ها بندي گروه

  .است "ساختارها

                                                
1. Factual Knowledge
2. Conceptual Knowledge
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اي دانش رویه
1

 ها، شیوه تحقیق، ضوابط و نحوه استفاده از مهارت ؛ شیوه انجام کار،

اطالعات درباره "شود که شامل سه بخش  ها را شامل می ها و شیوه ها ،تکنیک الگوریتم

ها در  ها و شیوه اطالعات درباره تکنیک"، "ها در یک موضوع مشخص ها و الگوریتم مهارت

اطالعات در مورد معیارهایی براي مشخص کردن زمان استفاده از "و  "یک موضوع مشخص

  .است "یک الگوریتم مشخص

دانش فراشناختی
2

؛ آگاهی از شناخت همراه با آگاهی و اطالع از شناخت فرد توسط خودش 

و  "اطالعات درباره فرایندهاي شناختی"، "اطالعات استراتژیک"است و شامل سه بخش 

خوددانش "
  .)2001اندرسون و همکاران، (است  "3

  بعد فرایندهاي شناختی

با  آنهابندي اصالح شده شامل شش بخش است که تعداد  بعد فرایندهاي شناختی در طبقه   

 "ارزیابی"ها تغییر یافته است و در آن، ترتیب  بندي اولیه برابر است ولی نام بعضی از بخش طبقه

چنین، همه فرایندهاي شناختی از جنبه اسم به  هم. جا شده است دیگر جابهبا یک "تولیدکردن"و 

بندي تعریف  خواهند بر اساس این طبقه اند تا با روشی که اهداف می جنبه فعل تغییر پیدا کرده

بندي اولیه، سلسله مراتب  بندي اصالح شده بلوم نیز مانند طبقه در طبقه. گردند، سازگار شوند

که  "یادآوري"بندي با  ناختی رعایت شده است، به این صورت که این طبقهبین فرایندهاي ش

که داراي بیشترین پیچیدگی را نسبت به  "تولید کردن"کمترین پیچیدگی را دارد آغاز و به 

به دلیل اهمیت ). 2001اندرسون و همکاران، (فرایندهاي شناختی دیگر دارد، ختم شده است 

بندي اصالح شده، هر کدام از این فرایندها به اختصار معرفی  هبعد فرایندهاي شناختی در طبق

  :شوند می

یادآوري
4

؛ به معناي بازیابی اطالعات مرتبط از حافظه بلند مدت است که شامل دو بخش 

  . است "احضار کردن"و  "بازشناختن"

                                                
1. Procedural Knowledge
2. Metacognitive knowledge
3. Self-Knowledge
4. Remember
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فهمیدن
1

؛ مشخص کردن معناي یک گزاره به صورت شفاهی، نوشتاري و یا تصویري که 

، "خالصه کردن"، "بندي کردن گروه"، "مثال زدن"، "تفسیر کردن"فت بخش شامل ه

  .است "توضیح دادن"و  "مقایسه کردن"، "استنباط کردن"

کار بردن به
2

، انجام یک الگوریتم یا استفاده از آن در موقعیت داده شده که داراي دو قسمت 

  .است "سازي کردن پیاده"و  "اجرا کردن"

تجزیه و ترکیب کردن
3

دهنده آن و تشخیص دادن  هاي تشکیل ؛ تجزیه یک مطلب به بخش

دهند و شامل  چگونگی ارتباط بین اجزاي آن که یک هدف یا ساختار را شکل می

  .است "نسبت دادن"و  "سازماندهی کردن"، "تمایز گذاشتن"گانه  هاي سه بخش

ارزیابی کردن
4

چک "بخش  که شامل دوها ؛ قضاوت کردن بر اساس ضوابط و استاندارد

  .است "نقد کردن"و  "کردن

خلق کردن
5

؛ قرار دادن عناصر در کنار هم براي تشکیل یک مطلب منسج یا ایجاد یک 

ایجاد کردن"محصول جدید فکري است که شامل سه بخش 
و  "ریزي کردن برنامه"، "6

تولید کردن"
.)2001اندرسون و همکاران، (است  "7

ده بلومبندي اصالح ش شیوه استفاده از طبقه

هدف آموزشی"بندي اصالح شده بلوم، هر  در طبقه  
جدول "در دو بعد به صورت یک  "8

بندي طبقه
در ستون عمودي و بعد  "دانش"شود که بعد  مطرح می "جدول سلسله مراتبی"یا  "9

