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  چکیده

ي اجراي برنامه درسی کار و فناوري بر اساس تجارب معلمان در پایه ششم        این پژوهش به مطالعه   
 اما هاي تاریخی است چند داراي زمینه اي که هر برنامه. ختصاص یافته است  ا ابتدایی در اولین سال اجرا    

مطالعه از نوع کیفی بوده و بـا    .یعنی عصر فناوري متناسب است     از نظر اهداف و محتوا با عصر حاضر،       
هایی نیمه سازمان یافته     ها مصاحبه  آوري داده  ابزار جمع . استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است      

ي سـنقر   ن کرمانشاه از منطقـه ي ششم ابتدایی در استا  معلم پایه10و تعداد شرکت کنندگان در مصاحبه  

هاي  داده. ها ادامه پیدا کرد گیري به صورت هدفمند انجام و تا رسیدن به اشباع در داده     نمونه. کلیایی بود 

 براي مطالعات پدیدارشناسانه    1995ها با استفاده از روش توصیه شده توسط اسمیت           مصاحبه حاصل از 

ا نتایج این تحلیل به مصاحبه شـوندگان برگردانـده شـد            ه براي تعیین صحت یافته   . تحلیل شد  تجزیه و 

 تـم  15هاي این تحقیق شامل      یافته .ندبندي شد  این مطالعه در سه خوشه استخراج و طبقه        هاي سپس تم 
زبان انگلیسی، فقدان رایانه، پشتیبانی فنی، ابزار،   : ها شامل  اي به نام محدودیت     تم آن در خوشه    6بود که   

 تـم  5عنـوان ترجیحـات    اي دیگري با در خوشه  و   .زش ضمن خدمت قرار گرفتند    راهنماي معلم و آمو   

آمـوزان، تلفیـق و ارزشـیابی        فناوري، تعدیل محتوا، توجه به گرایش دانـش        : از ندمشخص شد که عبارت   
 اقدم معلمان براي غلبـه بـر موانـع و تـدریس مـؤثرتر               4ي سوم با عنوان ابتکارات       در خوشه . تحصیلی

هاي شخـصی، اسـتفاده از امکانـات مـدارس          استفاده از رایانه  : کند شامل  جسته جلوه می  برنامه درسی بر  

  .باشد  میآموزان در اداره کالس متوسطه، برگزاري مسابقه و بکارگیري دانش
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  مقدمه و بیان مسئله

هاي ویژه و متنوعی را داراست و هم اکنون براي رسیدن           مزیت ها، منابع و    کشور ما ظرفیت  

 سـاله، نیازمنـد     20انـداز    در چـشم  )  همه جانبه و پایـدار      توسعه(به اهداف حال و آینده کشور       

هـاي مختلـف    ور و فنـاور در تمـامی حـرف و مـشاغل بـراي بخـش             فنّاوري، نیروي کار بهـره    

بـا هـدف کـسب     »کـار و فنـاوري    «یـادگیري     حـوزه . باشـد   اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مـی     

ي مـرتبط بـا فنّـاوري و علـوم            ها  یستگی   امور زندگی؛ و کسب شا      ي عملی براي اداره     ها  مهارت

ي و زنـدگی      ي مختلـف اقتـصاد      هـا   وابسته و براي آمادگی ورود بـه حرفـه و شـغل در بخـش              

ملی جدید بـه عنـوان       به طور رسمی و همزمان با اجراي برنامه درسی           1391اجتماعی، از سال    

. هاي یادگیري در سراسر دوره آموزش و پرورش رسمی شـناخته شـده اسـت               عضوي از حوزه  

وزارت آمـوزش  ( پایه ششم ابتدایی بوده است اولین اجراي برنامه درسی متعلق به این حوزه از      

  ).1391و پرورش، 

 هـایی تـاریخی   ینـه داراي مبانی و زم   ،»کار و فناوري  « برنامه درسی  اساس سوابق موجود   بر

اي دانـست کـه    توان حاصل تکوین اهداف تربیت فنی و حرفـه     ي درسی را می    این برنامه . است

هاي عمومی  اي براي دوره   ي امروزي به چنین برنامه     در اثر تغییر نیازهاي محلی و جهانی جامعه       

ي ابتـدایی و شـش        شمسی در یک نظام آموزشـی شـش سـاله          1345تا سال    .تبدیل شده است  

شـد کـه اهـداف        ابتـدایی تـدریس مـی      ي  درسی بـه نـام کـار دسـتی در دوره           ،ي متوسطه  ساله

برنامه درسـی کـار دسـتی در        . ي درسی کار و فناوري داشت      از نوع برنامه   گرایانه و تقریباً   عمل

 راهنمـایی   ي  در حالی که در دوره     ،با هنر تلفیق شد    دوره ابتدایی همزمان با تغییر نظام آموزشی      

براي رسـیدن بـه اهـدافی مـشابه بـا اهـداف       » شناخت حرفه و فن«برنامه درسی  1350از سال   

  ). 1377 ،1391وزارت آموزش و پرورش، ( پدید آمد »کار دستی«ي درسی  برنامه

هـاي     بلکـه آمـوزش    ،پرداخـت   نمـی  تنها به آموزش کارهاي دسـتی     » فن شناخت حرفه و  «

اهـداف و محتـواي خـود قـرار     ي  لوحه در سررا نیز  اي    داري و حرفه   خانههاي    صنعتی، مهارت 

با این حال، مشکالت و موانعی در اجراي آن از همان سال اول بروز کرد کـه نعمـت                   . داده بود 

نداشتن کارگاه مستقل مجهـز و متناسـب نبـودن    . این گونه آنها را بر شمرده است  ) 1364( الهی

ماهنـگ و کـافی نبـودن اطالعـات         آموزان و برنامه درسـی، ه       کارگاههاي موجود با تعداد دانش    

فن، نامتناسب بودن تعداد     و  هاي تدریس علمی بسیاري از معلمین حرفه        علمی و فنی و مهارت    
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فـن و   و   ها و کارگاه مدرسه، حجیم بودن کتـاب درسـی حرفـه             آموزان با گنجایش کالس     دانش

 هفتـه، عـدم   آمـوزان و همچنـین سـاعات تـدریس در     عدم تناسب آن با توانایی یادگیري دانش   

هاي فرهنگـی و آداب و رسـوم ملـی، تـدریس              تطابق موضوعات مطرح شده در کتابها با زمینه       

رشته متنوع به وسیله یک معلم در یک کالس و عدم توجه اولیاي مـدارس راهنمـایی بـه                    چند

ترین علل عـدم اجـراي صـحیح      کالس از مهمي هاي معلمان در تنظیم برنامه    عالیق و تخصص  

 درصـد از معلمـان      60. هـستند ) گذارنـد   که مراحل اولیه اجراي خود را می      (فن   و   هبرنامه حرف 

صـورتی کـه     آنان تا به حال اجرا نشده اسـت، در   ي  بازدید در مدرسه   ي اظهار داشتند که برنامه   

  . راهنمایی استي فن در دوره و   حرفهي این برنامه یکی از اصول اجراي برنامه

ناخت حرفه و فـن، بـا وجـود تـالش مـسئولین آمـوزش و                موارد منفی از اجراي درس ش     

 بلکه اضافه بر این موارد مسائل دیگري نیز مانند کهنه           ،پرورش وقت به طور کامل برطرف نشد      

فن، سرعت گرفتن تحـوالت فنـاوري و انفجـار دانـش             و منسوخ شدن محتواي درس حرفه و      

). 1371 قطرانی،(برد   درسی فرو ي    هدگرگون کردن این برنام   ي    ریزان درسی را در اندیشه     برنامه

آموزش « گردید که  درسی دیگري بنا  ي    برنامه» شناخت حرفه و فن   « ي  بر شالوده  1379در سال   

