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ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎره ی  ۱۰ﭘﺎﻳﻴﺰ  ٢٠ )١٣٨٨ﺗﺎ (۳۸

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻱ درﺳﻲ ﻋﻠﻮم دورهﻱ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻈﺮ
آﻣﻮزشﻫﺎﻱ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
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دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﻣﺮزوﻗﯽ
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ﭼﮑﻴ ه
ﻟﺰوم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﻴﺮ
ﻗﺮار دارد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از وارﻳﺎﻧﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ را ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻮد:
 .۱داﻧﺶآﻣﻮزان دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﮐﻪ  ۵۵۱ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
 .۲اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ.
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮد .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان  ۳/۷۸ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ۰/۶۵اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶآﻣﻮزان در داﻧﺶ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ) (۳/۸۲ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ) (۳/۷۴ﺑﻮد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ  ۱ﺗﺎ  ۵ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺣﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺿﺮﻳﺐ درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۲۰ﺑﺮای اﻫﺪاف ۰/۲۲ ،ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ و  ۰/۱۹ﺑﺮای ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ۱۰درﺻﺪ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ  ۱۲درﺻﺪ و ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم
 ۹/۵درﺻﺪ ﺑﺮآﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »آزﻣﻮن ﺧﯽ دو« ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﻣﻌﻨﯽدار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﮐﻠﻴ واژهﻫﺎ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،آﻣﻮزش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا.
٭

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٧/٢/٢٢ :
ﺗﺎرﻳﺦ آﻏﺎز ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٧/٣/٦ :
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ٨٧/٧/١٤ :
 .١داﻧﺸﺠﻮی دورهی دﮐﺘﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
ﻧﺸﺎﻧﯽ :داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ـ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ،ﺗﻠﻔﻦ ٠٩١٨١٣٢٤٧٩١ :ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽysafari@rose.shirazu.ac.ir :

 .٢اﺳﺘﺎد ﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز

ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
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ﻣﻘ ﻣﻪ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ
داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی 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 ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻼشﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻳﻦ ﺣﻮزه از داﻧﺶ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪی اﻳﻦ ﺗﻼشﻫﺎ،
روﻳﮑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی آﻳﺰﻧﺮ و واﻻﻧﺲ ،۱۹۷۹)۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎرش (۱۳۸۴ ،۲در ﭘﻴﺸﻴﻨﻪی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ روﻳﮑﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی »ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ«

۳

اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ »ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ۴و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه
،رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺧﺼﻮص »ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻴﻮهی ﻳﺎدﮔﻴﺮی«) ۵ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ( و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ )ﻓﺘﺤﯽ واﺟﺎرﮔﺎه،
 .(۱۳۸۴ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﺪرﺳﻪ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،ﮔﺴﺘﺮش وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
و ﻋﻼﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺮورش آنﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﻴﻠﻮر ۶و
ﻫﻤﮑﺎران.(۱۳۷۲ ،

۳. Cognitive strategies

۲. Marsh

۱. Eisner & Vallance

٦. Saylor & Alexander & Lewis

٥. Learning how to learn

۴. Cognitive skills
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺑﺮاﻳﺘﺮ ۱ﻧﻴﺰ از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدن ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ،ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﺎزی و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎد در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻣﻴﻠﺮ .(۱۳۷۹ ،۲دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﻟﺰوم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان» ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ۳را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻓﻼول ،(۱۹۷۶)۴ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻣﺮزوﻗﯽ .(۱۳۸۳ ،وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ۵و دﻳﮕﺮان ) ،(۲۰۰۲آﻣﻮزش
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻼﺳﯽ
آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻟﻴﻔﻮرد ،۶اﮐﺒﻠﺪ ۷و زﻳﻤﻴﺎن (۲۰۰۰)۸ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ،داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ درک ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﺤﻮهی درک ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ۷۰درﺻﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻋﺮﺑﺎن.(۱۳۸۰ ،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻤﺎم ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و راﻫﺒﺮدی را ﮐﻪ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ )ﮔﻮرﮔﯽ ،۱۹۹۸ ،۹و ﻟﻮﮐﺎﻧﺠﻠﯽ ۱۰و ﮔﺎﻧﺰ ،۱۹۹۰ ،۱۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از :ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ.(۱۳۸۵ ،۱۲
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
٣. Metacognitive skills

