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Introduction 
Due to the usability of the work and technology curriculum in life, as 

well as its important role in motivating and aspiring to jobs in society and 

helping to choose a field, the country's educational system has paid special 

attention to the work and technology curriculum. The purpose of this study 

was to qualitatively review the challenges and strengths of the work and 

technology curriculum and strategies to improve the implementation of the 

work and technology curriculum.  
.  

Method 
For this purpose, the phenomenographic method was used. Targeted 

sampling method with snowball technique was available for experts and 

targeted teachers, number of participants according to data saturation 6 

experts; 25 teachers were selected. Semi-structured interviews were used to 

collect data. Data analysis was performed using a 7-step clays method. To 

validate the data strategies such as data collection triangulation; 

Interviewees' reviews of the impressions and codings and the review of the 

collaborating researchers and the agreement between the researcher and the 
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participants in the research were used. 
 

Results 
Research results in three sections: challenges and obstacles to 

implementation; The strengths of the work and technology curriculum and 

the proposed solutions to improve this were obtained from the perspective of 

experts and teachers. 

 

Discussion 
Findings were obtained from the perspective of teachers and experts that 

the challenges and obstacles to the implementation of work and technology 

course include five themes "limitation, teacher, content relevance, 

comprehensive evaluation system, social factors" with eleven sub-themes 

"facilities, financial resources, physical space , Time, specialized teacher, 

skill category (knowledge enhancement), disproportion to the need, 

imbalance in content, weakness in the implementation of evaluation, lack of 

cultural background, low status and value of work and technology among 

officials "and the strengths of the two "Technical aspect, knowledge-

building" and five sub-themes "entrepreneurship, appropriate academic 

guidance, creativity, craftsmanship, general skills" and in the solutions two 

themes "improving curriculum elements, motivating" and six sub-themes 

"content, evaluation" "Facilities, hidden curriculum, communication 

channels, salaries and benefits.” 
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 چکيده

ها و نقاط قوت برنامه درسی کار و فناوری و هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفی چالش
ای این منظور از روش راهکارهای بهبود وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری بود. بر

و  نظران صاحبگیری از نوع هدفمند و با فن گوله برفی برای پدیدارنگاری استفاده شد. روش نمونه
 6ها برای معلمان هدفمند از نوع در دسترس بود که تعداد مشارکت کنندگان با توجه به اشباع داده

استفاده یافته  ساختارهـنیم یاـههمصاحب از هاآوری دادهجمعمعلم انتخاب شد. برای  52صاحب نظر؛ 
ها از . برای اعتبارسنجی دادهانجام شد زییکال ایمرحله 7 به روشها شد. روش تحلیل داده

ها ها و کدبندیاز برداشت مصاحبه شوندگان ینیبازب آوری داده؛مثلث سازی جمع همچون ییهادراهبر
ها کنندگان در پژوهش استفاده شد. یافتهارکتو توافق بین پژوهشگر و مش پژوهشگران همکار ینیو بازب

آمد که در چالش و موانع اجرای درس کار و فناوری شامل  به دست نظران صاحباز دیدگاه معلمان و 
با یازده زیر  "یاجتماع عواملی، ابیجامع ارزش نظام، محتوا تناسب، معلم ،تیمحدود"پنج مضمون 

عدم ، (یی)دانش افزا یمهارت مقولهی، معلم تخصص، زمانی، کیزیف یفضای، منابع مال، امکانات"مضمون 
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 بودن نییپای، فرهنگ نهیوجود زم عدمی، ابیارزش یضعف در اجرا، تعادل در محتوا عدم،ازیتناسب با ن
 "ییافزا دانشی، جنبه فن"و در نقاط قوت دو مضمون  "نیمسئول نیدر ب یو ارزش کار و فناور گاهیجا

و در  "یعموم مهارتی، ورز دست، تیخالق، مناسب یلتحصی تیهدای، نیفرکار آ"و پنج زیر مضمون 
ی، ابیارزش، محتوا"و شش زیر مضمون "زهیانگ جادیای، بهبود عناصر برنامه درس"راهکارها دو مضمون

 بود.  "ایو مزا حقوقی، ارتباط یراهها جادیا، پنهان یدرس برنامه، امکانات
 

 .نامه درسی، اجراکار و فناوری، بر :کليدی  های واژه

 

 مقدمه
امروز،  یایدر دن یاطالعات و فناور ریبه موازات توسعه چشمگ ی،کار و زندگ طیشرا رییتغ

. (Özden & Atasoy, 2019) شده استجامعه و افراد  یآموزش یازهایدر ن یراتییتغ جادیباعث ا

ای است که در هگانهای یازدهبه همین جهت حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری از حوزه

ور و و بهره کارآمدعملی برای زندگی  یها مهارتبرنامه درسی ملی لحاظ شده و شامل کسب 

 فناوری اطالعات و ارتباطات است یژهو بههای مرتبط با فناوری علوم وابسته کسب شایستگی

National Curriculum Document, 2012) .)در  سییکی از مبانی اصلی اصالح برنامه در درواقع

ها  (. این شایستگیLamb & Weiner, 2018)است آموزش فناوری  افزایشی روندقرن بیستم 

برای تربیت فناورانه و زندگی سالم در فضای مجازی و نیز آمادگی ورود به حرفه و شغل در 

در دوره  است. چرا کههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی در دوره متوسطه اول ضروری بخش

کند، قدرت یادگیرى آنان  مت اعظم استعدادهاى اختصاصى نوجوان و جوان بروز مىسطه، قسمتو

یابد و مسائل جدید زندگى نظیر  رسد، کنجکاوى آنان جهت معینى مى به حد اعالء خود مى

انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به 

 رسند؛ مى معنوى و اقتصادى اجتماعی، هاى ارزش ادراک به مرحلهدارد و  خود مشغول مى

دارد  زیادى اهمیت جهان مختلف کشورهاى تربیت و تعلیم هاى نظام در دوره این رو ینازا

(Ebrahimi, 2016)های عمومی آموزش فناوری در مدارس . لذا برای توسعه حداقل مهارت

 . (Lomask, Crismond & Hacker, 2018)یابدمتوسطه اول ضرورت می

های دیویی، وارنر، وود، گیلبرت و دیگران ریزی مفهومی فلسفه آموزش فناوری در ایدهپی

آموزان را به دانش، مهارت و نهفته است. آنها معتقد بودند که آموزش فناوری باید دانش

وزی تجهیز کند های الزم در زمینه فناوری، در زندگی، عمل و کار در دنیای فناورانه امر توانایی
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(Adib & et al., 2016) همچنین ریشه آموزش کار و فناوری به برنامه درسی کارایی اجتماعی .

