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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
role
of
technology-related
competency
components in the curriculum.This research was
done in two qualitative and quantitative sections.
In the qualitative section, using the method of
analysis of the subject, with the exploratory
inductive approach, the components of the
technology-related competence are identified
from articles and documents, and coded using
Maxqda12 software, and by the Atrium Sterling
method template was designed. Sampling was
done through targeted sampling and continued to
saturation (22 articles). In order to determine the
content validity of the experts, the Holstein
coefficient was used to assess the reliability
(0/818). In a quantitative, descriptive-survey
method, an initial questionnaire was first made
and the content validity of the questionnaire was
verified by 10 professors and experts. Its
reliability is also 0.85 by Cronbach's alpha. The
final questionnaire after the implementation was
analyzed among the students of technical and
vocational schools with SPSS19 software. The
sample size was considered to be 384 in
Cochran's formula. The results showed two main
components that the role of knowledge
component (t=12.3365, p <0.01) and skill
component (t = 229.5 and p <0.01) were too
moderate in terms of technology-related
curriculum. The results of Friedman's test
revealed the role of the knowledge component of
the competencies associated with technology in
the curriculum above skill roles.
Keywords:
Curriculum,
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Components of Competency
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش مؤلفههای شایستگی مرتبط باا
 این پژوهش در دو بخش کیفی و.فناوری در برنامه درسی بود
 در بخاش کیفای باا اساتفادا ار روت تیلیا.کمی انجام شاد
و
 مؤلفههای شایستگی مارتبط باا فنااوری ار مقاا،مضمون
 کدگذاری وMaxqda12 اسناد شناسایی و با استفادا ار نرمافزار
 انتخاا.با روت آتراید استرلینگ قالب مضامین طراحای شاد
 ار طریق نمونهگیری هدفمند انجام و تاا سار حاد اشابا،نمونه
 بهمنظور تعیین روایای میتاوایی ار نظار. مقاله) ادامه یافت22(
)0/818(  ار یاریب هولساتی،خبرگان و برای سانجش پایاایی
، پیمایشای- ار ناو توفایفی، در روت کمای.بهرا گرفته شد
ابتدا پرسشنامة اولیه سااخته شاد و روایای میتاوایی پرسشانامه
. نفر ار اساتید و آگاهان خبرا مورد تأیید قرار گرفت10 توسط
، تأیید شد0/88 پایایی آن نیز با روت آلفای کرونباخ به مقدار
پرسشنامه نهایی پس ار اجرا در میان هنرآماوران هنرساتانهاای
 مورد تجزیاهوتیلیاSPSS19 فنی و حرفهای با کمک نرمافزار
 حجم نمونه در بخش کمی طبق فرماو کاوکران.قرار گرفت
 ار نتاایش بخاش کیفای دو مؤلفاه. نفر در نظار گرفتاه شاد483
دانش و مهار استخراج شد و یافتههای بخش کمی نشاان داد
