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ارزيابي برنامه ي درسي علوم دوره ي راهنمايي از منظر 
آموزش هاي فراشناختي٭

يحيی صفری١
دکتر رحمت اله مرزوقی٢  

ه   چکي
لزوم گنجاندن آگاهی های فراشناختی در برنامه ی درسی، از جمله موضوعاتی است که مورد تأکيد پژوهش های اخير 
قرار دارد. برخی از تحقيقات ادعا می کنند که مهارت های فراشناختی بخش عمده ای از واريانس عملکرد تحصيلی را تبيين 
فراشناختی  آگاهی های  بر  تأکيد  ميزان  منظر  از  راهنمايی  دوره ی  علوم  درسی  برنامه ی  ارزيابی  حاضر  پژوهش  هدف  می کنند. 

است. جامعه ی آماری شامل اين موارد بود:
۱. دانش آموزان دوره ی راهنمايی شهر شيراز که ۵۵۱ نفر بودند و به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.

۲. اسناد مورد بررسی شامل کل کتاب درسی، راهنمای تدريس و اهداف آموزشی درس علوم پايه ی اول راهنمايی. 
ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه ی بررسی آگاهی های فراشناختی و فهرست تحليل محتوا بود. يافته ها نشان داد 
که ميانگين آگاهی های فراشناختی دانش آموزان ۳/۷۸ با انحراف معيار ۰/۶۵ است. ميانگين نمرات دانش آموزان در دانش 
فراشناختی(۳/۸۲) بيشتر از کنترل فراشناختی(۳/۷۴) بود. باتوجه به دامنه ی ميانگين که بين ۱ تا ۵ بود، اين يافته ها در حد 
با  ارتباط  در  متن  درگيری  ضريب  غيرفراشناختی،  واحدهای  بر  فراشناختی  واحدهای  تقسيم  با  می گيرند.  قرار  باال  متوسط 
مؤلفه های فراشناختی به دست آمد که اين ضريب برابر ۰/۲۰ برای اهداف، ۰/۲۲ برای راهنمای تدريس و ۰/۱۹ برای کتاب 
درسی برآورد شد. به عبارت ديگر، اهداف آموزشی به ميزان ۱۰ درصد، راهنمای تدريس ۱۲ درصد و محتوای کتاب علوم 
۹/۵ درصد برآگاهی های فرا شناختی تأکيد داشتند. با استفاده از «آزمون خی دو» تفاوت بين فراوانی مؤلفه های فراشناختی و 

غيرفراشناختی مشاهده شده در متن معنی دار شناخته شد. 
کلي واژه ها: برنامه ی درسی، آموزش فراشناختی، دوره ی راهنمايی، تحليل محتوا. 

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

تاريخ دريافت مقاله: ٨٧/٢/٢٢
تاريخ آغاز بررسی و ارزيابی مقاله: ٨٧/٣/٦

تاريخ پذيرش مقاله: ٨٧/٧/١٤

٭

      ysafari@rose.shirazu.ac.ir
٢. استاد يار دانشگاه شيراز

١. دانشجوی دوره ی دکترای برنامه ريزی درسی دانشگاه شيراز
نشانی: دانشگاه شيرازـ  دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ، تلفن: ٠٩١٨١٣٢٤٧٩١ نشانی اينترنتی: 
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٢١ ارزيابی برنامه ی درسی علوم دوره ی راهنمايی از منظر آموزش های فراشناختی

مه و بيان مسئله مق
دانش برنامه ريزی درسی از جمله حوزه های نوپايی است که در مقايسه با ساير رشته های علمی 
تالش های  حال  به  تا  گرچه  است؛  توسعه  و  رشد  جهت  در  تحقيق  نيازمند  و  يافته  کمتری  گسترش 
تالش ها،  اين  جمله ی  از  است.  گرفته  صورت  دانش،  از  حوزه  اين  توسعه ی  منظور  به  فراوانی 
پيشينه ی  در   (۱۳۸۴ مارش۲،  از  نقل  به  واالنس۱(۱۹۷۹،  و  آيزنر  وسيله ی  به  که  است  رويکردی 
شناختی»۳  «فرايندهای  مطالعه ی  بر  مبتنی  رويکرد  اين  است.  شده  مطرح  درسی  برنامه ی  مطالعاتی 
داشت  توجه  کاربردی  و  شناختی»۴  «مهارت های  به  بايد  درسی،  برنامه ی  در  که  معنی  اين  به  است. 
ديدگاه  اين  اساس  بر  کنند.  استفاده  خود  علمی  و  فکری  قلمرو  در  آن ها  از  بتوانند  دانش آموزان  تا 
،رشد و تکامل فرايندهای شناختی از اصلی ترين وظايف مدرسه است. بنابراين، کارکردهای مدرسه 
شامل کمک به دانش آموزان در خصوص «يادگيری شيوه ی يادگيری»۵ (فراشناخت) و فراهم سازی 
واجارگاه،  (فتحی  است  دانش آموزان  عقالنی  توانايی های  مجموعه  تقويت  برای  الزم  فرصت های 
۱۳۸۴). برخی از مهم ترين اهداف مدرسه از اين ديدگاه، گسترش ويژگی های انسانی، نظير مهارت ها 
و  (سيلور۶  باشد  داشته  تمرکز  آن ها  پرورش  بر  بايد  مدرسه  که  است  العمر  مادام  يادگيری  عاليق  و 

 .(۱۳۷۲ همکاران، 

۱. Eisner & Vallance                          ۲. Marsh                               ۳. Cognitive strategies

۴. Cognitive skills                               ٥. Learning how to learn      ٦. Saylor & Alexander & Lewis
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فصل نامه ی مطالعات برنامه ی درسی٢٢

بايد     مهارت های  که  می دارد  بيان  و  است  کرده  حمايت  تفکر  مهارت های  آموزش  از  نيز  برايتر۱ 
و  آموزش  توجه  اصلی  کانون  در  نقاد  تفکر  و  سازی  فرضيه  انديشه،  توليد  کردن،  استدالل 
اهميت  بر  که  دارد  وجود  نيز  ديگری  ديدگاه های   .(۱۳۷۹ ميلر۲،  از:  نقل  (به  گيرد  قرار  پرورش 
و  شناختی  مهارت های  رشد  رابطه  اين  در  کرده اند.  تأکيد  درسی  برنامه ی  مباحث  در  مطالعه 
است.  گرفته  قرار  تأکيد  مورد  مطالعات،  از  بسياری  در  درسی  برنامه ی  در  آن ها  گنجاندن  لزوم 
با وجود اين، برخی از صاحب نظران، «مهارت های فراشناختی»۳ را به اندازه ی مهارت های شناختی با 