گردد. همچنان که بابیت این مبحث را مطرح نمود موضوعات درسی باید بر مبنای نیز برمی

در ادامه  گردد. یبند صورت ساالن بزرگهای معطوف به کارکردهای شغلی و شهروندی هدف

باید توجه داشت که در این رویکرد تعلیم و تربیت دو هدف دارد: اول تداوم بخشیدن به 

مفید باشد را یاد بگیرند. بنابراین  سال بزرگ عنوان بهآنها برای آنکه  یساز آمادهجامعه، دوم، 

بینند تا به جامعه تداوم ببخشند و بسازند و با آموزش کارکردی در جامعه  افراد آموزش می

آموزان برای انجام فعالیت اطالق آموزش کارکردی به آموزش دانش درواقعباشند.  مؤثر

گیرد تا کاری را به روشی خاص عمل کند شود. بنابراین طبق آموزش کارکردی فرد یاد می می

  (Schiro, 1942).و یاد بگیرد

 یزندگ در یادینقش زاز  اول است که از دروس دوره متوسطهی کدر ادامه کار و فناوری ی

 یدر کشورهابرخوردار است. لذا  ندهیآ ریآموزان و انتخاب شغل و مسدانش یامروز

در مدارس  یطرح آموزش فناور یبرا یو آموزش یاجتماع ،یاقتصاد لیسه نوع دل یافته توسعه

کار ماهر است، در وجه  یروین یضرورت برا کی یفناور یوجود دارد. در وجه اقتصاد

و در وجه  شودیم دهید یهوشمند فناور رندهیکارگمصرف و به یحام عنوان به یاجتماع

 موردنظروجود انسان،  ضرورت بهیز دارد و ن تیکه بر رشد خالق یریتأث تاز جه زین یآموزش

 یهااز برنامه یکیعنوان به یفناور بر آموزش دیکأتبنابراین . (Gilbert, 1992)است  قرارگرفته

و  یفناور عیسر راتییتغهمچنین  و موردتوجه است. یمل مسئله ،یآموزش یدر محتوا یدرس

 یبرا یترو بس یآموزش عموم عنوان به یاند که آموزش کار و فناوربب شدهکار س یایدن

آموزش  حال بااین شــوند یحوزه تلق نیدر ا یعالتحقق اهداف آموزش متوسطه و آموزش 

 و است قرار نگرفته مورد تأکید ندانچ عمل، درصحنه ایرانی، آموزاندانش کار و فناوری برای

به اهداف کار و  آموزاندانش دستیابی میزان و آموزشی هایدر زمینه برنامه یافته انجام های تحقیق

 ,Bahr al-Ulumi, 2011; Ziaee, 2003; Taheri) دهندمی نشان را آن کمبود یا فقدان فناوری،

2003; Nasiri, 2003; Islami, 2004) . ،در هاییبررسی کرد که چه نابسامانی بایستیبنابراین 

 به رسیدن برای اند؛برده از میان یا داده را کاهش آن اثربخشی که دارد وجود درسی برنامه این

درسی کار و  ها و نقاط قوت برنامهشناسایی چالش پژوهش حاضر، اساسی هدف، مسئله این

 برای راهکارهایی ارائه برای لوم تربیتیمتخصصان ع و معلمان منظر از اول متوسطه دوره فناوری
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 است.  آن بوده وضعیت اجرای  بهبود

نسبت به  یکه معلمان درک سطحبه این نتیجه دست یافت  Shahsavari (2015) تحقیق در

 یمعلمان، نبود راهبرد یملاز دانش ع نیغفلت مسئول نیدارند. همچن یکاروفناور یبرنامه درس

 نیمعلمان ا یزگیانگ ینامناسب سبب ب زاتین کم و امکانات و تجهزما ،یابیارزش یمناسب برا

 شده است.  یآموزش ی ها از گستره از آن یتعداد یریگ و کناره یبرنامه درس

و همچنین مسائل،  Paas & Palojoki (2019)های خاص این رشته با توجه به پیچیدگی

و انتخاب شغل و کارآفرینی در آموزان در انتخاب رشته تحصیلی مشکالت و ناتوانایی دانش

نظام آموزشی حاضر، مشکالت فراوانی را فرا روی فراگیران و جامعه قرار داده است که بنا به 

های آموزش فناوری را با مشکل مواجه ساخته و پیشینه پژوهشی روند تسهیل و بهبود فعالیت

و فناوری مشخص شده  های انجام شده اهمیت برنامه درسی کارلذا با در نظر گرفتن پژوهش

 ها و مشکالتی در اجرای این برنامه درسی وجود داردو همچنین نتایج حاکی از آن است که چالش

(Ezati & Vahedi, 2016; Ebrahimi, 2016; Piri & et al., 2017; Hosseinzadeh Nabati, & 

Adib, 2020; Shahsavari, 2015امه درسی اشاره لیکن در تحقیقات پیشین به نقاط قوت برن (؛

در  نظران صاحبنشده است. همچنین جای خالی راهکار از جانب ذینفعان برنامه درسی و 

ها و موانع موجود در ها نمایان است. لذا پژوهش حاضر در جهت شناسایی چالشپژوهش

اجرای برنامه درسی کار و فناوری و همچنین آشکارسازی نقاط قوت برنامه درسی کار و 

از اطالعات  آمده دست بهائه راهکارهای پیشنهادی موضوع این تحقیق بوده و نتایج فناوری و ار

تواند مورد استفاده معلمان و کارشناسان و برنامه ریزان آموزش کار و فناوری این پژوهش می

