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 The present study aims to examine the feasibility implementation of 

work and technology curriculum based on teachers' point of view in 

schools of Urmia. The statistical population of the present study was all 

the elementary teachers of Urmia including 228 subjects. The sample 

population included 233 subjects selected by using the Krejcie- Morgan 

table. The instrument is a researcher-made questionnaire in which the 

components of teaching goals, content, methods, evaluation strategies, 

educational facilities and equipment and time were considered. The 

findings indicate that the teachers are familiar with goals, content, 

teaching methods and evaluation strategies, but facilities and allocated 

time are not enough. So it is recommended to allocate more facilities, 

space and time to this course.  

                                                           
 ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه با همین عنوان است. نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه برگرفته از پایاناین مقاله 1
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 مقدمه 

جامعه  یاصل ازیاست. بدون شک ن ینیمفهوم کارآفر ،یواجتماع یموضوعات در حوزه اقتصاد نیتر از مهم یکیامروزه 

توسعه  یساز فراهم زیاز آن و ن یناش یاجتماع یها بیوکاهش آس یرفت از مشکالت اقتصاد درجهت برون یواسالم یرانیا

نسل  تیترب یرسم یبه عنوان متولّ زیوپرورش ن است. آموزش ینیکارآفر سعهبه امر تو ژهیمعطوف به توجه و ،جانبه وهمه داریپا

وهم درحوزه  یهم در گستره مل ینیاقدام به گسترش وآموزش فنون کارآفر ،وپرورش آموزش نیادیبرسند تحول بن ی،مبتنندهیآ

کار و  یایبا دن ییدرس، آشنا نیا هدف. گردد یم هئارا ییششم ابتدا هیمنظوراز پا نیبا هم یفناور و درس کار د؛نمای یم یبوم

  ندهیاشتغال آ نهیزم ،یو خانوادگ یشخص یروزمره زندگ یازهایاز ن یرفع بعض یها، کمک برا از مهارت یکسب بعض

مدارس    زاتیوجه  به  امکانات  و تجهبا  ت  ی،آموز و  مهارت  ینیکارآفر  جامعتوسعهفرهنگبرنامه  یاجرا نینوجوانان، همچن

کتاب شامل دو بخش عمده  نیاست. ا یو محل یبوم عیآموزان و صنا دانش قیعال زیها و ن استان یمیو اقل ییایجغراف طیو شرا

به کار  یو تعامل هیدوسو تواند یم یآموزش فناور ۀاست که در حوز ییها از رسانه یکیاست که  انهیبخش اول کار با را باشد؛ یم

 یخدمات اییکشاورز ،یدر حوزه فن یعمل یکارها رآموزرادرگی است که دانش هایی تیالفع ،گرفته شود و بخش دوم کتاب

 .کند یم

 نیبر ا ی،درس یزیر رکاران برنامهاند است. دست یابیاجرا و ارزش د،یو تول یشامل سه مرحله طراح یدرس یزری برنامه ندیفرا

و آنچه که در عمل از  کنند یم دیو تول یطراح ،شده قصد یبه عنوان برنامه درس یدرس زانری آنچه که برنامه نیباورند که معموالً ب

و جزو  کنند یبرنامه کسب م یدر اثر اجرا رانیو آنچه که فراگ شود یدر کالس درس اجرا م نآموزا جانب معلّمان و دانش

 زانری جهت تمام کوشش برنامه نی. به هم(Moftakhar, 2892) وجود دارد یتوجه قابل ۀفاصل رد،گی یآنان قرار م های آموخته

داده و از  صیتشخ گریکدیسه مرحله را با  نیارتباط ا انندتا حد امکان بتو ،برنامه یاجرا ندیآن است که با نظارت بر فرا ی،درس

برنامه  نیبناهماهنگیکمک کنند. گودلد  تفاوت نظر و  ،شده شده، اجراشده و کسب سه برنامه قصد نیبه کاهش فاصله ب قیطر نیا

 (.Maleki, 2893)داند یم تیو ترب مهادرتعلی و هدف ها لهیوس ییاز جدا یناش ،شده را شده، اجراشده و کسب قصد یدرس

شده، اجراشده و  قصد یدرس های برنامه قیو دق کینزد یدر هماهنگ نانیعبارت از حصول اطم ،«یبرنامه درس یهمخوان»

 های برنامه انیم یهمخوان یرگی و شکل جادیعمده در ا یمهم، سدّ قاتیاز تحق پوشی کردن چشم نیشده است. بنابرا کسب

مطرح شده  یسه برنامه درس انیم یاندک ی. در اکثر مدارس، هماهنگرود یشده به شمار م شده و کسب شده، اجرا قصد یدرس

 داریمنسجم و پا یبرنامه درس کیجادیا قیمسائل از طر نیقادر به حل ا یبه آسان ،و معلمان مدارس رانیمد کنیوجود دارد؛ ل

 (. Glatthorn, A.A, Boschee, F, White head. 2892هستند )