اهميت می دانند. 
فالول۴(۱۹۷۶)، فراشناخت را به عنوان کنترل فعال و تنظيم فعاليت های شناختی برای دست يابی 
به اهداف شناختی تعريف می کند(به نقل از: مرزوقی، ۱۳۸۳). ويليامز۵ و ديگران (۲۰۰۲)، آموزش 
کالسی  عملکرد  ارتقای  و  مطالعه  راهبردهای  رشد  موجب  را  دانش آموزان  به  فراشناختی  آگاهی های 
فراشناختی،  آگاهی های  آموزش  که  می کنند  تأکيد  زيميان۸(۲۰۰۰)  و  اکبلد۷  ليفورد۶،  می دانند.  آنان 
ارزيابی کنند. بر درک مطلب خود نظارت داشته  فراگيرندگان را قادر می سازد، دانش قبلی خود را 
باشند و هنگام مطالعه، نحوه ی درک مطلب خود را اصالح کنند. برخی مدعی هستند که راهبرد های 

فراشناختی ۷۰ درصد عملکرد تحصيلی دانش آموزان را تبيين می کنند (عربان، ۱۳۸۰). 
پرداخته اند.  درسی  برنامه ی  در  آن  آموزش  اهميت  و  فراشناخت  بررسی  به  زيادی  تحقيقات 
اين تحقيقات آگاهی های فراشناختی را برای کسب موفقيت تحصيلی الزم دانسته اند و تأکيد می کنند 
معلمان  می کنند  توصيه  هم چنين،  شود.  گنجانده  درسی  برنامه ی  در  بايد  فراشناختی  آموزش های  که 
فراشناخت  راهبردی را که از مؤلفه های  هدفمند و  مطالعه ی  مسئله و  تمام، حل  حساسيت  با دقت و 
هستند به دانش آموزان خود آموزش دهند (گورگی۹، ۱۹۹۸، و لوکانجلی۱۰ و گانز۱۱، ۱۹۹۰، به نقل 

از: پارسونز۱۲، ۱۳۸۵). 
مهارت های  رشد  برای  زمان  بهترين  راهنمايی  دوره ی  که  می دهند  نشان  تحقيقات  برخی 

١. Bereiter                         ٢. Miller                         ٣. Metacognitive skills

٤. Flavell                           ٥. Williams                   ٦. Lifford

٧. Eckblad                         ٨. Zeimian                     ٩. Gourgey

١٠. Lucangeli                    ١١. Ganez                      ١٢. Parsons
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٢٣ ارزيابی برنامه ی درسی علوم دوره ی راهنمايی از منظر آموزش های فراشناختی

 (۱۳۸۲ آذری،  نياز  از:  نقل  به   ،۱۹۸۸) والتر۱  و  چايلد  هاکر،  است.  دانش آموزان  در  فراشناختی 
دريافتند که آموزش فراشناختی برای دوره ی راهنمايی بيشترين اثر را دارد. بالک۲ (۲۰۰۱) اعتقاد 
دارد که در دوره ی راهنمايی آمادگی بيشتری برای يادگيری آگاهی های فراشناختی وجود دارد. مسئله 
برابست  و  پيورلی  هستند.  نياز  مورد  نيز  زندگی  بعدی  دوره های  برای  آگاهی ها  اين  که  است  آن  ديگر 
دارند  عقيده  و  می دانند  ضروری  تحصيلی  راهنمايی  دوره ی  برای  را  فراشناختی  آگاهی های   (۲۰۰۲)
که اين آگاهی ها برای دانش آموزان در هنگام بزرگ سالی اهميت بيشتری پيدا می کنند. زيرا در دوره ی 

متوسطه و دانشگاه نياز بيشتری به اين نوع مهارت ها وجود دارد. 
در  بايد  آن ها  از  يک  کدام  و  است  مؤلفه هايی  چه  دارای  فراشناخت  که  اين  خصوص  در 
 ،(۲۰۰۶) مارتينز۳  نظر  از  است.  پذيرفته  صورت  زيادی  تحقيقات  شود،  گنجانده  درسی  برنامه ی 
مطلب»۵،  درک  «فرا-  و  حافظه ای»۴  «فرا-  عملکردهای  شامل  فراشناختی  عملکردهای  گروه  سه 
و  انديشی»۸  «خود-  تفکر  فرايند  نانسی۷(۲۰۰۶)  است.  انتقادی»  «تفکر  و  مسئله»۶  حل  «عملکرد 
از  کلی  طبقه ی  سه  پنتريچ (۱۹۹۹)  می داند.  فراشناخت  مؤلفه های  زمره ی  در  را  تنظيمی»۹  «خود- 
راهبردها را در اکثر مدل های فراشناخت شناسايی کرد که شامل برنامه ريزی، نظارت و تنظيم است. 
شراو و دنيسون۱۰ (۱۹۹۴) مؤلفه های فراشناخت را به دو مقوله ی کلی: ۱. دانش فراشناختی۱۱ و 
۲. کنترل فراشناختی۱۲ تقسيم بندی می کنند. آن ها دانش فراشناختی را شامل سه زير مؤلفه ی «دانش 
بيانی۱۳»، «دانش روش کاری۱۴» و «دانش شرطی۱۵» و کنترل فراشناختی را شامل چهار زير مؤلفه ی 
الگو  آن  از  تحقيق  اين  در  که  می دانند  «بانگری۱۹»  و  «نظارت۱۸»  «برنامه ريزی۱۷»،  «ارزش يابی۱۶»، 

١. Hacker, Cheild & Walter                               ٢. Block

٣. Martinez                                                         ٤. Meta- Memory

٥. Meta - Comprehension                                  ٦. Problem solving

٧. Nancy                                                            ٨. self- thinking

٩. self- regulation                                             ١٠. Schraw & Denison