لذا پژوهش حاضر  ؛جهت اصالح و بهبود آموزش کار و فناوری دوره متوسطه اول قرار گیرد

 ال زیر است:ؤس پاسخگویی به درصدد

ها و نقاط قوت و راهکارهای پیرامون چالش و معلمان نظران صاحببرداشت و تجارب 

 چیست؟ و فناوریموجود در اجرای برنامه درسی کار 
 

 روش
 یندر ا نکتکنندگار. مشادبو ینگار یدارپدروش  بهو  کیفی ایمطالعه ،حاضر هشوپژ

لمان کار و فناوری کل کشور و متخصصان مع نمیااز  و در دسترسهدفمند  صورت به پژوهش

 نچهآ کیفی یتحقیقها. در شدند بنتخاا گیری گوله برفیاز نوع هدفمند و با تکنیک نمونه
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 سعی رمنظو همین به ،ستا تطالعااز ا غنیو  کامل منابعدارد،  همیتا نمونه ادتعداز  بیش

 کثراحد نناآ یسرتد ابقهس ،سندر  عتنو عایتر به توجه با نشرکتکنندگا بنتخادر ا تا شد

متخصص انتخاب شد. در  6معلم و 52 و در نهایت با توجه به اشباع داده؛گرفته  نظردر  عتنو

 است.خصوصیات مشارکت کنندگان ارائه شده 1جدول 

 

 Table1. The characteristic of participants         خصوصیات مشارکت کنندگان . 1 جدول

 

 مشخصات معلمان

Characteristic 
 of teacher 

 فراوانی
Frequency 

 نظران صاحبمشخصات 

Characteristic 
 of  expert 

 فراوانی
Frequency 

 جنس
 4 زن 11 زن

 5 مرد 7 مرد

 تحصیالت
 0 کارشناسی 51 کارشناسی

 3 کارشناسی ارشد 4 کارشناسی ارشد

 سابقه کاری

 3 دکتری 1 10الی  1

 1 12الی  10 11 12الی 10

 4 30الی  12 4 30الی 12

 سن
 4 42الی  30 54 42الی 30

 5 60الی  42 1 60الی 42

 

برای معلمان و یافته  ساختارهـنیم یاـمصاحبهه از دهستفاا هاآوری دادهجمع سساا

ها تلفنی بوده و الزم به ذکر است با توجه به شرایط کرونایی مصاحبه بوده است. نظران صاحب

ها با اجازه شرکت کنندگان ضبط دقیقه متغیر بود. مصاحبه 20الی  30 مدت زمان مصاحبه از

 داده از لیکدگذاری و تحلبرای پس از آن ها بر روی کاغذ پیاده شد. شد و برای تحلیل داده

بندی کدها و ادغام کدهای مربوط به  پس از طبقهشد. لذا  استفاده زییکال ایمرحله 7 روش

 ریمرتب شدند، سپس در ز یهای خاص موضوعدسته وندر فرمول بندی شده، مضامینهم، 

بندی شده بر اساس هدف پژوهش، دستهمضامین  تیقرار گرفتند و در نها مضمون ریز ایگروه 

شد.  منجاا نشوندگا مصاحبهی همه ایبرای چرخه صورت به ندرو ینا. بندی شدند میتقس

 ستد شامل که تحلیلهاو  یهتجز نتایج ،هاداده تحلیل نتایج صحتو  قتد سنجش ایبر

 راـختیدر ا لـتحلیاز  هدـمآ تـسد هـب یهابرچسبو  مصاحبههااز  هشد تهیه لیهاوهای نوشته

جهت افراد متخصص تعلیم و تربیت قرار گرفت تا نقاط کور پژوهش مشخص شود. همچنین 
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مصاحبه  ینیبازبآوری داده، مثلث سازی جمعهمچون  ییهادها از راهبراعتبار داده نییتع

و توافق بین پژوهشگر و  پژوهشگران همکار ینیو بازبها ها و کدبندیاز برداشت شوندگان

 هادر داده محقق نشدور  غوطه موارد باال رـب وهعالمشارکت کنندگان در پژوهش و همچنین 

 تواند اعتبار مناسبی بهها میآوری دادهعـجم اـب قـمحق تنـشدا رکاو  سرو به مدت طوالنی 

 پژوهش دهد. 
 

 ها يافته
 و قوت نقاط و هاچالش رامونیپ و معلمان نظران صاحببرداشت و تجارب پاسخ به سوال: 

 ست؟یچ و فناوریکار  یبرنامه درس یموجود در اجرا راهکارهای

ها و موانع و نقاط قوت موجود در اجرای برنامه درسی کار و در پژوهش حاضر چالش

دی از طریق توصیف مضامین، عناصر تشکیل دهنده آنها و ارتباط فناوری و راهکارهای پیشنها

 11مضمون اصلی و  2ها و موانع اجرا میان آنها مشخص گردید. لذا در بخش شناسایی چالش

 زیر مضمون شناسایی شد.

 

 : محدوديت9مضمون اصلی
 : منابع مالی9زير مضمون

برای تکمیل کارگاه و یا انجام برای آموزش و اجرای این درس نیاز به تامین بودجه کافی 

آموز وجود دارد. هر کدام از فعالیتهای عملی و تهیه لوازم مورد نیاز برای فعالیت توسط دانش

 نظران صاحبو معلمان به نوعی به کمبود منابع مالی اشاره داشتند. یکی از  نظران صاحب

تجهیزات همه اینها نیاز به پول راه اندازی کارگاه، ابزار و " اینگونه این مسئله را مطرح نمود:

 .(6 )ش، "های دیگر اینقدر پول نخواددارد. شاید درس

 .(3 )ش، "ها توان خرید ندارندوسایل کارگاهی هزینه بر است و بچه "گفت: معلم دیگری می

 

 : امکانات4زير مضمون

کار عملی  برای آموزش کار و فناوری فقط کتاب الزم نیست. به دلیل آنکه بیشتر متمرکز بر

است و از مباحث متنوع برخوردار است. نیازمند امکانات و ابزارهایی همانند رایانه، و ابزار کار 

 کمبود امکانات را نیز بخشی از مواردی  نظران صاحببرای هر موضوع است. لذا همه معلمان و 
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 داشت: دانستند که موجب نقصان در اجرای این درس است. یکی از معلمان اینگونه اظهار