گیـري    تـوان در جهـت      مـی  ترین تفاوت میـان ایـن دو برنامـه را           واضح .نام گرفت » فن حرفه و 

هـر چنـد مـشخص      . در اهداف، محتوا و روش تدریس جستجو کرد        جدیدي    برنامهي    فناورانه

ریـزي ایـن     شـاید کـارگزار برنامـه     . گذاري نکردند  نام» فناوري« به نام  نشد چرا برنامه درسی را    

بهتـر  ،  بنابراین. پتانسیل آموزش فناوري را داشته باشد     اي    درس نیز باور نداشت که چنین برنامه      

فـن بـه    زش حرفه ونام آمو جدید خیلی افزایش داده نشود و     ي    دیده شد که انتظارات از برنامه     

  . درسی قرار داده شودي این برنامه جاي فناوري بر

  ولتـرز  ي بحث ضرورت ایجاد برنامه درسی آموزش فناوري در آموزش عمومی با مطالعـه            

آموزان   او نشان داد یادگیري مفاهیم فناوري براي دانش       . وارد یک بحث جدي شده بود     ) 1989(

مبـین  ) 1986 ،1کراس و مک کورومیـک ( یقات قبلی تحق.  سال الزم است   12-15 در دامنه سنی  

 راهنمـایی نیـاز دارنـد، کـه مـسائل فناورانـه خـود را از        ابتـدایی و آموزان  این امر بود که دانش    

مسایل ناشـی از     باید ماهیت تکنولوژي را درك کرده و      آموزان    دانش. هایی خالقانه حل کنند    راه

                                                 
1-  Cross & McCormick 
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رییس بخـش فنـاوري دانـشگاه گلـد         ) 1997 (1بلسافراد دیگري مانند استی   . را ارزیابی کنند   آن

اسمیت پا را از این فراتر گذاشتند و اعتقاد دارند آموزش فناوري را باید از پیش دبـستان آغـاز                    

چیزي بود که جنبشی براي آموزش فناوري در کشورهاي توسعه یافته ماننـد         ها    این تئوري . کرد

  .داختانگلستان، استرالیا، آمریکا و کانادا به راه ان

» آموزشـی «و » اجتمـاعی «، »اقتـصادي « :کشورهاي توسعه یافته سه نوع دلیل با عنـاوین         در

در وجه اقتـصادي فنـاوري بـه عنـوان یـک      . براي برقراري این برنامه درسی وجود داشته است     

در جنبه اجتماعی این درس به عنـوان حـامی مـصرف و             . ضرورت براي نیروي کار ماهر است     

در وجه آموزشی نیز اثري کـه فنـاوري بـر رشـد             . شود  می فناوري محسوب کاربرد هوشمندانه   

دیدگاهی اگزیستانسیالیـستی یـا رویکـردي       ( خالقیت فناورانه و ضرورت ابراز وجودي انسانی      

خبرگان آموزش فناوري، فناوري را بعد از       ). 1992 ،2گیلبرت( مورد توجه بوده است   ) گرا انسان

براي برگردانـدن فنـاوري   اي  این درس را وسیلهها   فیمینیست.نامند  میعلم و هنر، فرهنگ سوم    

ادعاهاي طرفداران آموزش فنـاوري سـرانجام در      . پندارند اش می   مردانهگیري    اجتماعی از جهت  

» قابلیت فناورانـه  «و   »سواد تکنولوژي «عبارت از دو کلمه      شود و آن    می دو مقوله عمده خالصه   

ش فناوري را در رفاه زندگی روزانه ارج نهد و صالحیت و  کند نق   می آموز را قادر   که یک دانش  

 کـسب   ،از کار آینـده باشـد     اي    تواند سایه   می ها، و ابزار که    قابلیت استفاده از کامپیوترها، ماشین    

نـه  (آموزش فنـاوري بـه برنامـه درسـی عـام            . اما یک نکته را ضرورتاً باید در نظر داشت        . کند

  ). 1993، 3لیتون( تعلق دارد )اي حرفه

و  هـاي رشـد اقتـصادي      در جهان سوم توجـه بـه آمـوزش فنـاوري تحـت تـأثیر ویژگـی                

قرار دارد که این تفـاوت در یـک   » حال توسعه در«و » توسعه یافته«میان کشورهاي هاي   تفاوت

 صـنعتی شـدن    به تازگی در حـال     کشورهاي. است» شکاف فناورانه «اصطالح معرفی شده وآن     

)NICs (   نو، گواه ایـن اسـت       ي رام و آمریکاي التین، به عنوان یک پدیده       در حاشیه اقیانوس آ 

طریق ترکیبات انتقال تکنولوژي، مهندسی معکوس، و نوآوري جدیـد   تواند از   می که این فاصله  

اگر چـه شـواهد نـشان       . ترین راه توسعه است    انتقال تکنولوژي به طور بالقوه سریع     . تر شود  کم

                                                 
1-  Stables 
2-  Gilbert 
3-  Layton 
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همچنـین  . سساتی و اجتماعی محقق شـود     ؤاند در یک خأل م    تو  نمی داده است انتقال تکنولوژي   

فنـاوري تثبیـت نخواهـد شـد      بدون ضریب جذب مناسـب بـراي انطبـاق بـا فنـاوري جدیـد،            

بین رشد اقتصادي، تولید دانش علمی و تبـدیل ایـن دانـش بـه دگرگـونی                 ). 1973،  1کوزنتس(

 تکنولوژیک ممکـن اسـت      هاي شکاف. صنعتی و فناورانه در کشورها تعامالتی در جریان است        

وارد شـده  هـاي    یا نامتناسـب بـودن تکنولـوژي      ها    ناشی از نقایص ارتباطی در انتقال تکنولوژي      

  .)1984، 2استریتن(براي کشورهاي فقیر باشد 

کـه   »فن آموزش حرفه و«در اولین ارزیابی از اجراي برنامه درسی   ) 1383(محسن اسالمی   

 گیـرد کـه نبـودن امکانـات کارگـاهی و            مـی  نتیجـه ،  بوددر جایگاه آموزش فناوري براي ایران       

تعـداد زیـاد    ،  هایی براي آمـوزش چهـره بـه چهـره و کارهـاي گروهـی               فرصت آزمایشگاهی و 

 –زمایـشگاه  آها، تعـداد ناکـافی دبیـران و متـصدیان            کالس مناطق در  در برخی از  آموزان    دانش

ي   عـدم تناسـب محتـواي برنامـه        س،ناکارآمد به دبیران ایـن در      هاي ناکافی و   آموزش کارگاه و 

درسـی بـا رویکـرد فراینـدي       ي    این برنامه ي    جدید با نیازهاي جامعه از جمله مشکالت عدیده       

  .است

کار و «پیشین هاي  درسی نسلهاي  که از سوابق تحقیق و تغییر در برنامه      اي    با تحلیل مقدمه  

کـه ایـن نـوع     اول ایـن . نـد ک  مـی کلی به نحوي بارز خودنماییي    ذکر شد چند مسئله    »فناوري

فنـاوري دارنـد   هـاي   هاي اخیر با توجه به پیوندي که با انقالب       در سال ) فنی(درسی  هاي    برنامه

 سال یک امـر حتمـی و        6 یا   5پس از   ها    به طوري که تحول در آن     . اند تري پیدا کرده   عمر کوتاه 

 کشور ما در همگـام شـدن        ریزي درسی در   متأسفانه در برنامه   .رسد  می غیر قابل اجتناب به نظر    

هـاي    برنامـه  اجـراي . به کندي عمـل شـده اسـت        با تحوالت آموزشی جهانی در این حوزه نیز       

هـاي     بررسـی  .بـیش از دو دهـه دارد      اي    درسی موسوم به گروه آموزش فناوري در جهان سابقه        

دهد ایـن نـوع       می  نشان ،انجام شده است  ) 1377(تطبیقی که توسط وزارت آموزش و پرورش        