١١. Metacognitive knowledge                          ١٢. Metacognitive control

١٣. Declarative knowledge                                ١٤. Procedural knowledge

١٥. Conditional knowledge                                ١٦. Evaluation

١۷. Planning                                                        ١۸. Monitoring

١۹. Revising
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فصل نامه ی مطالعات برنامه ی درسی٢٤

گرفته شده است. 
برخی صاحب نظران بر اين باورند که در برنامه ی درسی ايران بين تئوری و عمل فاصله وجود 
دارد. به عبارت ديگر، ايده آلهايی وجود دارند که در برنامه ی درسی نمود پيدا نمی کنند و اگر هم در 
اجارگاه  و  فتحی  نمی شوند.  متجلی  يادگيرندگان  عملکرد  و  رفتار  در  شوند،  بيان  کلی  اهداف  قالب 
(۱۳۸۵)، با استناد به پژوهش های انجام شده، اظهار می دارد که بسياری از برنامه های درسی اجرا شده 
در نظام آموزش و پرورش کشور در سطح اوليه ی برنامه ی درسی قصد شده، متوقف می شود و کمتر در 
رفتار و عملکرد فراگيرندگان تجلی می يابد. ملکی (۱۳۸۵) ادعا می کند که برای کاهش فاصله ی نظر و 
عمل، عطف توجه متخصصان برنامه ريزی درسی ايران به واقعيت های موجود در مدارس و ارائه ی راه 

حل برای مواجهه ی علمی با آن ها ضروری است. 
تحقيقاتی نيز وجود دارند که به اين مهم پرداخته اند و برنامه ی درسی موجود را تحليل و مطالعه 
قرار داده اند. خلخالی (۱۳۵۵، به نقل از: سليمانپور، ۱۳۸۳) کتاب های علوم تجربی دوره ی راهنمايی 
را مورد تحليل قرار داد و نتيجه گرفت که اين کتاب ها بازده مؤثری در زمينه ی پرورش مهارت های 
ذهنی و عملی و نگرش های مطلوب انسانی ندارند. حکيم زاده (۱۳۷۹) نيز محتوای کتاب های علوم 
دوره ی راهنمايی را مورد تحليل قرار داد و دريافت که محتوای اين کتاب ها تا اندازه ای با روش فعال 
گلزاری  مرعشی(۱۳۷۲، به نقل از:  رضاپور (۱۳۷۱) و  عربی (۱۳۶۸)،  يادگيری ارائه می شود.  در 
۱۳۸۵) در پژوهش های جداگانه ای روی کتاب های علوم دوره ی عمومی و ابتدايی به اين نتيجه رسيدند 
که اين کتاب ها بيشتر روی حافظه ی شناختی و انتقال معلومات به دانش آموزان تأکيد دارند و به عوامل 

خالقيت بی توجه هستند.
نوکنده (۱۳۶۹) در بررسی کتاب فارسی پايه ی اول و دوم ابتدايی نتيجه گرفت که مفاهيم اين 
سوم  سال  جانوری  شناسی  زيست  کتاب   ،(۱۳۷۶) يقينی  هستند.  عينی  کمتر  و  انتزاعی  بيشتر  کتاب 
نظری را بررسی کرد و دريافت که اين کتاب کمترين توجه را به تفکر واگرا دارد. منطقی (۱۳۸۰)، در 
بررسی پديده ی خالقيت در کتاب های علوم و تعليمات اجتماعی متوجه شد که در اين کتب به عناصر 
در  خالقيت  مؤلفه های  خصوص  در  را  تحقيقی  گلزاری (۱۳۸۵)،  است.  نشده  کافی  توجه  خالقيت 
کتاب های فارسی دوره ی ابتدايی انجام داد و نتايج نشان داد: مؤلفين اين کتاب ها توجهی به پرورش 
سطح  تفکر  به  پرداختن  شامل  فراشناخت  فرايند  که  اين  به  توجه  با  نداشته اند.  دانش آموزان  خالقيت 

باالست، نتايج اين مطالعات تاحدودی در راستای نتايج پژوهش حاضر قرار دارند. 
فراشناختی،  آگاهی های  بر  تأکيد  ميزان  لحاظ  از  درسی  برنامه ی  تحليل  خصوص  در  اما 
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٢٥ ارزيابی برنامه ی درسی علوم دوره ی راهنمايی از منظر آموزش های فراشناختی

پژوهشگر به مطالعه ی پژوهشی که در کشور انجام شده باشد، برنخورد. احتماًال در اين باره پژوهشی 
انجام نشده است. البته در خارج از کشور نيز تحقيقات معدودی به بررسی آگاهی های فراشناختی و 
در   (۱۹۹۰) گانز  و  گانز۳   ،(۱۹۹۶) بيرنس۲  و   ،(۱۹۹۳) هنسی۱  پرداخته اند.  فراگيرندگان  ويژگی های 
مطالعات جداگانه ای دريافتند که فراگيرندگان باتجربه در مهارت های فراشناختی عملکرد بهتری دارند. 
هندرسن   - دويک۴ (۱۹۹۰) و وارمن۵ (۱۹۸۹، به نقل از: نياز آذری، ۱۳۸۲) و متحدی(۱۳۸۶) در 
يافتند که زنان در فراشناخت عملکرد بهتری دارند. سيفرت۶ (۱۹۹۵، به نقل از پيشين) ادعا می کند که 
دانش آموزان به خاطر ترديد در لزوم استفاده از راهبردهای فراشناختی، عمًال از آن استفاده نمی کنند. 
ولی  هستند.  نا آموخته  ما  فراشناختی  عملکردهای  از  بسياری  که  است  باور  اين  بر   (۱۹۹۶) ردر۷ 

عربان(۱۳۸۰) نتيجه گرفت که فراگيرندگان موفق از راهبردهای فراشناختی بيشتر استفاده می کنند. 
زندگی  بعدی  دوره های  و  تحصيلی  موفقيت  برای  فراشناختی  آگاهی های  که  اين  به  توجه  با 
جبران ناپذيری  عواقب  نشوند،  گنجانده  درسی  برنامه ی  در  چنان چه  آگاهی ها  اين  و  هستند  ضروری 
اندازه  چه  تا  راهنمايی  دوره ی  کنونی  درسی  «برنامه ی  که:  می شود  مطرح  سؤال  اين  داشت،  خواهد 
آگاهی های فراشناختی را در خود جای داده است و ميزان آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دوره ی 
راهنمايی چگونه است؟» اين پژوهش در زمره ی معدود تحقيقاتی است که داخل کشور و در راستای 
پاسخ گويی به پرسش های مزبور انجام گرفته است. هدف اصلی آن، ارزيابی برنامه ی درسی پايه ی اول 
دوره ی راهنمايی از منظر آموزش های فراشناختی است که نتايج آن نيز می تواند راهنمای برنامه ريزان 

درسی و مؤلفان کتب درسی در طراحی و تدوين برنامه ی درسی باشد. 