 5نفر  2نفر کامپیوتر داشتند که از اون  2نفر  40فصلش در رابطه با کامپیوتر از  4کتاب نهم "

 .(15، )ش "نفر تونستند نصب کنند

آموز هم  امکانات مربوط این درس اگر باشد هم دانش"اظهار داشت:  نظران صاحبیکی از 

 .(6، )ش "د.گیرن دهند و یاد می می آیند و بهتر یاد می معلم سر ذوق

 

 : فضای فيزيکی3زير مضمون

عنوان کارگاه نیاز دارد. ه ها باز طرف دیگر این برنامه درسی به فضایی مجزا از سایر کالس

ها و نحوه کار به میز مخصوص و محلی که نکات ایمنی  زیرا که این درس به با توجه به پودمان

آموزان در و کادر از سر و صدای دانش و بهداشتی رعایت شود نیاز دارد. انتقاد سایر معلمین

شود. در همین راستا ها میکالس موجب دلسردی معلمان در اجرای صحیح و کاربردی پودمان

فضای فیزیکی یا همان کارگاه حتی از ابزار هم مهمتره؛ که  " گفت:می نظران صاحبیکی از 

 "خت و مشکل استس های دیگر واقعاً نیست. اجرای درس عملی در یک کالس بین کالس

 .(1، )ش

درون کارگاه درس رو اجرا کردن خیلی متفاوته با کالس. "نظر دیگری بیان کرد:  صاحب

بینی ناخودآگاه  نشینی و وسایل را در اطراف می شوی و دور میز مخصوص می وقتی وارد می

 .(6، )ش "دهدها می اون حس کار عملی را به بچه

 "های دیگه شاکی بشوند نبود کارگاه باعث میشه کالس "نمود:یکی از معلمان نیز اینگونه بیان 

 .(11، )ش

 

 : زمان2زير مضمون

های برنامه  زمان در نظر گرفته شده برای آموزش برنامه درسی باید متناسب با ویژگی

درسی مدنظر باشد. با توجه به حجم و اهداف کتاب و این مسئله که این کتاب حول کارهای 

و معلمان زمان متناسب با حجم کتاب  نظران صاحبت. طبق اظهارات عملی تنظیم شده اس

 کار عملی نیاز به ابزار و"گفت:  می نظران صاحبنیست. در رابطه با محدودیت زمان یکی از 

 .(3، )ش "مقدمه دارد. معلم تا بیاید بگوید وسایل را آماده کنید کلی از زمان رفته است

 .(7، )ش "خواهد آموزش مهارت زمان بیشتری می" معلمی نیز در این زمینه بیان کرد:
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 : معلم4مضمون اصلی 
 : معلم تخصصی9 مضمون زير

یکی از نیازهای اساسی برای تدریس این کتاب با توجه به تنوع موضوعی وجود معلمی 

کنندگان به این موضوع  است که تخصص داشته باشد. در صورتی که در مضمون معلم، مشارکت

اظهار  نظران صاحب معلم تخصصی برای این درس بسیار کم است. یکی از اشاره نمودند که

 .(5، )ش "درصد باالیی از معلمان غیرمرتبط هستند یا فقط در یک زمینه مهارت دارند" داشت:

معلمان غیرمرتبط هستند و میگن ما تخصص نداریم و انجام "گونه گفت:  معلمی این

 .(11، )ش "دهیم نمی

 

 له مهارتی )دانش افزايی(: مقو4 زير مضمون

کنندگان اشاره داشتند که معلمان هنوز با همان اطالعات سابق  در این زیر مضمون مشارکت

های نظیر فناوری اطالعات و ارتباطات و سایر  باشد که آنها نیز در بخش درس حرفه و فن می

یز افرادی باشند. از طرف دیگر معلمان غیرمرتبط نهای جدید دچار نقصان دانش میبخش

ای ندارند که خود این امر موجب تشدید  هستند که در اکثر موارد به کار عملی اصال عالقه

های  است. همچنین معلمان چه تخصصی و چه غیرتخصصی با دوره ضعف در اجرا شده

معلمان به روز "نظری اینگونه مدعی شد که:  اند. صاحب ضمن خدمت مناسب به روز نشده

 .(4، )ش "استهای مناسب و کافی برگزار نشدهنها دورهاند و برای آنشده

یه دوره یک ساعته گذاشتند اونم یه معلم آوردند که خودشم بلد "و معلمی بیان داشت: 

 .(54، )ش "نبود

 
 تناسب محتوا :3مضمون اصلی 

 : عدم تناسب با نياز9 زير مضمون
با نیاز فراگیر است. که با  سازی محتوا ترین موارد در تنظیم محتوا متناسب یکی از مهم

کنندگان در تدوین محتوای این برنامه درسی این عامل بسیار کمرنگ  توجه به نظر مشارکت

آموز پیوند نخورده  باشد و مطالب به صورت تلیفیقی و کاربردی با زندگی روزمره دانش می

ایرادات  با توجه به اطالعات رسیده به ما"گفت: نظری می است. در همین راستا صاحب

 .(6، )ش "فراوانی در محتوا وجود دارد
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وقت تو جریان واقعی  چون قابلیت انجام ندارد هیچ" معلمی نیز اینگونه گواهی داد:

 .(3، )ش "گیرند آموزش قرار نمی

 
 : نظام جامع ارزشيابی2اصلی مضمون 

 : ضعف در اجرای ارزشيابی9 مضمون زير
ی امر ارزشیابی این درس با ابهام روبرو است و جمیع متخصصان بیان نمودند که در ابتدا

اند. حتی اولیاء نیز باشند و توجیه هم نشدهاز طرفی معلمان ما این سبک ارزشیابی را بلد نمی

است. اند. لذا تصورات اشتباه و مبهمی از ارزشیابی این برنامه درسی شکل گرفتهتوجیه نشده

ارزشیابی عملکردی است که معلمانمون " اشت:اظهار د نظران صاحبدر همین راستا یکی از 

 (4، )ش "بلد نیستند

گونه  سیستم هماهنگ ارزشیابی وجود ندارد و هیچ"معلمی نیز اینچنین مدعی شد: 