٢. Miller

١. Bereiter

٦. Lifford

٥. Williams

٤. Flavell

٩. Gourgey

٨. Zeimian

٧. Eckblad

١٢. Parsons

١١. Ganez

١٠. Lucangeli

ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
٢٣
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .ﻫﺎﮐﺮ ،ﭼﺎﻳﻠﺪ و واﻟﺘﺮ ،۱۹۸۸) ۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻧﻴﺎز آذری(۱۳۸۲ ،
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را دارد .ﺑﻼک (۲۰۰۱) ۲اﻋﺘﻘﺎد
دارد ﮐﻪ در دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪ
دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻴﻮرﻟﯽ و ﺑﺮاﺑﺴﺖ
) (۲۰۰۲آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺮای دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻳﺮا در دورهی
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺎرتﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ دارای ﭼﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ و ﮐﺪام ﻳﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدی ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﺗﻴﻨﺰ،(۲۰۰۶) ۳
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی »ﻓﺮا -ﺣﺎﻓﻈﻪای« ۴و »ﻓﺮا -درک ﻣﻄﻠﺐ«،۵
»ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ« ۶و »ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی« اﺳﺖ .ﻧﺎﻧﺴﯽ (۲۰۰۶)۷ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻔﮑﺮ »ﺧﻮد -اﻧﺪﻳﺸﯽ« ۸و
»ﺧﻮد -ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ« ۹را در زﻣﺮهی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﭘﻨﺘﺮﻳﭻ ) (۱۹۹۹ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﻠﯽ از
راﻫﺒﺮدﻫﺎ را در اﮐﺜﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ،ﻧﻈﺎرت و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ.
ﺷﺮاو و دﻧﻴﺴﻮن (۱۹۹۴) ۱۰ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ را ﺑﻪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪی ﮐﻠﯽ .۱ :داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۱۱و
 .۲ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۱۲ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪی »داﻧﺶ
ﺑﻴﺎﻧﯽ» ،«۱۳داﻧﺶ روش ﮐﺎری «۱۴و »داﻧﺶ ﺷﺮﻃﯽ «۱۵و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر زﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪی
»ارزشﻳﺎﺑﯽ» ،«۱۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی» ،«۱۷ﻧﻈﺎرت «۱۸و »ﺑﺎﻧﮕﺮی «۱۹ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آن اﻟﮕﻮ
٢. Block