) و مؤلفه مهار باp>0/01  وt =12/468( نقش مؤلفه دانش با
) شایسااتگیهااای ماارتبط بااا فناااوری درp>0/01  وt =8/222(
 نتاایش آرماون فریادمن.برنامه درسی بیشارحد متوساط اسات
نقش مؤلفه دانش ار شایستگیهای مرتبط با فنااوری در برناماه
.درسی را با تر ار نقش مهار نشان داد
 مؤلفههای شایستگی، فناوری، برنامه درسی:واژههای کلیدی
MHYarm@yahoo. Com : نویسندة مسئول.*
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مقدمه
یه ،نز مأمتریهت ههای کهال آمهتزشاپهرارش یقتیهت
سرمای نجتماو ،ا یرب ت ن رای ننسان ،یتننمن آینه ع
محتر نم آفرین ا دنرنی وقالن ت ا ی ب ر نست .نزجمم
مهمیرین وناصر ا نه نف آمتزشه ،در آمهتزشاپهرارش
برنام های درس ،آ هستن ک بایه نز یناسه ززر در
رنستای نه نف ا اظهای ا یحهتزت مربت ه برخهتردنر
بتدع یا بتتنن نقش مؤثر ختد رن نیفا نمای ا دنرنیه،ههای
نامکهتد مبتن ،بهر ظرف هت فههری رن به سهرمای ههای
سهههازمان ،نجتمهههاو ،نقتصهههادی ا ...یبههه ی کنههه
(.)Jianghuai zheng et al, 2009
یه ،نز ایژگ،های مهم ههر ناهار نقتصهادی درههم
ین ه گ ،سههاختارهای آمههتزش ا نشههتتال نسههت ( Canada
 .)Revenue Agency, 2016ب وبهاری ،نریبها نرگان ه
کار ا آمتزش همهتنرع در برنامه ریهییههای نقتصهادی ا
نجتمههاو ،همیمهها بهها یههه یگر در ناههر بههتدع نسههت
( .)Chyung et al, 2006درانق ه هههر آمتزش ه ،بای ه
بازده ،یا یتج نقتصادی دنشت باش ک وال،یرین نتع
آ نیجاد نشتتال متناس با فرنگ ر نسهت ( Karami et
 .)al, 2011جهان،ش در بع نقتصادی یت هر نساسه،
در ماه ت کار نیجاد نمتدع نست ب گتنه نی که نشهتتال
در بازنر کار جهان ،مهارت ا شایسهتگ،ههای ایهژع نی رن
مه ه ،مبه ه ( Australian Industry and Skills
 )Committee, 2015لذن پهرارش نفهرند بهرنی اراد به
جامع ا بازنر کار یتسط آمتزشاپرارش بایست ،ب گتنه نی
صههترت پههذیرد ک ه شایسههتگ،هههای ززر رن در آنههها در
زم ن های ومهتم ،ن مه یصصصه ،ا یصصصه ،نیجهاد
نمای ا نین محقق نصتنه شه مگهر آنهه برنامه ههای
درس ،ب گتن نی رنح ،ش ع باشن ک نین شایستگ،ها
رن در دننشآمتختگا نیجاد ا یقتیت نمای ( Valdés et
al, 2011؛ .)Kupper et al, 2005
آمار دننشآمتختگا ب هار مرنکهی آمتزشه ،نمایهانگر
نریبا نامناس برنام ههای درسه ،بها حهتزع صهنعت ا
مکاغ ا یتننای،های بالقتع متجتد در صنای نست ا فقه ن

یصصصهای ززر در صهنای فقه ن مههارتههای ززر در
نفرند رن نمایا مه،سهازد که متجبهات نیهالف هیینه ا
کاهش نثربصک ،در بصهش کسه اکهار ا صهنعت رن به
اجتد آاردع نست (.)Mouzakitis, 2010
نلبت ب هاری دننش آمتختگا نلینمها به معنه ،وه ر
اجههتد کههار ن سههت بمههه بهه ین معناسههت کهه ناز
دننش آمتختگا یتننای ،نشتتال در آ کار رن ن نرن ا یها
نینه در بس اری نز حهتزعهها دننهشآمتختگها یهرج
م،دهن ب جای آفرینش کار منتاهر نسهتص نر بماننه
(.)Ayati et al, 2014
بنابرنین مکهالی ،نز قب وه ر سهازگاری برنامه ههای
درس ،با یقاضای بازنر کار ا متفق نبتد برنام های درسه،
در کم ب دننشآمتزن برنی کس ن الوات مهارتهها ا
شایستگ،های ززر ب مناتر نیفای نقش مؤثر در دن ای کار
متحتل نمرازی رن مه،یهتن نز دزیه وه ر متفق هت یه