سؤاالت پژوهش 
۱. ميزان آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دوره ی راهنمايی چگونه است؟ 

۲. اهداف آموزشی درس علوم پايه ی اول راهنمايی تا چه اندازه بر مؤلفه های آگاهی فراشناختی 
تأکيد دارد؟ 

۳. راهنمای تدريس(راهنمای معلم) درس علوم پايه ی اول راهنمايی تا چه اندازه بر مؤلفه های 

١. Hennessey                                           ۲. Byrnes                             ۳. Ganz

۴. Hendersen - Dweck                             ۵. Warman                          ۶. Sifert            

۷. Reder
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فصل نامه ی مطالعات برنامه ی درسی٢٦

آگاهی فراشناختی تأکيد دارد؟ 
۴. محتوای کتاب درسی علوم پايه ی اول راهنمايی تا چه اندازه بر مؤلفه های آگاهی فراشناختی 

تأکيد دارد؟ 

مشخصات تحقيق 
 روش تحقيق: در اين تحقيق از دو روش استفاده شد:

۱. روش توصيفی پيمايشی برای بررسی ميزان آگاهی های فراشناختی دانش آموزان.
راهنمای  و  کتاب  محتوای  اهداف،  ارزيابی  برای  کمی  محتوای  تحليل  نوع  از  روش   .۲

تدريس(راهنمای معلم)، از لحاظ ميزان توجه به آگاهی های فراشناختی. 
جامعه ی آماری: جامعه ی آماری تحقيق شامل دانش آموزان دوره ی راهنمايی شهر شيراز به 
تعداد ۶۵۳۳۹ نفر و نيز اسناد مورد بررسی شامل کتاب درسی، راهنمای تدريس و اهداف آموزشی 
درس علوم تجربی پايه ی اول راهنمايی بود. اين کتاب درسی از طرف «دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب 
ـ  ۱۳۸۵ تدوين شده بود. کل اين اسناد دارای چهار بخش  درسی» برای تدريس در سال تحصيلی ۸۶  ـ
چهار  چهارم،  بخش  فصل و  دو  سوم  بخش  فصل،  سه  دوم  بخش  فصل،  چهار  اول  بخش  که  بودند 

فصل، و مجموعًا يازده فصل را در بر داشت. 
نمونه ی آماری: تعداد ۵۵۱ نفر به روش تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. به اين 
و  تصادفی،  به صورت   (۳ و  ناحيه(۲  دو  شيراز،  شهر  پرورش  و  آموزش  ناحيه ی  چهار  از  که  صورت 
در مرحله ی بعد، از دو ناحيه، هشت مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند که چهار مدرسه دخترانه 
و چهار مدرسه پسرانه بودند. در بخش دوم جامعه ی 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 داده ها استفاده شد. ابزار اول 
«پرسش نامه ی آگاهی های فراشناختی»۱ شراو و دنيسون (۱۹۹۴) بود. اين پرسش نامه ۵۲ گويه دارد و 
ابعاد متفاوت آگاهی های فراشناختی را می سنجد. پايايی و روايی اين پرسش نامه در تحقيقات داخلی و 
خارجی، بارها مورد محاسبه قرار گرفته و از نظر روايی و پايايی دارای اعتبار بااليی است (متحدی، 
۱۳۸۶ و دالور پور، ۱۳۸۶). در اين پژوهش نيز ضريب هم بستگی بين مؤلفه ها ۰/۸۷ و ضريب پايايی 

١. Metacognitive Awareness Inventory (M.A.I)
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٢٧ ارزيابی برنامه ی درسی علوم دوره ی راهنمايی از منظر آموزش های فراشناختی

به روش آلفا کرونباخ ۰/۸۵ به دست آمد. 
ابزار دوم، فهرست وارسی محتوا بود. برای تهيه ی اين فرم ابتدا مقوله های مربوط به آگاهی های 
فراشناختی و هم چنين ترکيبات و نمونه های آن به صورت عملياتی و عينی تعريف شدند. چون واحد 
از  آن دسته  و  شدند  گذاری  کد  متن  در  پاراگراف ها  تمامی  بود،  پاراگراف  تحقيق،  اين  در  تحليل 
محتوا  فهرست  در  داشتند  داللت  فراشناخت  مقوله های  بر  مضمون  و  معنی  نظر  از  که  پاراگراف هايی 
ثبت شدند. برای اعتبار يابی اين فهرست از روش محاسبه ی پايايی بين کدگذاران استفاده شد. 
پس  و  داد  آموزش  را  کدگذاران  روزه،  يک  آموزشی  کارگاه  تشکيل  با  پژوهشگر  منظور،  اين  به 
ضريب  راهنمايی،  دوره ی  اول  پايه ی  علوم  کتاب  از  فصل  پنج  به  مربوط  کدهای  ثبت  و  کدگذاری  از 
شدن  عينی تر  برای  بود.   ٠/۸۶ معادل  آمده  به دست  ضريب  که  شد  محاسبه  کدگذاران  بين  هم بستگی 

مقوله ها، برخی از آن ها که ابهام داشتند، اصالح شدند. 
روش تجزيه و تحليل داده ها: برای تجزيه و تحليل داده های مربوط به آگاهی های فراشناختی 
دانش آموزان از آمار های توصيفی(ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطی (تحليل واريانس) استفاده 
علوم  درس  تدريس  راهنمای  و  درسی،  کتاب  محتوای  اهداف،  به  مربوط  داده های  تحليل  برای  شد. 
تجربی دوره ی راهنمايی نيز، فراوانی مقوله های فراشناختی موجود در متن به شکل جدول نمايش داده 
شد. هم چنين، برای محاسبه ی ميزان درگيری متن در ارتباط با مؤلفه های فراشناختی، با استفاده از 
ضريب  غيرفراشناختی)،  واحدهای  بر  فراشناختی  واحدهای  رومی»  (تقسيم  به «ويليام  موسوم  فرمول 
مربوطه به دست آمد. برای برآورد سطح معنی داری تفاوت بين فراوانی ها نيز از «آزمون خی دو» استفاده 

شد. 