 زانیهمچون م یآموزان از عوامل گوناگون درس به دانش نیششم، آموزش ا هیپا یمعلم درس کار و فناور یراهنما بنابر

 یو فضای آموزش زاتیامکانات و تجه ،یابیمعلمان، نحوه ارزش سیروش تدر ،یمعلمان با اهداف و محتوای کتاب درس ییآشنا

و  تیوضع یبررس»تحت عنوان  ی( در پژوهش2891) پناهی.  ردیپذ یم ریتأث اببا مطالب کت افتهیصیتخص یزمان آموزش زانیو م

با  «ییششم ابتدا هیتفکر و پژوهش پا یفناور و شده در دروس کار شده، اجراشده و کسب قصد یبرنامه درس یخوان هم زانیم

نشان داد که هر سه برنامه در هر دو  جیپرداختند. نتا ها برنامه یخوان هم زانیم یبه بررس ،رسونیپ یهمبستگ بیاستفاده از ضر

 نیب ینشان داد که تفاوت معنادار ،شده اجرا یدر برنامه درس ها نیانگیتفاوت م یبررس جیمطلوب بودند. نتا یفیدرس در سطح ک

 شتریب یاز دانش نظر اندختر یشناخت طهیدر ح ،یفناور و شده درس کار کسب یمعلمان زن و مرد وجود نداشت و در برنامه درس

شده  شده و اجرا قصد یدرس یها برنامه یخوان هم زانیبرخوردار بودند. م ی،شتریب یعملکرد ییپسران از توانا ،یمهارت طهیو در ح
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 یفناور و در درس کار زانیم نی+( است که ا9به  کی)نزد ییمثبت و در حد باال یعناصر برنامه درس یدر تمام ،در هر دو درس

 یها برنامه یخوان هم زانیم نی. همچناستعناصر  ریاز سا شتریب ،در عنصر محتوا و در درس تفکر و پژوهش در عنصر اهداف

و در درس  یشناخت طهیدر ح یفناور و مثبت و در درس کار ،ها طهیح یشده در دروس فوق در تمام شده و کسب قصد یدرس

 .دیگرد همالحظ یشتریب یخوان هم ینگرش طهیتفکر و پژوهش در ح

بر دوره  دیک)با تأ «یفناور و کار» یمطلوب برنامه درس یالگو یطراح یبرا ی،چارچوب ۀبه ارائ ی(در پژوهش2893)عزتی

مطابق با  یدر برنامه درس یشامل اهداف متنوع تواند یم یفناور و کار یپژوهش، برنامه درس نیمتوسطه اول( پرداختند. طبق ا

آماده  سیتدر یبرا« واحد»باشد که در قالب  ییبازسازگرا یارتباط شخص ی،شناخت ندمحور،فرای یستگیشا ،ینیپلیسید دگاه؛ید

 ؛یگانه مفهوم جامع فناور و در بردارنده ابعاد سه دیآ یبه دست م یستمیس یها لیچارچوب منبع محتوا از تحل نی. در اشود یم

متناسب  رندیگ یکه مهندسان و فناوران به کار م ییها روش عتیبا طب سیروش تدر نیاست. همچن نهیو زم ندیدانش، فرا یعنی

 خواهد بود. یفناور تیو ماه سیاز روش تدر یبازتاب زیآموزان ن است و سنجش دانش

 یها از نظر سرگروه ،دوره اول متوسطه یفناور و درس کار یمشکالت آموزش یبه بررس ی( در پژوهش2892) ابدال خانی

در استان خوزستان  ی،فناور و کار یکه مسائل و مشکالت آموزش دهد یحاصل نشان م جیاستان خوزستان پرداختند. نتا یآموزش

کارگاه در مدارس،  یمتصد نداشتنمرتبط با درس در مدارس،  یآموزش کمک لیوساامکانات و  ود نبودنموجعبارتند از: 

مربوط،  رانیدب یمرتبط برا یها ارشد و باالتر( در رشته ی)کارشناس یلیدر مقاطع باالتر تحص لیادامه تحص پذیر نبودن امکان

روز کردن دانش  به یضمن خدمت برا یها دوره نشدن برگزار ،یو امکانات کارگاه لیوسا دیخر یکمبود اعتبار و سرانه برا

از  رانیمد اطالعی بیدروس،  رینابرابر آن در برابر سا گاهیجا زیو ن رانیاز فراگ یابینارسا و مبهم بودن دستورالعمل ارزش ران،یدب

متناسب  یآموزش ی...(، نبود فضا و معلم تیدر مراکز ترب لیاز خدمت )دوران تحص شیپ یها آن، نقص در آموزش یبرنامه درس

و مرتبط با درس و استفاده از  یتخصص یروهایکتاب، کمبود ن نیدر تدو یا منطقه یها به تفاوت یتوجه بیبا درس )کارگاه(، 

 .رمرتبطیغ رانیدب

 ینیکارآفر یها هفتم تا دهم به لحاظ توجه به مؤلفه یها هیپا یوفناور کاریها کتاب یمحتوا لی( با تحل2893) محمدی قشالق

