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  1بنجامین بلوم

  2محمود مهرمحمدي

ا می توان به میزان قرابت پراکندگی موفقیت تحصیلی دانش هر تالش تعلیم و تربیتی ر "

  " آموزان به توزیع نرمال، ناموفق ارزیابی نمود

B. B (1913 – 99)

دیـده از جهـان    1999امبر دسـ  13در . ایالت پنسـیلوانیا چشـم بـه جهـان گشـود      3در شهر لنسفورد 1913فوریه  21در تاریخ     

نیـز   1942در سـال  . از دانشگاه پنسـیلوانیا دریافـت کـرد    1935و مدرك کارشناسی و  کارشناسی ارشد خود را در سال ا. فروبست

بـه عنـوان   ) یعنی دو سال پیش از دریافـت مـدرك دکتـري   (  1940بلوم از سال . مدرك دکتري خود را از دانشگاه شیکاگو گرفت

دانشـگاه نیـز درآمـد و تـا سـال      4ه روانشناسی تربیتی در دانشگاه شیکاگو استخدام شد و به عضویت شـوراي آزمـون  مدرس در رشت

در ایـن   1957منصوب شد که تا سـال   5در این سال او به عنوان مسئول اجراي آزمون دانشگاه. این سمت را بر عهده داشت 1943

در سال  وان استاد گروه تعلیم و تربیت دانشگاه شیکاگو استخدام شد و نهایتاًبه عن 1944م از سال بلو.سمت به فعالیت مشغول بود

  .نائل آمد 6به عنوان استاد برجسته چارلز سوئیفت 1970

  )استاد/ معلم( بلوم به عنوان مدرس 

گوید  بلوم مفهوم می او. دهدقرار می آیزنر در بیان خاطره اي از کالس درس بلوم شیوه آموزش تحربی او را مورد توجه و تمجید   

تاس ریختن و ثبت (نظري است از طریق درگیر کردن دانشجویان با یک فعالیت یادگیري عملی   احتمال را که مفهومی کامالً

. هاي او براي وفادار ماندن به اصول پیشرفت گرائی در تعلیم و تربیتاي است از تالشتجربی آموزش داد که نمونه به شکل) نتایج

                                                
عنوان منبع اصلی استفاده به ر در این زمینه است  ترین اثمفیدترین و وهاي نگارنده جامعناي جستجکه بر مباله از مقاله آلیوت آیزنر مق در نگارش این  .1

  :شده است
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ر ادامه و به عنوان شاگرد او آیزنر د .دهدهاي دانشجویان خود را به خوبی نشان میش به ویژه در جریان سنجش از آموختهاین گرای

   :نماید کهه میاشار

هـاي  شفاف مطالب یا خالقیت او در بکـارگیري شـیوه   تبیین روشن و ،توان گفت ویژگی برجسته بلوم به عنوان استادنمی "

آنچه او را برجسته . بوده است  اي که او را در وضعیتی برتر از  سایر استادان دانشگاه شیکاگو قرار دهدآموزش بدیع به گونه

کسی که با ایده تعلیم و تربیت به . بود 1توان یک متخصص دانش پژوهساخت الگوسازي براي این معنا بود که چگونه میمی

ثر در تـا جـائی کـه حتـی ایـن فراینـد را مـؤ        خوگرفته بـود  کامالًعنوان فرایندي در خدمت شکوفائی استعداد هاي انسانی 

  "بود 2از نظر او تعلیم و تربیت  فرایندي در خدمت عمل خوشبینانه. کردپیدایش استعدادها نیز معرفی می

-ه به جلسهراطاین خ .کندتدوین پروپوزال رساله دکتري است نیز اشاره می آیزنر به خاطره اي دیگر که مربوط به درس سمینار    

ز ضریب همبستگی بدست آمـده ا . زمایشی رساله دکتري خود را ارائه نموده استهاي آشود که او دادهرس مربوط میاي از کالس د

دهـم   تنهـا چهـار   سته شده است دو نوع خالقیت بکار رفته در آثار هنري کودکان را تشخیص دهنـد  ها خواارزیابی داوران که از آن

ط به حمایت از من برخواست و توضیح داد کـه  رکمال تعجب در این شرایبلوم د. ار من را به سخره گرفتندویان کدانشج. بدست آمد