در کشورهاي انگلستان، استرالیا، نیوزیلند و کشورهاي دیگـر          1990ي    درسی از دهه  هاي    رنامهب

حتـی در   ).2003، 3راسـینن (عمدتاً با تأکیـد بـر کـسب سـواد فنـاوري گـسترش یافتـه اسـت             

                                                 
1-  Kuznets 
2-  Streeten 
3-  Rasinen 



188  )2ي  ، شماره1393، پاییز و زمستان 21ي ششم، سال  دوره (تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم

ي  کشورهایی مانند مراکش و پاکستان که از نظر صنعت و فناوري ممکن است از ایـران فاصـله           

 رسـد   مـی   عمر آموزش فناوري اطالعات در آنها بـه بـیش از یـک دهـه               ،شندچندانی نداشته با  

  .)1389، عزتی(

درسـی مـورد    هـاي     برنامـه  ،اند  به سختی در ایران بومی شده     ها    دوم، همان گونه که فناوري    

این . اند مواجه بودههایی  اشاره نیز در تطابق یافتن با شرایط بومی و آموزشی کشور نیز با چالش             

البته این مسئله تنهـا بـه کـشور مـا تعلـق              .اند ست در اولین اجرا خود را نشان داده       درها    چالش

در بسیاري از کـشورها بـا شـدت و     )2000 (1لویسي  ندارد بلکه این مشکلی است که به گفته 

درسـی بـه امکانـات سـخت افـزاري و      هـاي   چون چنـین برنامـه   . شود  می ضعف متفاوت دیده  

  .درسی نیاز دارندهاي  ار بیشتري نسبت به سایر برنامهفنی و مالی بسیهاي  پشتیبانی

خـود یـک   ي  گذشتههاي  درسی نسلهاي  درسی کار و فناوري در مقایسه با برنامهي    برنامه

درسی در واقع از دو قسمت عمده یعنی کار با     ي    زیرا این برنامه  . شود  می مورد خاص محسوب  

ده است کـه هـر کـدام تخـصص، کارگـاه و             تشکیل ش  )به درست یا غلط   ( رایانه و پودمان کار   

 در دوره ابتدایی اجـراي آن آغـاز شـده     ،از سویی دیگر  . طلبد  می امکاناتی مخصوص به خود را    

ي   جایی که یک معلم تمام دروس و یا اینکه در روستاها دروس چندین پایـه بـه وسـیله                   ،است

و پـرورش خـود را   همچنین در سالی اجراي آن آغاز شده کـه آمـوزش          . شود  می معلم تدریس 

درگیر کارهاي متعددي مرتبط با تحول بنیادین نموده که احتماالً توان و تمرکز وزارت آمـوزش    

به عـالوه، بایـد توجـه     .تضعیف خواهد کرد درسی تازهي   و پرورش را براي پشتیبانی از برنامه      

 و تربیـت و     تعلیمي    نمود که معلمان دوره ابتدایی که همان مجریان مستقیم تحوالت در عرصه           

اول هـاي   قبل به تدریس در پایـه   هاي    درسی، افرادي هستند که اکثراً در سال      هاي    به ویژه برنامه  

. کردنـد   مـی و یا ندرتاً کسانی هـستند کـه در دوره راهنمـایی تـدریس             اند    تا پنجم مشغول بوده   

 کـه داراي  تدریس درسی مشابه بـا کـار و فنـاوري   ي  بنابراین، هیچ کدام از این دو گروه تجربه      

  . ابعادي متفاوت از دروس دیگر است را ندارند

توانـد نـوعی ارزشـیابی از         مـی  درسی در اولین اجراي خـود     ي    اجراي این برنامه  ي    مطالعه

درسی ي  که در روند سازگار نمودن یک برنامه   اي    مرحله. انتشار باشد ي    برنامه درسی در مرحله   

که مالحظـه شـده در ایـران     اما چنان ).1388تحی، ف( شود  میبا شرایط موجود بسیار مهم تلقی    

                                                 
1-  Lewis 
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درسـی  ي  انتشار برنامـه ي  در مرحله .این مرحله یا بسیار کوتاه است و یا اینکه کالً وجود ندارد       

  فراهم،براي اجراها  نقایص در پشتیبانی تشخیص داده شده و زمینه رفع آن         بسیاري از خطاها و   

  :تواند پاسخ دهد این است که می بنابراین، سؤالی که این تحقیق. شود می

  تجربه و ارزیابی معلمان از اولین سال اجراي برنامه درسی کار و فناوري چگونه است؟

  

  روش تحقیق

هدف پدیدارشناسـی کـه   . این مطالعه از یک روش کیفی و پدیدارشناسانه بهره گرفته است 

هاي  شود، توصیف پدیده  میاز آن هم به عنوان یک فلسفه و هم به عنوان یک روش تحقیق یاد              

و  اسـترابرت ( شـوند   مـی خاص، اشیاء و تجربیات زندگی به همـان صـورتی اسـت کـه ظـاهر          

پدیدارشناسی روشی از پژوهش براي درك واقعیت یک پدیده است با توجـه            ). 1999 ،1کارپنتر

 از آن و معنایی که تجربـه کننـدگان آن پدیـده   ) عینیت(به تمام ابعاد آن، اعم از واقعیت بیرونی       

  . کنند  میدر ذهن خود دریافت

 کنند  می که معلمان بیان  هایی    کیفی و با استفاده از تحلیل شرح حال       ي    انجام تحقیق به شیوه   

دهد یاري نمایـد و       می ریزان را در رسیدن به درکی کلی از آنچه در کالس روي            تواند برنامه  می

در انـد   برنامـه درسـی در نظـر گرفتـه    به عنوان یـک     نشان دهد که چگونه معلمان آنچه که آنها       

سطح ابتـدایی در     جدید در ي    درسی کار و فناوري یک پدیده     ي    برنامه .گذارند  می معرض اجرا 

کـه   درسـی دارد از جملـه ایـن     هـاي     جدا از سایر برنامـه    هایی    رود که ویژگی    می به شمار  ایران

همچنـین  .  فلـز و مـواد دارد      عملی است که نیاز به کامپیوتر ابزارهاي کـار بـا چـوب،            اي    برنامه

هـاي    در انجـام فعالیـت    آموزان    معلمان ابتدایی باید مهارت فناورانه و توانایی هدایت فنی دانش         

ي  که معلمـان بـا ایـن پدیـده     بنابراین این. خود اضافه کنندهاي  به سایر صالحیت  برنامه درسی 

االیش برنامـه درسـی و یـا    حاوي تجاربی خواهد بود که براي پ ،اند جدید چگونه برخورد کرده  

  . بعد مؤثر خواهد بودهاي  موفق آن در سال اجرايهاي  فراهم کردن زمینه

  

  گیري جامعه و نمونه

  مورد مطالعه در این تحقیق تمام معلمان پایه شـشم ابتـدایی در اسـتان کرمانـشاه                 ي    جامعه
  

                                                 
1-  Streubert & Carpenter 
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از گیـري   نمونـه . ست بوده ا1392سنقر و کلیایی از مدارس شهري و روستایی در سال ي   منطقه

اند   معلم با بیشترین تفاوت انتخاب شده10در این نمونه . آنها به شیوه هدفمند انجام شده است      

 10کمتـر از  ي   نفر شهر، سه معلم با سابقه5 معلم روستا و 5،  نفر مرد6 معلم زن و    4که شامل   

البته این  . خدمت داشتند ي    سال سابقه  29 تا   20 نفر نیز بین     3 سال،   20 تا   10 معلم بین    4،  سال

 تعداد نمونه در پایان تحقیق و       ،حجم نمونه از ابتدا تعیین نشده بود بلکه با توجه به نوع تحقیق            