هاي شناختی تقاطع دو بعد دانش و بعد فرایند .دهند ، ستون افقی را شکل می"فرایندهاي شناختی"

هاي  تواند در یک یا چند خانه از خانه هر هدف می. دهند بندي را شکل می هاي جدول طبقه خانه

هاي فرایندهاي  بندي قرار بگیرد که به وسیله تقاطع ستونی که مربوط به یکی از فعل جدول طبقه

                                                
1. Understanding
2. Applying
3. Analyzing
4. Evaluating
5. Creating
6. Generating
7. Producing
8. Educational Objective
9. Taxonomy Table
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مثال زیر . شوند هاي بعد دانش است، به هم مرتبط می شناختی و اسمی که مربوط به یکی از ردیف

ه توسط گرینک
1
  :کند ارایه شده، به درك بهتر این موضوع کمک می) 2010( 

در این مثال، . نیز بیان گردیده است آنهاو ضابطه  شده، نمودار دو تابع رسم 2در شکل    

  .دانشجویان باید تشخیص دهند که هر تابع، مربوط به کدام نمودار است/ آموزان دانش

1( z x y  

2( cos( )z xy  

  

  نمودار دو تابع دو متغیره. 2شکل

یک هدف . توانایی رسم توابع دو متغیره در فضاي سه بعدي است بررسیهدف این مثال،    

بندي  بگیرد و چندین خانه از جدول طبقه قراربندي  تواند در یک یا چند خانه از جدول طبقه می

دانشجویان توانایی / آموزان که دانش براي این، )2010(بنا به گفته گرین . ورد ارزیابی قرار گیردم

   :هاي زیر نیاز دارند تشخیص تابع و منحنی مربوط به آن را در این مثال داشته باشند، به توانایی

تفکر مجانب ها و تقارن هاي موجود در تابع درك دانش مفهومی تا بتوانند درباره رفتار ،

  کنند؛

تجزیه و ترکیب دانش حقایق تا بتوانند به خصوصیات نمودار تابع پی ببرند؛  

 پیدا کنند؛ مسئلهارزیابی دانش مربوط به اجرا تا بتوانند رهیافتی براي حل این  

به کار بردن دانش مربوط به اجرا براي درك رفتار تابع در مبدأ.  

مورد  بندي طبقهخانه جدول  24چهار خانه از  دهد که بدین طریق،این نمونه نشان می    

براي هر هدف دو جنبه در نظر گرفته شده است، جنبه فعل آن، بخش . گیردارزیابی قرار می

فهمیدن، ارزیابی کردن، تجزیه و ترکیب کردن و به کار بردن است و جنبه اسم آن، دانش حقایق، 

  .دانش مفهومی و دانش مربوط به اجرا است

                                                
1. Green
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  یندبعد فرا

  

  

  شناختی 

  بعد دانش
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      2هدف        دانش اولیه

          1هدف    دانش مفهومی

    4هدف    3هدف      دانش اجرایی

              دانش فراشناختی

  بندي در جدول طبقه مسئلهمحل قرار گرفتن اهداف  .3شکل

 ارزیابی و یادگیري - یاددهی هاي روش ارتقاي توان براي بلوم، می شده اصالح نديب از طبقه   

  .نیز استفاده کرد

  یادگیري و ارزیابی  -ارتقاي شیوه هاي یاددهی

بلوم، سؤاالت  شده اصالح بندي دهد که طبقه بررسی پیشینه پژوهشی این حوزه نشان می   

سؤال زیر را طرح  ، چهار)2001(همکاران  و نبراي نمونه، اندرسو. جدیدي را مطرح کرده است

  .اند یک، پاسخ داده کرده و به هر

اولویت مطالبی که الزم است به  مدرسه، و کالس محدود وقت به توجه با

  داد کدامند؟ آموزش آموزان دانش

ارزیابی و  یادگیري مانند تجزیه و ترکیب، باالتر سطوح به آموزان دانش یابی دست براي

  اند؟ مناسب آموزشی هاي روش و ها برنامه چه خلق کردن،

چه نوع درسی، مطالب از آموزان دانش یادگیري تر میزان گیري دقیق اندازه براي 

شوند؟ انتخاب و ابزارهایی الزم است که طراحی

و آموزشی هاي روش آموزشی، اهداف که نمود حاصل اطمینان توان می چگونه 

  ند؟سازگار یکدیگر با ارزیابی هاي روش
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  معرفی پژوهش