١. Hacker, Cheild & Walter

٤. Meta- Memory

٣. Martinez

٦. Problem solving

٥. Meta - Comprehension

٨. self- thinking

٧. Nancy

١٠. Schraw & Denison

٩. self- regulation

١٢. Metacognitive control

١١. Metacognitive knowledge

١٤. Procedural knowledge

١٣. Declarative knowledge

١٦. Evaluation

١٥. Conditional knowledge

١۸. Monitoring

١۷. Planning
١۹. Revising

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

٢٤
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ اﻳﺮان ﺑﻴﻦ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد
دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻳﺪهآﻟﻬﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ در
ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺑﻴﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،در رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺘﺤﯽ و اﺟﺎرﮔﺎه
) ،(۱۳۸۵ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر در ﺳﻄﺢ اوﻟﻴﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻗﺼﺪ ﺷﺪه ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﺘﺮ در
رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .ﻣﻠﮑﯽ ) (۱۳۸۵ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻧﻈﺮ و
ﻋﻤﻞ ،ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪارس و اراﺋﻪی راه
ﺣﻞ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ) ،۱۳۵۵ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﭙﻮر (۱۳۸۳ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎزده ﻣﺆﺛﺮی در زﻣﻴﻨﻪ ی ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ذﻫﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﮑﻴﻢ زاده ) (۱۳۷۹ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻮم
دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد و درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﺎ روش ﻓﻌﺎل
در ﻳﺎدﮔﻴﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺮﺑﯽ ) ،(۱۳۶۸رﺿﺎﭘﻮر ) (۱۳۷۱و ﻣﺮﻋﺸﯽ) ،۱۳۷۲ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﮔﻠﺰاری
 (۱۳۸۵در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای روی ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻮم دورهی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ روی ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺄﮐﻴﺪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻮﮐﻨﺪه ) (۱۳۶۹در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی اول و دوم اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻳﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﻘﻴﻨﯽ ) ،(۱۳۷۶ﮐﺘﺎب زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺎﻧﻮری ﺳﺎل ﺳﻮم
ﻧﻈﺮی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد و درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا دارد .ﻣﻨﻄﻘﯽ ) ،(۱۳۸۰در
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪهی ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻮم و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮔﻠﺰاری ) ،(۱۳۸۵ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﻴﺖ در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد :ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ اﻳﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺮورش
ﺧﻼﻗﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﺣﺪودی در راﺳﺘﺎی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،

ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
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ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺨﻮرد .اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭘﮋوﻫﺸﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺪودی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻨﺴﯽ ،(۱۹۹۳) ۱و ﺑﻴﺮﻧﺲ ،(۱۹۹۶) ۲ﮔﺎﻧﺰ ۳و ﮔﺎﻧﺰ ) (۱۹۹۰در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ.
ﻫﻨﺪرﺳﻦ  -دوﻳﮏ (۱۹۹۰) ۴و وارﻣﻦ ،۱۹۸۹) ۵ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻧﻴﺎز آذری (۱۳۸۲ ،و ﻣﺘﺤﺪی) (۱۳۸۶در
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن در ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺳﻴﻔﺮت ،۱۹۹۵) ۶ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﻴﺸﻴﻦ( ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮدﻳﺪ در ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻋﻤ ًﻼ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ردر (۱۹۹۶) ۷ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ
ﻋﺮﺑﺎن) (۱۳۸۰ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ و دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ
ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دورهی
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟« اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﺮهی ﻣﻌﺪود ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و در راﺳﺘﺎی
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ،ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﭘﺎﻳﻪی اول
دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان
درﺳﯽ و ﻣﺆﻟﻔﺎن ﮐﺘﺐ درﺳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ
 .۱ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 .۲اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد؟
 .۳راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ)راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ( درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
۳. Ganz

۲. Byrnes

١. Hennessey

۶. Sifert

۵. Warman

۴. Hendersen - Dweck
۷. Reder

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ
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آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد؟
 .۴ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد؟