بـه  هـا   و نبودن مضمونی تازه براي قرار گـرفتن در میـان تـم          ها    پس از رسیدن به اشباع در داده      

ابی بـه حـداکثر اطالعـات الزم        تفاوت دسـتی  ي    با این دامنه  اي    هدف از تعیین نمونه   . دست آمد 

  . براي بررسی تجارب معلمان بوده است

  

  ها آوري و روش تحلیل داده ابزار جمع

کیفی معموالً محقق ابزار گردآوري اطالعات است که ایـن تحقیـق نیـز از            هاي    در پژوهش 

ان نیمـه سـازم   هـاي     مصاحبه استفاده از ها    آوري داده  اساس جمع . این قاعده مستثنی نبوده است    

. کنندگان در پژوهش فرایند آن دنبال شده اسـت         شرکتي    اساس رضایت آگاهانه   و بر بود  یافته  

پیـشنهاد نمـوده    هـا     بـراي تحلیـل داده    ) 1995( 1کـه اسـمیت   اي    رویهها    در تحلیل این مصاحبه   

یک گوشـی همـراه ضـبط    ي  به وسیلهها  این فرایند عبارت بود از این که مصاحبه. شدگیري   پی

هـا   و نکـات اساسـی آن     ها    الفاصله پس از انجام مصاحبه متن آن روي کاغذ پیاده و تم           شده و ب  

براي . مصاحبه شوندگان انجام شد   ي    براي همه اي    این روند به صورت چرخه    . شد  می استخراج

هـاي   که شامل دست نوشتهها  ها، نتایج تجزیه و تحلیل  سنجش دقت و صحت نتایج تحلیل داده      

 در اختیـار  ،بـود هـا   بـه دسـت آمـده از تحلیـل آن    هاي   و برچسب ها    مصاحبهاولیه تهیه شده از     

بـا تجـارب آنـان مـوارد را     ها  شرکت کنندگان قرار داده شد تا در صورت مغایرت این برداشت    

 عامـل دیگـري کـه بـه ایـن اطالعـات           ،  عالوه بـر آن    .مشخص کرده و نظر خود را اعالم کنند       

آوري  و کار داشـتن محقـق بـا جمـع     و سرها  حقق در دادهور شدن م  غوطه ،تواند اعتبار دهد   می

استخراج شده در قالب کلمه و      هاي    در پایان این فرایند تم    . به یک سال بوده است    قریب  ها    داده

  . خالصه شد وبندي  طبقه اساس ارتباط آنها با یکدیگر عبارت لیست شده و در سه خوشه بر

                                                 
1-  Smith 
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  ها یافته

  ها محدودیت .1ي  خوشه

و مـشکالتی   ها     نارسایی ،کردند  می اولین موردي که معلمان از آن حکایت      ها    قولهدر میان م  

ایـن قـسمت ایـن مـضامین اسـتخراج       در. کردنـد   می معلمان از آن حکایت ،بود که در تدریس   

  .مورد عمده خالصه کرد 6توان آنها در   میکهاند  شده

  

  زبان انگلیسی .1-1تم 

بـا برنامـه از   آمـوزان   است که اولین برخورد دانش اظهارات مصاحبه شوندگان حاکی از آن       

حتی بنا بـه  . شود  میانگلیسی زیادي دیدههاي  طریق کتاب درسی بوده است که در متن آن واژه 

ي   بـه گفتـه   . فارسی نشده بـود   ها    اظهار معلمان در زمان استفاده از رایانه نیز سیستم عامل رایانه          

  :یکی از معلمان مرد

از این بابت در  ششم هنوز با الفباي التین آشنا نیستندي   هدر پای آموزان    دانش

  .خواندن کتاب و یادگیري رایانه مشکل داریم
  

  :گفت  مییکی دیگر از معلمان

آموزش کلمات انگلیسی هم خودش یک کار دیگه شده براي ما که ما جـدا               

  .آموزش دهیمآموزان  از آموزش رایانه زبان انگلیسی را نیز به دانش

  

   فقدان رایانه و کارگاه.1-2 تم

آموز یک    دانش 5یا   4شود در کنار کتاب براي هر         نمی این درس تنها با کتاب آموزش داده      

معلمان چه شـهر و   بیشتر ،آموزان عالوه بر این براي کارهاي دستی دانش      . نیاز است  رایانه مورد 

یکی از معلمان زن . ندارندالزم براي آموزش ي  داشتند که در مدرسه رایانه    می  اظهار ،چه روستا 

  :شهر بیان کرد

ي  براي چند جلسه با سختی موفق شدم که از دبیرستان روبروي مدرسـه       من

  .خود را در اختیار ما قرار دهندي  خودمان وقت بگیرم تا کارگاه رایانه
  

  : گفت  میروستا معلم دیگري از معلمان
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 حتی به دو معلم از      کامپیوتر خانگی خودم را با ماشین خودم بردم مدرسه و         

آموزانشان را بیارند روسـتاي مـا تـا          معلمین روستاهاي مجاور هم گفتم که دانش      

  .با کامپیوتر آشنا کنیم راها  آن

  

  :کرد اظهار داشت  مییکی از معلمان که در روستاهاي دور تدریس

بـا  هـا   از روي کتـاب روخـوانی کـنن در اونجـا بچـه     ها  گم بچه  می من فقط 

  .شناسند  میکامپیوتر راتصاویر کتاب 

  

   پشتیبانی فنی.1-3تم 

و افرادي است که توانـایی سـرویس        ها    درسی وجود تکنسین  ي    یکی از نیازهاي این برنامه    

معلمـان چنـین کمبـودي      هـاي     در صـحبت  . و آماده کردن رایانه و کارگاه را داشته باشـند          دادن

وقـت  هـا    معلم با رفع اشـکال سیـستم     شد و اتفاق افتاده بود که به دلیل آشنا نبودن           می احساس

  :گفت  مییکی از معلمان مرد در روستا در این ارتباط. کالس تلف شده بود

مرکز مجتمع را امانت گرفتم که به کالس ببرم اما          ي    با تالش یک روز رایانه    

  . از کار افتاد و کسی هم نبود که از او کمک بگیرم

  

  :ردک  میمعلم دیگري این نیاز را چنین گواهی

هـا   برم متأسفانه آنها با دست کاري سیستم  می را به کارگاه رایانه   ها    وقتی بچه 

  .اندازند و کسی هم نیست اونها را درست کند  میرا از کارها  برخی از آن

  

  راهنماي معلم .1-4تم 

ریزان و معلمان براي هـدایت برنامـه درسـی           ترین ابزارهاي ارتباطی بین برنامه     یکی از مهم  

ي معلم است که در اولین سال اجراي برنامه درسـی کـار و فنـاوري در بهـار بـه دسـت        راهنما

بنابراین کیفیت اجراي برنامه درسی مخصوصاً در بخش ساختن کاردستی          . معلمان رسیده است  

  :تاحد زیادي از این نقیصه آن طور که یکی از معلمان زن حکایت نمود متأثر بوده است

دانـستیم چیکـار کنـیم ولـی          نمـی  زیاد داشتیم و تا فروردین راهنماي معلم ن    

  . تونستیم کتاب را تدریس کنیم  میزمانی که راهنما آمد بهتر
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  :یکی دیگر از مصاحبه شوندگان گفت

را در اردیبهشت بهتر کـرد       تأخیر در ارسال راهنماي معلم کیفیت تدریس ما       

  .اما متأسفانه وقت کمی از سال باقی مانده بود

  

   ابزار.1-5تم 

ابزارهـاي  ي  تهیـه  اجراي برنامه درسی کار و فنـاوري عـالوه بـر وجـود کـامپیوتر               ي الزمه

اي  معلمان نـشانه  هیچ یک ازهاي   اما در گفته  .ساخت کاردستی و حتی فضاي کار مناسب است       