مورد به  219دهم دوره متوسطه دوم جمعا  هیپا و هفتم، هشتم و نهم دوره متوسطه اول یها هیپا یکه در کتب کاروفناور افتیدر

 ،ینگر ندهیآ یها به  مولفه مورد 39 ،یطلب استقالل یها مورد به مولفه 38تعداد،  نیشده است که از ا شارها ینیکارآفر یها مؤلفه

مورد به  91و  تیخالق یها مورد به مولفه 48 شرفت،یپ زهیانگ یها مورد به مولفه 42 ،یکنترل درون یها مورد به مولفه 39

 هیدر پا ینیکارآفر یها توجه به مولّفه نیشتریب ،یلیتحص هیدر سطح پا ن،یا رشده است. عالوه ب  پرداخته یریپذ سکیر یها مولفه

( 2893)پیری و همکاران است. دهیمورد مشاهده گرد 33هفتم دوره متوسطه اول با  ۀیتوجه در پا نیمورد و کمتر12دهم با 

برنامه  یاجرا تیوضع ،رانیکه طبق نظر مد افتندیو در کردندعههفتم را مطال هیدر پا یوفناور کار یبرنامه درس یاجرا تیوضع

 یکار و فناور یکه عناصر برنامه درس دهد ینشان م جیدر حد متوسط به باال بوده است. نتا ،هفتم هیپا یکاروفناور یدرس

برنامه  یبر اجرا رانیباز نظر د «یو انسان یعوامل ماد»و «یآموزش یفضا»،« یمواد و منابع آموزش»،«سیتدر یراهبردها:»شامل

 یبرنامه درس یبر اجرا یو ماد یعوامل انسان یاثرگذار بارۀدر ،رانیو دب رانیمد دگاهید نیب نیهمچن است.موثر  یدرس

 وجود دارد. یتفاوت معنادار ی،کاروفناور

موخته شده در نظام یآدرس ۀشده و برنام اجرا یدرس ۀبرنام نیب ۀرابط لیو تحل هیبا هدف تجز ی( در پژوهش2891) ویلیز

و زمان  طیهدف، محتوا و مح ،یابیدر ابعاد ارزش ،برنامه دو نوع نیا نیکه انطباق الزم ب افتیدر ،نیرژانتآموزش و پرورش آ
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قصد، اجرا و تجربه  یبرنامه درس نیکه ب افتندیدست  جهینت نی( در مطالعات خود به ا2893) والن و فرانکلدارد. یوجودریادگی

 أتیه یو مدرسان/ اعضا( انیصنعتگران )کارفرما یها دگاهیوجود ندارد و د یهماهنگ  ،شده قصد یابیارزش یشده و راهبردها

 آموختگان متفاوت است. دانش یها یستگیشا بارۀدر ،آموختگان و دانش یعلم

دهد که  نشان میمرتبط  یو تجرب یپژوهش جینتا یی اهمیت بسیار دارد، امادر دوره ابتدا ژهیبه و ی،درس کاروفناور 

برنامه  یبا اهداف اساس انیمجر بودنآشناناکه عمدتاً از  شود می، دیده قصد شده و اجرا شده یبرنامه درس نیب یفراوان یها تفاوت

 یفضا زات،یکمبود امکانات، تجه گرید یو از سو یابیو ارزش سیتدر اسبمتن یراهبردها زیقصدشده و ن یمحتوا ،یدرس

 زانیم یبه بررسحاضر، پژوهشگران  قیدر تحق از این رو گردد، یم یزمان اختصاص داده شده به درس ناش نیو همچن یآموزش

 یبرنامه درس یجرا( در ایابیو ارزش سیتدر یها هدف، محتوا، روش یعنی) یبرنامه درس یمعلمان با چهار مؤلفه اساس ییآشنا

معلمان  دگاهیدرس از د نیا یبرا شده فیامکانات و زمان متناسب با اهداف تعرفراهم بودن یا نبودن زیو ن یفناور قصد شده کارو

راستا  نیدر ا ؟ریخ ایکتاب در مدارس وجود دارد  نیا یقصد شده برا یبرنامه درس یامکان اجرا ایکه آ ابندیاند تا در پرداخته

 قرار گرفته است: یمورد بررس ریشش سؤال ز

 دارند؟ یکاف ییششم آشنا هیپا یفناور و شده درس کار معلمان با اهداف قصد  ایآ .9

 ششم تسلط دارند؟ هیپا یفناور و کار یشده کتاب درس قصد یمعلمان بر محتوا ایآ .2

 دارند؟ ییششم آشنا هیپا یفناور و شده درس کار قصد سیتدر یها وهیمعلمان با ش  ایآ .9

 دارند؟ ییششم آشنا هیپا یفناور و شده درس کار قصد یابیارزش یمعلمان با راهبردها ایآ .4

 در مدرسه وجود دارد؟ یفناور و درس کار یاجرا  یالزم برا یو فضا زاتیامکانات و تجه از نظر معلمان  ایآ .3

 است؟ ریپذ به لحاظ عنصر زمان امکان یفناور و شده درس کار قصد یبرنامه درس یمعلمان  اجرا دگاهیاز د ایآ .3