براي بعضی از پژوهشگران آموزش ریاضی این دغدغه وجود دارد که یادگیرندگان در موقع    

. شوند ریاضی، در چه سطحی از دانش یا در کدام فرایندهاي شناختی دچار مشکل می مسئلهحل 

ریاضی بندي اصالح شده بلوم، عملکرد  اي، با استفاده از طبقه پژوهشگران قبالً در مطالعه

در ). 2010الهدائی،  رادمهر و علم(آموزان را تنها در بعد فرایندهاي شناختی بررسی کردند  دانش

ضعف  این مطالعه، این عملکرد از جنبه دانش نیز مورد توجه قرار گرفت تا نقاط قوت و

ریاضی شناسایی شود و معلوم گردد که یادگیرندگان، در چه سطحی  مسایلیادگیرندگان در حل 

  . ، دچار مشکالت بیشتري هستند"دانش"ز ا

آموزان در چهار سطح  ریاضی دانش مسئلهبراي این منظور، هدف این مطالعه، بررسی عملکرد حل    

و در شش فرایند شناختی ) اي و دانش فراشناختی دانش اولیه، دانش مفهومی، دانش رویه( دانش

  . بود) ، ارزیابی کردن و تولید کردنیادآوري، فهمیدن، به کاربردن، تجزیه و ترکیب کردن(

  هاي پژوهش سؤال 

   :هاي پژوهشی زیر تبیین شدندبا توجه به هدف این پژوهش، سؤال

عد دانش  دگانرنیگیاد یاضیر عملکرد آیاه،یاولدانش (در یادآوري مطالب ریاضی در چهار ب 

  م دارند؟تفاوت معناداري با ه )یفراشناختدانش  و يندیفرادانش  ،یمفهومدانش 

دگان در فهمیدن مطالب ریاضی در چهار بعد دانش تفاوت رنیگیاد یاضیر عملکرد آیا

معناداري با هم دارند؟

بردن مطالب ریاضی در بعدهاي دانش، تفاوت  دگان در به کاررنیگیاد یاضیر عملکرد آیا

معناداري با هم دارند؟ 

ب ریاضی در بعدهاي دانش، تفاوت یادگیرندگان در تجزیه و ترکیب مطال یاضیر عملکرد آیا

معناداري با هم دارند؟

ارزیابی کردن مطالب ریاضی در چهار بعد دانش، تفاوت  یادگیرندگان در یاضیر عملکرد آیا

معناداري با هم دارند؟

یادگیرندگان در تولید ریاضی در بعدهاي دانش، تفاوت معناداري با هم دارند؟ یاضیر عملکرد آیا  
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داري با ، تفاوت معنادانش فراشناختی سمت به دانش اولیه از یادگیرندگان یاضیر عملکرد آیا

  هم دارند؟

  پژوهش روش

 حل عملکرد یبررس به پژوهشگران ،درآن و به روش توصیفیِ کمی انجام شد تحقیقاین    

 حسابان درس در فیزیک -یاضیر رشته در رستانیدب سومآموزان پایه  دانش یاضیر مسئله

 حل عملکرد و گرفت صورت بلوم شده اصالح يبند طبقه به توجه با یبررس نیا. پرداختند

هر . مطالعه شد دانش سطوح درهم  و یشناخت يندهایفرا درآموزان هم  دانش یاضیر مسئله

بندي اصالح شده بلوم توسط پنج سؤال ریاضی مورد بررسی قرار گرفت که دو  خانه از طبقه

  . بوط به حد و پیوستگی و یک سؤال درباره مشتق بودسؤال از مبحث تابع، دو سؤال مر

  جامعه و نمونه

فیزیک  - آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته ریاضی جامعه آماري این پژوهش، دانش   

از این . هاي آموزشی واقع در یکی از شهرهاي شرقی ایران بود هاي یکی از ناحیه دبیرستان

به روش تصادفی ساده  رستانیموز پسر سال سوم دبآ دانش 63آموز دختر و  دانش 95جامعه، 

بندي  سؤال ریاضی که با توجه به طبقه 120و در یک امتحان ریاضی که شامل . انتخاب شدند

این امتحان در سه مرحله برگزار شد و در هر . اصالح شده بلوم طراحی شده بود، شرکت کردند