کـه    همچنـان  .شد  نمی دیدهآموزان    از تالش مدرسه براي ابزار یا فضاي مناسب کار براي دانش          

  اظهـار ؟کنید  میپاسخ به این سؤال که وسایل انجام کارهاي عملی را چگونه تهیه          بیشتر آنها در    

  :کردند می

  .آرند  میاز خانه با خود وسایل و ابزار را بیشترها  پچه
  

  : چنین گفت،دهید  میهمچنین معلمی در پاسخ به این سؤال که در کجا کارهاي عملی را انجام

ود نـدارد کـاراي سـبک را در         در مدرسه فضاي خاصی براي کار عملی وج       

ها  خواد بچه  میدیم و بعضی دیگر هم که وقت و فضاي بیشتري         می کالس انجام 

  .دن  میدر خانه انجامشون

  

   آموزش ضمن خدمت.1-6 تم

تواننـد صـالحیت تـدریس یـک          مـی  آموزشی است کـه   هاي    دورهي    معلمان تنها به وسیله   

در این  . کسب کنند  ،اند  در تدریس آن نداشته   اي    بقهدرسی تازه را که قبالً هیچ گونه سا       ي    برنامه

آموزشی مربوط به این برنامه در تابـستان قبـل برقـرار شـده              ي    داشتند دوره   می زمینه آنها اظهار  

دروس پایه شـشم از جملـه       ي    عمومی بوده است که تدریس همه     ي    است و همراه با یک دوره     

  : زن گفتیکی از معلمان. شده است  میعلوم و ریاضی انجام

همـون کـسی کـه سـایر        ي    گذاشتند کار و فناوري به وسیله      در کالس آموزشی که براي ما     

کـرد ولـی مـا بعـداً        می شد البته او خیلی تالش      می  تدریس ،داد  می درسی را آموزش  هاي    برنامه

  .کردیم این آموزش کافی نبوده است  میاحساس
  

  :معلمی دیگر از شرکت کنندگان در تحقیق گفت
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که چند روز براي آموزش تدریس فناوري اختصاص دادنـد امـا مـن               نبا ای 

را تدریس نکردم چـون چیـز زیـادي در    ها  همه قسمت چیز زیادي یاد نگرفتم و 

  .بلد نبودم  مورد آن موارد

  

  ترجیحات معلمان .2ي  خوشه

مـان  کند که معل  میبه این نکته اشارهها  برداشت شده از متن مصاحبه    هاي    خوشه دوم از تم   

عمـل در   ي    اساس چه مصالحی به مرحلـه      دادند که این برنامه درسی را چگونه و بر          می ترجیح

  .باشند  میکه به شرح زیر  تم مرتبط شناسایی شدند5در این راستا . آورند

  

  فناوري .2-1 تم

همیشه در ایران و جهان این بوده کـه نـام           ها    یکی از مسائل مورد بحث در این گونه برنامه        

درسی در واقع اعالمیه و پـرچم و شـعار   ي  نام برنامه . درسی چه باید باشد   هاي    ونه برنامه این گ 

 نام مطلـوب برنامـه در   زیرا ،ریزان به این نکته توجه نمایند بنابراین، رواست که برنامه . آن است 

ق در سؤالی که در مورد انطبـا  . نیز نقشی به سزا دارد    آموزان    ایجاد نگرش مثبت معلمان و دانش     

نام برنامه با اهداف و منطق برنامه درسی از معلمان پرسیده شد آنها از ایـن نـام ابـراز رضـایت         

را به عنوان نـام برنامـه درسـی         » فناوري«البته چند نفر هم استفاده از اصطالح         .کردند  می نسبی

  : یکی از مصاحبه شوندگان استدالل جالبی در این زمینه نمود.دیدند  میتر مناسب

 کـار هـم الزم      ،کنم فناوري براي این کتاب نام بهتریه چون فنـاوري           می فکر

  .فناوري کافیهي  داره پس کلمه

  

  :معلم دیگري نیز چنین گفت

دانم چرا دوست داریم همه چیز را خیلی براي خودمان سخت کنیم همـون     ها نمی   ما ایرانی 

اره کلمـه کـار هـم اضـافه     کنه دیگه لزومی نـد   میفناوري منظور و هدف برنامه و کتاب را بیان    

  .کنیم

  

  تعدیل محتوا .2-2تم 

  هاي پودمانی بخـش کـار      آشنایی با رایانه و فعالیت    هاي    محتواي درس بیشتر شامل آموزش    
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هـستند  اي     دقیقه 50که با توجه به اینکه جلسات کالس       کردند  می است که عموماً معلمان اظهار    

. را بـه پایـان برسـانند   ها    فعالیتي    همهاند    نسته نتوا ،و زمان این برنامه در هفته یک جلسه است        

  :گفت  میچنان که یکی از معلمان روستا

ي    تا را انتخاب کردم چـون فرصـت انجـام همـه            4 فعالیت پودمان کار     8از  

  .را نداشتیمها  فعالیت
  

  :فرد دیگري مدعی بود که

متنوع و وسیعی وجود داره که بـراي سـال اول           هاي    در آموزش رایانه بخش   

  .این درس زیاد است

  

  آموزان  گرایش دانش.2-3تم 

بـا  . درسی استهاي  توجه، عالقه و نیاز فراگیران از عوامل مهم در طراحی و تدوین برنامه           

دارند هایی    چه عالیق و گرایش   ... جنس و    ه، سن، قاساس منط  برآموزان    که دانش  این حال این  

 معلمـان نـشان   هاي    در این مطالعه صحبت   . دتري براي تعمیم دار    نیاز به تحقیقات کمی گسترده    

خود اجراي برنامه درسی را بیـشتر       آموزان    و عالیق دانش  ها    داد که آنها بر اساس محدودیت      می

  :گفت  میچنان که یک معلم زن. اند خاصی متمرکز نمودههاي  بر قسمت

بیشتر دوست دارند کار بافتنی و ساختن ماشین برقـی     ) دختران( ها چون بچه 

   .م دهند ما بیشتر این کارها را انجام دادیمانجا
  

  :کرد  میپسر را چنین توصیفآموزان  یکی از معلمان مرد نیز گرایش دانش

کارهاي الکتریکـی و الکترونیکـی هـستند مخـصوصاً وقتـی         ي    دیوانهها    بچه

  .چیزي درست کنند که درست کار کند

  

   تلفیق.2-4تم 

 ادغـام   .اسـت  اشاره کردند اما به نظر موضوع مهمـی       از مواردي است که دو نفر تنها به آن          

ریزي درسی نیز مطلـوب اسـت و          از نظر برنامه   ،در موضوعات درسی دیگر   ها    بعضی از فعالیت  

  :در این مورد معلمی گفت. کاهد  میاز تکرار و موازي کاري
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دهم مثل حجم سازي   میرا در زنگ درس هنر انجام   ها    من بعضی از فعالیت   

  .رس هم مربوطهچون با اون د
  

  :جالب خود را در این تم این گونه بازگو کردي  معلم دیگري تجربه

آن را  هـا     بچه خوانم تا   می در زنگ امال بعضی وقتا امال را در کالس فناوري         

  .ورد کامپیوتر بنویسندي  با برنامه

  

   ارزشیابی.2-5 تم

 شـیابی مـستمر تأکیـد     معلمـان بیـشتر بـر ارز       ،آموزان  در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش    

این ارزشـیابی و میـانگین       .دادند  می آن را بیشتر در پایان و آغاز کالس درس انجام          کردند و  می

  :گفت  میافراد مورد مصاحبه یکی از. رفت  میآن بعضاً به عنوان نمرات پایانی به کار

کـنم و در آخـر کـار          می ثبت بینم و عالمتهایی   می را در حین کار   ها    من بچه 

  .دهم  میکنم و نمره  می را ارزیابیگروه

  