او بـدین ترتیـب   . قابـل قبـول اسـت    داده اند کـامالً با توجه به دشواري تکلیفی که داوران باید انجام می این میزان همبستگی اتفاقاً

  .وجه به بافت و زمینه را نیز به ما آموختچگونگی تفسیر اعداد و ارقام  در سایه ت

  طبقه بندي شناختی

او ابتدا توجهش به عملیاتی کـردن اهـداف آموزشـی    . ترین استعدادهاي بلوم تشخیص آنچه داراي اهمیت است بودیکی از مهم     

شـیکاگو ایـن ایـده را تعقیـب     به عنوان استادش و همکار او در تشکیالت سنجش دانشگاه  3جلب شد و سپس تحت تاثیر رالف تابلر

اگـر حاصـل    ایـن نـوع سـازماندهی   .ها بر آمددرجه پیچیدگی شناختی آن اساسنموده و در صدد سازماندهی به اهداف آموزشی بر 

آنچه حاصـل کـار   . هاي قابل اعتمادي براي سنجش عملکرد دانشجویان یا پیامد عمل آموزشی کمک کندتوانست به رویهشد میمی

ی و منـایع ارزشـیاب   بود که کاربرد جهانی در جهت تولیـد مـواد  ) 1956(؛ کتاب اول، حیطه شناختیندي اهداف آموزشیبود طبقه ب

بندي قلمداد کرد، بلکه باید آن را تالشی در جهت بخشیدن نظم سلسله اید تنها به عنوان یک دستهطبقه بندي بلوم را نب. پیدا کرد

بندي آن بود که ابزار عملی سودمندي براي پـرداختن بـه آنچـه در    قهتبعات مثبت این طب از. اختی دانستمراتبی به فرایندهاي شن

  . کردآن زمان فرایندهاي برتر شناختی شناخته شده بود فراهم می

کـار  . او بطور اساسی عالقمند به تفکر و پرورش آن بود .بندي اهداف دانستکمک بلوم به تعلیم و تربیت را نباید محدود به طبقه    

به مطالعه فرایندهاي تفکر دانشـجویان اختصـاص داشـت، تـالش مهـم و      که ) Bloom and Border, 1958( مشترك او با بردر

راه  5و بلند فکـر کـردن   4مانند یادآوري تحریک شده فنونینوآورانه دیگري بود که به اصطالح به درون مغز دانشجویان با استفاده از 
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باور داشـت آنچـه    چرا که عمیقاً. کنندببرد به هنگام تدریس استاد دانشجویان به چه چیز فکر میهدف بلوم آن بود که پی .راه یابد

  .کندمهم است، نه آنچه استاد تدریس می) اندیشندمی( کننددانشجویان تجربه می

  یادگیري در حد تسلط

گاه جبرگرایانه است مخـالف  نتیکی در این زمینه که نبا نگاه ژاو . ثیر محیط بر عملکرد افراد داشتبلوم اعتقاد راسخ به نقش و تأ    

در ایـاالت متحـده    Head Startثیر قابل مالحظه در راه اندازي برنامه مشهور پیش دبستانی موسوم به أباور به محیط داراي ت .بود

ی متوسـل شـد کـه    هـای یوهبـه شـ   منـد نظامتوان به شکل بلوم عالوه بر باور به نقش محیط عقیده داشت که می. امریکا داشته است

یادگیري در حد تسلط که ریشه در کارهاي اولیه جان کارول داشت مثال خوبی براي نشان دادن ایمان  .موجب ارتقاء یادگیري شود

توضیح بیشتر اینکه  .وقفه در جهت آن استخلل ناپذیر او به تحقق اهداف برگرفته از یک بستر عقالنی از طریق آموزش و تالش بی

آمـوزان بـا یکـدیگر و قضـاوت تطبیقـی      که در تعلیم و تربیت آنچه مهم است مقایسه عملکرد دانـش  ت تاثیر تایلر آموخته بودحاو ت

یـادگیري در حـد   . ه درسی را فـرا بگیرنـد  منیست، بلکه مهم آن است که به یادگیرندگان کمک شود اهداف یادگیري مندرج در برنا

از دیـد او بلحـاظ آموزشـی    . گرفتمتغیري که از نظر بلوم باید مورد توجه قرار می. بیت استتسلط در مدح این مفهوم از تعلیم و تر