  .سؤال ریاضی پاسخ دادند 40آموزان به  مرحله، دانش

  ها آوري داده ابزار جمع

براي سنجش عملکرد ) 2010(الهدائی  در این پژوهش، از یک آزمون ریاضی که رادمهر و علم   

. بندي اصالح شده بلوم طراحی کرده بودند ، استفاده شد ریاضی یادگیرندگان بر اساس طبقه

 یی با شیوه قراربراي آشنا. ها در مباحث تابع، حد، پیوستگی و مشتق طراحی شده بودند سؤال

در رابطه  آنهابندي اصالح شده بلوم، یکی از  هاي جدول مربوط به طبقه ها در خانه گرفتن سؤال

  .شود عنوان نمونه توضیح داده می ، به"یادآوري دانش فراشناختی"با 

  رسد؟ تر به جواب می ، کدام روش سریع    براي حل معادله 
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  تجزیه به معادالت درجه اول)د رسم نمودار) ج روش مربع کامل)ب روش دلتا)الف

هایی را به یاد آورند که به کمک  آموزان، براي پاسخ به این سؤال شیوه رفت که دانش انتظار می   

ندي اصالح شده ب با توجه به ساختار بعد دانش طبقه. ، بتوانند معادله درجه دوم را حل کنندآنها

بنابر این با توجه به ضرایب این . ها بخشی از دانش فراشناختی است بلوم، دانش استراتژي

شود چون به علت ضرایب کسري معادله، روش  معادله، استفاده از شیوه مربع کامل توصیه می

واقع، در . آموز در محاسبات دچار اشتباه شود بر است و ممکن است دانش دلتا و رسم شکل زمان

هاي  براي پاسخگویی به این سؤال نیاز به حل معادله نیست و تنها با به خاطر آوردن استراتژي

انتخاب  مسئلهرا انتخاب نمود و چون  آنهاترین  توان مناسب مختلف حل معادله درجه دوم، می

عالوه  .گیرد قرار می "هاي فراشناختی یادآوري استراتژي"در میان است، پس این سؤال در خانه 

آموزان براي حل این سؤال باید دانش اولیه را تجزیه و ترکیب نمایند تا بهترین  بر این، دانش

استراتژي را که به کمترین زمان نیاز داشته باشد و احتمال اشتباه در محاسبات کمتر باشد، 

آن، در این پژوهش، محققان براي هر سؤال فقط یک خانه را انتخاب کردند و  .انتخاب نمایند

در . نبودند مسئلهآموزان قادر به حل آن  بود که بدون آن، دانش مسئلهترین بخش راه حل  مهم

، یادآوري دانش فراشناختی بود، مسئلهترین بخش راه حل این  نتیجه، با توجه به سؤال باال، مهم

  .زیرا تجزیه و ترکیب کردن دانش اولیه، داراي الگوریتم معمولی و مشخصی بود

  نتایج

هاي پژوهش، از آزمون تجزیه و ترکیب واریانس چند متغیره استفاده شد  براي پاسخ به سؤال   

  .گردد هاي پژوهش، نتایج ارایه می که در این بخش، به تفکیک سؤال

در یادآوري مطالب ریاضی در چهار بعد  دگانرنیگیاد یاضیر عملکرد آیا: سؤال اول پژوهش

تفاوت معناداري با هم  )یفراشناختدانش  و يندیفرادانش  ،یمفهومدانش  ه،یاولدانش (دانش 

  دارند؟
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  ان در فرایند شناختی یادآوري آموز دانشریاضی  مسئلهحل  -4شکل

  اصالح شده بلوم بندي طبقهدر بعد دانش در 

را  0,001تر از از آزمون تجزیه و ترکیب واریانس چند متغیره که عدد کم 1آماره هتلینگ    

ان در چهار خانه آموز دانشریاضی  مسئلهدهد، بیانگر این است که عملکرد حل می نشان

یادآوري دانش "و  "یادآوري دانش اجرایی"، "یادآوري دانش مفهومی"، "یادآوري دانش اولیه"

ال و پایین اطمینان و کران با% 95، بازه میانگین هر متغیر با 4در شکل . متفاوت است "فراشناختی

اي با خط افقی  در این شکل، اگر نمودارهاي میله. براي میانگین هر متغیر مشخص شده است

بنابراین، با توجه به این . قطع شود، میانگین دو یا چند متغیر با یکدیگر تفاوت معناداري ندارند

ه سه دانش آموزان در به یادآوري دانش اولیه نسبت ب توان نتیجه گرفت که دانش نمودار، می