 

 پژوهش شناسی روش
 هیحاضر، معلمان پا قیتحق یآمار ۀ. جامعاست یشیمایپ -یفیها از نوع توص داده یپژوهش حاضر به لحاظ روش گردآور

 وهیبه ش ینفر به عنوان نمونه آمار 233مورگان  کرجسی ازجدول استفاده با که بود نفر 228تعداد به هیشهر اروم ییششم ابتدا

بعد اهداف، محتوا،  ساخته با شش نامه محقق از پرسش ،ها داده یانتخاب شدند. به منظور گردآور یا چندمرحله یا خوشه یتصادف

پژوهش، با استفاده از  نیا   نامه پرسش ییمحتوا ییو زمان استفاده شد. روا زاتیامکانات و تجه ،یابیارزش س،یتدر یها وهیش

مرتبط  زانیم شود ینظران خواسته م روش، از صاحب نیقرار گرفت. در ا دییمحاسبه شد و مورد تأ CVIییمحتوا ییشاخص روا

(، 9)ینیبه بازب ازی(، مرتبط اما ن2)یاساس ینیبه بازب ازی(، ن9مرتبط) ریمشخص کنند: غ ریز یچهار قسمت فیرا با ط هیبودن هر گو

 3/8شود؛ اگر مقدار حاصل از  یم میاند، بر تعداد کل افراد تقس را انتخاب کرده 4و  9 نهیکه گز ی(. تعداد افراد4کامالً مرتبط)

تر بود قابل قبول است  بزرگ 31/8و اگر از  ردیگ یقرار م ینیبود، مورد بازب 31/8تا  3/8 نیر باگ شود، یرد م هیتر بود گو کوچک

(Hajizade,& Asghari, 2892در ا .)پژوهش، شاخص  نیCVI ییمحتوا ییبود و روا 31/8باالتر از  ها هیگو  همه 

قرار  دییو تأ یمورد بررس یآموزش و برنامه درس، متخصصان حوزه را نامه پرسش یصور ییروا نیشد. همچن دیینامه تأ پرسش

 ( گزارش شده است:9به دست آمد که در جدول شماره ) 22/8کرونباخ  یآلفا قیاز طر زیآن ن ییایپا بی. ضردادند
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 ساخته نامه محقق مربوط به پرسش یها کرونباخ شاخص یمقدار آلفا .9 جدول

 ضریب آلفا عنوان متغیر ردیف

/.23 اهداف تدریس 9  

/.22 محتوای تدریس 2  

/.22 شیوه تدریس 9  

/.23 راهبردهای ارزشیابی 4  

/.22 امکانات و تجهیزات و فضای آموزشی 3  

/.22 زمان 3  

8822فناوری =  و شدهکار های مربوط به برنامه درسی قصد های سازه شاخص ضریب پایایی کل گویه  

 

 های پژوهشیافته
 اسمیرنوف–آزمون کلموگروف  ها با  دادهنرمال بودن فرض بررسی الف. 

 اسمیرنوف–آزمون کلموگروف  ها با  دادهنرمال بودن فرض بررسی  .2جدول 

233 

984891 

94823 

88332 

88124 

 تعداد

 میانگین

 انحراف معیار

 اسمیرنوف–آماره کلموگروف 

 معیار تصمیم

 

 دهد که  می نشان /. است 3/.  که بیشتر از 124مقدار  حاصل در جدول فوق   (P-Value) نتایج و معیار تصمیم با توجه به 

 .توزیع این نمونه، نرمال است

 های پژوهش  ب. بررسی پرسش

 فناوری پایه ششم آشنایی کافی دارند؟  و شده درس کار : آیا  معلمان با اهداف قصدپرسش اول
 نتایج آزمون تی تک نمونه پرسش اول .9جدول 

 اهداف برنامه درسی تعداد داده میانگین انحراف معیار انحراف معیارمیانگین 

 

 

 

 

 

 

83.0 8894 4892 233 

Test Value = 9 

اختالف  مقدار معناداری درجه آزادی Tآماره 

 میانگین

 %فاصله اطمینان13

 حد باال حد پایین

939. 233 88893 883 83- 82 

 

 

آمده، برابر  دست است و از طرفی میانگین  به 8883تر از  آمده، کوچک دست مقدار معناداری به دهد نتایج جدول باال نشان می

تر از  تر از صفر  و حد پـائین کوچک شـود. حـد بـاالی فاصـله اطمینـان بزرگ است؛ به این ترتیب فرض صفر رد می 4892با 
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شده درس  معلمان با اهداف قصد :تـوان گفـت مـی 813/8ینـان شود. بنـابراین بـا اطم صفر بوده، لذا ادعای آزمون تایید می

 فناوری پایه ششم آشنایی کافی دارند. و کار

 فناوری پایه ششم تسلط دارند؟  و شده کتاب درسی کار : آیا معلمان بر محتوای قصدپرسش دوم
 نتایج آزمون تی تک نمونه پرسش دوم .4جدول 