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ
روش ﺗﺤﻘﻴﻖ :در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
 .۱روش ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان.
 .۲روش از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﯽ اﻫﺪاف ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب و راﻫﻨﻤﺎی
ﺗﺪرﻳﺲ)راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ( ،از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.
ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری :ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد  ۶۵۳۳۹ﻧﻔﺮ و ﻧﻴﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
درس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ از ﻃﺮف »دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ
درﺳﯽ« ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ  ۸۶ــ  ۱۳۸۵ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻞ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد دارای ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ،ﺑﺨﺶ دوم ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم دو ﻓﺼﻞ و ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ،ﭼﻬﺎر
ﻓﺼﻞ ،و ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺎ ﻳﺎزده ﻓﺼﻞ را در ﺑﺮ داﺷﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪی آﻣﺎری :ﺗﻌﺪاد  ۵۵۱ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺧﻮﺷﻪای ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﻴﻪی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ،دو ﻧﺎﺣﻴﻪ) ۲و  (۳ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،و
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ،از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ،ﻫﺸﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ
و ﭼﻬﺎر ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ دوم ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ،ﮐﻞ اﺳﻨﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ،
راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ و اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ :در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو ﻧﻮع اﺑﺰار ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .اﺑﺰار اول
»ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪی آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ۱ﺷﺮاو و دﻧﻴﺴﻮن ) (۱۹۹۴ﺑﻮد .اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ  ۵۲ﮔﻮﻳﻪ دارد و
اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ .ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ و رواﻳﯽ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ رواﻳﯽ و ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ اﺳﺖ )ﻣﺘﺤﺪی،
 ۱۳۸۶و دﻻور ﭘﻮر .(۱۳۸۶ ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ  ۰/۸۷و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ
)١. Metacognitive Awareness Inventory (M.A.I
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ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ  ۰/۸۵ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ.
اﺑﺰار دوم ،ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪی اﻳﻦ ﻓﺮم اﺑﺘﺪا ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ و ﻋﻴﻨﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن واﺣﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ در ﻣﺘﻦ ﮐﺪ ﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ و آن دﺳﺘﻪ از
ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺘﻮا
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎﺑﯽ اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﭘﺎﻳﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ ﮐﺪﮔﺬاران اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻳﮏ روزه ،ﮐﺪﮔﺬاران را آﻣﻮزش داد و ﭘﺲ
از ﮐﺪﮔﺬاری و ﺛﺒﺖ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ،ﺿﺮﻳﺐ
ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﮐﺪﮔﺬاران ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﺎدل  ٠/۸۶ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻋﻴﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪن
ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ اﺑﻬﺎم داﺷﺘﻨﺪ ،اﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ.
روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ :ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان از آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ )ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ( اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف ،ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ،و راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ درس ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﯽ دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪول ﻧﻤﺎﻳﺶ داده
ﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻣﻴﺰان درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »وﻳﻠﻴﺎم روﻣﯽ« )ﺗﻘﺴﻴﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( ،ﺿﺮﻳﺐ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽﻫﺎ ﻧﻴﺰ از »آزﻣﻮن ﺧﯽ دو« اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ.

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﭘﺮﺳﺶ اول :ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻞ دارای ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۳/۷۸و اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر  ۰/۶۱اﺳﺖ .از دو ﻣﻘﻮﻟﻪی ﮐﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۳/۸۳و اﻧﺤﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر  ۰/۶۵از داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۳/۷۴ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ۰/۵۷از ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪی ﺑﻴﻦ  ۱ﺗﺎ  ۵ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در
ﺟﺪول  ۱ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺟ ول  .۱ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ

ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ داﻧﺶ ﺑﻴﺎﻧﯽ داﻧﺶ روش ﮐﺎری داﻧﺶ ﺷﺮﻃﯽ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

۴/۰

۳/۷۷

۳/۷۲

۳/۶۵

۳/۷۴

۳/۷۹ ۳/۷۶

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

۰/۸۸

۰/۷۰

۰/۸۴

۰/۶۶

۰/۷۸

۰/۷۱ ۰/۶۶

ﺣﺪاﻗﻞ

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

ﺣﺪ اﮐﺜﺮ

۵

۵

۵

۵

۵

۵

۵

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۱ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻴﺎﻧﯽ و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻪ ارزشﻳﺎﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻴﻦ دو
ﻣﻮرد از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ )ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ارزشﻳﺎﺑﯽ( در ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم از ﭘﺎﻳﻪی دوم و
ﭘﺎﻳﻪی دوم از ﭘﺎﻳﻪی اول از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺟﺪول  ۲ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟ ول  .۲ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﮏ راﻫﻪی ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﺠﻤﻮع درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺠﺬورات آزادی ﻣﺠﺬورات

ﻧﻈﺎرت

ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﯽ
درون ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﻞ

۲/۴۲
۲۴۱/۲۱
۲۴۳/۶۳

۲
۵۴۸
۵۵۰

۱/۲۱
۰/۴۴

۲/۷۴

ﺑﺎزﻧﮕﺮی

ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﯽ
درون ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﻞ

۲/۸۵
۲۷۳/۵۳
۲۷۶/۳۸

۲
۵۴۸
۵۵۰

۱/۲۱
۰/۵۰

۲/۷۴

ارزشﻳﺎﺑﯽ

ﻣﻴﺎن ﮔﺮوﻫﯽ
درون ﮔﺮوﻫﯽ
ﮐﻞ

۶/۴۴
۲۳۶/۳۹
۲۴۲/۸۳

۲
۵۴۸
۵۵۰

۳/۲۲
۰/۴۳

۷/۴۶

 Fﻧﺴﺒﺖ

ﻣﻌﻨﯽداری

۰/۰۵

۰/۰۵

۰/۰۰۱

ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
٢٩
در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻨﯽداری ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ،دادهﻫﺎی
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺧﺘﺮان در دو ﻣﺆﻟﻔﻪی اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  tﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ
ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار وﺟﻮد دارد .ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟ ول  .۳ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  tﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

درﺟﻪی
آزادی

ﻣﻘﺪار t

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

دﺧﺘﺮ ۳/۸۵
ﭘﺴﺮ ۳/۸۱

۰/۵۳
۰/۹۶

۵۴۸

۰/۱۹

۰/۸۶

ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

دﺧﺘﺮ ۳/۸۱
ﭘﺴﺮ ۳/۶۴

۰/۵۵
۰/۵۶

۵۴۶

۳/۲۴

۰/۰۰۱

ﭘﺮﺳﺶ دوم :اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع  ۲۰۹ﻫﺪف
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای درس ﻋﻠﻮم ۴۲ ،ﻣﻮرد ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد۳۳ ،
ﻣﻮرد ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و  ۹ﻣﻮرد ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺿﺮﻳﺐ درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ﮐﻞ اﻫﺪاف
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰/۲۰اﺳﺖ .ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺟﺪول ۴
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

٣٠

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

ﺟ ول  .۴ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫ اف آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
اﻫﺪاف
ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
اﻫﺪاف

ﺿﺮﻳﺐ درﮔﻴﺮی
ﻣﺘﻦ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ

اول

۷

۴

۱۱

۶۰

۷۱

۰/۱۵

دوم

۱۱

۳

۱۴

۲۸

۴۲

۰/۳۳

ﺳﻮم

۶

۰

۶

۳۵

۴۱

۰/۱۵

ﭼﻬﺎرم

۹

۲

۱۱

۴۴

۵۵

۰/۲۰

ﺟﻤﻊ

۲۳

۹

۴۲

۱۶۷

۲۰۹

۰/۲۰

ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮐﺘﺎب

ﺟﻤﻊ اﻫﺪاف
ﮐﻨﺘﺮل
داﻧﺶ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪول  ۴ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »آزﻣﻮن ﺧﯽ دو« ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺘﻦ ،از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ .در
ﺧﺼﻮص ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶ روش ﮐﺎری ﺑﺎ » «۲۰ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺎ »  «۰ﻣﻮرد ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺟﺪول  ۵ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درآﻣﺪهاﻧﺪ.
ﺟ ول  .۵ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ در اﻫ اف آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮐﺘﺎب

داﻧﺶ
ﺑﻴﺎﻧﯽ

داﻧﺶ روش داﻧﺶ
ﺷﺮﻃﯽ
ﮐﺎری

ارزشﻳﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻈﺎرت ﺑﺎزﻧﮕﺮی

اول

۲

۵

۱

۲

۲

۰

۰

دوم

۰

۴

۷

۰

۲

۱

۰

ﺳﻮم

۰

۵

۱

۰

۰

۰

۰

ﭼﻬﺎرم

۰

۷

۲

۱

۱

۰

۰

ﺟﻤﻊ

۲

۲۱

۱۱

۳

۵

۱

۰

ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
٣١
ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم :راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ )راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ( درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ
اﻧﺪازه ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارد؟
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ۹۵۶
ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎ )ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ( ۲۱۲ ،ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮد .از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد۱۴۴ ،
ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و  ۶۸ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺿﺮﻳﺐ درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﺎدل  ۰/۲۲اﺳﺖ.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺿﺮاﻳﺐ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول  ۶اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟ ول  .۶ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫ ه ﺷ ه در ﻣﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺗ رﻳﺲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺿﺮﻳﺐ درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ
واﺣ ﻫﺎی ﺗﻌ اد ﮐﻞ
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل
داﻧﺶ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﻞ ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واﺣ ﻫﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ
اول