 .(17، )ش "چارچوب مناسبی برای ارزشیابی وجود ندارد

 .(53، )ش "شود چون امتحان کتبی نداره جدی گرفته نمی"معلم دیگری مطرح نمود: 

 

 : عوامل اجتماعی7اصلی مون مض
 وجود زمينه فرهنگی : عدم9 زير مضمون

های این مطالعه نشان این مضمون و زیر مضمون استخراج شده از تجربیات معلمان است. یافته

آموز در آن قرار دارد از برنامه درسی و معلمین کار و فناوری  داد که در بافت اجتماعی که دانش

اهمیت بودن  های فرهنگی معانی خاصی همانند بی واقع موقعیت است. در حمایت کافی نشده

کند. در همین راستا یکی از معلمان اظهار  درس، راحت بودن را در یادگیرنده ایجاد و القاء می

 .(54، )ش "شناختی از این درس وجود ندارد و از ابتدایی سرسری گرفته شده است"داشت: 

 
 ارزش کار و فناوری در بين مسئولينبودن جايگاه و  : پايين4 زير مضمون

معلمان معتقد بودند که درس کار و فناوری از جایگاه پایینی در بین مسئولین و کادر 

اجرایی و در کل در جامعه و فرهنگ ما دارد. لذا این جایگاه پایین موجب عدم توجه و جدی 

 ه است.ها و کادر اجرایی مدرسه و حتی معلم نیز شدگرفتن درس توسط خانواده

 خواهد  ارزش کار رو از بین بردند هر وقت مشاور می"ای که معلمی بیان داشت: به گونه
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 .(5، )ش "گیرند آید زنگ ما را می صحبت کند یا از اداره کسی می

و  نظران صاحبها؛ نقاط قوت برنامه درسی کار و فناوری از دیدگاه  در بخش دوم یافته

 بندی شد. زیر مضمون دسته 2ها در دو مضمون و  تهشود که این یاف بررسی می معلمان
 

 : جنبه فنی9 مضمون اصلی
 : کارآفرينی9 زير مضمون

ایجاد تفکرِ بوجود آوردن شغلی نو یا کارآفرینی از سن پایین یکی از نیازهای موجود در 

 اًکنندگان با توجه به ماهیت درس کار و فناوری تقریب جامعه کنونی است. که طبق نظر مشارکت

یکی از نقاط قوت این درس بوجود آوردن تفکر کارآفرینی و کارآفرین شدن، است. در همین 

آموزند که چگونه  با بازارچه مسائل مالی را می"معتقد بود که:  نظران صاحبزمینه یکی از 

 .(5، )ش "گذاری کنند خدمات عرضه کنند و چگونه ارزش

کند که کسب  ها ایجاد می شهامت در بچهت و أجر"همچنین یکی از معلمان اظهار داشت: 

 .(52، )ش "و کار ایجاد کنند
 

 تحصيلی مناسب : هدايت4 زير مضمون

ای  از جمله اهداف در نظر گرفته شده برای درس کار و فناوری کمک به انتخاب رشته

کنندگان معتقد  درست و باتوجه به استعداد فراگیر و نیاز جامعه است. در همین راستا مشارکت

بودند تنوع فعالیت و موضوعات در کتاب کار و فناوری موجب تسهیل و کمک در انتخاب 

ها آشنا  با اکثر رشته"اظهار داشت:  نظران صاحبشود. یکی از آموزان میرشته به دانش

 .(3، )ش "شود های فنی ایجاد می شوند و حتی تمایل به رشته می

 .(16، )ش "شوند نی و کار و دانش متمایل میهای ف به سمت رشته" معلمی نیز این چنین گفت:
 

 : خالقيت3مضمون زير

با توجه به اینکه این درس از انعطاف بسیاری برخوردار است موجب افزایش خالقیت در 

آموز قرار هایی در اختیار دانشفرصت" در همین زمینه معلمی گفت: .شودآموزان میدانش

من گلدوزی یاد دادم اما یکی رو مانتو  فاده کند. مثالًآموز از خالقیت خود استدهد تا دانش می

 .(53، )ش "یکی رو شال انجام میده
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 : دست ورزی2 مضمون زير

 ای همه معلمان با یکدیگر توافق داشتند دست ورزی و باالدر بیان نقاط قوت دیگر نکته

که معلمان اظهار  آموزان بود. این در حالی استبردن توانایی انجام دادن کار با دست در دانش

های جدید به آموزان به دوره متوسطه اول به دلیل سبک زندگیداشتند در ابتدای ورود دانش

ها در کارهای دستی هر چند کوچک مانند سوزن در دست گرفتن ضعیف هستند شدت اکثر بچه

 رود.ها باال میگیری از توانایی دست ولی پس از گذراندن این درس توانایی آنان در بهره

های مختلف را  ها کم است. با مهارت در این زمان که تحرک بچه"نظری گفت:  لذا صاحب

 .(2 ،)ش "کنند ورزی می گیرند و دست یاد می

 .(11 ،)ش "شودکنند و دست ورزیشون خوب میکارورزی می"معلمی دیگر گفت: 
 

 : دانش افزايی4مضمون اصلی 
 زير مضمون: مهارت عمومی

آموزان برای زندگی در اجتماع های عمومی دانشاف درس باالبردن مهارتیکی دیگر از اهد

های است که با توجه به تغییرات داده شده در کتاب جدید، معلمان اظهار نمودند که مهارت

آموزان در کند که موجب باالبردن توانایی دانشآموزان منتقل میعمومی و پایه خوبی را به دانش

آموزش و "شود.یکی از صاحب نظر اینگونه مدعی شد که: زمره میسایر دروس و زندگی رو

 (3)ش "فرهنگسازی نسبت به محیط زیست، توسعه پایدار در این درس وجود دارد

 "برند کنند و به استعداد خود پی می به عالیق و استعدادشون فکر"معلمی هم اینچنین گفت: 

 .(2، )ش

تر برنامه درسی کاروفناوری از دیدگاه در بخش سوم راهکارهایی برای اجرای بهینه

 بندی شد. زیر مضمون دسته 6ها در دو مضمون و مطرح شد که این یافته و معلمان نظران صاحب
 