 محتوای برنامه درسی تعداد داده میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 

 

 

 

 
 

820 832 9833 233 

Test Value = 9 

اختالف  مقدار معناداری درجه آزادی Tآماره 

 میانگین

 % فاصله اطمینان13

 حد باال حد پایین

92884 233 888889 98883 813 9883 

 

اسـت و چون میانگین برابر با  83/8تر از دسـت آمـده کـه کـوچک به 8889/8با توجه به نتایج جدول چون مقدار معناداری 

تر از صفر بوده )مثبت(  شـود. همچنـین حـد بـاال و پـائین فاصـله اطمینـان بزرگ بوده است، بنابراین فرض صفر رد می 9833

فناوری  و شده کتاب درسی کار معلمان بر محتوای قصد :تـوان گفـت مـی 813/8شود. بنـابراین بـا اطمینـان  ادعای آزمون تایید می

 پایه ششم تسلط دارند.

 فناوری پایه ششم آشنایی دارند؟ و شده درس کار های تدریس قصد آیا  معلمان با شیوه پرسش سوم:
 نتایج آزمون تی تک نمونه پرسش سوم .3جدول 

 های تدریس شیوه تعداد داده میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 

 

 

 

 
 

8310 8891 9839 233 

Test Value = 9 

اختالف  مقدار معناداری درجه آزادی Tآماره 

 میانگین

 % فاصله اطمینان13

 حد باال حد پایین

98922 233 888889 822 89- 83 

 

تر از  دسـت آمـده کـه کـوچک به آمده وباتوجه به مقدار معناداری دست به 9839طبق نتایج حاصل از جدول میانگین 

تر از  تر از صفر و حد پـائین فاصـله اطمینـان کوچک شـود. همچنـین حـد بـاال بزرگ اسـت بنابراین فرض صفر رد می3/888

درس شده  های تدریس قصد معلمان با شیوه :تـوان گفـت مـی813/8شود. بنـابراین بـا اطمینـان  صفر بوده، ادعای آزمون تایید می

 فناوری پایه ششم آشنایی دارند. و کار
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 فناوری پایه ششم آشنایی دارند؟ و شده درس کار آیا معلمان با راهبردهای ارزشیابی قصد :پرسش چهارم
 نتایج آزمون تی تک نمونه پرسش چهارم .3جدول 

 راهبردهای ارزشیابی تعداد داده میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 

 

 

 

 
 

8322 8898 9843 233 

Test Value = 9 

اختالف  مقدار معناداری درجه آزادی Tآماره 

 میانگین

 % فاصله اطمینان13

 حد باال حد پایین

998233 233 888889 8341 839 831 

 

 

دست آمده، بنابراین  به 9843اسـت و از طرف دیگر میانگین 83/8تر از  دسـت آمـده کـوچک از آنجاکه مقدار معناداری به

شود.  تر از صفر )مثبت( بوده،لذاادعای آزمون تایید می شـود. همچنـین حـد بـاال  و پایین فاصله اطمینان بزرگ فرض صفر رد می

 فناوری پایه ششم آشنایی دارند. و شده درس کار معلمان با راهبردهای ارزشیابی قصد :تـوان گفـت مـی813/8بنـابراین بـا اطمینـان 

 فناوری در مدارس وجود دارد؟ و : آیا از نظر معلمان  امکانات و تجهیزات و فضای الزم برای  اجرای درس کارپرسش پنجم
 نتایج آزمون تی تک نمونه پرسش پنجم .3جدول 

امکانات، تجهیزات و فضای  تعداد داده میانگین معیار انحراف میانگین انحراف معیار

 آموزشی

 

 

 

 
 

8320 8831 2833 233 

Test Value = 9 

اختالف  مقدار معناداری درجه آزادی Tآماره 

 میانگین

 % فاصله اطمینان13

 حد باال حد پایین

29812 233 88392 88392 8833 8833 

 

 2833اسـت و چون میانگین 83/8تر از  آمـده کـه بزرگ دسـت به392/8چون مقدار معناداری ( 3با توجه به جدول شماره )

تـوان گفـت: از نظر معلمان،  امکانات و تجهیزات و  مـی813/8شـود. پس بـا اطمینـان  دست آمده، بنابراین فرض صفر تایید می به

 ندارد.فناوری در مدرسه وجود  و فضای الزم برای  اجرای درس کار

 پذیر است؟ فناوری به لحاظ عنصر زمان امکان و شده درس کار : آیا از دیدگاه معلمان  اجرای برنامه درسی قصدپرسش ششم
 نتایج آزمون تی تک نمونه پرسش ششم .2جدول 

 زمان تعداد داده میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 

 

 

 

 
 

83.. 8823 2893 233 

Test Value = 9 

اختالف  مقدار معناداری درجه آزادی Tآماره 

 میانگین

 % فاصله اطمینان13

 حد باال حد پایین

228943 233 88392 88933 8843 8833 
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آمده  دست به 2893اسـت و چون میانگین 83/8تر از  آمـده کـه بزرگ دسـت به392/8با توجه به نتایج جدول چون مقدار معناداری 