 آنهااند و تفاوت معناداري بین یادآوري دانش مفهومی و دانش اجرایی  دیگر، بهتر عمل نموده

آموزان در به یادآوري دانش فراشناختی نسبت به سه دانش  اما عملکرد دانش. شود دیده نمی

  .تر است دیگر، ضعیف

در چهار بعد ریاضی  فهمیدن مطالب دردگان رنیگیاد یاضیر عملکردآیا : سؤال دوم پژوهش

  داري با هم دارند؟دانش تفاوت معنا

                                                
1. Hotelling

  فهمیدن  فهمیدن   فهمیدن   فهمیدن    
دانش اولیه  دانش مفهومی   دانش اجرایی  دانش فراشناختی    
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با توجه به آماره هتلینگ از آزمون تجزیه و ترکیب واریانس چند متغیره که عدد کمتر از    

فهمیدن دانش "آموزان در چهار بعد  ریاضی دانش مسئلهدست آمده است، عملکرد حل  به 0,001

این . با هم متفاوت است "دانش فراشناختی"و  "دانش اجرایی"، "دانش مفهومی"، "اولیه

آموزان  دانشبیانگر این است که  5مثالً، شکل . شودتفاوت، در نمودار میله اي خطا هم دیده می

، بهتر "دانش فراشناختی"و  "دانش اجرایی"فهمیدن  نسبت به "دانش اولیه ریاضی" در فهمیدن

آموزان دیده  دانش "دانش مفهومی"و  "اولیهدانش "عمل نمودند و تفاوت معنادار بین فهمیدن 

تر عمل نسبت به سه دانش دیگر، ضعیف "دانش اجرایی"نمی شود، در حالی که در فهمیدن 

  .نمودند

  

  

  آموزان در فرایند شناختی فهمیدن  دانشریاضی  مسئلهحل  -5شکل

  اصالح شده بلوم بندي طبقهدر بعد دانش 

بردن مطالب ریاضی در بعدهاي دگان در به کاررنیگیاد یاضیر عملکرد آیا :سوم پژوهشسؤال 

  داري با هم دارند؟دانش، تفاوت معنا

با توجه به آماره هتلینگ از آزمون تجزیه و ترکیب واریانس چند متغیره که عددي کمتر از    

ریاضی  مسئلهد حل توان چنین استنباط نمود که در عملکردهد، میرا نشان می 0,001

  فهمیدن  فهمیدن   فهمیدن   فهمیدن    
دانش اولیه  دانش مفهومی   دانش اجرایی  دانش فراشناختی    
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به کار "، "به کار بردن دانش مفهومی"، "به کار بردن دانش اولیه"آموزان در چهار خانه  دانش

-نشان می 6شکل . ، تفاوت وجود دارد"به کار بردن دانش فراشناختی"و  "بردن دانش اجرایی

بهتر عمل  ر،سه بخش دیگ ، نسبت به"به کار بردن دانش اولیه ریاضی"آموزان در  دانشدهد که 

دیده  آنها "دانش فراشناختی"و  "دانش اجرایی"اند اما تفاوت معناداري بین به کار بردن نموده

آموزان در به کار بردن دانش مفهومی و دانش فراشناختی نسبت به عالوه بر این، دانش. نشد

  . دانش اجرایی بهتر عمل نمودند

  

  آموزان در فرایند شناختی به کاربردن  دانشریاضی  مسئلهحل  -6شکل

  اصالح شده بلوم بندي طبقهدر بعد دانش 

یادگیرندگان در تجزیه و ترکیب مطالب ریاضی در  یاضیر عملکرد آیا: سؤال چهارم پژوهش

داري با هم دارند؟بعدهاي دانش، تفاوت معنا

و ترکیب واریانس چند متغیره، مؤید این حاصل از آزمون تجزیه  0,001آماره هتلینگ کمتر از    

تجزیه و ترکیب دانش "آموزان در چهار خانه  دانشریاضی  مسئلهمیانگین عملکرد حل  است که

تجزیه و ترکیب "و  "تجزیه و ترکیب دانش اجرایی"، "تجزیه و ترکیب دانش مفهومی"، "اولیه

آموزان در  دانش، 7مودار شکل چنین، با توجه به نهم. با هم تفاوت دارد "دانش فراشناختی

تجزیه و ترکیب سه دانش دیگر، عملکرد بهتري  نسبت به "تجزیه و ترکیب دانش اولیه ریاضی"