  : معلم دیگري گفت

امتحـان  آموزان    تونیم از تک تک دانش      نمی ما این قدر کمبود وقت داریم که      

  .عملی آخر ترم بگیریم

  

   ابتکارات.3ي  خوشه

پس از اینکه معلمان در اجراي برنامه درسی با محـدودیت و             شود که   می این گونه استنباط  

درسـی  ي  شوند و خود نیز عالیق و سالیقی دارند براي نزدیک کـردن برنامـه        می موانعی روبرو 

در قالب چهار   ها    شده ابتکاراتی ارائه داده بودند که مهمترین آن        قصد اجرا شده به برنامه درسی    

  .تم در خوشه سوم گنجانده شده است

  

  خانگیهاي  استفاده از سیستم .3-1تم 

داشـتند کـه چـون در مدرسـه هـیچ        مـی سـتا اظهـار  بعضی از معلمان به ویـژه معلمـان رو        

 شخـصی بـه مدرسـه   ي  خانگی یـا شخـصی خـود را بـا وسـیله     هاي     سیستم ،کامپیوتري ندارند 

  یکـی از معلمـان روسـتا    . کردنـد   مـی استفادهآموزان  بردند و از آن براي آموزش عملی دانش  می
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  :گفت

معلم از روسـتاهاي     من کامپیوتر خودم را چندین جلسه به روستا بردم و از دو           

  .راي استفاده به کالس من بیاورندرا بآموزان  نزدیک دیگر هم خواستم دانش
  

  :معلم دیگري چنین گفت

  .برم کالس  میمن یک لب تاب کوچیک دارم و همیشه با خودم
  

  کمک گرفتن از مدارس .3-2تم 

تفاده از   اسـ  ،یکی از کارها که در بعضی مناطق مخصوصاً مناطق شهري انجـام شـده اسـت               

معلمی در  . فن مدارس راهنمایی بود    حرفه و هاي    مجاور و کارگاه  هاي     دبیرستان ITهاي    کارگاه

  :گفت  مییکی از مدارس شهر

  اونهـا اسـتفاده کنـیم از       ITبا مدیر دبیرستان بعثت هماهنگ کردم کـه از کارگـاه            

  .را گرفتممدیر مدرسه راهنمایی مجاور هم اجازه و وقت براي کار در کارگاه آنها 
  

  مسابقه و نمایشگاه .3-3 تم

یکی از ابتکارات جالب بعضی از معلمان شرکت دادن کارهاي دسـتی تولیـد شـده توسـط          

توانـد موجـب تغییـر      مـی این کـار . بود که در منطقه برگزار شده استهایی  در نمایشگاهها    بچه

مـان روسـتا در ایـن       یکـی از معل   . در درس جدید شود   آموزان    دانشي    نگرش و افزایش انگیزه   

  :گفت  میمورد

را در نمایشگاه شرکت دادیم و خوشبختانه مقام برتـر را           ها    ما کارهاي عملی پچه   

   .را به دست آوردیم
  

  :آورد  میاز این تم را این گونه به خاطراش  معلم دیگري تجربه

کردند تا بـراي      می خود شب و روز کار    هاي    بر روي پروژه  اي    با چه عالقه  ها    بچه

  .سابقه و رقابت اونها را آماده کنندم

  

  معلم –آموز  دانش.3-4تم 

  . تدریس درسی مانند فناوري همگام بودن با فناوري و بیگانـه نبـودن بـا آن اسـت           ي    الزمه
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بـر اسـاس تجـارب    . چون این درس با هدف بهره برداري از فناوري معاصر طراحی شده است    

کار بـا رایانـه   هاي   مهارتي ود دارند که در زمینه آموزانی در کالس وج    دانش بعضی از معلمان،  

به معلم خود کمک آموزان  توانند در کمک و راهنمایی دانش   می جلوتر از معلمان خود هستند و     

پایـه شـشم در   ي  این موضوع مهم را یکی از معلمین زن که اتفاقاً به عنـوان معلـم نمونـه    . کنند

  :استان انتخاب شده است این گونه اظهار نمود

ایـن  . آموزانی هستند که خیلـی خـوب بـا رایانـه آشـنایی دارنـد               در کالس دانش  

  .کند  میآموز در زنگ درس کار و فناوري همیشه به من کمک دانش

  

  :ها تمبندي  جمع

  

  ها استخراج شده از مصاحبههاي  تم. 1جدول 

  ها تم  ها خوشه

  ها دودیت مح.1

  .شکل درست کردهکتاب م  اصطالحات انگلیسی در:زبان انگلیسی -

  . رایانه و کارگاه کار نداریم:فقدان -

  .روي انسانی فنی براي رفع ایرادات نی:پشتیبانی فنی -

  .فروردین آمد: راهنماي معلم -

  .آورند ها ازخانه می هاي عملی را بچه  ابزار انجام کار:ابزار -

  .ي الزم در برخی معلمان  تخصص و انگیزه:ضمن خدمت -

  ترجیحات .2

  .خوانم درس را به این نام می: فناوري -

ها زیاد و توضـیحات انـدك اسـت از کارهـا               چون سرفصل  :تعدیل محتوا  -

  .کنم انتخاب می

ي    دختران به کارهاي بـافتنی وحجـم سـازي عالقـه           :آموزان گرایش دانش  -

  .بیشتري دارند

  .حجم سازي را در زنگ درس هنر انجام دادیم: تلفیق -

  .بی مستمر مهمتر است ارزشیا:ارزشیابی -

  ابتکارات .3

از خانه سیستم خانگی خود را بـراي کـالس بـه روسـتا              : ي خانگی   وسیله -

  .برم می

  . مدارسITهاي  ها و کارگاه استفاده از دبیرستان: کمک گرفتن از مدارس -

  .و مسابقه شرکت کردیمدر نمایشگاه  :مسابقه -

  .معلمانآموزان جلوتر از  دانش:  معلم–آموز  دانش -
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  بحث

 بررسی تجارب معلمان از اجراي برنامه درسی کار و فنـاوري در اولـین سـال اجـرا نـشان          

موانـع و   هـا     تـرین خوشـه از ایـن تـم         مهم. براي تمرکز جود دارد   ها    دهد که سه گروه از تم      می

آیـد    مـی  این خوشه چنین بر   هاي    از بررسی تم  . محدودیت در اجراي برنامه درسی جدید است      

زارت آموزش و پرورش براي تجهیز مدارس به رایانه و حتی منابع آموزشی و لـوازم کـار               که و 

این مسئله در مناطق روسـتایی پـر دامنـه و            .تدارکات متناسبی نداشته است   آموزان    عملی دانش 

او و برخـی از  هـاي   آمـوزش کـار بـا رایانـه در کـالس       : معلمـی ي    به گفته . کند  می عمیق جلوه 

ابزار هاي    براي بخش کاردستی نیز که نیاز به کیت       . ل روخوانی کتاب است   همکارانش فقط شام  

بتـوان کـامپیوتر      شاید در برخی مدارس    .و فضاي کار کردن وجود دارد وضع از این بدتر است          

را در دفتر مدرسه پیدا کرد اما خبري از کارگاه کار و ابزار مخـصوص بـراي بخـش سـاخت و                 

ي داست که در حال حاضر کشور با شرایط دشوار اقتصا         این درست    .طراحی در مدارس نیست   

لـوازم  به تواند یک دستاویز براي دریغ کردن از تجهیز مدارس   نمی  اما این  ،به رو شده است    رو

از زنـدگی     به باور لویس، مشخصاً این واقعیت که فناوري جزیی اساسی          .آموزش فناوري باشد  

هایی   تواند فرصتهاي تجربه کردن شگفتی      نمی در کشورهاي فقیر و حتی آفریقایی نیست      ها    بچه

کـشورها  ي  بقیـه  در این عصر براي ایـران و       .فناوري لیزر را از بین ببرد     هاي    حتی مانند شگفتی  