برنامه یمقه ،نمههتد ( Business council of Australia,
.)2014
نارسای ،در همپای ،با یحتزت مح ط ،ا کاسهت ،در
یرب ت ن رای ننسان ،کارآم ا صنعت در پاسصگتی ،به
ن ازهای جامع ب ایژع ن ازهای بازنر کار کهنگ ،راش ها
ا کاست ،در ب رازآاری ران ها ا فرآین ها پهای ن بهتد
نرخ بهرع اری ا نثربصک ،نزجممه وهتنمم ،هسهتن که
یت ههر وم ههق ا ریکهه نی همهه جانبهه ناههارمنهه ا
آینهه عپژاهانهه مبتنهه ،برسههن چکههمننهه نز  1101رن
م ،مب لذن نجرنی برنام های یحتل ،ن ازمنه نشهاو ا
یقتیت فرهنگ یحتل خهتنه ،ا یحهتل آفرینه ،در یمهار
سطتح آمتزش اپرارش سامان ه ،ا م یریت بر فعال تها
ا مؤسسات ا آمتزشگاعهای آزند بازنگری ا بازیتل محتهتن
ا برنام های آمتزش ،همست با نه نف ا برنام ههای یحهتل،
آمتزشاپرارش در جهت رف ن ازها ب ایژع ن ازهای بصهش
صههنعت نسههت ( School Management Excellence
.)Program, 2014
برنام درس ،وبارت نست نز محتتن ا جریها رسهم،
ک نز ریهق آ یادگ رنه گا یحهت ناهارت م رسه
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معمتمات ا ش تة درک ا فهم رن ب دسهت مه،آارنه یها
مهارتها رن فرنم،گ رن ا یا نگرش ا ناار نرزشه ،خهتد
رن یت ر م،دهن (.)Abedi et al, 2005
برنام ه ریههین درسهه ،بههرنی یحقههق ه ه ف پههرارش
شایستگ،ههای شهتم ،رایهردههای متفهاای ،رن نیصها
کههردعنن ه  .ب ه ناههر م ه،رس ه بتههتن مجمههتع ناههرنت
متصصصا رن در سه رایههرد دسهت بنه ی کهرد :نله )
رایهرد حرف آمتزی ب) رایهرد یهپارچ سهازی آمهتزش
وممههه ،ا ناهههری پ) رایههههرد پهههرارش صهههالح ت ا
مهارت های پای  .رایهرد سهتر یها رایههرد برنامه ریهیی
درس ،مبتن ،بر شایستگ ،با یتج به یأک ه ی که بهر
شایستگ،ها دنرد م،یتنن ب ونتن رنهبردی برنی یحقق
ه ف پرارش شایستگ،های شتم ،ب کهار گرفته شهتد
(.)Momeni Mahmoudi et al, 2011
در برنام درس ،مم ،ا سن یحتل بن ادین یقتیت ا
نح ای شایستگ،ها متناس با ن از بهازنر کهار به ونهتن
یه ،نز نقا یحتل ا ب ونتن رایهرد کم ه ی در حهتزع
یادگ ری در آمتزشاپرارش ومتم ،مطهرح شه ع نسهت
( Document of fundamental transformation of the
.)education system of Iran, 2014
یه ،نز حهتزع ههای یهازدع گانه یهادگ ری در برنامه
درس ،مم ،نیرن حهتزع کهار ا فنهااری نسهت ( Higher
)Education Council, 2013؛ کهه ههه ف آ کسهه
مهارت های ومم ،برنی زن گ ،کارآم ا بهرعار ا کسه
شایستگ،های فناارنن ا ومتر مربت ه به ایهژع فنهااری
ن الوات ب مناتر یرب ت فناارنن برنی اراد به حرفه ا
شت در بصشهای مصتم نقتصادی ا زن گ ،نجتمهاو،
نسههت ( )CHaharband, 2013یعنهه ،کسهه دننههش
مهارت ا یتننای ،در شت خاص ک ب شصص نجازع مه،
ه یا ب متفق ت در ننجار اظای دست یابه ؛ بنهابرنین
در ی این محتتن ا فعال تها دی گاع فناارنن بایه حهاکم
باش (.)Ministry of Education Policy Board, 2014
در نیههن رنسههتا آمههتزشاپههرارش صههنعت ا سههایر
بصش های نقتصادی ککتر م،بایست ب یحهتزت سهری

فنااری ا یهنتلتژی یتج کننه ا آمهتزشههای فنه ،ا
حرف نی ا کار ا دننش ن ی بای رشت ها ا نسهتان نردهای
آمتزش ،ا برنام درس ،ختد رن متناس با پ کرفت های
یهنتلتژی در جهت کس شایستگ،هها ا مههارتههای
فناارنن سریعا بهبتد بصکن .