هاي فردي در میان اسـت و  وتاتف. معنا بودیکسان توسط تمام یادگیرندگان بی انتظار دست یابی به اهد اف معین یادگیري در زمان

یابی به اهداف یادگیري بـا شکسـت مواجـه شـوند، بایـد زمـان را       دست ربه جاي آنکه زمان را ثابت نگه داریم و در نتیجه تعدادي د

به باور او به تعلیم و تربیت نباید به منزله یک مسابقه نگریست و حتی دانش آموزان باید به کمـک بـه   . سیال و متغیر در نظر گرفت

  .یکدیگر تشویق شوند

ش اسـتعداد در  رپـرو « یک از آثـار دیگـر او بـه برجسـتگی کتـاب     یچثیر محیط بر عملکرد انسانی در هأباور او در زمینه قدرت ت     

ها در سـنین بزرگسـالی؛ ماننـد قهرمانـان     ترین انسانن کتاب او نشان داده است که موفقدر ای. تجلی نیافته است) 1958( »جوانان

وجـب  مآنچـه  .انـد اي بودهی افراد نابغهنویسندگان برنده جایزه نوبل؛ به ندرت از کودک یدانان و دانشمندان علوم تجربی،ریاضتنیس، 

به این دلیـل و همچنـین بـه دلیـل      .ها شده است توجه و پشتیبانی محیط خانواده به ویژه از سوي والدین استتمایز و تشخص آن

ثیر أحصـول یـادگیري و یـادگیري هـم تحـت تـ      موفقیت م .اند، این نتایج را به بار آورده استزمانی که به تبع صرف یادگیري کرده

کنـد کـه   بلوم پیامدهاي مخربی از خود به جاي گذاشته است و چنین القـاء مـی   نیز از نظر 1مفهوم تیزهوشی. فرصت و تالش است

.شود نه پرورش آنمقوله تیزهوشی صفر و یکی است و نقش مربیان تنها به شناسائی این ویژگی در افراد محدود می

  امتیاز عملکرد

تـوان  نین یافته بود که مـی او چ). 1964(هاي انسانی استویژگیمطالعه او در زمینه ثبات و تغییر در بلوم  ترین آثاریکی از مهم    

. گیـري نشـان داد  دهم بـر روي مقیـاس موفقیـت انـدازه     8ها پیش یک انسان جایگاه او را با دقتی در حدود بر اساس عملکرد سال

  . کردثیر آموزش مطلوب استفاده میدن تأها نیز در جهت نشان دابلکه او از این داده. ها تقسیر جبرگرایانه نبود تفسیر او از این داده

ز نگـاه بـه آن بـه    لیم و تربیت این بـود کـه ا  پیام اصلی او به جهان تع. بطور کلی نگاه بلوم به تعلیم و تربیت نگاه بت شکنانه بود    

. یـابی بـه اهـداف بگذاریـد    بردارید و به جاي آن تمرکز را بر دست تهاست دسترینهدف آن شناسائی سریعکه عنوان یک مسابقه 

اي شـکل  انتظار سنتی که در اثر تعلیم و تربیت باید عملکرد زنگوله. سرعت موضوعیت ندارد، بلکه موفقیت است که موضوعیت دارد

                                                
1. Giftedness
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هـایی کـه در   هبـدین معنـا کـه بچـ     .سـت حاصل شود در اکثر مواقع بازتاب دهنده طبقه اجتماعی و امتیاز اجتماعی ا) توزیع نرمال(

هـاي برخـوردار جامعـه اسـت، بـا      هاي شناختی هستند که تنهادر دسترس گروههاي زبانی و قابلیتها، مهارتمعرض عادات، نگرش

اعطـاء  . هاسـت مواجـه هسـتند   هـا و نگـرش  اي که مبتنـی بـر ایـن مهـارت    تري براي موفقیت در انجام تکالیف مدرسهاحتمال قوي

-هزینـه  انجامد که نهایتاًهایی میزهاي بیشتر به کسانی که پیشاپیش از چنین امتیازهائی برخوردارند به نهادینه شدن نابرابريامتیا

  .نمایدالعاده اي را به جامعه تحمیل میهاي اجتماعی فوق

  نهادسازي

گذاري انجمـن بـین المللـی ارزیـابی     ثري در پایهؤاو نقش م .هاي نهاد سازي او تکمیل شدهاي دانش پژوهانه بلوم با تالشتالش    

