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چکیده
مقدمه :امروزه معلمان با توجه به نگرش و باورهایی که ریشه در ایدئولوژیهای آنها نسبت به برنامه درسی دارد ،در خصوص عناصر اصلی برنامه درسی
در کالس تصمیمگیری میکنند .هدف پژوهش حاضر بررسی ایدئولوژیهای برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری ایدئولوژیهای آنها با
اسناد باالدستی بود.
روش :این تحقیق از لحاظ ماهیت کمی ،به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی و تحلیل محتوا است .جامعه آماری در
بخش اول پژوهش شامل کلیه دبیران متوسطه اول استان خراسان رضوی به تعداد  904نفر در سال  1394بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان
و کرجسی  269تعیین ،و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید .جامعه آماری در بخش دوم که با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد،
کلیه اسناد باالدستی آموزش و پرورش بود که با روش نمونهگیری هدفمند سند برنامه درسی ملی ،سند تحول بنیادین و کتاب کار و فناوری اول متوسطه
انتخاب گردید .ابزار پژوهش در بخش کمی پرسشنامه استاندارد ایدئولوژیهای برنامه درسی  )2008( Schiroو در بخش تحلیل محتوا چک لیست یا
سیاهه تحلیل محتوا بود .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش آماره فریدمن استفاده گردید.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بین ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول با ایدئولوژی غالب اسناد باالدستی سازگاری وجود ندارد.
بدین صورت که ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول دانشپژوهان علمی و ایدئولوژی غالب اسناد باالدستی (سند تحول بنیادین ،برنامه درس
ملی و اهداف کتاب کار و فناوری) کارایی اجتماعی است.
واژههای کلیدی :ایدئولوژیهای برنامه درسی ،کتاب کار و فناوری ،اسناد ،دبیران کار و فناوری.
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جوان به آنها است .در این خصوص ابتدا اعضاء جوان به

مقدمه
امروزه متربیان حیطه تعلیم و تربیت با توجه به نگرش و
باورهایی که ریشه در ایدئولوژیهای آنها نسبت به برنامه
درسی دارد ،در خصوص عناصر اصلی برنامهریزی درسی
تصمیمگیری میکنند .این باورها یک مجموعه از ارزشها
در ارتباط با تصمیمگیری درباره اهداف برنامه درسی ،محتوا،
سازماندهی ،راهبردهای تدریس ،فعالیتهای یادگیری و

عنوان دانشجو به کار گرفته و به تدریج از انتهای سلسله به
رأس آن سوق داده میشوند .در این ایدئولوژی ،بـرنامه
درسی روشهـای این انتقال ،مفاهیم و دلـیل وجـود آن را
تعیین مـینماید .دغـدغه اصلی دانشپژوهان علمی ایجاد
برنامه درسی است که بهخوبی ماهیت رشته درسی را منتقل
و منعکس نماید (.)Schiro, 2008

روشهای ارزشیابی است ( Cheung & Honng,

ایدئولوژی کارایی اجتماعی :هـواداران این

 .)2000ایدئولوژیهای برنامـه درسـی همـچنین یکی از

ایـدئـولوژی معتقدند هدف آموزش در مـدارس بـرطرف

شیوههای تفکـر فـرد درباره محتوا ،مقاصد و شکل برنامه

سازی نیازهـای جامعه یا تعلیم جوانان بهگونهای است که

درسی است ( ،)Ryu, 1998کـه بازخـوردی از دانـش،

در آینده به عنوان اعضاء مؤثر و فعال جامعه فعالیت داشته

ادراکات ،ارزشها و نگرشهای فرد نسبت به جهان و یک

باشند ( .)Schiro, 1998از این رو آنها باید مهارتها و

فرا جهتیابی را منعکس مـیکند کـه در بـردارنده مبانی،

توانایی هایی را کسب کنند که در محیط کار و خانه به

قلمروها و اصـول نظـری و عملـی بـرنامه درسـی است

منظور بهبود زندگی بکار گیرند ( Cotti & Schiro,

( .)Ornstein et al., 2009در واقع مـیتوان گفت که

 .)2004دغدغه اصلی طرفداران این دیدگاه بهرهگیری از

ایدئولوژیهـای برنامه درسـی مفهوم مهمی در درك تفکر

روشهای علمی است .آنها باور دارند که برنامه درسی باید

متربیان درباره موضوع درسی و کالس درس است ،که ریشه

با شیوه علمی توسعه پیدا کند و رشد برنامه درسی منطبق

در دیدگاه و جهتگیری یک فرد نسبت به تعلیم و تربیت و

با انتظارات مشتری باشد ( .)Schiro, 1978در این

بـهتبع آن نسبـت بـه بـرنامه درسـی دارد ( & Cheung

ایدئولوژی آموزش برای رسیدن به یک سـری اهـداف

.)Honng, 2000

رفتاری صـورت مـیگیرد و ممکـن است یادگیرنده به

در ایـن راستا  )2008( Schiroدر اثـر خـود به نام

تمرین زیادی نیاز داشته باشد تا بتوانند مهارتهای مربوطه

نظریههای برنامه درسی :دیدگاههای متضاد و نگرانی مداوم

را کسب و آنها را حفظ نمایند .کار اول مربیان کارایی

به چهـار ایدئـولوژی بـرنامه درسـی (دانشپژوهان علمی،

اجتماعـی تعیین نیازهـای جامعه است (.)Schiro, 2008

کارایـی اجتماعـی ،یـادگیرنده محور و بازسازی اجتماعی)

ایدئولوژی یادگیرنده محور :طرفداران این

اشاره کرده است که هر کدام از این ایدئولوژیها ،نوع باورها

ایدئولوژی معتقدند که مدارس باید مکانهـایی لـذت

و نگرش معلمان را در ارتباط با مؤلفههای ششگانه هدف،

بخشـی باشـد تا فراگیران بهطور طبیعی مطابق با طبیعت

تدریس ،یادگیری ،ماهیت دانش ،فراگیر و ارزشیابی جهت

ذاتیشان رشد کنند .هدف آموزش ،رشد افراد در هماهنگی

میدهند .در زیر به هر کدام از ایدئولوژیها پرداخته میشود:

با ویژگیهای منحصر به فرد ذهنی ،اجتماعی ،عاطفی و

حـامیان

فیزیکی آنهاست ،آنها اذعان دارند که فراگیران به عنوان

دانـشپژوهـان علمـی معتقدند هدف آموزش ،کمک به

منبع محتوا برنامه درسی محسوب میشوند ( & Cotti

فراگیران است تا بتوانند دانش جمعآوری شده در فرهنگ

 .)Schiro, 2004بدین صورت هـواداران این ایدئولوژی

را فرا بگیرند .وظیفه اصلی آموزش بهبود بخشیدن به اجزاء

رشد را هـدف اصلی تالشهایشان میدانند .در نتیجه

این معادله ،هم در سطح فرهنگی و هم در سطح فردی است.