شده  از دیدگاه معلمان  اجرای برنامه درسی قصد :تـوان گفـت مـی813/8شـود. بنـابراین بـا اطمینـان  فرض صفر تایید میبنابراین 

 پذیر نیست. فناوری به لحاظ عنصر زمان امکان و درس کار

 

 گیریبحث و نتیجه

 هیمعلمان در مدارس شهر اروم دگاهیاز د ،ششم هیپا یفناور و شده کار قصد یبرنامه درس یسنج پژوهش حاضر با هدف امکان

 ندهیبه اهداف حال و آ دنیو هم اکنون برای رس ددار یو متنوع ژهیو یها تیمنابع و مز ها، تیصورت گرفت.کشور ما ظرف

مشاغل  حرف و یور و فناور در تمام کار بهره روییفناوری، ن ازمندیساله، ن 28انداز  چشم( در  داریکشور )توسعه همه جانبه و پا

است.  یخیتار یها نهیو زم یمبان یدارا یفناور و کار ی. برنامه درسباشد یم یو فرهنگ یمختلف اقتصادی، اجتماع یها برای بخش

جامعه  یو جهان یمحل ازهایین رییدانست که در اثر تغ یا فهو حر یفن تیاهداف ترب نیحاصل تکو توان یرا م یبرنامه درس نیا

در  انهیاز را یریگ بهره ،یآموزش دیجد یها شده است. ابداع روش لیتبد یهای عموم ای برای دوره برنامه نیامروزی به چن

و ..  یکیآموزش الکترون رظهو نترنت،یاز ا یریگ ها، بهره یا و چند رسانه یآموزش یاز نرم افزارها یریگ درس، بهره یها کالس

 یتا به الگوها دارد یما را وا م میمفاه نیاطالعات و ارتباطات در امر آموزش است. ا یفناور یریگ به کار نینو یامدهایاز پ

. در عصر میآور یرو یکنون یایروز افزون دن یازهایو ن ها یدگیچیبرخورد با پ یبرا ،کارا و موثر در آموزش و پرورش ن،ینو

 یریگ شکل یآحاد جامعه برا یفزون دولت و تمامساله و با تالش روزا ستیو متناسب با اهداف سند چشم انداز ب تاطالعا

که  گردد یاطالق م یکه در آن مفهوم شهروندان به افراد میکن یحرکت م یبه سمت کشور ه،یو جامعه دانش پا یجامعه اطالعات

بوده و منفعل، ساکن و مددجو نباشند. از  یتوسعه مل ندیمؤثر در فرآ ینقش یادهنده و دار گو و فعال، کمک پاسخ ر،یپذ تیمسئول

موجب  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع یها ستمیو س یاطالعات در همه ابعاد زندگ یاز کاربرد فناور نانیرو حصول اطم نیا

 ،یا جامعه نی. در چندیآ یبه حساب م یهر شهروند یآنها و از حقوق اساس تیکار و فعال ،یزندگ وهیبزرگ در ش یتحول

. از لحاظ ییداردسزا به تیعات و دانش اهمالها، اط داده یریو به کارگ دیانتقال، تولره،یشهروندان در پردازش، ذخ یندتوانم

و  فمصر یدرس به عنوان حام نیا ،یکار ماهر است. در جنبه اجتماع روییضرورت برای ن کیفناوری به عنوان  ،یاقتصاد

فناورانه و ضرورت ابراز  تیاثری که فناوری بر رشد خالق زین یوجه آموزش. در شود یکاربرد هوشمندانه فناوری محسوب م

ای است که به تحول در مفاهیم  مورد توجه بوده است. تحول بنیادین در آموزش و پروش، تحولی عمیق و ریشه یوجودی انسان

ها، فرآیندها و عناصر  ها، روش هارتو رویکردها منجر خواهد شد. محتواها، م کارکردهاها، روندها و فرآیندها،  نظری، مهارت

گانه است  های یازده های تربیت و یادگیری از حوزه شوند. حوزه های تربیت و یادگیری مشخص می کلیدی یادگیری در حوزه

های مرتبط  ور، کسب شایستگی و بهره ارآمدهای عملی برای زندگی ک که در برنامه درسی ملی لحاظ شده و شامل کسب مهارت

ها برای تربیت فناورانه و زندگی سالم در فضای  وری علوم وابسته به ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات است. این شایستگیبا فنا

های مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی ضروری است. با توجه به  مجازی و نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش

ی برخوردار است و انسان از طریق کار، شخصیت وجودی خویش را صیقل های اسالمی، کار و اشتغال از ارزش تربیت آموزه

وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگوی نیازهای  یداده، هویت خویش را تثبیت کرده و زمینه ارتقا

مشارکت در زندگی وری،  باعث پیشرفت فردی، افزایش بهره آموزی ارتآورد. آموزش فناوری، کار و مه جامعه را فراهم می