 : بهبود عناصر برنامه درسی9مضمون اصلی 
 : محتوا9 زير مضمون

ا مانند های تدوین محتو کنندگان اعتقاد داشتند که تدوین محتوا متناسب با مالک کلیه مشارکت

ثرتر ؤتواند در اجرای بهتر ممتناسب با نیاز، سازماندهی و ارتباط طولی مناسب و کاهش حجم می

  (1، )ش "کتاب باید منطبق بر نیاز اصالح شود"گفت:  نظری می باشد. در همین راستا صاحب
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 .(1، )ش "تر بیان شود تر و علمی مطالب کامل"معلمی دیگر پیشنهاد داد: و 
 

 : ارزشيابی4 نزير مضمو

کننده اعتقاد به تغییر داشتند. با این تفاوت که معلمان  در حیطه ارزشیابی هر دو مشارکت

نظران پیشنهاد به آموزش  پیشنهاد تفکیک نمره به دو بخش تئوری و عملی داشتند و صاحب

: نظران اظهار داشت ارزشیابی عملکردی به معلمان را داشتند. در همین راستا یکی از صاحب

 .(6، )ش "باید ارزشیابی عملکردی را به معلمان آموزش داد"

تر  ها درس را جدیعملی شود تا بچه–بخشی از نمره تئوری "معلمی نیز این چنین گفت: 

 .(14، )ش "بگیرند
 

 : امکانات3 زير مضمون

کنندگان کمبود امکانات و ابزار یاددهی یادگیری یکی از مشکالت  طبق اظهارات مشارکت

های  و موانع اجرای بهینه کاروفناوری بود. لذا یکی از راهکارها تقویت امکانات و زیر ساخت

ها زیر ساخت"نظران این چنین گفت:  آموزش از جمله ابزارها مورد نیاز بود. یکی از صاحب

عنوان کارگاه ایجادی ه محیطی ب" ی نیز این چنین گفت:و معلم .(3، )ش "باید تقویت شود

 .(53 )ش، "قلمداد شود
 

 : ايجاد انگيزه4مضمون اصلی 

 است. تر برای بهبود اجرا از نگاه کالن نظران صاحباین مضمون حاصل نظرات وتجربیات 

 

 : برنامه درسی پنهان9 زير مضمون

ه با توجه به تاثیر برنامه درسی اشاره داشت ک نظران صاحباین زیر مضمون را یکی از 

 بودن جایگاه و ارزش کار وجود زمینه فرهنگی و پایین کنندگان برای عدم پنهان و نظر مشارکت

 تواند موثر واقع شود. می و فناوری در بین مسئولین بسیار

ها فیلم و سریال اهمیت این درس را  بتوانیم با رسانه" نظر اذعان داشت: بنابراین صاحب

 .(4، )ش "ه کنیمبرجست
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 حقوق و مزايا :4 زير مضمون

زمان بر است و حتی  ها عموماً نظری دیگر اظهار داشت با توجه به اینکه پروژه صاحب

های معلم کار و فناوری از جهت خارج از کالس نیز معلم باید پیگیر باشد و زحمت و نگرانی

 ین معلمین در نظر گرفته شود قطعاًها چندین برابر است اگر حقوق و مزایا برای ااجرای پروژه

ثر است و حتی معلم به سراغ آموزش و باز یادگیری ؤروی انگیزه و اجرای بهتر معلم م

نباید حقوق و مزایای این درس با بقیه یکسان "رود. لذا این چنین بیان نمود: خودش نیز می

کشد و زحمت معلم می ها طولخواهد و زمان پروژهباشد. چون بسیار در حین کار مراقبت می

 .(6، )ش "چندین برابر است
 

 : ايجاد راههای ارتباطی3 زير مضمون

مطرح شد این موضوع بود که شفاف نبودن راههای  نظران صاحبمطلب دیگری که از نظر 

ال پرسیدن ؤخورد از س است اگر معلمی به مشکلی برمی ارتباطی و پاسخگو نبودن موجب شده

راههای " نظر اینگونه بیان کرد: شکل درس خودداری کند. لذا صاحبو دنبال برطرف نمودن م

ارتباطی باز باشد تا بتوانیم از ایرادات آگاه شویم و اگر شد با فایل کمکی یا وصل کردن به 

 .(6، )ش "لف ایراد معلم را برطرف کنیمؤم
 

 یريگ جهيبحث و نت
جرای برنامه درسی کار ها و نقاط قوت موجود در ا پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش

و فناوری و یافتن راهکار برای بهبود وضعیت اجرای برنامه درسی کار و فناوری صورت 

است. در ابتدا با توجه به نتایج تحقیق در بررسی موانع اجرا، از واکاوی مضمون  گرفته

 هایی را برای رسیدن به آید برخی کمبودها وجود دارد که محدودیت محدودیت چنین بر می

منابعی که مدرسه در اختیار  کند. از جمله امکانات؛ فضای فیزیکی و اهداف آموزشی ایجاد می

دهد. موارد نام برده شده از عوامل مهم در تدریس است. بنابراین باید توجه  معلم قرار می

های آموزشی و  در کیفیت فعالیت ایزنده و پو یعامل عنوان بهمدرسه داشت که امکانات محیط 

و های کتاب کار  است. همچنین نبود ابزار و امکانات مختص فعالیت آموزان مؤثر ی دانشتربیت

و  ادگیرییبر میزان الزم به ذکر است نبود امکانات  ها بود بخش دیگری از محدودیت فناوری
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 یرسیدن به فضا یبرادر ادمه در مدرسه تأثیر منفی دارد.  فراگیرانحضور فعال و با نشاط 

پس از شناخت عناصر الزم برای محیط آموزشی، ابتدا باید منابع مالی  ،مطلوب یآموزش

مین منابع مالی أمناسبی را در نظر گرفت. در صورتی که نتایج مطالعه حاضر نشان دادن که ت

باشد. زیر مضمون دیگر  ها بسیار مشکل می های دولتی و چه خانواده چه توسط مدرسه و ارگان

آموز به دور از استرسِ شلوغ  کارگاه یا فضایی مجزا که دانش به عنواننبود فضای فیزیکی 