آمـوزش یعنی بهکارگیری تواناییهای ذاتی افراد

هدف دانشپژوهان علمی ،گسترش رشتهها با معرفی اعضاء

(.)Schiro, 2008

ایدئولوژی

دانشپژوهان

علمی:

زارعصفت و همکاران ،بررسی ایدئولوژیهای برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری3 ...
ایدئولوژی بازسازی اجتماعی :طرفداران بازسازی

مـوجب بهبـود دیدگـاههـا ،تعامل و انگـیزه دانشجویان نیز

اجتماعی اذعان میدارند که هدف نظام آموزشی تسهیل

مـیگردد ( .)Surlemont, 2007همـچنین آمـوزش

ساخت جامعـهای جدیـد و عـادل است تا اعضای آن

کـارآفـرینی بـا تـوجه به چالشهـای اجتمـاعـی ( Rae,

بیشترین رضایت را از آن داشته باشند ( & Cotti

 ،)2010نقش مهمی را برای توانمندسازی افراد و سازمانها

 .)Schiro, 2004این طرفداران بهطور بارزی بر توانایی

در راستای ایجاد ارزشهای اجتماعی برای عموم مردم ایفا

آموزش از طریق برنامه درسی برای آموزش فراگیران در فهم

میکند (.)Volkmann et al., 2009

ماهیت جامعه بهوسیله گسترش یک چشمانداز جامعه بهتر

در گزارش کنسرسیوم آموزش اروپا )2008( 1آمده

و به دنبال آن برآوردن این دیدگاه اعتقاد دارند ( Schiro,

است کـه آموزش کـارآفرینی ضمن بهبود کسبوکار در

 .)1978از نگاه آنها تجربه انسانها با عوامل فرهنگی

جامعه بر تفکـر خالقـانـه و ارتقاء یک حس قوی از اعتماد

مستحکمتر و قویتر به وجود میآید ،آنها میگویند معنی

بهنفس و توانمندسازی افـراد نیـز تـأکـید دارد .آمـوزش

و مفهوم در زندگی انسانها از طریق همین تجارب اجتماعی

کـارآفرینی توانایی افراد را جهت خلق ایدهها و انجام

به وجـود مـیآید .هـدف طـرفداران ایـدئـولوژی بازسازی

تحقیقات تقویت میکند ،کاربرد تجاری این ایدهها را باال

اجتماعی اصالح این شرایط است ،آنها برای اصالح شرایط

میبرد و در نهایت مهارتهای حفظ و بهبود شرکتهای نو

جنبههای نامطلوب فـرهنگ را از بین مـیبرند و آنها را با

پا را در افراد ایجاد میکند ( Jones & English,

ارزشهایی که ایده آل و ارزشمند هستند جایگزین میکنند

 .)2004بهطور کلی میتوان گفت که آموزش کارآفرینی

و در نتیجه فرهنگ خود را بازسازی مینمایند ،بهطوری که

سیاستی است که منجر به فراهم کردن مجموعه

اعضاء آن از خواستههـای روحـی ،مـادی و معنـوی خود

فعالیتهایی برای پرورش و کسب مهارتهـا ،دانشهـا و

بیشترین رضایت را داشته باشند (.)Schiro, 2008

نگرشهـای افـراد برای راهانـدازی کسبوکـار ،تثبیت و

بنابراین بدیهی است که معلمان با توجه به باورها و
ایدئولوژیهایشان به عنوان آینه تمام نمای آموزش و پرورش
نقش بیبـدیلی در بهبـود فرآیند یـاددهی -یـادگیری و
همچنین تسهیل و ترویج ارزشهای همهجانبه مورد نظر
جوامع در برنامه درسی دارند .یکی از این ارزشها ،ارزش
آموزش و نهادینه کردن کار و کارآفرینی برای دانش آموزان
در مقاطـع تحصیلـی متفـاوت است .در آغـاز هـزاره سوم
سیاستگذاران بهطور مکـرر آموزش کـارآفرینی را به عنوان
مکانیسمی کارآمد برای افزایش فعالیتهای کارآفرینی مورد
توجه قرار دادهاند ()Martinez et al., 2010؛ زیرا اکثر
مطالعات نشان میدهند که کارآفرینی را میتوان از طریق
آمـوزش ،پـرورش داد ( ;Gatewood et al., 2002

توسعـه کسبوکـار ،افـزایش خالقیت ،نوآوری و اعتماد به
نفس در مسائل و چالشهای مواجهه شده در زندگی
میشود.
با عنایت به ضرورت این امر ،توجه به مفهوم کار و
کارآفرینی در طی چند سال گذشته در دستور کار برنامه
درسی ملی کشورمان قرار گرفته که ماحصل آن ایجاد کتابی
تحت عنوان کـتاب کـار و فنـاوری بـرای مقـاطع مختلف
تحصیلی و از جمله مقطع تحصیلی اول متوسطه است .در
برنامه درسی ملی صفحه  30در راستای اهداف کتاب کار و
فناوری آمده است :با توجه به آموزههای اسالمی ،کـار و
اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار،
نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را
صیقل داده ،هویت خویش را تثبیت کرده و زمینه ارتقاء

;Mitra & Matlay, 2004; Kuratko, 2005
.)Harris & Gibson, 2008; Henry et al., 2005

وجـودی خـویش را مهیـا و امکـان کسب روزی حـالل و

آموزش کـارآفـرینی ضمن رشـد اقتصادی و اشتغـالزایی،

پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم میآورد .در سند

1

. EC-European Commission
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تحول بنیادین نیز اشاره شده است که؛ "هدف ،پرورش

هیئت علمی بر روی آن اتفاق نظر داشتند ( Maleki et

تربیت یافتگانی است که حداقـل دارای یـک مهـارت مـفید

 .)al., 2013در پژوهشی با عنوان جهتگیریهای برنامه

بـرای تأمین معـاش حـالل باشند و با درك درست از

درسی استادان :نقش جنسیت ،مرتبه علمی و نحوه ارائه

مفـاهیم اقتصـادی در چارچـوب نظام معیار اسالمی زمینـه

آموزش (مجازی ،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

را برای روحیه انقالبی و جهادی و کارآفرینی در مقیاس

این گزارش ارائه شد که استادان جهتگیری رفتارگرایی،

خانوادگی ،ملی و جهانی فراهم آورد" .در ارتباط با پژوهش

بـهگزینی شوآب و فـرآیند شنـاختـی را بـیش از سایـر

حاضـر تـحقیقاتـی صـورت گـرفته که در زیر به آنها اشاره

جهتگیریها ارزشگذاری کردند ( Akbari Booreng

میشود:

.)et al., 2012

 )2013( Maleki & Farmahiniدر تحقیقی با

 )2002( Cheung & Wongدر طی پژوهشی با

عنوان بررسی نوع ایدئولوژی برنامه درسی اعضای هیئت

عنوان «سنجش باورهای معلمان درباره طراحی برنامههای

علمی دانشکدههای علوم تربیتی دانشگاههای دولتی سطح

درسی متناوب به این نتیجه رسیدند که معلمـان بـا تجربـه

شهر تهران به این نتیجه رسیدند ،که ایدئولوژی غالب برنامه

تمایـل بیشتری داشتند تـا دیدگـاه دانشپژوهان علمی را

درسی اکثر اعضای هیئت علمی ،ایدئولوژی یادگیرنده محور

مورد استفاده قرار دهند و همچنین معلمان درس انگلیسی

است (Akbari .)Maleki & Farmahini, 2013

بیشتر از معلمان علوم از دیدگاه انسانگـرایی استفـاده

 )2013( Boorengدر پژوهشی دیگر با عنوان بررسی

مـیکردند ( .)Cheung & Wong, 2002در پژوهشی

نقش جهتگیریهای برنامه درسی استادان بر احساس

دیگر با عنوان باورهای معلمان علوم در مورد طراحی برنامه

حضور دانشجویان در محیط مجازی :مطالعه ترکیبی به این

درسی  )2000( Cheung & Honngنیز به این نتیجه

نتیجه رسید ،استادانی که جهتگیری برنامه درسی

رسیدند که باورهای معلمان علوم در مورد طراحی برنامه

انسانگرایی ،بازسازی گرایی اجتماعی و تلفیقی شواب را

درسـی دارای یـک ساختـار سلسلـه مـراتبی است .پنج

دارا میباشند در مقایسه با استادانی که دارای سایر

جهتگیری مجزای برنامه درسی دارای همبستگی مثبت

جهتگیریهـا مـیباشنـد دانشجویانشان دارای احساس

بوده و در مرتبـه دوم یـک متا تئوری بـرنامه درسـی شکل

حضور باالتری هستند ( .)Akbari Booreng, 2013در

گرفته بود .معلمان فیزیک نسبت به معلمان زیستشناسی،

پژوهشی دیگر  )2013( Maleki et alبا عنـوان

علوم و شیمی کمتر جامعه محور بودند؛ و همچنین معلمان

اولـویتبنـدی و مقـایسـه مؤلفههـای شـشگـانه

علوم نسبت به معلمان فیزیک بیشتر انسانگرا بودند .اگر

ایدئولوژیهای برنامه درسی از منظر اعضای هیئت علمی

چه باورهـای معلمان علوم در مورد هر یک از پنج طرح

دانشکدههای علوم تربیتی شهر تهران این نتیجه گزارش شد

برنامه درسی تناوبی با تجربه تدریس آنها تفاوت نداشت و

که اعضای هیئت علمی گروههای علوم تربیتی دانشگاههای

زمانی که معلمان تجربه تدریس بیشتری در دست گرفتند

دولتی سطح شهر تهران به مؤلفههای هدف و تـدریس در

تفاوت بین باورهـایشان در مورد جهتگـیری فرآیندهای

ایـدئـولـوژی بـازسازی اجتماعـی و همچنین مؤلفههای

شنـاختی و جـهتگـیری انسانـی افـزایش مـییافت

یادگیری ،دانش ،فراگیر و ارزشیابی در ایدئولوژی یادگیرنده

( )1998( Cotti .)Cheung & Honng, 2000در

مـحور قـویترین گـرایش را نشان دادهاند .همـچنین

مطالعه خود گزارش کرد که بهمحض ورود به روشهای

مؤلفههـای یادگـیری و ارزشیابـی در ایـدئـولوژی یادگیرنده

آموزشی جدید ،باورهای معلم کارآموز ،از شیوه کالس درس

محـور در بخـش قـویترین گـرایش و مؤلفههـای هدف و

جدا میشود؛ و باورهای معلم ،انعکاس دهنده جهتگیری

تـدریس در ایـدئـولوژی دانشپژوهـان علمـی در بـخش

ایدئولوژیکی روش جدید آموزشی است (.)Cotti, 1998

ضعیفترین گرایش تنها مؤلفههایی بودند که همه اعضای

 )1992( Schiroنیز در مطالعهای با عنوان ادراکـات

زارعصفت و همکاران ،بررسی ایدئولوژیهای برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری5 ...
معلمـان از تغییرات در نظامهـای بـاور برنامه درسیشان

اسناد باالدستی مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا سؤاالت

در طول زمان به این نتیجه رسید که معلمان ایدئولوژیهای

زیر مطرح میگردد:

برنامه درسیشان را در حدود هر چهار سال یکبار تغییر

سؤال اصلی )1دبیران متوسطه اول کار و فناوری به کدام

میدهند و اولین تغییری که رخ میدهد حدود  3سال بعد

یک از ایدئولوژیهای چهارگانه اسکایرو گرایش بیشتری

از وارد شدن به محیط کار است (.)Schiro, 1992

دارند؟

با توجه به آنچه گفته شد ،بدیهی است که موفقیت و

سؤال فرعی )1ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در رابطه

دستیابی به اهداف کتاب کار و فناوری از جمله؛ آموزش

مؤلفه هدف چیست؟

فناوری ،کـار و مهارتآموزی ،پیشرفـت فـردی ،افزایش

سؤال فرعی )2ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در رابطه

بهرهوری ،مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی و  ...در

مؤلفه تدریس چیست؟

صورتی میسر میشود که محتوای کتاب و اسناد باالدستی

سؤال فرعی )3ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در رابطه با

با خواستگاه برنامه درسی کـه همان دیدگاهها و

مؤلفه یادگیری چیست؟

ایدئولوژیهای برنامه درسی معلمان است ،همسو باشد؛ زیرا
معلمان با توجه به نوع باورهـا و ایـدئـولوژیهـایشان نسبت
به مؤلفههای آموزش ،تدریس ،یادگیری ،ماهیت دانش،
فراگیر و ارزشیابی تصمیمگیری میکنند ،حال چنانچه بین
ایدئولوژیها برنامه درسی معلمان و محتوای کتاب سنخیتی
وجود نداشته باشد ،این امر چالشی جدی در دستیابی به
اهداف کتاب کار و فناوری تلقی میگردد .پژوهش حاضر به
چند دلیل حائز اهمیت است؛ اول اینکه این پژوهش در نوع
خود جدید بوده و تاکنون پژوهشی در این ارتباط صورت
نگرفته است .دلیل دوم ،تعیین نوع ایدئولوژیهای معلمان
عالوه بر آشنایی آنها به فلسفههای برنامه درسی و اهداف
غالب بر آن ،منجر به بهبود عملکردشان نسبت به کتاب کار