يافته های تحقيق
پرسش اول: ميزان آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دوره ی راهنمايی چگونه است؟ 

يافته ها نشان دادند که آگاهی های فراشناختی دانش آموزان در کل دارای ميانگين ۳/۷۸ و انحراف 
معيار ۰/۶۱ است. از دو مقوله ی کلی آگاهی های فراشناختی، دانش آموزان ميانگين ۳/۸۳ و انحراف 
معيار ۰/۶۵ از دانش فراشناختی، و ميانگين ۳/۷۴ با انحراف معيار ۰/۵۷ از کنترل فراشناختی کسب 
کردند. با توجه به دامنه ی بين ۱ تا ۵ ميانگين ها، يافته ها حاکی از آگاهی های فراشناختی دانش آموزان 
در حد متوسط به باالست. يافته های مربوط به مؤلفه های فرعی آگاهی های فراشناختی دانش آموزان در 

جدول ۱ خالصه شده اند. 
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فصل نامه ی مطالعات برنامه ی درسی٢٨

ول ۱. ميانگين و انحراف معيار مؤلفه های فرعی آگاهی های فراشناختی دانش آموزان ج

کنترل فراشناختی دانش فراشناختی مؤلفه های اصلی
بازنگری نظارت برنامه ريزی ارزش يابی دانش شرطی دانش روش کاری دانش بيانی مؤلفه های فرعی
۳/۷۹ ۳/۷۶ ۳/۷۴ ۳/۶۵ ۳/۷۲ ۳/۷۷ ۴/۰ ميانگين
۰/۷۱ ۰/۶۶ ۰/۷۸ ۰/۶۶ ۰/۸۴ ۰/۷۰ ۰/۸۸ انحراف معيار
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ حداقل
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ حد اکثر

ميانگين  کمترين  و  بيانی  دانش  به  ميانگين  بيشترين  است،  مشخص   ۱ جدول  در  که  همان طور 
فراشناختی  آگاهی های  متفاوت  ابعاد  بين  که  دادند  نشان  هم چنين  يافته ها  دارد.  تعلق  ارزش يابی  به 
دانش آموزان در سه پايه ی تحصيلی، تفاوت وجود دارد. نتايج حاکی از وجود ارتباط معنی دار بين دو 
مورد از مؤلفه های کنترل فراشناخت (بازنگری و ارزش يابی) در پايه های تحصيلی دانش آموزان است. 
در ساير موارد تفاوت معنی دار نبود. به اين معنی که ميانگين دانش آموزان پايه ی سوم از پايه ی دوم و 

پايه ی دوم از پايه ی اول از مؤلفه های ياد شده، بيشتراست. يافته ها در جدول ۲ خالصه شده اند. 
ول ۲. نتايج تحليل واريانس يک راهه ی مؤلفه های فراشناخت در سه پايه ی تحصيلی ج

منابعمتغيرها
تغيير

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
معنی داریF نسبتمجذورات

نظارت
ميان گروهی
درون گروهی

کل

۲/۴۲
۲۴۱/۲۱
۲۴۳/۶۳

۲
۵۴۸
۵۵۰

۱/۲۱
۰/۴۴۲/۷۴۰/۰۵

بازنگری
ميان گروهی
درون گروهی

کل

۲/۸۵
۲۷۳/۵۳
۲۷۶/۳۸

۲
۵۴۸
۵۵۰

۱/۲۱
۰/۵۰۲/۷۴۰/۰۵

ارزش يابی
ميان گروهی
درون گروهی

کل

۶/۴۴
۲۳۶/۳۹
۲۴۲/۸۳

۲
۵۴۸
۵۵۰

۳/۲۲
۰/۴۳۷/۴۶۰/۰۰۱
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٢٩ ارزيابی برنامه ی درسی علوم دوره ی راهنمايی از منظر آموزش های فراشناختی

در خصوص معنی داری تفاوت بين ميانگين نمرات دانش آموزان با جنسيت متفاوت، داده های 
جمع آوری شده نشان دادند که ميانگين آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است. 
به اين صورت که ميانگين دختران در دو مؤلفه ی اصلی فراشناخت نسبت به پسران بيشتر است. يافته ها 
با استفاده از آزمون t مورد تحليل آماری قرار گرفتند. نتايج نشان دادند که بين کنترل فراشناختی با 

جنسيت دانش آموزان تفاوت معنی دار وجود دارد. نتايج در جدول ۳ نشان داده شده است. 
ول ۳. نتايج آزمون t با توجه به جنسيت دانش آموزان ج

درجه یانحراف معيارميانگينمتغيرها
سطحمقدار tآزادی

معنی داری

دختر ۳/۸۵دانش فراشناختی
پسر ۳/۸۱

۰/۵۳
۰/۹۶۵۴۸۰/۱۹۰/۸۶

دختر ۳/۸۱کنترل فراشناختی
پسر ۳/۶۴

۰/۵۵
۰/۵۶۵۴۶۳/۲۴۰/۰۰۱

پرسش دوم: اهداف آموزشی درس علوم پايه ی اول راهنمايی از لحاظ ميزان توجه به آگاهی های 
فراشناختی چگونه است؟

هدف   ۲۰۹ مجموع  از  که  دادند  نشان  آموزشی  اهداف  محتوای  تحليل  از  حاصل  يافته های   
 ۳۳ تعداد،  اين  از  که  می شدند  مربوط  فراشناختی  آگاهی های  به  مورد   ۴۲ علوم،  درس  برای  موجود 
مورد به دانش فراشناختی و ۹ مورد به کنترل فراشناختی تعلق داشتند. ضريب درگيری متن در ارتباط 
با مؤلفه های فراشناختی محاسبه شد و نتايج نشان دادند که اين ضريب به طور متوسط برای کل اهداف 
 ۴ جدول  در  يافته ها  و  شد  محاسبه  کتاب  بخش های  همه ی  برای  مذکور  ضريب  است.   ۰/۲۰ با  برابر 