بودن کالس به راحتی به فعالیت عملی بپردازند بود. همچنین باید توجه داشت یادگیری 

آموزان فرصت درگیر شدن با مطالب را داشته باشند، از  شود که دانشدرصورتی درونی می

یک پدیده ثابت ارثی، بلکه بصورت مقدار زمانی  به عنوانکارول معتقد است استعداد نه  ،اینرو

. (Saif, 2009)شود که شخص نیاز دارد تا مطلبی را بیاموزد یا مهارتی را کسب کند تعریف می

کنندگان اظهار داشتند زمان متناسب با حجم کار و محتوا  لیکن در این تحقیق مشارکت

برنامه درسی است لذا کمبود و عدم باشد و با توجه به اینکه زمان یکی از عناصر مهم  نمی

شود. نتایج تناسب آن موجب ایجاد اثرات منفی در اجرای برنامه درسی کار و فناوری می

از حیث روش و Shahsavari (2015) ، Adib and et al. (2014)پژوهش حاضر با پژوهش 

 نتیجه همسو است. 

ه شد؛ معلم بود. از آنجا که ترین زیر مضمونی که در مضمون محدودیت به آن اشاراز مهم

 Waqur دآموزش و پرورش با کیفیت، بستگی زیادی به وجود معلمانی متعهد و متخصص دار

Kashani, Haji Hosseinnejad, Musapour and Ebrahimzadeh (2019)  در همین راستا نبود

که  ،Elyout (2010)معلم مرتبط و متخصص نیز بخش دیگری از موانع اجرا بود که با تحقیق 

های معلمان متخصص بودن آنان نقش با تحقیق بر روی معلمان ژاپنی دریافت که از بین ویژگی

 Moyenga andثر بودنشان در کالس دارد؛ همسو است. همچنین نتایج تحقیقؤای در معمده

Usta (2019)  نشان داد معلمان متخصص فناوری مهارت بیشتری در آموزش فناوری دارند و

دار کردن آن  ثیر توانایی معلم در معنیأآموزش فناوری تحت ت Reinsfield (2020)های فتهنتایج یا

نتایج حاکی از آن است بین نبود آموزش ضمن خدمت مناسب با اجرای همچنین است. در ادامه 

مناسب برنامه درسی کار و فناوری رابطه متقابل برقرار است. زیرا توسعه نیروی انسانی مدارس 

. این Tahsabizadeh, Rahimi Doust and Khalifa (2020)شود آموزش معلمان میسر می از طریق

 درباره اهمیت  Nejati, Parsa and Farhadi Rad (2020)و  Glass (2002)ها با ادعای  یافته
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 های ضمن خدمت در موفقیت شغلی هماهنگی دارد.  آموزش

حتوا، سهل و ممتنع بودن و پیچیدگی کنندگان در تحقیق از پراکندگی مدر ادامه مشارکت

محتوا سخن به میان آوردند. حتی شرکت کنندگان معتقد بودند که محتوا متناسب با سن و 

 Shekariهاییافتهباشد. این نتایج همسو با آموزان نمیجنس و امکانات و توانایی معلم و دانش

and KHodadadi (2012)  ؛Fathi (2017)؛ Maleki (2010)اشد. در زیر مضمون بمی ؛

ارزشیابی، نیز معلمان ارزشیابی برنامه درسی کار و فناوری را بدون معیار و چارچوبی مشخص 

ها اعتقاد داشتند با نظر معلمان متفاوت بود زیرا آن نظران صاحبدانستند. در همین راستا نظر 

-اند و میاین شیوه ارزشیابی مناسب این درس است ولی معلمان به خوبی آموزش ندیده

-اهرم فشار بر روی دانش به عنوانهای سنتی از نمره و امتحان تئوری خواهند همانندآموزش

است که Black and Wiliam (2009)  هایآموز استفاده کنند. این نتایج همخوان با نتایج یافته

ح طرمز موآنشو داین معلم ـب کترمشش الـت انوبه عن بایستی، شیابیارزعنصر اظهار داشتند: 

های بعدی در فرایند و ارزشیابی باید بتواند چارچوبی را ارائه دهد تا روشن شود گامد باش

 بادگیری چه هستند. 

، ستامانی زقلیم ساامحیط یا ، و فناوریزا در تدریس کار های آسیبلفهؤاز میگر دیکی 

اند؛ به کردهدر مدارس تجر و فناوریتجارب، ادراکات و فرایندهای تعاملی که معلمان کار 

نشان داد که هیچ گونه حمایتی از این برنامه درسی و جایگاه معلم، در جامعه و حتی در محیط 

-می ،Hassani and Babazadeh, (2014)های شود که این نتایج همخوان با یافتهآموزشی نمی

ر فتابر ر ده،تجربه کرن آن را سه که معلمارمحیط مدار کیفیت پایداست؛ باشد که اظهار داشته

 .Omidian and et alها همخوان با نتایج تحقیقات و همچنین نتایج یافتهست اشتهاتأثیر گذن ناآ

(2019); Giourian and Dindarfarkoush (2011); Moradmand and Karimi (2010) .است 

همچنین نتایج نشان داد که برنامه درسی حاضر همراه با نقاط قوتی از جمله افزایش 

های عملی و عمومی، خالقیت و ایجاد روحیه کارآفرینی و ایجاد شغل و کسب درآمد مهارت

 Hosseinzadehتر است. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش تر و موفقو هدایت تحصیلی آگاهانه

Nabati & et al. (2020)  همسو است که به این نتیجه دست یافت که درس کار و فناوری

 Jafari Harandiه پایه توانسته تبین نماید و همچنین با پژوهش نگرش کارآفرینی را در هر س

، که به این نتیجه دست یافت که مفهوم Vahedi, Naraghi and Naderi (2016) و (2018)
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کارآفرینی آنچنان در کتاب جامعیت ندارد و پراکندگی آن نامتوازن است؛ ناهمسوست. باید 