سؤال فرعی )4ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در رابطه
مؤلفه دانش چیست؟
سؤال فرعی )5ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در رابطه
مؤلفه یادگیرندگان چیست؟
سؤال فرعی )6ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در رابطه
مؤلفه ارزشیابی چیست؟
سؤال اصلی )2اسناد باالدستی به کدام یک از
ایدئولوژیهای چهارگانه اسکایرو گرایش بیشتری دارند؟
سؤال اصلی )3آیا ایدئولوژی غالب برنامه درسی دبیران کار
و فناوری متوسطه اول با ایدئولوژی غالب اسناد باالدستی
همخوانی دارد؟

و فناوری میشود و دلیل سوم این که ،از آنجایی که

روش

برنامهریزی ،تدوین ،تغییر و روز آمد کردن کتب درسی یکی

روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت کمی ،به لحاظ هدف

از الزامات نظام آموزشی است ،لذا برنامه ریزان درسی و

کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی و

سیاستگذاران حیطه مربوطه با توجه به آگاهی از نوع

تحلیل محتوا است .جامعه آماری در بخش اول کمی

ایدئولوژیها غالب معلمان قدمهای مثمر ثمرتری نسبت به

پژوهش شامل کلیـه دبیران متوسطـه اول استان خراسان

روزآمد کردن صالحیتهای دبیران بر خواهند داشت .از این

رضوی به تعداد  904نفر در سال  1394بود ،که حجم نمونه

رو در این پژوهش تالش میگردد با توجه به چهار ایدئولوژی

با استفاده از جدول مورگان و کرجسی  269تعیین شد؛ و با

(دانشپژوهان علمی ،کارایی اجتماعی ،یادگیرنده محور و

استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

بازسازی اجتماعی) و مؤلفههای ششگانه برنامهدرسی

در بخش کیفی پژوهش جامعه آماری شامل کلیه اسناد

(هـدف ،تـدریـس ،یـادگـیری ،دانـش ،فراگیر و ارزشیابی)

باالدستی آموزش و پرورش بود که با روش نمونهگیری

اسکایرو ( )Schiro, 2008ایدئولوژیهای برنامه درسی

هدفمند  3سند برنامه درسی ملی ،تحول بنیادین و کتاب

دبیران کار و فناوری متوسطه اول و میزان همخوانی آن با

 6فناوری برنامه درسی ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396
کار و فناوری اول متوسطه انتخاب گردید .برای گردآوری

جدول  .1ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری

اطالعات ابزارهـای پـژوهش در بخش کـمی از پرسشنامه

مؤلفههای

استاندارد ایدئولوژیهای برنامه درسی  )2008( Schiroو

ایدئولوژی

در بخش کیفی از سیاهه تحلیل محتوا استفاده شد.
پرسشنامه ایدئولوژیهای برنامه درسی :این
پرسشنامه به وسیله  )2008( Schiroتهیه شده است که
دارای  24گویه بوده و  4ایدئولوژی دانشپژوهان علمی،
کارایی اجتماعی ،یادگیرنده محور و بازسازی اجتماعی با
توجه به شش مؤلفه هدف ،تدریس ،یادگیری ،دانش،
یادگیرنده و ارزشیابی مورد سنجش قرار میدهد .روایی
پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده و پایایی آن نیز به
وسیله آلفای کرونباخ  0/86محاسبه شده است.
چکلیست یا سیاهه تحلیل محتوا :برای تهیه
چکلیست پژوهشگر از ایدئولوژیهای مورد نظر اسکایرو

ایدئولوژی غالب

رتبه در
میانگین

هدف

دانشپژوهان علمی

3/59

تدریس

دانشپژوهان علمی

3/09

یادگیری

دانشپژوهان علمی

2/86

دانش

دانشپژوهان علمی

2/95

فراگیر

بازسازی اجتماعی

3/05

ارزشیابی

دانشپژوهان علمی

3/05

با توجه به جدول  1میتوان نتیجهگیری کرد که
دبیران متوسطه اول کار و فناوری در مؤلفههای هدف،
تدریس ،یادگیری ،دانش و ارزشیابی به ایـدئـولوژی
دانشپژوهان علمی گرایش داشته و تنها در مؤلفه فراگیر،
ایدئولوژی غالب بازسازی اجتماعی است و ایدئولوژیهای
کارایی اجتماعی و یادگیرنده محور در اولویت قرار نگرفتند.

بهره گرفت .بدین صورت که ابتدا یک چکلیست که چهار

سؤال فرعی )1ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در

ایدئولوژی دانشپژوهان علمی ،کارایی اجتماعی ،یادگیرنده

رابطه با مؤلفه هدف چیست؟ جدول  2میانگین

محور و بازسازی اجتماعی با تأکید بر شش مؤلفه هدف،

ایدئولوژی دبیران در رابطه با مؤلفه هـدف بـه تـرتیب

تدریس ،یادگیری ،دانش ،یادگیرنده و ارزشیابی را مورد

میانگـین دانـشپـژوهان علمی ،کارایی اجتماعی ،یادگیرنده

پوشش قرار میداد .طراحی گردید .سپس چکلیست به سه

محور و بازسازی اجتماعی را نشان میدهد .بنابراین؛ میتوان

نفر از متخصصان برنامهریزی درسی ارائه شد که بدین

نتیجه گرفت که در مؤلفه هدف ایدئولوژی بازسازی

صورت روایی آن نیز حاصل گردید .واحد تحلیل در این

اجتماعی توسط دبیران متوسطه اول کار و فناوری در سطح

بخش کلمه ،جمله یا مضمون است.