در سههن چکههمنن ه نز  1101آمههتزشهههای فنهه ،ا
مهاری ،زم ن ساز یحقق ایژگ،های ،نا ر برختردنری نز
دننش پ کرفت یتل ومم ا فنااری مته ،بر سهم بریهر
ن رای ننسان ،ا سرمای نجتماو ،در یتل ومم ،دسهت
یافتن ب جایگاع نال نقتصادی ومم ،ا فنااری در سهط
منطق نی آسه ای جنهتب غربه ،نریقهای نسهب ،سهط
ب نشتتال کام برشمردع شه ع
درآم ا سرنن ا رس
نست (.)Haji Babaei, 2012
همچن ن در س استههای کمه ،نشهتتال نبالغه،
مقار معاهم رهبهری (م ظمه نلعهال )،یهرای ا یقتیهت
فرهنگ کهار یتل ه کهارآفرین ،ا نسهتفادع نز یتل ه نت
دنخم ،ب ونتن نرزش نسالم ،ا ممه ،بها بههرعگ هری نز
ناههار آمتزشهه ،ا یبم تهه ،ا آمههتزش ن ههرای ننسههان،
متصصص ماهر ا کارآم متناس با ن ازههای بهازنر کهار
(فعم ،ا آی )،ا نریقهای یهتن کهارآفرین ،بها مسه تل ت
ناار آمتزش ،ککتر (آمهتزشاپهرارش آمهتزش فنه ،ا
حرف نی ا آمتزش وال )،ا یتأر کرد آمتزش ا مههارت
ا جم همهاری بنگاع ههای نقتصهادی بهرنی نسهتفادع نز
ظرف ههت آنههها مههترد یتجه ا یأک ه قههرنر گرفته نسههت
( Theoretical Foundations of the Transformation
.)Document, 2011
در نقکة جام ومم ،ککهتر در بصهش ناهار ومهم ا
فنااری ب متنردی چت  :پرارش نسهتع ندهای شهتم ،ا
پ ی آارد آین ع شتم ،برنی برآارد ن ازهای جامعه ؛
دست اب ،ب سط دننهش ا مههارت ن هرای کهار ککهتر
متناسه بها مع هار جههان ،ا در جههت پاسهصگتی ،به
ن ازهای جامع ا بازنر کار دنخم ،ا ب ننلمممه ،یتجه ا
یأک ه فهرنان شه ع نسهت ( Ministry of Education
.)Policy Board, 2014
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آنچ نمرازع م،یتنن ن ازههای کهار در بهازنر جههان،
رقابت ،ا یرب ت شهران ی رن ب صهترت همیمها یهأم ن
کن پرارش شایسهتگ،ههای مهریبط بها فنهااری نسهت
(.)PAHRODF And Australia Aid, 2017
یافت های پژاهش نرستاد نکا دند ک شایسهتگ،ههای
مریبط با فنهااری به ونهتن یتننهای ،کم ه ی در سهط
جهان ،یعری ش ع نست .نجرنی فنااریهای ج ی برنی
بهبتد یادگ ری نسهت .مقاله نا یمرکهی بهر ندغهار سهتند
فنههااری در برنامهه درسهه ،بهها یأک هه برنفههینیش درک
دننش آمتز در نستفادع نز فنااریهای دیج تال در نریقای
شایسههتگ،ههها رن به چههالش مه،ککه ا نینهه چگتنه
دننش آمتزن مه نر بایه نیهن فنهااریههای ج یه رن
نستفادع کنن (.)Erstad, 2016
یافت های پژاهش زیمتت ن ی مب ن هم ن نمهر نسهت
ک در بس اری نز ککترها خ مات ا رح ههای نبتههاری
متجتد نست ال ،نسهتفادع نز فنهااری به خهتب ،ننجهار
نم،شتد لذن بای نهه نف محتهتن ا راش ههای یه ری
برنام های درس ،حتزع فن ،ا حرف نی در جهت نفینیش
درک دننهشآمههتز نز ماه ههت فنهااری ا نرزیههاب ،مسهها
مربهههت به ه آ قهههرنر گ هههرد چرنکه ه صهههالح ت ا
شایستگ،های فنااری نقش محهتری در رشه ا یتسهع
آمهتزشههای فنه ،ا حرفه نی ا رنهنمهای ،شهتم ،دنرد
(.)Zelloth, 2014
لتی م،نتیس خبرگا فنااری فنهااری رن بعه نز
ومم ا هنر فرهنگ ستر م،شناسن  .رفه نرن برنبهری
زنا با مردن نین در رن اس م نی برنی یت ر آمهتزش
فنااری نز جهتگ ری مردننه نش مه،پن نرنه ( Lewis,

 .)2000ندواهای رف نرن آمتزش فنهااری سهرننجار در
دا مقتل وم ع خالص م،شتد ا آ وبارت نز دا کممهة
"سههتند فنههااری" ا "شایسههتگ ،فنههااری" کهه یهه
دننش آمتز رن قادر م،کن نقش فنااری رن در رفاع زن گ،
رازنن نرج نه ا صالح ت ا قابم ت نستفادع نز کامپ تیر
ماش ن ا نبینر ک م،یتنن سهای نی نز کهار آینه ع باشه
کس کن  .ب هرحال نین نهت رن ن ی بای در نار دنشهت

ک آمتزش فنااری ب برنام درسه ،وهار (نه حرفه نی)
یعمق دنرد.