  فهمیدن  فهمیدن   فهمیدن   فهمیدن    
دانش اولیه  دانش مفهومی   دانش اجرایی  دانش فراشناختی    
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داشتند، اما تفاوت معناداري بین تجزیه و ترکیب دانش مفهومی، دانش اجرایی و دانش 

  .دیده نشد آنهافراشناختی 

  

  آموزان در فرایند شناختی تجزیه و ترکیب کردن  دانشریاضی  مسئلهحل  .7شکل

  اصالح شده بلوم بندي طبقهدر بعد دانش 

یادگیرندگان درارزیابی کردن مطالب ریاضی در چهار  یاضیر عملکرد آیا: سؤال پنجم پژوهش

  داري با هم دارند؟بعد دانش، تفاوت معنا

-را نشان می 0,001نس چند متغیره عدد کمتر از آماره هتلینگ از آزمون تجزیه و ترکیب واریا   

آموزان در چهار سلول  دانشریاضی  مسئلهدهد که تأیید کننده این است که میانگین عملکرد حل 

ارزیابی دانش "و  "ارزیابی دانش اجرایی"، "ارزیابی دانش مفهومی"، "ارزیابی دانش اولیه"

ان آموز دانشدهد که نشان می 8دار شکل به طور مشخص، نمو. با هم متفاوت است "فراشناختی

نسبت به سه بخش دیگر، عملکرد بهتري داشتند، اما تفاوت  "ارزیابی دانش اولیه ریاضی"در 

  . آنها دیده نشد "دانش فراشناختی"و  "دانش اجرایی"، "دانش مفهومی"معناداري بین ارزیابی 

  فهمیدن  فهمیدن   فهمیدن   فهمیدن    
دانش اولیه  دانش مفهومی   راییدانش اج  دانش فراشناختی    
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  ان در فرایند شناختی ارزیابی کردن آموز انشدریاضی  مسئلهحل  -8شکل 

  اصالح شده بلوم بندي طبقهدر بعد دانش 

یادگیرندگان در تولید ریاضی در بعدهاي دانش،  یاضیر عملکرد آیا :سؤال ششم پژوهش

  تفاوت معناداري با هم دارند؟

بود . 001متر از ؤال کآماره هتلینگ از آزمون تجزیه و ترکیب واریانس چند متغیره براي این س   

تولید دانش "ان در چهار سلول آموز دانشریاضی  مسئلهدهد میانگین عملکرد حل  که نشان می

یکسان  "تولید دانش فراشناختی"و  "تولید دانش اجرایی"، "تولید دانش مفهومی"، "اولیه

ومی ان در تولید دانش اولیه و مفهآموز دانشدهد که عملکرد نشان می 9نمودار شکل . نیست

ریاضی تفاوت معناداري با هم ندارند، اگرچه در تولید دانش اولیه نسبت به تولید دانش 

آموزان در تولید  چنین، تفاوت معناداري بین عملکرد دانش هم. فراشناختی، بهتر عمل نمودند

  . دانش اولیه و اجرایی دیده نشد

  فهمیدن  فهمیدن   فهمیدن   فهمیدن    
دانش اولیه  ش مفهومی دان  دانش اجرایی  دانش فراشناختی    
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  ان در فرایند شناختی تولید کردن موزآ دانشریاضی  مسئلهحل  -9شکل 

  اصالح شده بلوم بندي طبقهدر بعد دانش 

، دانش فراشناختی سمت به دانش اولیه از یادگیرندگان یاضیر عملکرد آیا :سؤال هفتم پژوهش

  داري با هم دارند؟تفاوت معنا

است،  0,001 آماره هتلینگ از آزمون تجزیه و ترکیب واریانس چند متغیره که عدد کمتر از   

دانش "ان درچهار بخش آموز دانشریاضی  مسئلهبیانگر این است که میانگین عملکرد حل 

متفاوت است و عملکرد  "دانش فراشناختی"و  "دانش اجرایی"، "دانش مفهومی"، "اولیه

این در حالی . ، کاهش یافته است"دانش فراشناختی"به سمت  "دانش اولیه"ان از آموز دانش

دانش "به سؤاالت ریاضی، ابتدا در بخش  انآموز دانشترین میزان پاسخگویی است که بیش

آموزان در دانش  بوده است و میزان پاسخگویی دانش "دانش اجرایی"و سپس در بخش  "اولیه

  .، از بخش هاي دیگر کمتر بوده است"اجرایی"و  "فراشناختی"