پایین و ایدئولوژی دانشپژوهان علمی توسط دبیران

به منظور تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی
از میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و در بخش استنباطی از
آزمون فریدمن استفاده گردید.
یافتهها
سؤال اصلی )1دبیران متوسطه اول کار و فناوری به
کدام یک از ایدئولوژیهای چهارگانه اسکایرو گرایش
بیشتری دارند؟

متوسطه اول کار و فناوری در سطح باالیی ارزشگذاری شده
است.
سؤال فرعی )2ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در
رابطه مؤلفه تدریس چیست؟ جدول  3میانگین
ایدئولوژی دبیران در رابطه با مؤلفه تدریس به ترتیب
میانگین دانشپژوهان علمی ،کارایی اجتماعی ،بازسازی
اجتماعی و یادگیرنده محور را نشان مـیدهد .بنابراین؛
مـیتـوان نتیجـه گـرفت کـه در مـؤلفـه تدریس،
ایدئولوژی یادگیرنده محور در پایینترین سطح و
ایـدئـولوژی دانشپژوهان علمـی در بـاالتـرین سطح توسط
دبیران متوسطه اول کار و فناوری ارزشگذاری شده است.

زارعصفت و همکاران ،بررسی ایدئولوژیهای برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری7 ...
جدول  .2ایدئولوژی دبیران در رابطه با مؤلفه هدف
ایدئولوژی

بازسازی
اجتماعی
کارایی
اجتماعی
دانشپژوهان
علمی
یادگیرنده
محور

گویهها

تعداد

میانگین

انحراف

مقدار آماره

استاندارد

فریدمن

اولویت

مدارس باید این قابلیت را در فراگیران به وجود آورند که
مشکالت جامعه را درك کرده ،یک جامعه بهتر را تصور کرده
و اقدام به تغییر جامعه کنند که عدالت اجتماعی و یک
زندگی بهتر برای تمام افراد جامعه فراهم شود.

269

1/81

0/92

1/82

4

مدارس باید با آموزش مؤثر جوانان جهت ایفای نقش به عنوان
اعضای سازنده و فعال ،نیازهای جامعه را برآورده کنند.

269

2/54

0/77

2/55

2

مدارس باید اجتماعاتی باشند که در آن دانش انباشته شده
فرهنگ به جوانان منتقل شود.

269

3/59

0/81

3/59

1

مدارس باید محیطهایی لذتبخش ،محرك و فراگیر محوری
باشند که حول نیازهای رشدی و عالیق آنان سازماندهی شده
باشند ،بهطوری که نیازها و عالیق مذکور خود را روز به روز
نمایان سازند.

269

1/01

2/03

2/04

3

جدول  .3رتبهبندی ایدئولوژی معلمان در زمینه تدریس
ایدئولوژی
کارایی
اجتماعی
بازسازی
اجتماعی
یادگیرنده
محور
دانشپژوهان
علمی

گویهها

تعداد

میانگین

انحراف

مقدار آماره

استاندارد

فریدمن

اولویت

معلمان باید ناظر بر یادگیری فراگیران باشند و
استراتژیهای آموزشی را به کار گیرند که
یادگیری فراگیران را بهبود بخشد.

269

2/39

1/05

2/39

2

معلمان باید همراهان فراگیران باشند و جهت
کمک به یادگیری آنان ،از محیطی استفاده کنند
که فراگیران در آن زندگی میکنند.

269

2/31

1/03

2/31

3

معلمان باید پشتیبان یادگیرندگان باشند و با
ارائه تجربیاتی که بتوانند آنان را به اهدافشان
برسانند و به یادگیری فراگیران کمک کنند.

269

2/21

0/99

2/21

4

معلمان باید با افرادی بامعلومات باشند و آنچه را
که میدانند به کسانی که نمیدانند انتقال دهند.

269

3/09

1/19

3/09

1

سؤال فرعی )3ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در

سؤال فرعی )4ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در

رابطه با مؤلفه یادگیری چیست؟ جدول  4میانگین

رابطه مؤلفه دانش چیست؟ جدول  5میانگین ایدئولوژی

ایدئولوژی دبیران در رابطه با مؤلفه یادگیری به ترتیب

دبیران در رابطه با مؤلفه دانش به ترتیب میانگین

میانگین دانشپژوهان علمی ،بازسازی اجتماعی ،کارایی

دانشپژوهان علمی ،بازسازی اجتماعی ،یادگیرنده محور و

اجتماعی ،یادگیرنده محور را نشان میدهد .بنابراین؛

کارایی اجتماعی را نشان میدهد .بنابراین؛ مـیتـوان

مـیتوان نتیجـه گـرفت کـه در مؤلفـه یـادگیری،

نتیجـه گـرفت ایـدئـولوژی دانشپژوهان علمی ایدئولوژی

ایدئولوژی یادگیرنده محور در پایینترین سطح و ایدئولوژی

غالب در بین دبیران متوسطه اول کار و فناوری در مؤلفه

دانشپژوهـان علمـی در باالتـرین سطـح تـوسط دبیران

دانش است.

متوسطه اول کار و فناوری ارزشگذاری شده است.

 8فناوری برنامه درسی ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396
جدول  .4رتبهبندی ایدئولوژی معلمان در زمینه یادگیری
ایدئولوژی

گویهها

تعداد

میانگین

کارایی

یادگیری زمانی به بهترین شکل انجام میگیرد که فراگیر
با محركهای مناسب و تقویت مثبت مواجه شود.

269

2/57

یادگیری زمانی به بهترین شکل انجام میگیرد که معلم
دانشی را که قرار است فراگیر بیاموزد بهوضوح و بهطور
دقیق به وی ارائه دهد.

269

یادگیری زمانی به بهترین شکل انجام میگیرد که
فراگیران برانگیخته شوند تا بهطور فعال تجاربی را بکار
گیرند که به آنها اجازه دهد تا دانش و درکشان از
جهانی که در آن زندگی میکنند را ایجاد کنند.

269

یادگیری زمانی به بهترین شکل انجام میگیرد که فراگیر
با بحران واقعی اجتماعی مواجه شود و در حل این
بحرانها مشارکت جوید.

269

اجتماعی
دانشپژوهان
علمی
یادگیرنده
محور
بازسازی
اجتماعی

2/86

1/79

2/77

انحراف

مقدار آماره

استاندارد

فریدمن

0/09

2/57

1/09

1/07

1/09

2/86

1/80

2/78

اولویت
3

1

4

2

جدول  .5رتبهبندی ایدئولوژی معلمان در زمینه دانش
ایدئولوژی
دانشپژوهان
علمی
یادگیرنده
محور
کارایی
اجتماعی
بازسازی
اجتماعی

گویهها

تعداد

باارزشترین دانش ،دانش سازمانیافته و نیز
روشهای تفکری است که در طول زمان توسط
فرهنگ ،ارزشمند شناخته شدهاند.

269

با ارزشترین دانش ،درك شخصی از خود و جهان
خود است که از تجربهی مستقیم شخص در جهان و
پاسخ شخصی فرد به همان تجربه نشأت میگیرد.