. کار کردن با کامپیوتر را در برنامه درسی فرا نگیرنـد          ها    یک نقص خواهد بود که اگر بچه       دیگر

براي آموزش کامپیوتر چنین کشورهایی     . استمورد کامپیوتر    آموزش فناوري بیشتر آموزش در    

توانـد راه واقـع       مـی  فنـاوري متـداول و رایـج در جامعـه         . مجبور نیستند وارد عصر فضا شوند     

  . باشد نسبت به پرداختن به تکنولوژي برتر تري گرایانه

در تهیه نرم افـزار برنامـه    عالوه بر کمبودهاي سخت افزاري براي پشتیبانی از برنامه درسی 

ما معموالً بیشتر شامل کتاب درسی و راهنماي معلم است، از نظر معلم              سی نیز که در کشور    در

جمله اینکه در محتواي آن کلمات انگلیسی زیـادي وجـود            از. وجود داشته است  هایی    نارسایی

وجـود   .انـد  پایه ششم هنوز با الفباي التین آشنا نـشده آموزان    حالی است که دانش     این در  .دارد

 اول اینکه چنین نقصی ممکن اسـت از وجـود     .توان به دو شیوه تعبیر نمود      مینیز  را  ئله  این مس 

  . حکایت کند،یک برنامه درسی پوچ در دوره ابتدایی که همان آموزش زبان خارجی است
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تفسیر دیگري که براي این نقص وجود دارد در درون تم یا مضمون دیگر، نقص در وجود      

که مخـصوص   اي    ویژههاي    شنیده نشد که رایانه    دیده و اي    در مدرسه نهفته است    پشتیبانی فنی، 

و توسط  و آنها با سیستم عامل فارسی تجهیز شده باشند وجود داشته باشد            کالس فناوري باشد  

بنابراین، در این جا یک هشدار را باید جدي گرفت و آن            . نگهداري شوند  افراد فنی سرویس و   

 بـدون پـشتیبانی   ،شود  میهم انجام العات که اتفاقاً هر دو با    اینکه آموزش فناوري و فناوري اط     

تواند بـه یـک      ها می   ابعاد فنی، تأمین پیش نیازها و فراهم نمودن زمینه        ي    کامل از برنامه در همه    

ایـن وضـع مقـدمات محـو درس کـار و فنـاوري از       ي  ادامه ناموفق و تلخ بدل شود و  ي    تجربه

  .نماید ی مفراهمرا درسی هاي  جدول برنامه

تأخیر در تهیه و توزیع راهنماي معلـم، مخـصوصاً در سـال              استخراج شده هاي    از دیگر تم  

عمل و  ي    درسی، نقشی تعیین کننده در انتقال برنامه قصد شده به مرحله          هاي    اول اجراي برنامه  

 با وجود رضایت نسبی معلمان از کیفیت راهنماي معلم اما ایـن منبـع             . اجرا توسط معلمان دارد   

حیـث آمـوزش ضـمن       از. برنامه درسی نیز در اواخر سال تحصیلی به مـدارس رسـیده اسـت             

خدمت نیز تخصصی نبودن آموزش معلمان براي اجراي برنامه درسی کار و فناوري یـک مـانع         

 درسی جدید در پایه ششم تدریس     هاي    بدین معنی که یک مدرس تمام برنامه      . دیگر بوده است  

برخی از معلمان اعتقـاد داشـتند    .ربخشی و کیفیت دوره آموزشی بکاهدتواند از اث  میکند که  می

در . برنامه درسی کار و فنـاوري را در ابتـدایی نیـز بایـد یـک معلـم تخصـصی تـدریس کنـد                       

توان گفت ایـن برنامـه درسـی      می،استها  اول که همان محدودیتي  خوشههاي  تمبندي   جمع

اول . درسـی دوره ابتـدایی نـشده باشـد        هاي    رنامهممکن است به دو دلیل با قدرت کافی وارد ب         

 ،رود  مـی اینکه هر چند کار و فناوري در برنامه درسی ملی جدید یکی از نقاط عطف به شـمار                

میانی و مـدارس هنـوز ابعـاد و اهمیـت آن بـه       ،  اما براي مسئولین اجرایی از قبیل مدیران ارشد       

ریزان درسی شناخت کافی از      اشد که برنامه  تواند این ب    می دومین دلیل . درستی تبیین نشده است   

مناسـب   و تـدابیر  ها    و از گزینه  اند    سرزمینی ایران نداشته  ي    قابلیت اجرایی این برنامه در گستره     

  .اند غافل بوده اجراي برنامه درسیاي  براي غلبه بر موانع محلی و منطقه

اجـراي برنامـه درسـی       ي  استخراج شده عموماً معلمان در نحـوه      هاي    دوم از تم  ي    در دسته 

دادند که نام این درس فناوري باشـد       حتی معلمان ترجیح می    .داراي ترجیحات و عالیقی بودند    

. چون کار از فنـاوري جـدا نیـست و فنـاوري کـار الزم دارد     . شناختند  می و درس را به این نام     
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شابه نهـاده   که در سایر کشورهاي دیگر بـر دروس مـ         هایی    چنین باوري با ماهیت فناوري و نام      

  ).1389 ،عزتی(شده هماهنگی دارد 

توجه به اینکه زمان     این است که با    و محتواي برنامه نیز اعتقاد بر     ها    در مورد حجم فعالیت   

طراحی و ساخت بهتر اسـت  هاي   شود تعداد پروژه    می یک ساعت خالصه  اي    این درس به هفته   

دانش فناوري و ي  دن مطالبی در حوزه   تواند با گنجان    می پیشنهادي که  .به نصف کاهش پیدا کند    

در کتاب و برنامه درسی جبران شود و به نـوعی تنـوعی             ...  الکترونیکی، ارتباطی و  هاي    سیستم

سـاخت و   ي    یـدي در زمینـه    هاي    صرف بر فعالیت  ي    به جاي تکیه   داده شود و  ها    نیز به فعالیت  

چـون فنـاوري    . د بپردازنـد  دانش فناوري خو  ي    و توسعه  ذهنی و فکري  هاي    طراحی به فعالیت  

        1عـد دانـش، فراینـد و زمینـه اسـت          موضوعی تک بعدي نیست فناوري داراي سـه ب )ITEA ،

2002 .(  

بـه برخـی از     آموزان    شود که معلمان با توجه به عالیق دانش         می همچنین این گونه استنباط   

هـاي    اساً چـون فعالیـت    اس. اند و آنها را در اولویت اجرا قرار داده       اند    کارها اهمیت بیشتري داده   

 کـار بـا   ،  چوب  پوشاك، الکترونیک، کار با    ،در موضوعات متنوعی از قبیل خوراك     آموزان    دانش

هـاي متـوازن جنـسیتی موجـب غلبـه بـر         انتخاب و ایجاد فعالیـت     ،طراحی شده است  ...  فلز و 

هـاي    با ایـن حـال، بـسیار مـشکل اسـت کـه خصیـصه              . شود  می در عالیق موضوعی  ها    تفاوت

ریزان درسـی    براي برنامه ها    متناسب فعالیت  انتخاب دقیق و  .  فرهنگی را دگرگون کرد    -یتیجنس

هـاي   بر اساس جنسیت، استعداد و تجارب پیشین گـرایش    آموزان    دانش یک چالش جدي است   

یـادگیري  هـاي     بـراي فعالیـت   آمـوزان     دانشي    انگیزانندهها    متفاوتی از هم دارند که این گرایش      

  ).2005 ،2وبر، کاستر( کنند  میاستفادهها  ه درستی از آناست که معلمان ب

ایـن درس را بـا دروس   هـاي   از نکات مورد توجه این است که معلمان بعـضی از فعالیـت   