۳۶

۲۲

۵۸

۲۰۶

۲۶۴

۰/۲۱

دوم

۳۸

۲۳

۶۱

۱۹۲

۲۵۳

۰/۲۴

ﺳﻮم

۱۲

۱۶

۲۸

۱۲۱

۱۴۹

۰/۱۹

ﭼﻬﺎرم

۵۸

۷

۶۵

۲۲۵

۲۹۰

۰/۲۲

ﺟﻤﻊ

۱۴۴

۶۸

۲۱۲

۷۴۴

۹۵۶

۰/۲۲

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »آزﻣﻮن ﺧﯽ دو« ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ،در ﺳﻄﺢ  ۰/۰۰۰۱از ﻧﻈﺮ
آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد.
در ﺧﺼﻮص ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاوﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪی »داﻧﺶ روش ﮐﺎری« و »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی« و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
»ﺑﺎزﻧﮕﺮی« اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ در ﺟﺪول  ۷ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

٣٢

ﺟ ول  .۷ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺎﻫ ه ﺷ ه در ﻣﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺗ رﻳﺲ
ﺑﺨﺶﻫﺎ

داﻧﺶ
ﺑﻴﺎﻧﯽ

داﻧﺶ
روش ﮐﺎری

داﻧﺶ
ﺷﺮﻃﯽ

ارزشﻳﺎﺑﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی

ﻧﻈﺎرت

ﺑﺎزﻧﮕﺮی

اول

۳

۲۸

۶

۲

۱۸

۲

۰

دوم

۵

۲۲

۱

۳

۱۸

۱

۱

ﺳﻮم

۰

۷

۵

۹

۴

۲

۱

ﭼﻬﺎرم

۱

۲۴

۸

۲

۵

۰

۰

ﺟﻤﻊ

۹

۸۱

۲۰

۱۶

۴۵

۵

۲

ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻞ  ۶۷۰ﻣﻮرد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﻣﺘﻦ ۱۲۷ ،ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و  ۵۴۳ﻣﻮرد ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۷۷ ،ﻣﻮرد داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و  ۵۰ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺿﺮﻳﺐ
درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۰/۱۹اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮای ﮐﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺟﺪول ۸
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟ ول  .۸ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫ ه ﺷ ه در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم و ﺿﺮﻳﺐ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آنﻫﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎ

آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی
ﮐﻨﺘﺮل
داﻧﺶ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﻞ

واﺣ ﻫﺎی
ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺗﻌ اد ﮐﻞ ﺿﺮﻳﺐ درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ
واﺣ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ

اول

۳۰

۲۰

۵۰

۱۴۷

۱۹۷

۰/۲۵

دوم

۱۲

۹

۲۱

۱۱۰

۱۴۰

۰/۱۵

ﺳﻮم

۱۰

۶

۱۶

۶۷

۸۳

۰/۱۹

ﭼﻬﺎرم

۲۵

۱۵

۴۰

۲۱۰

۲۵۰

۰/۱۶

ﺟﻤﻊ

۷۷

۵۰

۱۲۷

۵۴۳

۶۷۰

۰/۱۹

ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
٣٣
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪول  ۸ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »آزﻣﻮن ﺧﯽ دو« ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری در ﺳﻄﺢ ۰/۰۰۰۱
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد.
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﺟﺪول  ۹ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺟ ول  .۹ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫ ه ﺷ ه در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۹ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »داﻧﺶ روش ﮐﺎری« و ﺑﻌﺪ
از آن »ارزشﻳﺎﺑﯽ« ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی »ﺑﺎزﻧﮕﺮی« و »ﻧﻈﺎرت« اﺳﺖ.