269

میانگین

2/95

2/38

انحراف

مقدار آماره

استاندارد

فریدمن

1/08

1

2/95

2/38

اولویت

1

3

با ارزشترین دانش ،مهارتها و تواناییهای خاص
برای عملی است که به فرد اجازه میدهد زندگی
سازندهای داشته باشد.

269

1/99

1/06

1/99

4

با ارزشترین دانش ،مجموعهای از آرمانهای
اجتماعی ،تعهد به این آرمانها و درك چگونگی
تحقق بخشیدن به این آرمانهاست.

269

0/68

1/12

2/68

2

سؤال فرعی )5ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در

سؤال فرعی )6ایدئولوژی دبیران کار و فناوری در

رابطه با مؤلفه فراگیر چیست؟ جدول  6میانگین

رابطه با مؤلفه ارزشیابی چیست؟ جدول  7میانگین

ایدئولوژی دبیران در رابطه با مؤلفه فراگیر به ترتیب میانگین

ایدئولوژی دبیران در رابطه با مؤلفه ارزشیابی به ترتیب

ایدئولوژیهای بازسازی اجتماعی ،کارایی اجتماعی،

میانگین ایدئولوژیهای دانشپژوهان علمی ،بازسازی

دانشپژوهان علمی و یادگیرنده محور را نشان میدهد.

اجتماعی ،کارایی اجتماعی و یادگیرنده محور را نشان

بنابراین؛ میتوان نتیجه گرفت که ایدئولوژی بازسازی

میدهد .بنابراین؛ میتوان نتیجه گرفت که ایـدئـولـوژی

اجتماعی با بیشترین میانگین ،ایدئولوژی غالب در بین

دانشپژوهـان علمـی بـا بیشترین میانگـین ،ایدئولوژی

دبیران متوسطه اول کار و فناوری در مؤلفه فراگیر است.

غالب در بین دبیران متوسطه اول کار و فناوری در مؤلفه
ارزشیابی است.

زارعصفت و همکاران ،بررسی ایدئولوژیهای برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری9 ...
جدول  .6رتبهبندی ایدئولوژی معلمان در زمینه فراگیر
ایدئولوژی
کارایی
اجتماعی
دانشپژوهان
علمی

یادگیرنده
محور

بازسازی
اجتماعی

گویهها

تعداد

دوران کودکی اساسا زمان یادگیری برای آمادگی در دوران
بزرگسالی ،هنگامی که فرد به عنوان یک عضو سازنده و فعال
از جامعه باشد.

269

دوران کودکی اساسا دورهی رشد و پرورش ذهنی است که با
رشد توانایی عقلی و استداللی و افزایش ظرفیت حافظه
برجسته شده و منجر به جذب دانش فرهنگی شود.

269

دوران کودکی اساسا زمانی است که کودکان بر طبق
طبیعتهای ذاتی ،نیازهای احساسی ،تمایالت ذاتی و
برنامههای زمانی درونیشان شکوفا میشوند و در این دوره
تمرکز بر روی این است که کودکان را همانگونه که هستند در
نظر بگیریم نه این که در آینده احتماال چه میشوند.

269

دوران کودکی اساسا زمانی برای تمرین و آماده شدن برای
تأثیر بر جامعه است ،که هم خود را اصالح کند و هم ماهیت
جامعه را.

269

میانگین

2/53

انحراف

مقدار آماره

استاندارد

فریدمن

1/09

0/82

2/43

1/14

1/99

1/13

3/05

2/53

2/43

1/99

3/05

اولویت

2

3

4

1

جدول  .7رتبهبندی ایدئولوژی معلمان در زمینه ارزشیابی
ایدئولوژی

کارایی
اجتماعی

یادگیرنده
محور

بازسازی
اجتماعی

دانشپژوهان
علمی

گویهها

تعداد

ارزشیابی باید بهطور عینی به دیگران نشان دهد که آیا
فراگیران قادر به انجام مهارتهای خاص هستند یا نه .هدف
ارزشیابی این است که توانایی یادگیرندگان را برای انجام
وظایف ویژه تأیید کنند.

269

ارزشیابی باید بهطور مداوم نیازها و رشد فراگیران را تشخیص
دهد تا با سازگاری مناسب با محیط یادگیریشان ،امکان رشد
بیشتر را فراهم آورد .این مسئله در درجه اول به سود فراگیران
است ،نه برای مقایسه آنان با یکدیگر یا سنجش آنها در برابر
استانداردهای از پیش تعیینشده.

269

ارزشیابی باید یک مقایسه ذهنی از عملکرد فراگیران با
تواناییهای آنان باشد .هدف این است که هم به فراگیران و هم
به دیگران نشان داده شود که تا چه حد میتوانند مطابق با
تواناییهایشان عمل کنند.

269

ارزشیابی باید بهطور عینی مقدار دانشی را که فراگیران
فراگرفتهاند را تعیین کنند .این مسئله به فراگیران اجازه
میدهد که ارزشیابی را از بیشترین پیشرفت فکری تا کمترین
آن درجهبندی کنند.

269

میانگین

2/41

1/77

2/77

3/05

انحراف

مقدار آماره

استاندارد

فریدمن

1/04

1/01

0/94

1/07

2/41

1/78

2/77

3/05

اولویت

4

4

2

1

سؤال اصلی )2اسناد باالدستی به کدام یک از

کار و فناوری ،برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین

ایدئولوژیهای چهارگانه اسکایرو گرایش بیشتری

آموزش و پرورش به تفکیک هر  4ایدئولوژی ،تمامی جمالت

دارند؟ محتوای برنامه درس ملی از حوزه تربیت و یادگیری

مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج این بررسی در جدول 8
مشاهده میشود.
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جدول  .8فراوانی ایدئولوژی سند برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
عنوان

دانشپژوهان علمی

کارایی اجتماعی

یادگیرنده محور

بازسازی اجتماعی

فراوانی جهتگیری حوزه تربیت و
یادگیری کار و فناوری در برنامه

2

2

8

---

درس ملی
فراوانی جهتگیریها در برنامه
درس ملی
فراوانی جهتگیریها در سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش
جمع فراوانی در هر جهتگیری

56

148

48

27

42

138

25

30

100

294

75

57

مجموع فراوانیها

526

جدول  8نشان میدهد که از مجموع  526جمله

جهتگیری کارایی اجتماعی دارد) .بنابراین میتوان

استخراجشده در اسناد باالدستی به ترتیب ایـدئـولـوژی

استنباط نمود که ایدئولوژی غالب برنامه درسی دبیران کار

کارایی اجتماعی با فراوانی ( ،)249ایدئولوژی دانشپژوهان

و فناوری متوسطه اول با ایدئولوژی غالب اسناد باالدستی

علمی با فراوانی ( ،)100ایدئولوژی یادگیرنده محور با

همخوانی ندارد.