خالصه شدند. 
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فصل نامه ی مطالعات برنامه ی درسی٣٠

اف آموزشی درس علوم  ول ۴. فراوانی مقوله های فراشناختی، غيرفراشناختی و ضريب مربوط به اه ج
پايه ی اول راهنمايی

ضريب درگيری 
متن

در ارتباط با 
مؤلفه ها

تعداد کل 
اهداف

اهداف 
غيرفراشناختی

جمع اهداف 
فراشناختی

کنترل 
فراشناختی

دانش 
فراشناختی

بخش های 
کتاب

۰/۱۵ ۷۱ ۶۰ ۱۱ ۴ ۷ اول
۰/۳۳ ۴۲ ۲۸ ۱۴ ۳ ۱۱ دوم
۰/۱۵ ۴۱ ۳۵ ۶ ۰ ۶ سوم
۰/۲۰ ۵۵ ۴۴ ۱۱ ۲ ۹ چهارم
۰/۲۰ ۲۰۹ ۱۶۷ ۴۲ ۹ ۲۳ جمع

که  شد  معلوم  و  گرفت  قرار  تحليل  مورد  دو»  خی  «آزمون  از  استفاده  با   ۴ جدول  يافته های 
تفاوت بين فراوانی مقوله های فراشناختی و غيرفراشناختی در متن، از نظر آماری معنی دار است. در 
خصوص فراوانی مقوله های فرعی فراشناختی مشاهده شده در اهداف آموزشی، يافته ها نشان دادند که 
دانش روش کاری با «۲۰» مورد بيشترين و بازنگری با « ۰» مورد کمترين فراوانی را به خود اختصاص 

داده اند. يافته ها در جدول ۵ به نمايش درآمده اند. 

اف آموزشی درس علوم پايه ی اول راهنمايی ول ۵. فراوانی مقوله های فرعی فراشناخت در اه ج

بازنگری نظارت برنامه ريزی ارزش يابی دانش 
شرطی

دانش روش 
کاری

دانش
 بيانی

بخش های
 کتاب

۰ ۰ ۲ ۲ ۱ ۵ ۲ اول
۰ ۱ ۲ ۰ ۷ ۴ ۰ دوم
۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ ۰ سوم
۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۷ ۰ چهارم
۰ ۱ ۵ ۳ ۱۱ ۲۱ ۲ جمع
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٣١ ارزيابی برنامه ی درسی علوم دوره ی راهنمايی از منظر آموزش های فراشناختی

 پرسش سوم: راهنمای تدريس (راهنمای معلم) درس علوم پايه ی اول دوره ی راهنمايی تا چه 
اندازه به آگاهی های فراشناختی توجه دارد؟

 ۹۵۶ مجموع  از  که  داد  نشان  تدريس  راهنمای  کتاب  محتوای  تحليل  از  حاصل  يافته های   
 ۱۴۴ تعداد،  اين  از  بود.  فراشناختی  آگاهی های  به  مربوط  مورد   ۲۱۲ (پاراگراف ها)،  واحدها  مورد 
مورد مربوط به دانش فراشناختی و ۶۸ مورد مربوط به کنترل فراشناختی بودند. ضريب درگيری متن 
در ارتباط با مؤلفه های فراشناختی محاسبه شد و نتايج نشان دادند که اين ضريب معادل ۰/۲۲ است. 
فراوانی مقوله های فراشناختی مشاهده شده در متن به تفکيک بخش های متفاوت و ضرايب فراشناختی 

آنها در جدول ۶ ارائه شده است. 
ريس و ضريب مربوطه ه در متن راهنمای ت ه ش ول ۶. فراوانی مقوله های فراشناختی مشاه ج

متن  درگيری  ضريب 
در ارتباط با 

مؤلفه ها
اد کل  تع
ها واح

واح های
غيرفراشناختی

آگاهی های
فراشناختی در کل

کنترل 
فراشناختی

دانش
فراشناختی بخش ها

۰/۲۱ ۲۶۴ ۲۰۶ ۵۸ ۲۲ ۳۶ اول
۰/۲۴ ۲۵۳ ۱۹۲ ۶۱ ۲۳ ۳۸ دوم
۰/۱۹ ۱۴۹ ۱۲۱ ۲۸ ۱۶ ۱۲ سوم
۰/۲۲ ۲۹۰ ۲۲۵ ۶۵ ۷ ۵۸ چهارم
۰/۲۲ ۹۵۶ ۷۴۴ ۲۱۲ ۶۸ ۱۴۴ جمع

بين  که  دادند  نشان  نتايج  و  گرفتند  قرار  تحليل  مورد  دو»  خی  «آزمون  از  استفاده  با  يافته ها 
نظر  از   ۰/۰۰۰۱ سطح  در  متن،  در  شده  مشاهده  غيرفراشناختی  مقوله های  و  فراشناختی  مقوله های 

آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. 
 در خصوص توزيع فراونی مقوله های فراشناختی در مؤلفه های فرعی، يافته ها نشان دادند که 
بيشترين فراوانی مربوط به دو مقوله ی «دانش روش کاری» و «برنامه ريزی» و کمترين فراوانی مربوط به 

«بازنگری» است. اين يافته ها در جدول ۷ به طور خالصه نشان داده شده اند. 
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فصل نامه ی مطالعات برنامه ی درسی٣٢

ريس ه در متن راهنمای ت ه ش ول ۷. فراوانی مقوله های فرعی فراشناخت مشاه ج

بازنگری نظارت برنامه ريزی ارزش يابی دانش 
شرطی

دانش 
روش کاری

دانش
بخش ها بيانی

۰ ۲ ۱۸ ۲ ۶ ۲۸ ۳ اول
۱ ۱ ۱۸ ۳ ۱ ۲۲ ۵ دوم
۱ ۲ ۴ ۹ ۵ ۷ ۰ سوم
۰ ۰ ۵ ۲ ۸ ۲۴ ۱ چهارم
۲ ۵ ۴۵ ۱۶ ۲۰ ۸۱ ۹ جمع