ان کـه در تابسـت   2آموزش پیشرفته در برنامه ریزي درسیین در سازماندهی دوره بین المللیاو همچن  .تحصیلی ایفا کرد 1پیشرفت

سـال گذشـته    30همکاري او با انجمن بین المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی طی . قش آفرین بوددر کشور سوئد برگزار شد ن 1971

ها کشور عضو این انجمن به جاي گذاشته آموزان در دههاي بین المللی ناطر به بهبود پیشرفت تحصیلی دانشثیر بسزائی بر تالشأت

به باور او بایـد اطالعـات بیشـتري دربـاره     . کردالبته بلوم با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ساده انگارانه برخورد نمی. است

دانست که نقش محیط بسیار حائز اهمیت او به خوبی می. وز داشت تا بتوان از نمرات تفسیر تعلیم و تربیتی موجه ارائه داددانش آم

هـاي او در  اما متاسفانه توصیه. معنادار نیست هم محیطی که این نمرات برآمده از آن است اصالًو تفسیر نمرات آزمون بدون ف است 

  .ید مورد توجه قرار نگرفته استها آنچنان که بااین زمینه

در سـوئد برگـزار شـد     1971اي کـه در سـال   هاي او در قلمرو برنامه درسی با هدف بهبود یادگیري دانش آموزان در دورهتالش    

ه تجربـ  ت کننـده غالبـاً  افـراد شـرک  . کشور جهان در این دوره شرکت کردنـد  30تیم هائی از بیش از . دامنه بسیار وسیعی پیدا کرد

به چیزي بیش از کردند که از مواد و منابعی براي تدریس در مدرسه استفاده می زه برنامه ریزي درسی نداشته و نوعاًچندانی در حو

هـاي فیزیکـی و جغرافیـائی و تنـوع دراشـکال آمـوزش در       آموزان، میان بسـتر هاي میان دانشتفاوت. انجامیدیادگیري سطحی نمی

 خصوصـاً . کندگذارند به ندرت محلی از اعراب پیدا میرا میی یکسان و یکنواختی را به مورد اجهاي درسشرائطی که کشورها برنامه

ایـن دوره  شـش    .شـود هاي آموزش نمییوهها درباره سازماندهی محتوي و شاین که از معلمان حمایتی در زمینه تصمیم گیري آن

کت کنندگان انتظار از شر. رنامه ریزي درسی برگزار شدجاد گشایش در حوزه باي با هدف توانمندسازي افراد و با چشم انداز ایهفته

سیس مرکز برنامه ریزي درسی همت گمارند تا بستري براي تولید مواد  و منابع أرفت که در مراجعت به کشورهاي خودشان به تمی

  .اثربخش آموزشی فراهم شود

 ریبـاً تعلیم و تربیت دانشـگاه شـیکاگو تق   او در گروه. شدهاي کشورش محدود نمیهاي نهادسازي بلوم تنها به فراتر از مرزتالش     

هاي کمی و تحلیلـی  هدف این برنامه تربیت دانش پژوهانی بود که از مهارت. گذاري کردرا پایهMESA3بدون کمک دیگران برنامه 

یابی با ویژگی آگـاهی بخـش و بـه لحـاظ آموزشـی      هاي عملی ارزشنیاز طراحی رویهژرف و جامع برخوردارند تا موضوعاتی که پیش

نبـوغ بلـوم در طراحـی    . رگان سیستم موجـود هسـتند  افارغ التحصیالن این برنامه اکنون ست. مفید هستند را مورد توجه قرار دهند

                                                
1. International Association for the Evaluation of Educational Achievement(IEA)

2. Advanced Training in Curriculum Development

3 . Measurement, Evaluation and Statistical Analysis (MESA)
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ر چیز دیگر این سوال همواره و پیش از ه. ردخلط نک 2و معنادار بودن آماري 1برنامه آن بود که او هیچگاه میان معنادار بودن تربیتی

به عبارت دیگر دانشجویان بلوم تنها نقش یک  که ارزش تعلیم و تربیتی آنچه مورد توجه قرار گرفته است در چیست؟شد مطرح می

  .کردندتکنسین را ایفا نمی
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