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻞ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۳/۷۸را از آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﻳﮏ ﻣﻘﻴﺎس ﮐﻴﻔﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ردر ) (۱۹۹۶ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﻴﻔﺮت ) (۱۹۹۵ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت داﻧﺶ ﻧﻈﺮی
در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪی ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻨﺴﯽ ) ،(۱۹۹۳ﺑﻴﺮﻧﺲ
) ،(۱۹۹۶ﮔﺎﻧﺰ و ﮔﺎﻧﺰ ) (۱۹۹۰در ﻳﮏ راﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺴﺮان از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﺟﺪول  .(۳ﻫﻨﺪرﺳﻦ و دوﻳﮏ ) ،(۱۹۹۰وارﻣﻦ

ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی درﺳﯽ

٣٤
) ،۱۹۸۹ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻧﻴﺎز آذری (۱۳۸۲ ،و ﻣﺘﺤﺪی ) (۱۳۸۶ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  .(۴ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۲۰ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰درﺻﺪ از اﻫﺪاف ،ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
اﻫﺪاف ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ »داﻧﺶ روش ﮐﺎری« و »داﻧﺶ ﺷﺮﻃﯽ«
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ارزشﻳﺎﺑﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ،ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺿﺮوری ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪول .(۵
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ درس ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻏﻴﺮﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻴﺰ،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ« ﺑﻮد .ﺿﺮﻳﺐ درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل  ۰/۲۲ﺑﻮد )ﺟﺪول  .(۶ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۱درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻨﺒﻪی ﮐﺎرﺑﺮدی داﻧﺶ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﺑﺮ دارد ،ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮای درس ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »داﻧﺶ روش
ﮐﺎری« و »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی« و ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻧﻈﺎرت« و »ﺑﺎزﻧﮕﺮی« ﺑﻮد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ و
دﻳﮕﺮان ) ،(۲۰۰۲ﮔﻴﻠﻔﻮرد ،اﮐﺒﻠﺪ و زﻳﻤﻴﺎن ) ،(۲۰۰۲ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی
ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼٔ وﺟﻮد ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺿﺮوری ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ
رو ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺘﻮای راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪی اول از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪی داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺿﺮﻳﺐ درﮔﻴﺮی ﻣﺘﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۰/۱۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۹/۵درﺻﺪ از ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد«.
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ) ،۱۳۵۵ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﭙﻮر،
 ،(۱۳۸۳ﻋﺮﺑﯽ ) ،(۱۳۶۸رﺿﺎﭘﻮر) ،(۱۳۷۱و ﻣﺮﻋﺸﯽ ) ،۱۳۷۱ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﮔﻠﺰاری ،(۱۳۸۵ ،ﻧﻮﮐﻨﺪه
) ،(۱۳۶۹ﻳﻘﻴﻨﯽ ) (۱۳۷۶و ﮔﻠﺰاری ) (۱۳۸۵ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ دارای ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻄﺢ

ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
٣٥
ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ردر ) ،(۱۹۹۶ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺿﻌﻒ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺧﻮد راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﻋﺮﺑﺎن) ،(۱۳۸۰ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ از اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺿﻌﻒ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ،ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ﮐﺘﺐ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان درﺳﯽ در
ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در اﻫﺪاف و ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن از ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دارﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ درس ﻓﻮق
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ آﻣﻮزش داده ﺷﻮﻧﺪ.
• در ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪی دارﻧﺪ و ﺗﺎ آنﻫﺎ
از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﻮﻧﺪ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی آن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻳﺎﻓﺖ .ﻟﺬا ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪرﻳﺲ )راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻌﻠﻢ( و
آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،رﻳﭽﺎرد و دﻳﮕﺮان .روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﺴﻦ اﺳﺪزاده و ﺣﺴﻴﻦ
اﺳﮑﻨﺪری ) .(۱۳۸۵ﻧﺸﺮ ﻋﺎﺑﺪ .ﺗﻬﺮان.
 .۲ﺣﮑﻴﻢ زاده ،ﺣﺴﻴﻦ )» .(۱۳۷۹ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻮم دورهی راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات دﺑﻴﺮان« .ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن.
 .۳دﻻورﭘﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ و ﺧﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ)راﻫﻨﻤﺎ()» .(۱۳۸۶ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻬﺖﮔﻴﺮی ﻫﺪف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ« .ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻴﺮاز.
 .۴ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،راﺿﻴﻪ )» .(۱۳۸۴اراﺋﻪی ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ«.
رﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮا .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
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 .۵ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﭙﻮر ،ﺟﻮاد ) .(۱۳۸۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻌﺎل و ﮐﺎرﺑﺮد
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا .ﻧﺸﺮ اﺣﺴﻦ .ﺗﻬﺮان.
 .۶ﺳﻴﻠﻮر ،ﺟﯽ .آﻟﻦ و ﻫﻤﮑﺎران .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻬﺘﺮ .ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﺧﻮیﻧﮋاد ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ) .(۱۳۷۲اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی .ﻣﺸﻬﺪ.
 .۷ﻋﺮﺑﺎن ،ﺷﺠﺎع و ﻟﻄﻴﻔﻴﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ )راﻫﻨﻤﺎ( )» .(۱۳۸۰ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻮﻓﻖ و ﻏﻴﺮﻣﻮﻓﻖ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﯽ از درس
رﻳﺎﺿﯽ« .ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
 .۸ﻓﺘﺤﯽ واﺟﺎرﮔﺎه ،ﮐﻮرش) .(۱۳۸۴اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ .ﻧﺸﺮ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ .ﺗﻬﺮان .ﭼﺎپ
ﺳﻮم.
 .۹ــــــــــــــــــــــ ) .(۱۳۸۵ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ ،ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه .اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ .ﺗﻬﺮان.
 .۱۰ﮔﻠﺰاری ،ﺳﻴﻤﺎ و ﻣﺰﻳﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ)راﻫﻨﻤﺎ()» .(۱۳۸۵ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﻴﺖ« .ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
 .۱۱ﻣﺎرش ،ﮐﺎﻟﻴﻦ .ﺟﯽ .ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی درﺳﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎدﻣﯽ و
رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﻣﺮزوﻗﯽ ) .(۱۳۸۴ج  .۱ﻧﺸﺮ ﻣﺸﮑﻮة .ﺷﻴﺮاز.
 .۱۲ﻣﺘﺤﺪی ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ و ﻟﻄﻴﻔﻴﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ )راﻫﻨﻤﺎ( )» .(۱۳۸۶ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻧﮕﻴﺰش
ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ« .ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز.
 .۱۳ﻣﺮزوﻗﯽ ،رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ) .(۱۳۸۳ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ.
ﻧﺸﺮ ﻣﺸﮑﻮة .ﺷﻴﺮاز.
 .۱۴ﻣﻠﮑﯽ ،ﺣﺴﻦ ) .(۱۳۸۵ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﺳﯽ ،ارزﻳﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﻣﻄﻠﻮب .اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ .ﺗﻬﺮان.
 .۱۵ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ )» .(۱۳۸۰ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﻳﺪهی ﺧﻼﻗﻴﺖ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ دﺑﺴﺘﺎن و اراﺋﻪی
اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش آﻧﺎن« .رﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮا .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان.
 .۱۶ﻣﻴﻠﺮ ،ﺟﯽ.ﭘﯽ .ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪی ) .(۱۳۷۹اﻧﺘﺸﺎرات
ﺳﻤﺖ .ﺗﻬﺮان.
 .۱۷ﻧﻮﮐﻨﺪه ،ﻣﻬﺪی )» .(۱۳۶۹ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ
ﭘﺎﻳﻪی اول و دوم دورهی اﺑﺘﺪاﻳﯽ« .ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻬﺮان.
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