 یافتگی خواهد شد. اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد و توسعه
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 یو شکست فناور شرفتیپ ر،ییرشد، تغ یایآموزان در دن شده و دانش فراگیرشیاز پ شیاطالعات ب یآنجا که فناور از

کسب  یآموزان برا اطالعات باشند. دانش یاز درک و مهارت در فناور یسطح یدارا دیبا کنند، یم یاطالعات زندگ

 یریادگیعالوه بر  دیاست ـ با یو ارتباط یاطالعات یها یمملو از فناور هـ ک کمیو  ستیدر قرن ب یزندگ یبرا یالزام یها تیقابل

لوازم از  یکیمجهز شوند.   زین یو سواد فناور یبه سواد اطالعات یو علم یکسب سواد عموم یعنییو تخصص یموضوعات نظر

 رشیپذ یاست. اشتغال نوع یاجتماع یامرار معاش و سودده یدارا بودن شغل و حرفه برا ،یو سالم اجتماع دیمف یزندگ

جامعه  یو هم منجر به گردش چرخ ها شود یمیعزت نفس  و خود اقناع ،است که هم باعث اعتماد به نفس یاجتماع تیمسئول

به  ی،محض و تئور یها یریادگیآموزان را از  داشته است تا دانش یکشور سع ینظام آموزش ریاخ یها . در سالگردد یم

ها و  آن یالزم برا یمشاغل، استعدادها عتیاز طب یا مطالعات گسترده نیسوق دهد. همچن یشغل یها و مهارت فنونیریادگییسو

مشاغل  یآموزان، آنان را به سو دانش قیو عال ها تیاست تا با شناخت استعدادها، قابل یضرور ازیآموزش مورد ن زانیسطح و م

 .ندینما تیمتناسب هدا

Eisner (9114معتقد است تنها با بررسی برنامه درسی قصد ) که اهداف مورد نظر واقعاً کسب  افتیتوان اطمینان  شده نمی

شده  اجرا ایدرسی عملیاتی  گردد، اما برنامه ابییمعیارهای مناسبی ارز باشده ممکن است  شده باشد.  اگرچه برنامه درسی قصد

کنند تنها به  که مدارس از آنها استفاده می ییها آزمون رایشده نداشته باشد؛ ز قصد آنچهممکن است در عمل هیچ شباهتی به 

 پردازد و توجهی به آنچه که در کالس درس روی داده است ندارد. شده می برنامه درسی قصد ابییارز

 دئولوژییا ایهیمنطقاً در چارچوب نظر ،شده قصد یدرس ۀبرنام کیدی( ساخت و تول2892) و همکاران Glatthorn دۀیعق به

 ،یهای اصل و شاخص ارهایای باشند که مع به گونه دیبا ،ها نوع برنامه نی. اردیپذ یکشور صورت م کیتیو ترب میحاکم بر نظام تعل

در ساخت و  یو فرهنگ یو اقتصاد یاجتماع طیو شرا رندگانیادگییازهاین ،یریادگییها هیظرو ن تیو ترب میفلسفه تعل  رینظ

 .رندینظر قرار گ مدّ دشانیتول

برخوردار نخواهد بود. برنامه  یادیز یینشده باشد؛ از توان اجرا نیتدو انهیگرا به صورت واقع  یفناور و کار یبرنامه درس اگر

 ها تیواقع انیاز م دیبا یول شود یم یطراح ییغا یها به هدف دنیرس یبرنامه برا نکهیاست. با ا انهیگرا مطلوب، واقع یدرس

 دهد. رییوضع موجود را تغ تواند یو نم ستین یاجرا شدنیواقع ریو غ ییبرنامه آرزوالبگذرد. اصو

تدارکات  ،آموزان دانش یو لوازم کار عمل یمنابع آموزش یو حت انهیمدارس به را زیآموزش و پرورش برای تجه وزارت

 های تیبه ک ازیکه ن زین یبخش کاردست ی. براکند یجلوه م قیتر پردامنه و عم مسئله در مناطق محروم نینداشته است. ا یمتناسب

 دایرا در دفتر مدرسه پ وتریمدارس بتوان کامپ یدر برخ دیحاکم است. شا یت بدتریابزار و فضای کار کردن وجود دارد وضع

 – Ben. به باور ستیدر مدارس ن یصوص برای بخش ساخت و طراحکرد اما خبری از کارگاه کار و ابزار مخ

Peretz(2893مشخصاً ا ،)ستین ییقایآفر یو حت ریها در کشورهای فق بچه یاز زندگ یاساس ییکه فناوری جز تیواقع نی 

 هیو بق رانیعصر برای ا نیببرد . در ا نیرا از ب زریفناوری ل های یمانند شگفت یحت ییها یهای تجربه کردن شگفت فرصت تواند ینم

در  یزمان کافنیافتن صیامکانات و تخص فراهم نبودنلیرا به دل انهیها کار کردن با را نقص خواهد بود که بچه کیگریکشورها د

 .رندینگ افر یبرنامه درس

و  یمل یبرنامه توأم با اجرای برنامه درس نی. اجرای اگردد یم هئارا ییششم ابتدا  هیبار در پا نیکاروفناوری نخست یدرس برنامه