ریـزي درسـی نیـز بـراي اصـالح           تواند در برنامه    می کنند که   می دیگر همانند هنر و علوم تلفیق     

و مفاهیم فناوري را    ها    توان درس   می حتی. ردبعد مورد توجه قرار گی    هاي    برنامه درسی در سال   

ایـن کـار از گـسترش و جداسـازي          . تر تلفیق کـرد    پایینهاي    درسی در پایه  هاي    در سایر برنامه  

  . سوم ابتدایی امروزه کمتر مطلوب است جلوگیري کنـد  اول تا هاي    درسی که در پایه   هاي    برنامه
  

                                                 
1-  International Technology Education Association (ITEA) 
2-  Weber & Custer 
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  ).1389عزتی، (اند  م دادهکشورهاي دیگر نیز مانند آمریکا چنین کاري انجا

ارزشیابی تحصیلی از پیشرفت یادگیري نیز بیشتر به صورت مستمر و در جریـان تـدریس                

معلمان دوره ابتدایی کمتـر وقـت، ابـزار و مهـارت ارزشـیابی از                رسد  می  به نظر  .شود  می انجام

ازماندهی چنین اتفاقی زمانی کـه بـه محتـوا و سـ    . برنامه درسی جدید به صورت تراکمی دارند     

 محـور و  -رسد چون محتواي برنامـه کـامالً فعالیـت        نمی توجه نماییم ناموجه به نظر    ها    فعالیت

ي   دورههـاي      بـراي پایـه    . مبنا است و کمتر مطالب نظري در آن گنجانـده شـده اسـت              -پروژه  

یـادگیري آنـان    هـاي     و گـرایش و سـبک     آموزان    متوسطه با توجه به تحوالت شناختی در دانش       

توانـد بـه      مـی   ایـن کـار    .رسد  می از دانش فناوري مناسب به نظر     هایی    ه گنجاندن بخش  توجه ب 

  .ارزشیابی کتبی و نظري نیز اعتبار بخشد

دهـد کـه بـه      مـی استخراج شده اقدامات ابتکاري معلمـان را نـشان  هاي  سوم از تمي    دسته

ین این ابتکـارات بـراي       مهمتر .عبور کنند ها    و نارسایی ها    خواهند از محدودیت   می آنهاي    وسیله

تأمین رایانه و وسایل و ابزار آموزشی است که شامل اسـتفاده از امکانـات مـدارس متوسـطه و                

ایـن  ي  خـانگی از جملـه  ي  رایانـه هاي   و یا اقداماتی از قبیل بکارگیري سیستم      ها    آنهاي    کارگاه

توانند با الگو     می نیزها    دهد که آن    می را به مسئوالن  هایی    این اقدامات نیز سرنخ   . ابتکارات است 

 2  تـا  1پایه ابتدایی    به جاي تجهیز مدارس در روستاهایی که بعضاً در هر         ها    برداري از این ایده   

زیـاد  هـاي   یک لب تاب دیگر نیازي به هزینـه ي  آموز دارند، با کمک به معلمان براي تهیه      دانش

نگهداري رایانـه نیـز بـه صـالح       واین تدبیر از لحاظ امنیت     براي تأمین رایانه در مدرسه نباشد     

  .مدرسه است

هـا    در جـشنواره  آمـوزان     دانشهاي    از ابتکارات دیگر شرکت دادن کارهاي عملی و مهارت        

به دلیل تأثیري که به طور مـستقیم در پـذیرش           ...  ریاضی، ادبیات و  ،  دروسی مانند علوم  . است

تواننـد    مـی  انگیزش مناسـبی را ،رندشغلی و تحصیلی آنها دا   ي    در دانشگاه و آینده   آموزان    دانش

 اما درس فناوري تأثیرگذاري چندانی در پذیرش دانشگاهی نـدارد بـا ایـن حـال                 .ایجاد نمایند 

توانـد   آمـوزان مـی   تولیدات دانشي  در این درس براي عرضه    اي    ملی یا منطقه  هاي    ایجاد رقابت 

ي  در ادارهآمـوزان   ري دانـش بکـارگی  .در کار و فناوري باشـد آموزان    عاملی براي انگیزش دانش   

ي  دهد بعضی از معلمان با درك درستی از اشاعه  میاست که نشانگیري   چشمهاي    کالس از تم  

  هـاي    مندي از توانایی   دارند و بدین ترتیب در صدد بهره      آموزان    فناوري اطالعات در میان دانش    
  



203 )پژوهشی پدیدارشناسانه (ي درسی کار و فناوري اجراي برنامه تجارب معلمان پایه ششم از

  .باشند  میآنها

  

  گیري نتیجه

. ششم ابتـدایی اجـرا شـده اسـت       ي     سال اجرا در پایه    برنامه درسی کار و فناوري در اولین      

اجراي این برنامه توأم با اجراي برنامه درسی ملی و تحول بنیادین در آموزش و پـرورش بـوده     

دهد در فراهم     می  نشان ،کنند  می که معلمان از آن حکایت    هایی     وجود موانع و محدودیت    .است

تالش بیشتري باید صورت گیـرد      » و فناوري کار  «کردن مقدمات و شرایط اجراي برنامه درسی        

برنامه درسی بر اساس مبانی آموزش فناوري، وضعیت کلی آمـوزش و پـرورش در   براي این   و  

همچنین الزم است در تهیـه  .  اقدامات تکمیلی انجام شود،نقاط مختلف ایران و عالیق فراگیران  

  .جه قرار گیردمورد توآموزان  دانشهاي  برنامه درسی نظرات معلمان و گرایش
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  منابع

نتـایج مطلـوب درس      بررسی و ارزشیابی میزان تحقـق اهـداف و        . )1383(اسالمی، محسن   

سـازمان  . ، طـرح پژوهـشی    کید بر فرایند اجراي برنامـه     أفن دوره راهنمایی با ت     حرفه و 

  . پژوهش برنامه ریزي درسی

فن دوره راهنمایی  رسی آموزش حرفه وتطبیقی برنامه د  ي    مطالعه). 1389(عزتی، محمدرضا   

دانـشگاه تربیـت   . چـاپ شـده   .کارشناسی ارشدي  پایان نامه. در ایران و چند کشور دیگر   

  .دبیر شهید رجایی تهران

 و   بررسی نحوه انتخاب، تنظیم، تدوین محتواي کتابهاي حرفـه        ). 1371( قطرانی، عبدالوهاب 

. اي  فـه ان و متخصصان آموزش فنی و حر      آموز  دانش فن دوره راهنمایی از نظر معلمان،     

  .پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعـه  ). 1377( روشـنق، مجیـد     ؛زاده، تـوران   اهللا  فـیض  ؛ علی عسگري، مجیـد    ؛ محمود ،معافی

. طـرح پژوهـشی مـصوب      ،چنـد کـشور    فن با دروس مشابه در     تطبیقی درس حرفه و   

  . لیف کتب درسیأت سازمان پژوهش و

فن در  بررسی مشکالت اجرایی برنامه درس شناخت حرفه و      ). 1364 ( سیف اهللا  ،نعمت الهی 

 پژوهـشی سـازمان پـژوهش و    طـرح . مدارس راس راهنمایی شهر تهران از نگاه معلمین 

  . ریزي درسی برنامه

ریـزي   سند برنامه درسی ملی سازمان پـژوهش و برنامـه          .)1391( وزارت آموزش و پرورش   

  .آموزشی

ریزي آموزشـی،    کار و فناوري، سازمان پژوهش و برنامه      ). 1391(وزارت آموزش و پرورش     

  .کتاب درسی

هـاي جدیـد      طـرح ). 1350(ریزي درسـی      وزارت آموزش و پرورش، مرکز تحقیقات و برنامه       

  .فن در دوره راهنمایی تحصیلی و   برنامه تفصیلی شناخت حرفه؛آموزش و پرورش
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