دنگر ن ی آمتزش ستند فنااری رن ی برنام آمتزشه،
معرف ،م،کن ک ب نفرند کمه مه،کنه که درک ا
مهههاری ،در رنح ه ،یتل ه ا نسههتفادع نز محصههتزت ا
س ستمها ا سهنجش یناسه نقه نمات فناارننه دنشهت
باشن ( .)Dugger, 2004در نینجها فرنینه حه مسه م ا
یفهر ننتقادی در فنااری مترد نستفادع ا درک نثهرنت فنهااری
بر نجتماع برنی جها نمرازی هم ک در یت هر مههم نسهت
(.)Adib et al, 2016
بر نسا یعری ننجمن ب ننلمممه ،آمهتزش فنهااری
ستند فنااری یتننای ،درک نستفادع م یریت ا سهنجش
نثر فنااری نست .نهت نی که پاسهص ،به آ بایه دندع
شتد نین نسهت که چه نسهت زل ،منجهر به برقهرنری
آمتزش ستند فنااری در بس اری نز ککترها ش ع نسهت
International
Technology
Education
(
.)Association, 2002
گ مبرت در پاسخ نین سؤنل م،نتیس  :س نتع دل ه
با ونااین" :نقتصادی" "نجتماو "،ا "آمتزشه "،بهرنی
برقرنری نین برنام اجتد دنرد .در اج نقتصادی فنااری
ی ضرارت برنی یرب ت ن رای کار ماهر نست .در جنب
نجتماو ،نین برنام ب مثاب ی حهام ،بهرنی مصهرف ا
کاربرد هتشمن نن محصتزت فنااری ختنه بتد .در بع
آمتزش ،ن ی نثری ک فنااری بر رش خالق ت فناارننه ا
نبرنز اجتد ننسا ها دنرد مهترد یتجه نسهت ( Gilbert,
.)2003
در نگاع ننجمن ب ننلممم ،آمتزش فنااری فهرد دنرنی
شایستگ،های مریبط با فنااری انج قابم تههای حه
مس م نست ا جریانات ا مسا فناارنن رن نز جنب ههای
متفاات ا در نریبا با ننتنع زم ن ها مهترد بررسه ،قهرنر
م،ده  .نثرنت ا نتای فناارنن رن درک م،کنه رانبهط
ب ن فنااری نفرند جامع ا مح ط رن بررس ،مه،کنه ا
دنرنی شایسههتگ،هههای مصتم ه مهن سهها هنرمن ه ن
رنحا صنعت گرن یهنس نها مهان ه هها ا جهام

بررسی نقش مؤلفههای شایستگی مرتبط با فناوری در برنامه درسی 03 /

شناسا نست ک درهمین ع ش ع ا ب تر همنفین ومه
م،کن  .نین ایژگه،هها شهام کهار فهترننه مبتنه ،بهر
یفهری س ستم ،فرنین ی خالقان بها در ناهر گهرفتن
جنبة یتل ی بهرنی فنهااری ا مالحاه نثهرنت ا نتهای
فنااری نست .فرد دنرنی شایستگ،های مریبط با فنااری
مفاه م وم ع فناارنن که در درا مسها رازننه قهرنر
دنرد رن درک م،کن  .چن ن فردی در نسهتفادة نیمهن نز
فرنین های فناارنن ک ممهن نست برنی کار به نشهت ا
یفریحات پ شن از باش مهارت دنرد .همچن ن نین نفهرند
م،یتننن رنع ح های متناس رن بکناسن ا نتای نجرنی
چن ن رنع ح های ،رن سنج ع ا پ شب نه ،کننه آنهها
ب ونتن م یرن فنااری ب نثرنت همة رنعحه هها یتجه
دنرن ا بهترین رنعحه متناسه بها متقع هت رن یع ه ن
م،کنن (.)ITEA, 2006
دنیرنفترث نز ستند فنااری ب ونتن سهتند وممههردی
یاد م،کن ا م،نتیسه  .سهتند فنهااری مفههتم ،بهرنی