دهد  ینشان م کنند، یم تیکه معلمان از آن حکا ییها تیدر آموزش و پرورش بوده است. وجود موانع و محدود نیادیتحول بن

بر  یبرنامه درس نیو برای ا ردیصورت گ دیبا شترییتالش ب« فناوریوکار»یاجرای برنامه درس طیدر فراهم کردن مقدمات و شرا
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انجام  یلیاقدامات تکم ران،یفراگ قیو عال رانیآموزش و پرورش در نقاط مختلف ا یکل تیآموزش فناوری، وضع یاساس مبان

. آنچه مسلم ردیآموزان مورد توجه قرار گ های دانش شینظرات معلمان و گرا ی،برنامه درس هیالزم است در ته نیشود. همچن

 اریبس جینتا تواند یم ییو مخصوصا مقطع ابتدا یلیمقاطع مختلف تحص یدر برنامه درس  یفناور و وجود درس کار نکهیاست ا

 ییششم ابتدا هیدروس در پا نیخواهد شد. البته با ورود ا انینما یآت یها را به همراه داشته باشد که اثرات آن در سال یخوب

و  یحیبه صورت تلو ایاستفاده نمود و  زین تر نییپا یها هیدروس در پا نیاز ا توان یله اشاره نمود که چه بسا مئمس نیبه ا توان یم

 ی،دروس در برنامه درس نیبه صرف قرار گرفتن ا دینبا نکهیتر ا ها پرداخت. اما نکته مهم در دروس مختلف به آن میمستق ریغ

 سیتدر یمحتوا و راهبردها ،یان با اهداف اساسعالوه بر آشنا ساختن معلم دیبلکه با، ها غافل ماند برنامه تیفینمود و از ک هبسند

ساخت و زمان  ایدرس مه نیا یبرا زیالزم را ن یصِرف متفاوت است، امکانات و فضا یدرس که با دروس نظر نیا یابیو ارزش

 به آن اختصاص داد. یرا در طول ساعات هفتگ یشتریب

 
References 

Abdalkhani, A. &Abdalkhani, S. (2892). Examination the instructional problems of work and technology 

course in first secondary schools from the viewpoint of instructional leaders of Khoozestan Province, 3th 

scientific inquiry conference of social and cultural issues: Tehran. [in Persian] 

Adib, Y.; Ezzati, M.R.; Fathi-Azar, E. &Mahmoudi, F. (2893). A framework for designing a desired 

pattern for Work and technology curriculum (with emphasis on first secondary level), Curriculum studies 

quarterly journal, 99(48): 38-99. [in Persian] 

Ben – Peretz. G. (2893). Teacher as curriculum. Makers. In: Hussein, T. and Postleth Waite T. N (Eds). 

International Encyclopedia of Education. pp: 9239-9233. England: Pergamon Press. 

Eisner, E. W. (9114). The Educational Imagination: On the Design and valuation of School Programs. 

(Third Edition). New York: Macmillan College Publishing Company 

Glatthorn, A.A, Boschee, F, White head, B.m .(2892). “Curriculum leadership: Strategies for Development 

and Implementation, second Ed, Thousandoaks, SAGE, Inc.  

Hajizade, E. &Asghari, M. (2892). Statistical methods and analyses with a glance to research method in 

biology and health sciences (along with SPSS guide), Tehran: JahadDaneshgahi Press. [in Persian] 

Hossein-Panah, M. &Saafi, S. (2891). Examination the status and amount of consistency of intended, 

implemented and experienced curriculum of work and technology and thinking and inquiry courses on sixth 

grade, 3th New inquiries in sciences and technology conference: Tehran. [in Persian] 

Maleki, M. (2893). Feasibility of implementing the school based curriculum development, M.A. thesis. 

Shahid Ba-honar university: Kerman. [in Persian] 

Moftakhar, S.A. (2892). Examination the difference between intended and implemented curricula of 

responsible citizen course in secondary level from the perspective of social sciences' teachers of East 

Azerbaijan Province, M.A. thesis, AllamehTabatabaei university: Tehran. [in Persian] 

MohamadiGheshlagh, P. (2893). Content analysis of work and technology books regarding reflecting the 

entrepreneurship components (statistical population: 3th, 2th, 1th, & 98th grades), Educational management 

inquiries journal, 92: 13-981. [in Persian] 

Piri, M; Asadian, S. &Mohamadzade, M. (2893). Evaluation the implementation status of work and 

technology curriculum on seventh grade, Curriculum studies quarterly journal, 92(43): 991-944. [in Persian] 



 39 هیمعلمان در مدارس اروم دگاهیششم  از د هیپا یشده کار وفناور قصد یبرنامه درس یسنجی اجرا امکان

Wallen, N, E,; Frankel, J.R. (2893). Educational Research: A guide to the process  ( Second 

Edition).Mahwah: Lawerance Erlbaum Accociate 

Willis. G. (2891). Curriculum Evaluation: Qualitative. Oxford, New York: Pergamon Press 

 

 
 

 

 