پرسش چهارم: محتوای کتاب علوم پايه ی اول راهنمايی از لحاظ توجه به مؤلفه های فراشناختی 
چگونه است؟ 

به  مربوط  مورد   ۱۲۷ متن،  در  تحليل  واحدهای  مورد   ۶۷۰ کل  از  که  دادند  نشان  يافته ها 
مقوله های فراشناختی و ۵۴۳ مورد غيرفراشناختی بودند. از مجموع مقوله های مربوط به آگاهی های 
ضريب  می گرفت.  بر  در  را  فراشناختی  کنترل  مورد   ۵۰ و  فراشناختی  دانش  مورد   ۷۷ فراشناختی، 
درگيری متن در ارتباط با مؤلفه های فراشناختی محاسبه شد و نتايج نشان دادند که اين ضريب برابر با 
۰/۱۹ است. اين محاسبات برای کل بخش های کتاب انجام شدند که نتايج آن محاسبات در جدول ۸ 

نشان داده شده اند. 
ضريب  و  علوم  کتاب  متن  در  ه  ش ه  مشاه غيرفراشناختی  و  فراشناختی  مقوله های  فراوانی   .۸ ول  ج

فراشناختی آن ها

متن  درگيری  ضريب 
در ارتباط با مؤلفه ها

اد کل تع
ها واح

واح های 
غيرفراشناختی

آگاهی های 
فراشناختی در کل

کنترل 
فراشناختی

دانش 
فراشناختی بخش ها

۰/۲۵ ۱۹۷ ۱۴۷ ۵۰ ۲۰ ۳۰ اول
۰/۱۵ ۱۴۰ ۱۱۰ ۲۱ ۹ ۱۲ دوم
۰/۱۹ ۸۳ ۶۷ ۱۶ ۶ ۱۰ سوم
۰/۱۶ ۲۵۰ ۲۱۰ ۴۰ ۱۵ ۲۵ چهارم
۰/۱۹ ۶۷۰ ۵۴۳ ۱۲۷ ۵۰ ۷۷ جمع
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٣٣ ارزيابی برنامه ی درسی علوم دوره ی راهنمايی از منظر آموزش های فراشناختی

يافته های جدول ۸ با استفاده از «آزمون خی دو» مورد تحليل قرار گرفت و نتايج نشان داد که 
بين فراوانی های مربوط به مقوله های فراشناختی و غيرفراشناختی از لحاظ آماری در سطح ۰/۰۰۰۱ 

تفاوت معنی داری وجود دارد. 
توزيع فراوانی مقوله های فرعی فراشناختی مشاهده شده در متن کتاب علوم پايه ی اول راهنمايی 

نيز بررسی شد که نتايج آن در جدول ۹ به طور خالصه نمايش داده شده اند. 
ه در متن کتاب علوم ه ش ول ۹. توزيع فراوانی مقوله های فرعی فراشناختی مشاه ج

بازنگری نظارت برنامه ريزی ارزش يابی دانش 
شرطی

دانش 
روش کاری

دانش 
بيانی بخش ها

۳ ۵ ۶ ۶ ۶ ۱۵ ۹ اول
۱ ۱ ۱ ۶ ۰ ۸ ۴ دوم
۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۷ ۳ سوم
۰ ۱ ۴ ۱۰ ۲ ۱۸ ۵ چهارم
۴ ۸ ۱۱ ۲۷ ۸ ۴۸ ۲۱ جمع

همان طور که در جدول ۹ مشخص است، بيشترين فراوانی مربوط به «دانش روش کاری» و بعد 
از آن «ارزش يابی»، می باشد و کمترين فراوانی مربوط به مؤلفه های «بازنگری» و «نظارت» است. 

بحث و نتيجه گيری 
 دانش آموزان در کل، ميانگين ۳/۷۸ را از آگاهی های فراشناختی کسب کردند. اين ميانگين 
در يک مقياس کيفی، متوسط باال را نشان می دهد که با نتايج تحقيقات ردر (۱۹۹۶) هم خوانی دارد. 
هم چنين معلوم شد که ميانگين مؤلفه های دانش فراشناختی نسبت به مؤلفه های کنترل فراشناختی، بيشتر 
است. اين تفاوت همان طور که سيفرت (۱۹۹۵) ادعا می کند، می تواند مربوط به تفاوت دانش نظری 
آگاهی های  بين  معنی داری  تفاوت  وجود  از  حاکی  يافته ها  هم چنين،  باشد.  کاربردی  دانش  مقابل  در 
فراشناختی دانش آموزان در پايه های متفاوت است؛ به طوری که با باال رفتن پايه ی تحصيلی، آگاهی 
فراشناختی دانش آموزان نيز باال می رود. يافته های اين پژوهش با نتايج تحقيقات هنسی (۱۹۹۳)، بيرنس 
نسبت  دختران  که  دادند  نشان  يافته ها  هم چنين  هستند.  راستا  يک  در  گانز (۱۹۹۰)  و  گانز   ،(۱۹۹۶)
به پسران از ميانگين فراشناختی باالتری برخوردارند (جدول ۳). هندرسن و دويک (۱۹۹۰)، وارمن 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصل نامه ی مطالعات برنامه ی درسی٣٤

(۱۹۸۹، به نقل از: نياز آذری، ۱۳۸۲) و متحدی (۱۳۸۶) به نتايج مشابه اين پژوهش دست يافتند. 
نشان داد که  راهنمايی  پايه ی اول  آموزشی علوم  محتوای اهداف  تحليل  يافته های حاصل از   
اين اهداف بيشتر غيرفراشناختی هستند (جدول ۴). ضريب فراشناختی محاسبه شده برابر ۰/۲۰ بود 
که بسيار کمتر از حد انتظار است. به عبارت ديگر تنها ۱۰ درصد از اهداف، فراشناختی هستند. از 
اهداف فراشناختی مشاهده شده در متن نيز، بيشترين مقدار به «دانش روش کاری» و «دانش شرطی» 
مربوط می شد، در حالی که در مقوله های ارزش يابی، برنامه ريزی، نظارت و بازنگری که از مهارت های 