  فهمیدن  فهمیدن   فهمیدن   فهمیدن    
دانش اولیه  دانش مفهومی   دانش اجرایی  دانش فراشناختی    



1391، بهار ششم، سال 24ات برنامه درسی، شماره فصلنامه مطالع 

٢٠٠

  اصالح شده بلوم بندي طبقهان در بعد دانش آموز انشدریاضی  مسئلهحل . 10شکل 

  گیري نتیجه و بحث

جدول "دهند که  هاي این پژوهش نشان می بررسی پیشینه پژوهش در این حوزه و یافته   

ریزان درسی ریاضی و پژوهشگران  معلمان، برنامهتواند به  می "اصالح شده بلومبندي  طبقه

با هم، نگاه  آنهاهاي ریاضی و ارتباط  درس آموزشیاهداف آموزش کمک کند تا نسبت به تبیین 

  :بندي، مزیت هاي زیر را دارد به طور خالصه، استفاده از این طبقه. تري داشته باشند بینانه واقع

 تجزیه و  "اصالح شده بلوم بندي طبقه"هنگامی که کل یا بخشی از برنامه درسی با توجه به

 هاي خانهزیرا شود  بت به برنامه درسی ریاضی ایجاد میتري نس فهم عمیق شود، ترکیب می

شده  الزم هایی توجه قسمت چه به کند تا بدانند که ریزان کمک می جدول به برنامهاین  خالی

   .اند هایی مورد غفلت قرار گرفته و چه قسمت

 یدرسی مطراحان برنامه معرفی شده است،  بندي طبقهنوع هدفی که در این  24با عنایت به -

توانند از آن به عنوان چک لیستی براي کنترل برنامه و اطمینان از ایجاد تعادل در آن برنامه، 

   .استفاده کنند

  فهمیدن  فهمیدن   فهمیدن   فهمیدن    
دانش اولیه  دانش مفهومی   دانش اجرایی  دانش فراشناختی    
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 توان  شود، می اصالح شده بلوم تنظیم می بندي طبقههنگامی که محتواي تدریس با توجه به

هاي  ه در خانههاي یکسان و براي مطالبی ک گیرند شیوه براي مطالبی که در یک خانه قرار می

هاي ارزیابی مناسب را انتخاب نمود تا معلمان در طراحی  گیرند، روش متفاوت قرار می

.هاي مختلف، از امکانات بیشتري برخوردار شوند ارزیابی

  هاي آموزشی  توصیه

آموزان در هر یک از فرایندهاي شناختی شامل یادآوري، فهمیدن، به  دانشاین پژوهش نشان داد که    

بردن ، تجزیه و ترکیب، ارزیابی و تولید کردن، در سطح دانش اولیه بهترین عملکرد را در  کار

این . از خود نشان دادند و پس از آن، در دانش مفهومی بهترین عملکرد را داشتند مسئلهموقعیت حل 

ریاضی، داراي  مسایلآموزان در سطح اطالعات فراشناختی در حل  در حالی است که دانش

  :شود که هاي این پژوهش، توصیه می در نتیجه، به استناد یافته. ترین عملکرد بودند پایین

البته الزم است . هاي فراشناختی در دستور کار معلمان ریاضی قرار گیرد آموزش استراتژي

هاي مناسب و قابل اجرا به معلمان ریاضی داده نشود، حتی طرح  دقت شود که تا آموزش

  .است پشتوانه چنین توقعی بی

بندي  طبقه"ریزان درسی ریاضی از ظرفیت بالقوه  براي سازماندهی محتواي برنامه، به برنامه

   .استفاده کنند "شده بلوم اصالح

هاي درس ریاضی خود، با استفاده از ظرفیت  معلمان ریاضی براي طراحی تدریس در کالس

هاي  هاي شناختی با پیچیدگی، افزون بر توجه به فرایند"شده بلوم بندي اصالح طبقه"بالقوه 

  . متنوع، آموزش تفکر نقاد و تجزیه و ترکیب مطالب ریاضی را نیز لحاظ کنند

توانند  بندي، می آموزان، معلمان ریاضی با عنایت به این طبقه براي ارزیابی ریاضی دانش

.تر، طرح کنند تري با پوشش وسیع تر و متنوع سؤاالت ریاضی متعادل
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