مکههصص کههرد م ههین درک ا یتننههای ،یهه فههرد در
نستفادع نز فنااری نست .شایستگ ،فنااری یه ایژگه،
نست ک م،یتنن در هتل یه پ تسهتار نز فهرد کهامال
ب،والق یا فردی پذیرنی فنااری ا دنرنی کفایت فناارنن
نکهها دندع شههتد .شایسههتگ ،فنههااری در نیهن اضههع ت
ننههتنو ،نز شایسههتگ،ههها رن در برم ه،گ هرد ک ه شههام
مهارت های وممهردی پای یفههر ننتقهادی وهادت ههای
رفتههاری سههازن ع در ک هار ا مجمتو ه نی نز رای ه ههها بههرنی
نستفادع نز فنااری ا قابم هت انقعه ،فناارننه مههارتههای
کم ی ب ن فردی ا کار ی م ،ا یتننای ،یهادگ ری مسهتق
نس هت ( .)Dyrenfurth, 2005سههتند فناارنن ه چکههمنن ه نز
آمتزش فنهااری در پهارندنیم ج یه نسهت ( Kelley et al,
.)2009
در پارندنیم فنااری ن مهارت بمهه فنهااری زم نهة
بانرزش ،برنی پرارش دننش وتن ا مههارت در نبعهاد
فن -،یجرب ،نکتلتژیه -،ب ع ،نخالقه -،شصصه ت،
اجتدی -معنتی ا نقتصادی -نجتماو ،محستب م،شتد
(.)González et al, 2014

آیت شایستگ،های مریبط با فنااری رن ب ونتن رنبط
ب ه ن یتننههای،هههای فنهه ،در زم ن ه هههای ران شههناخت،
(رانن -،حرکت )،شناخت ،ا وا ف ،یعریه مه،کننه
(.)Autio, 2011
در فترث ا زیتت س شایستگ ،رن مطابق بها آنچه
نتیسههن گا در ناههر گرفتهه بتدنهه بهه ونههتن نبعههاد
شایستگ،های مریبط با فنااری یعری کردنه  .بعه نال
شایستگ ،مریبط با فنهااری دننهش فناارننه نسهت .بها
یتجه به ناههر در فههترث شهههران ن در یه جامع ه
دمتکرنی هه چ یهههای ،در مههترد مفههاه م نصههتل ا
نریبا ات فناارنن ا همچن ن ب عت ا یاریخ یهنتلهتژی
م،دننن  .نین نتع شناخت نغم در ندب ات ومتر یرب ته،
ب دنمن یا حتزة شناخت ،نشهارع مه،شهتد .نمتنه ههای
مانن نست زل فضای ،و یاب ،ا رف نشهال.
بع دار شایستگ ،مریبط با فنااری مهارت فناارنن
نست .فن ا مههارتههای فناارننه بصکه ،نز مههمیهرین
فعال ت های ننسان ،هسهتن که بهرنی بقهای نهتع بکهر
ضراری نست .نین مهارتها نغمه یتسهط ران شناسها
ب ونتن مهارتهای رانن ،حرکت ،برچس ا جیء مهم،
نز مهارت های فناارنن هستن  .آنها شام یتننای ،لمسه،
ا یا حرکت ،همچن ن هتش ومم ،هستن .
بع ستر شایستگ ،مریبط با فنااری یمای فناارنن
یا فعال بتد ا نق نر کرد با یتجه به فنهااری نسهت.
فنااری بر نسا نحساسات ننسا ننگ یعهها نرزشهها ا
ایژگ،های شصصه ،یع ه ن ا به کهار بهردع مه،شهتد؛
بنابرنین یتسعة فنااری در جامعه انبسهت به یمهایالت
فناارنن شهران ن نست ا بر درک ا یصم مگ هریههای
فناارنن (فردی ا یا نجتماو )،یأث ر م،گذنرد .نین جنبهة
وا ف ،یا نحساسه ،شایسهتگ ،فناارننه نسهت .به هتر
خالص شایستگ ،فناارنن شهام یعهادل ا یهتنز به ن
دننش مهارت ا یعام وا ف ،نست.