فراوانی ( )75و ایدئولوژی بازسازی اجتماعی با فراوانی ()75
در اولویت سند برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین
آموزش و پرورش هستند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
ایدئولوژی بازسازی اجتماعی با کمترین فراوانی ،کمترین
ایدئولوژی غالب و ایدئولوژی کارایی اجتماعی با بیشترین
فراوانی بیشترین ایدئولوژی غالب در بین اسناد باالدستی
است.
سؤال اصلی )3آیا ایدئولوژی غالب برنامه درسی
دبیران کار و فناوری متوسطه اول با ایدئولوژی غالب
اسناد باالدستی همخوانی دارد؟ یافتهها در سؤال اصلی
باال نشان داد که دبیران کار و فناوری متوسطه اول مدارس
مشهد از میان شش مؤلفه ،در مؤلفههای هدف ،تدریس،
یادگیری ،دانش و ارزشیابی به ایدئولوژی دانشپژوهان
علمی گرایش داشته و تنها در مؤلفه یادگیری ،ایدئولوژی
بازسازی اجتماعی غالب است و این بدان معنی است که
ایدئولوژی غالب در نزد دبیران کار و فناوری "دانشپژوهان
علمی" بوده است .از سویی در تحلیل محتوای اسناد
باالدستی (سؤال اصلی  )2مشخص گردید که از مجموع
 526جمله 294 ،جمله مربوط به ایدئولوژی "کارایی
اجتماعی" است (یعنی تقریبا بیش از  55درصد محتوا

بحث و نتیجهگیری
امروزه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تأثیرگذار در
پیشرفت و توسعه جـوامع ،نقش مهمـی را در تـرویج و
نهـادینـه کـردن فـرهنگ تـولید ،کـار و کارآفرینی در بین
دانش آمـوزان دارد .در این راستا در سالهای اخیر برای
دستیابی به این هدف ،کتابی تحت عنوان کار و فناوری برای
دانش آموزان تدوین شده است .با این حال بدیهی است که
آموزش اهداف مورد نظر در این کتاب و همچنین ترویج
فرهنگ تولید ،کار و کارآفرینی متأثر از نوع ایدئولوژی برنامه
درسی دبیران متولی این کتاب است .هدف پژوهش حاضر
بررسی ایدئولوژیهای برنامه درسی دبیران کار و فناوری و
میزان سازگاری ایدئولوژیهای آنها با اسناد باالدستی بود.
یافتههای بهطور کلی نشان داد کـه ایـدئـولـوژی معلمان
متوسطـه اول کـار و فناوری با اسناد باالدستی همخوانی
ندارد .بدین صورت که ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری
متوسطه اول دانشپژوهان علمی بود در حالی که ایدئولوژی
غالب اسناد باالدستی (سند تحول بنیادین ،برنامه درس ملی
و اهداف کتاب کار و فناوری) بر کارایی اجتماعی مبتنی
است ،بنابراین میتوان استدالل کرد که دستیابی به اهداف
برنامه درسی کار و فناوری نیازمند همسو کردن ایدئولوژی

زارعصفت و همکاران ،بررسی ایدئولوژیهای برنامه درسی دبیران کار و فناوری و میزان سازگاری11 ...
معلمان با ایدئولوژی مورد نظر در اسناد باالدستی است زیرا

دارد .از این رو دیدگاه دبیران کار و فناوری همان نگاه سنتی

زمانی که معلمان به ایدئولوژی دانشپژوهان اعتقاد داشته

آموزش و تدریس را تداعی میکنند که در آن به روشهای

باشند بـه شکـل ناخودآگـاه در حـوزه عناصر بـرنامه درسی

غیرفعال و سنتی که معلم به عنوان عنصر اصلی نقش ایفا

دست به اقداماتی میزنند که دستیابی به اهداف کتاب را از

میکند؛ اعتقاد دارند .در این نوع ایدئولوژی از نظر دبیران

نظر دور میدارد.

ذهن دانشآموزان به عنوان ظرفهای خالی تصور میشوند

یافتههای این پژوهش در سؤال اصلی در خصوص بررسی

که باید توسط معلمان پر شود و به نیازها و عالیق فراگیران

ایدئولوژیهای غالب دبیران کار و فناوری نشان داد که

در حـوزه تدریس توجهی نمیشود .نتایج این پژوهش در

ایدئولوژیهای غالب دبیران در مؤلفههای هدف ،تدریس،

ارتباط با مؤلفه یادگیری حاکی از این بود که دیدگاه غالب

یادگیری ،ماهیت دانش و ارزشیابی دانشپژوهان علمی است

دبیران کار و فناوری در مؤلفه یادگیری بیشترین سازگاری

و تنها در مؤلفه فراگیر ایدئولوژی غالب آنها بازسازی

را با ایدئولوژی دانشپژوهان علمی و کمترین سازگاری را با

اجتماعی است .یافتههای Akbari Booreng et al

ایدئولوژی یادگیرنده محور دارد .بر این اساس از نظر دبیران

( )2012با نتایج این پژوهش همخوانی دارد ،ولی یافتههای

کـار و فناوری یـادگیری به معنی انتقال مطالبی به فراگیران

Maleki et al ،)2013( Maleki & Farmahini

بدون توجه به عالیق و نیازهای دریافتکننده اطالعات است.

(Cheung & ،)2013( Akbari Booreng ،)2013

یافتههای دیگر پژوهش در مؤلفه دانش نیز نشان داد

 )2000( Cheung & Honng ،)2012( Wongبا

که دیدگاه غالب دبیران کـار و فناوری در مؤلفـه دانـش

نتایج این پژوهش مطابقت ندارد .بنابراین میتوان گفت که

بیشترین همخوانی را با ایدئولوژی دانشپژوهان علمی و

دبیران کار و فناوری با همان نگاه سنتی که همسو با

کمترین مطابقت را با ایـدئـولـوژی کـارایی اجتماعـی دارد.

ایدئولوژی دانشپژوهان علمی است ،اقدامات مورد نظر را در

بنابراین با توجه به ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری با

ارتباط با عناصر برنامه درسی این کتاب انجام میدهند .در

ارزشترین دانش از نظر آنها دانشی است که در طول زمان

زیر به هـر کدام از ایـدئـولـوژیهـای دبیران کار و فناوری

توسط پیشینیان به عنوان یک میراث فرهنگی ارزشمند

متوسطه اول به تفکیک مؤلفههای هدف ،دانش ،تدریس،

شناخته شده است.

یادگیری ،فراگیر و ارزشیابی پرداخته میشود.

