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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  
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بر های آسمان پایه دوم ابتدایی کتاب هدیه محتوای توصیفی اهداف تحلیل

 بلوم بندی طبقه اساس
 

 6، فاطمه زنگانه5، جابر سوسرایی4، مهری خاتمی3، فاطمه باباکردی2، رضا شیرازی1زهره اکبرزاده

 سنده مسئول(نوی) دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول استان گلستان 0
 درسی ریزی برنامهکارشناسی ارشد  2

 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول استان گلستان 3
 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول استان گلستان 0
 دکتول استان گلستاندانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد واحد علی آبا8
 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد واحد علی آبادکتول استان گلستان 6

 

 چکیده

شده و  گذاری سیاستمتمرکز  صورت بهدر نظام آموزشی کشور ما است که  آموزشی منبع ترینرایج و ترینکتاب درسی، مهم

معین حول محور آموزش و یادگیری  زمان در رسمی یادگیری هایالیتفع کلیه آموزشی هاینظام چنین در. گردداداره می

 شود،می  ز آموزش حاصلا بعد چه آن و شود می  انجام آموزش حین چه آن که این به توجه با. گیردمی شکل  درسی، هایکتاب

بررسی میزان توجه کتاب  از این پژوهش هدف. هستند آموزشی جزئیات تمام کنندۀ تعیین هاهمه ناشی از اهداف است؛ هدف

حوزۀ و  حرکتی_روانی و عاطفی شناختی، حوزۀ سه شامل بلوم های بندی طبقهبه  0011چاپ  دوم دبستان های آسمانهدیه

است. روش پژوهش در این مقاله از نوع  (بخش فرعی )دانش/ فهمیدن/ کاربرد/ تحلیل/ ترکیب/ ارزشیابی شش بهشناختی 

 جامعۀ. رسیممی کیفی نتایج به پژوهش از آمده دست به کمی هایکه در آن از بررسی دادهتحلیل محتوای توصیفی است 

ابتدایی است. ابزار گردآوری اطالعات، سیاهۀ تحلیل مبتنی بر  دوم پایۀ های آسمانهدیهمورد مطالعه نیز اهداف آموزشی کتاب 

کتاب، یعنی این اهداف در  تمرکز غالب بلوم، هایحیطه بین در که دهدمی نشان  آمده دست است. نتایج به بلوم هایحیطه

بر روی حیطۀ شناختی و در بین شش سطح حیطۀ شناختی بلوم نیز بیشتر  های آسمان دومهدیه% اهداف در کتاب  86.50

 دانش و سطح دوم، های آسمان پایههدیه کتاب در که ای گونه به باشد؛کتاب بر سطح دانش و فهمیدن میاین توجه اهداف در 

دهد که این کتاب اغلب از این موضوع نشان می .است  ، رتبه نخست فراوانی را به خود اختصاص دادههدف 72 با فهمیدن

 آموز بیشتر اهمیت داده است.های عقالنی دانشهای ذهنی و مهارتمفاهیم شناختی استفاده کرده این یعنی به توانایی

 

 حرکتی-های آسمان، حیطه شناختی، حیطه عاطفی، حیطه روانیتحلیل محتوا، هدیههای کلیدی:  واژه
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