در مطالع هة حاضههر شایسههتگ ،مههریبط بهها فنههااری
ب ونتن مجمتو نی نز س نن نزعگ ری کر شه ع نسهت:
دننش مهارت ا نحساسات (.)Autio, 2011
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در بحث کس شایستگ،های مریبط با فنااری سه
جنبة نصم ،بای در نار گرفت شتد:
 .1زیرسههاختهههای کههاف ،ا پکههت بان ،فناارننهه در
م نر ؛
 .2نستفادة مناس نز فنااری ب اس مة دننشآمتزن ا
معمما در کال در ؛ نین ب معنهای دنشهتن نهه نف
آمتزش ،راشن ا مریبط نست؛
 .3دننهشآمهتزن به اضههتح ب نننه که نسههتفادع نز
فنااری ن الوات ا نریبا ات بهرنی پ کهرفت شصصه ،ا
حرف نی آنهاست (.)Ritzhaupt et al, 2013
در هم ن رنستا ننجمن ب ننلممم ،آمتزش فنااری در
جهت کس شایستگ ،مریبط با فنااری نسهتان نردهای
محتتنی ستند فنهااری رن در سه بعه زم نه دننهش ا
فرآین با زیهر مؤلفه ههای ،که در یه آمه ع معرفه،
م،کن  .نین نستان نردها شام :
بع زم ن ()context
 .1درک ا مهههارت ننتصههاب ا نسههتفادع نز فنههااریهههای
ن الوات ا نریبا ات
 .2درک ا مهارت ننتصاب ا نستفادع نز فنااریهای ننرژی
ا ن را
 .3درک ا مهههارت ننتصههاب ا نسههتفادع نز فنههااریهههای
ساختما
 .1درک ا مهههارت ننتصههاب ا نسههتفادع نز فنههااریهههای
یتل ی ا حم انق
 .5درک ا مهههارت ننتصههاب ا نسههتفادع نز فنههااریهههای
ککاارزی ا زیست ،ا پیشه،
بع دننش ()Knowledge
 .1درک مفاه م ا نصتل فناارنن
 .2درک ماه ت فنااری
 .3درک پ تن حتزع های فنااری با یه یگر ا حتزع ههای
یادگ ری دیگر با فنااری
 .1درک نثرنت نجتماو ،نقتصادی فرهنگه ،ا س اسه،
فنااری

 .5درک نقش جامع در یتسع ا نستفادع نز فنااری
 .6درک ایژگ،های یحق ق ا یتسع ا رف نقایص
 .7درک نخترنع ا نتآاری آزمایش ا ح مس م
بع فرآین ()Process
 .1مهارت در فرنین رنح،
 .2مههههارت نسهههتفادع ا نگهههه نری نز محصهههتزت ا
س ستمهای فنااری
مهارت سنجش نثر محصتزت ا س ستم های فناارنن
(.)ITEA, 2002
کتن

 -سهاززنر ا همههارن ( Cuevas-Salazar et

 )al, 2016یحق قهه ،دربههارة "مقایس هة شایسههتگ،هههای
مههریبط بهها فنههااری در ب ه ن دننههشآمههتزن مهییههه ،ا
نسپان ای ،آمتزش متتسط " ننجار دندن  .نین مطالعه در
شهر نبرگا نیالهت سهتنترن برخه ،نز منها ق نسهپان ا ا
مهییه ه رای  919دننهههشآمهههتز ا  19معمهههم بههها دا
پرسکنام  51سؤنل ،صترت گرفت .نتای نکا دند که
دننش آمتزن به ن حه متتسهط ا سهط بسه ار بهاز نز
مهههارت فنههااری ن الوههات ا نریبا ههات مهه،باشههن
درحال،ک معمما آنها مه،گتینه دننهش آمهتزن دنرنی
سههطتح بههازی ،نز شایسههتگ ،در برخهه ،نز مهههارتهههای
فناارننه ماننه یتل ه نسههناد نتشههت شه ع بهها انژعپههردنز
هستن  .نین مطالع در نسپان ا نکها دند دننهشآمهتزن
ب تر م انگ ن مکاب در بازیرین سط نز دننش ا فههم
(مهارت نبهرنز) نمها در صهالح ت بها کمتهرین م هانگ ن
یفههاات دنشههتن ؛ بنههابرنین آمههتزش فنههااری ززر نسههت
بصکه ،هم کههگ ،ا مهمه نز یعمه م ا یرب هت رسههم،
ومتم ،در جها باش  .به ناهر نیهن محققها بنها به
نست زل بعض ،نفرند ممههن نسهت آمهتزش فنهااری در
ککترهای درحال یتسع (به یعب هر آنهها جهها سهتر)
ضرارییر باش .