یافتههای دیگر پژوهش در ارتباط با مؤلفه فراگیر بیانگر

یافتههای پژوهش در مؤلفه هدف نشان داد که دیدگاه

این بود که دیدگـاه غالب دبیران کـار و فناوری در مؤلفـه

دبیران کـار و فناوری بیشترین سازگـاری را با ایدئولوژی

فراگیر بیشترین مشابهت را با ایدئولوژی بازسازی اجتماعی

دانشپژوهـان علمی و کمترین سازگـاری را با ایدئولوژی

و کمترین مطابقت را با ایدئولوژی یادگیرنده محور دارد.

بازسازی اجتماعی دارند .بر این اساس دبیران کار و فناوری

بنابراین مـیتوان استـدالل کرد که از نظر دبیران کـار و

هدف از ایجاد مدارس را تنها انتقال دانش انباشته شده از

فناوری فراگیر به عنوان مؤلفهای محسوب میشود که با

قرنهای گذشته به دانش آموزان میدانند و کمتر به این امر

تمرین و ممارست ضمن اصالح خود در بهبود شرایط جامعه

اجماع دارند که مدارس باید این قابلیت را در فراگیران به

نیز نقش مؤثری را ایفا کند .دبیران کار و فناوری معتقدند

وجود آورند که آنها خود مشکالت جامعه را درك کرده تا

فراگیر فردی نیست که عالیق و نیازهای او مورد توجه باشد

عدالت اجتماعی و یک زندگی بهتر را برای تمام افراد جامعه

بلکه در کلیه شرایط این نیازها و چالشهای جامعه هستند

فراهم آورند .یافته دیگر این پژوهش در مؤلفه تدریس بیانگر

که به عنوان جزء جدا نشدنی از فراگیر محسوب میشوند.

این است که دیدگاه غالب دبیران کار و فناوری در مؤلفه

یافتهها همچنین در مؤلفه ارزشیابی نشان داد که ایدئولوژی

تدریس بیشترین سازگاری را با ایدئولوژی دانشپژوهان

غالب دبیران کار و فناوری بیشترین سازگاری را با ایدئولوژی

علمی و کمترین سازگاری را با ایدئولوژی یادگیرنده محور

دانشپژوهان علمی و کمترین سازگاری را با ایدئولوژی
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بازسازی اجتماعی دارند .بنابراین از نظر دبیران کار و فناوری

اندیشه در ایدئولوژی دبیران کـار و فناوری متوسطـه اول و

ارزشیابی ،مؤلفهای است که باید بر روشهای قابلمشاهده

اسناد باالدستی در مؤلفههـای ششگانه برنامه درسی

و عینی مبتنی باشد و ارزشیابی که بر روشهای توصیفی و

میتوان استدالل نمود که دبیران کار و فناوری در این مسیر

ذهنی تأکید داشته باشند از ارزش کمی برخوردار است.

نتوانند بهخوبی برای اجرا با کتاب ارتباط برقرار کرده و در

آخرین یافته پژوهش در ارتباط با تعیین ایدئولوژی غالب

دستیابی به اهداف مورد نظر موفق گردند .در راستا نتایج

اسناد باالدستی بیانگـر این بـود کـه ایـدئـولـوژی کارایی

این پژوهش پیشنهادهای زیر مطرح میگردد:

اجتماعی با بیشترین فراوانی بیشترین ایدئولوژی غالب در
بین اسناد باالدستی است .بدین صورت که از نگاه اسناد
باالدستی هدف آموزش در مدارس برطرف کردن نیازهای
جامعه و به دنبال آن تعلیم فراگیران به شکلی است که آنها
با کسب مهارتها و تواناییهای مورد نیاز در آینده به عنوان
عضوی مؤثر و فعال نقش ایفا کنند .از منظر اسناد باالدستی
یادگیری و فرآیند تدریس بدون توجه به نیازهای و عالیق
و با تأکید بر به یک سری اهداف رفتاری و قابل مشاهده
صورت میگیرد.
بهطور کلی با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان
گفت که ایدئولوژی غالب دبیران کار و فناوری متوسطه اول
با ایدئولوژی غالب اسناد باالدستی همخوانی ندارد .از این رو
در حالی که دبیران کار و فناوری با توجه به ایدئولوژی
دانشپژوهان علمی در خصوص مؤلفههای ششگانه برنامه
درسی فعالیت میکنند اسناد باالدستی بر یک نگاه کارایی



ایجاد تعامل بیشتر بین معلمان کار و فناوری اول

متوسطه با مؤلفان برنامه درسی.


بسترسازی و ایجاد زمینهای در جهت همسویی

ایدئولوژیهای معلمان با برنامه درسی کار و فناوری با
برگزاری کارگاهها و همایشهای مرتبط.


اطمینان مؤلفان و برنامه ریزان درسی از آمادگی

فکری معلمان برای تقبل اجرای برنامه درسی کار و
فناوری قبل از اجرای برنامه و حضور مؤثرتر در میان
دبیران و جریان اصلی برنامه و شناسایی دغدغهها و
مشکالت پیش رو.


دسترسی به نشریات ،ماهنامهها ،کتب و مقالههای

علمی مرتبط با نقشهای جدید معلمان در حیطه
مربوطه برای تحقق اهداف درج شده در اسناد
باالدستی.

محور در ارتباط با این مؤلفهها تأکید دارد .لذا با این تعارض
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Abstract
Introduction: Today, teachers decide about the main elements of the curriculum in terms of attitudes and beliefs
which rooted in their ideologies about the curriculum. The aim of the current study was Investigating curriculum
ideologies of the work and technology teachers and compatibility of their ideologies with high level document
(case study: middle school teachers in Khorasan Razavi Province).
Method: In terms of nature this study was quantitative, in term of goal, it was applied and in term of data gathering
it was descriptive-survey and content analysis. statistical population in the first part is consisted of 994 teachers in
middle school teachers in Razavi Khorasan Province in 2016. Using the Simple Random Sampling, the sample
size was determined as 269 persons by Morgan and Krejcie sampling table. Its statistical population in the second
part which are qualitative content analysis consisted of high level document in education. Three of them were
selected with snowball sampling. Research tool in the quantitative part was standard questionnaire developed by
schiro (2008) and in the qualitative part check list were used. The Friedman test was used to analyze the data.
Results: The results illustrated that there is no compatibility between the dominant curriculum ideology of work
and technology teachers whit high level document. The dominant curriculum ideology of work and technology
teachers was academic scholars. dominant curriculum ideology high level document is social efficiency.

Keywords: Curriculum ideologies, Book of work and technology, Document, Work and technology
teachers.