است که تحقیق پیش رو نظر مجری و استفاده توجه داشت دلیل ناهمسویی شاید از آن رو 

کننده را بیان نموده و برنامه درسی کار و فناوری از انعطاف خوبی برخوردار و در حین 

دید خود تغییراتی را اعمال  مجری برنامه درسی با توجه به صالح به عنوانتدریس معلم 

است آن هم منحصرا ل شدهفقط کتاب تحلی  Jafari Harandi( 2018) کند. لیکن در پژوهش می

کتاب نهم، در صورتی که پایه آموزش مفهوم کارآفرینی از پایه هفتم شکل گرفته و در ادامه 

، که به این نتیجه Ezati & Vahedi (2016) شود. همچنین با پژوهشتوسط معلم هدایت می

ورزی  ای برای پرورش خالقیت و مهارتدست یافت معلمان، درس کار و فناوری را وسیله

 آموزان برای توسعه و رفاه کشور است، نیز همسو است. در دانش

کنندگان تحقیق هر یک از دیدگاه و جایگاه خود راهبردها و پیشنهادهای در آخر مشارکت

عملیاتی برای جبران نقاط ضعف برنامه درسی کار و فناوری ارائه دادند. در ابتدا پیشنهاد دادند 

ها بوجود آید. ی الزم از جمله کارگاه و تجهیزات الزم برای پودمانهاکه امکانات و زیر ساخت

تر و اینکه کم تر، منظم و هماهنگتر، کاربردیهمچنین در بخش تنظیم محتوا بصورت جذاب

تر شود را معلمان و متخصصان در این دو مورد متفق النظر بودند. معلمان و متخصصان حجم

ها وجود داشت زیرا کن تفاوت نگاه و راهبرد در صحبتمبحث ارزشیابی را مطرح کردند؛ لی

معلمان اکثر نیاز به نمره کتبی و تئوری را بیان نمودند در حالی که متخصصان اظهارداشتند عدم 

توانایی معلم در ارزشیابی عملکردی و نگاه سنتی او به آموزش دانستند که موجب چنین 

گیرد. معلمان آموز میام کار عملی را از دانشاست و وجود نمره کتبی لذت انجپیشنهادی شده

و متخصصان هر دو به زمان اشاره نمودند؛ حجم کتاب و زمان تدریس آن رابطه مستقیم با هم 

توان این عنصر را باالنس کرد. در ادامه با توجه به آنکه دارند لیکن اگر حجم کم شود نیز می

داشتند راهبردهای آنان نیز کمی سی نگاه میتری به این برنامه دراز سطح کالن نظران صاحب

آموزان از نگاه جامعه و عدم متفاوت بود که جای تامل داشت. با توجه به آنکه معلمان و دانش

زمینه فرهنگی برای مورد قبول بودن و اهمیت کار و فناوری سخن به میان آمد اما هیچ کدام 

وجه به دانستن اهمیت برنامه درسی پنهان، با ت نظران صاحبراهبردی ارائه نکردند با اینحال 

سازی اهمیت این درس اشاره نمودند که با تحقیق ها برای برجستهراهبرد استفاده از رسانه

Shahsavari (2015)که به این نتیجه دست یافت که آموزش کار و فناوری نیازمند فرهنگ ،-
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همسو است. همچنین برقراری  باشد؛سازی و افزایش آگاهی افراد از مفید بودن برنامه می

دهد. لذا هایی است انگیزه بیشتر و بهتر کار کردن را به کارمندان میحقوق مزایا یکی از مشوق

های عملی و مهارتی دیگر راهبرد برای انگیزه دادن و بهبود وضعیت با توجه به سختی آموزش

باشد. همچنین معلمان یکاری معلمان برقراری حقوق و مزایایی بطور خاص برای این گروه م

ها دارند اگر راههای ما در تدریس بسیار با مشکل ندانستن و ابهاماتی در تدریس برخی پودمان

کند همین امر موجب ها را راهنمایی میارتباطی شفاف مطرح شود و بدانند کسی هست که آن

ی در اجرا و آموزش کار اشود و تاثیرات بالقوهای معلمان کار و فناوری میارتقا و توسعه حرفه

 و فناوری دارد.

توان گفت، از آنجایی که جامعه امروز نیاز به با توجه به نتایج پژوهش به طور کلی می

تربیت نسل کارآفرین برای پیشبرد اهداف عالیه جامعه دارد لذا توجه به بسترسازی شرایط الزم 

بدیلی را در پرورش نسلی ش بیهای کارآمد برنامه درسی کار و فناوری نقبرای اجرای روش

کند. از این رو الزم است سیاستگذران و دست اندرکاران آموزشی توجه کار آفرین ایفا می

ها بیشتری را معطوف به اجرای صحیح این برنامه درسی داشته باشند. در انتها بر مبنای یافته

روشن شدن اهمیت و نقش  ها )فیلم، تصویر، کتاب و تبلیغات( برایشود از رسانهپیشنهاد می

برنامه درسی کار و فناوری در جامعه و زندگی فرد استفاده شود. همچنین با توجه به نقش 

هایی مانند مزایا و ایجاد راههای قبرجسته معلم با به روز کردن دانش معلم و استفاده از مشو

 د.معلمان را افزایش دهن یالتزام شغلارتباطی 
 

 

 
استاد راهنما، نظارت و راهبردی روند کلی  عنوان بهدر پژوهش حاضر نویسنده دوم، ن: سهم مشارکت نويسندگا

اند. نویسنده اول در تدوین طرح تحقیق، فرآیند  اصالحات مقاله را بر عهده داشته سازی پژوهش و تدوین و نهایی
ها و بسط و  گیری از یافته نتیجه ها و نگارش متن مقاله را برعهده داشته و در مجموع گردآوری، تحلیل و تفسیر یافته

 انجام شد. ،اساتید مشاور رساله عنوان بهتفسیر به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر کلیه نویسندگان 
 نویسندگان اذعان دارند که در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد. تضاد منافع:
ها در طول فرآیند  ایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینهسسه و نهادی حمؤپژوهش حاضر از هیچ م منابع مالی:

 اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.
پذیر نبود؛ بدینوسیله از کلیه مشارکت  کنندگان امکان پژوهش حاضر بدون همکاری مشارکت تشکر و قدردانی:

 آید. کنندگان تقدیر و تشکر به عمل می
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