ضروری کمک به يادگيری دانش آموزان هستند، کمترين فراوانی مشاهده شد (جدول ۵). 
 يافته های مربوط به تحليل محتوای راهنمای تدريس درس علوم پايه ی 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 مؤلفه های فراشناختی 
محاسبه شده معادل ۰/۲۲ بود (جدول ۶). به اين معنی که تنها ۱۱ درصد محتوای آن فراشناختی بود 
دانش  کاربردی  جنبه ی  فراشناختی  کنترل  که  اين  به  توجه  با  می شود.  ارزيابی  مطلوب  حد  از  کمتر  که 
فراشناختی را در بر دارد، برای يادگيری بسيار ضروری است. هم چنين، توزيع فراوانی مقوله های فرعی 
فراشناختی مشاهده شده در محتوای درس به اين صورت بود که بيشترين فراوانی مربوط به «دانش روش 
کاری» و «برنامه ريزی» و کمترين فراوانی مربوط به «نظارت» و «بازنگری» بود. باتوجه به تحقيقات ويليامز و 
ديگران (۲۰۰۲)، گيلفورد، اکبلد و زيميان (۲۰۰۲)، مبنی بر اين که آگاهی های فراشناختی برای يادگيری 
ضروری هستند، اين يافته ها می توانند خالٔ وجود مؤلفه های ضروری فراشناختی را نشان دهند که از اين 

رو، تجديد نظر در محتوای راهنمای تدريس ناگزير به نظر می رسد. 
يافته ها  فراشناخت،  بر  تأکيد  ميزان  لحاظ  از  اول  پايه ی  علوم  کتاب  محتوای  تحليل  مورد  در   
اين،  وجود  با  است.  فراشناختی  کنترل  از  بيشتر  فراشناختی  دانش  مؤلفه ی  فراوانی  که  دادند  نشان 
مؤلفه های فراشناختی در متن کتاب، کمتر مورد تأکيد قرار گرفته اند. ضريب درگيری متن در ارتباط با 
مؤلفه های فراشناختی نيز معادل با ۰/۱۹ بود که بسيار کمتر از حد انتظار است. در تفسير اين ضريب 

بايد گفت: «تنها حدود ۹/۵ درصد از کتاب به آموزش آگاهی های فراشناختی می پردازد». 
 نتايج اين پژوهش در بخش تحليل محتوا با يافته های خلخالی (۱۳۵۵، به نقل از سليمانپور، 
۱۳۸۳)، عربی (۱۳۶۸)، رضاپور(۱۳۷۱)، و مرعشی (۱۳۷۱، به نقل از: گلزاری، ۱۳۸۵)، نوکنده 

(۱۳۶۹)، يقينی (۱۳۷۶) و گلزاری (۱۳۸۵) هم خوانی دارد. 
 تحليل محتوای اين پژوهش نشان داد که متون مورد تحليل دارای ضريب فراشناختی سطح 
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پايينی هستند. با وجود اين، آگاهی های فراشناختی دانش آموزان از ميانگين باالتری برخوردار بود. 
بر اساس يافته های ردر (۱۹۹۶)، بسياری از عملکردهای فراشناختی دانش آموزان نا  آموخته هستند. 
به  منحصر  روش های  با  دانش آموزان  کتاب،  محتوای  فراشناختی  ضعف  علی رغم  ديگر،  عبارت  به 
يافته های  اساس  بر  ميان،  اين  در  کار می گيرند که  به  يادگيری  در  را  فراشناختی  راهبرد های  خود  فرد 

عربان(۱۳۸۰)، فراگيرندگان موفق از اين راهبردها بيشتر استفاده می کنند. 

پيشنهاد ها 
ضعف  و  دانش آموزان  تحصيلی  موفقيت  در  فراشناختی  آگاهی های  اهميت  به  توجه  با   •
مؤلفه های فراشناختی در محتوای کتب علوم دوره ی راهنمايی، مؤلفين کتب و برنامه ريزان درسی در 
تأليف و تدوين محتوا، به آموزش مهارت های فراشناختی در اهداف و محتوا توجه ويژه داشته باشند. 
• يافته های اين پژوهش نشان از ضعف نسبی آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دارند و با 
توجه به اين که آگاهی ها قابل آموزش هستند، توصيه می شود که اين آموزش ها در قالب يک درس فوق 

برنامه در مدارس راهنمايی آموزش داده شوند. 
آن ها  تا  و  دارند  کليدی  نقش  معلمان  دانش آموزان،  فراشناختی  مهارت های  رشد  فرايند  در   •
از نظر دانش و نگرش نسبت به آگاهی های فراشناختی مسلط نشوند در به کارگيری آن توفيق نخواهند 
و  معلم)  تدريس (راهنمای  راهنمای  در  فراشناختی  آگاهی های  بر  مبتنی  محتوای  گنجاندن  لذا  يافت. 

آموزش معلمان در اين مورد امری ضروری به نظر می رسد. 
منابع

حسين  و  اسدزاده  حسن  ترجمه ی  تربيتی.  شناسی  روان  ديگران.  و  ريچارد  پارسونز،   .۱
اسکندری (۱۳۸۵). نشر عابد. تهران.

۲. حکيم زاده، حسين (۱۳۷۹). «تحليل محتوای کتاب های علوم دوره ی راهنمايی و مقايسه ی 
نتايج با نظرات دبيران». پايان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. 

فراشناختی  آگاهی های  «پيش بينی  محمد(راهنما)(۱۳۸۶).  خير،  و  آقا  محمد  دالورپور،   .۳
دانشگاه  ارشد.  کارشناسی  پايان نامه ی  پيشرفت».  هدف  جهت گيری  براساس  تحصيلی  پيشرفت  و 

شيراز. 
۴. شيخ االسالمی، راضيه (۱۳۸۴). «ارائه ی مدلی برای يادگيری خود تنظيمی زبان انگليسی». 

رساله ی دکترا. دانشگاه شيراز. 
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کاربرد  و  فعال  محتوای  تدوين  بر  تأکيد  با  درسی  برنامه ريزی   .(۱۳۸۳) جواد  سليمانپور،   .۵
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