مرزبهها ا همهههارن ( )Mehraban et al, 2016در
پژاهک ،یحت ونتن "نستفادع نز شایستگ ،برنی بهبهتد
آمتزش در مرکی فن ،ا حرف نی لرسهتا " نکها دندنه
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ک آمتزش مبتن ،بر شایستگ ،فاصم به ن بهازنر کهار ا
آمتزش رن کم م،کن ا ب کار آمتزن نمها م،ده که
شایستگ،های مترد ن از رن در مکاغ آینه ع خهتد ا در
ک جامع کس کنن .
شهعرباف ا ا همههارن ()Shorbafian et al, 2015
پژاهک ،با ونتن "بررس ،آمتزشهای فنه ،ا حرفه نی
در نیرن ا چن ککتر پ کهرفت " نا هر آلمها ژنپهن ا
ننگمستا ننجار دندن  .نتای پژاهش آنهها نکها دند که
نکثر ککترهای جها یالشهای یازعنی رن بهرنی یقتیهت
آمتزشهای فن ،ا حرف نی آغاز کردعنن ک ننگ هیع نیهن
یالشها فا ق آم بر مکههالت ب ههاری جتننها نریقها
مهارتها ا کس شایستگ،های شتم ،ا یأم ن ن ازهای
نقتصادی نست .نگارن گا یادآار ش عنن ک نگر آمهتزش
فن ،ا حرف نی در آمتزشاپرارش بها ک ف هت گسهترش
یاب ا کار ی ی ا متیی هر دا در پ تن بها ههم نهم هت
پ ن کنن نرزشهای نتین ،در جامع پ ی نر ختنه ش .
منصتری گرگر ا همههارن ( Mansouri Gargar et

 )al, 2016در یحق ق ،با ونتن "ایژگ،های برنام ههای
درس ،در وصر جهان،ش ا ب ننلمممه ،کهرد برنامه
درس "،نکا دندن ک ایژگ ،های برنام های درس ،در
وصر جهان ،ش بر مهتنرد زیهر یأک ه دنرد :یأک ه بهر
جامع ههت آمههتزشاپههرارش دسترسهه ،فرنگ ههر بهه
آمتزشاپرارش یأک بهر یفههر نقهاد یرب هت شههران
جهان ،یمرکی بر مفهاه م ننتینوه ،نسهتفادع نز رایههرد
ک گرنیان (در مقاب رایهرد گسسهت ) نریقهای یتننهای،
دننش آمتزن برنی دست ارزی بها نمادهها ا رفه یمهایی
م ا کار هن ،جسم ،ا یکتیق دننشآمهتزن به کهار
در گراع .دننهش بایه نبهینر پایه نز قب ه مههارت ههای
نریبا  ،ا معمتمات کامپ تیری کار با نبینرها ا فنهااری
مهارتهای فنااری ن الوات ا نریبا هات رن در برگ هرد ا
در جها انقع ،کاربرد دنشت باش .
ندی ا همههارن ( )Adib et al, 2016پژاهکه ،بها
ونههتن "نرزیههاب ،م ههین یتجهه ب ه سههتند فناارننهه در
آمتزشاپرارش ومتم( ،پای های  " )1-9ننجهار دندنه .

نتای یحم آنها نکها دند که وناصهر دننهش فنهااری
بههرنی درک ماه ههت ا نثههرنت فنههااری در ح ه ی بس ه ار
ضع نرن ه شه ع نسهت ا درمجمهتع پتانسه برنامه
درس ،مم ،ج ی رن برنی پرارش ستند فناارنن در همه
نبعاد ناکاف ،ا ضع یتص نمتدن .
ندی ا همههارن ( )Adib et al, 2016پژاهکه ،بها
ونتن " رنح ،ا نوتبارسهنج ،نلگهتی مطمهتب برنامه
درس ،آمهتزش ا فنهااری بهرنی دارع آمهتزش ومهتم،
(پای های  "1-9ننجار دندن  .یافت های یحق ق نکها دند
ک نلگتی مطمتب آمتزش فنااری مبنای یرب ت ،داگانه
دنرد .نین نلگت هم ب دنبال آمتزش سهتند فنهااری بهرنی
زنه گ ،شهههران ن در جامعهة فناارننه ا هههم بههرآارد
ن ازهای بازنر کار آین ع نست .مقتل های نصم ،در نلگهتی
مطمتب آمتزش فنااری شام  :ماه ت فنااری ا مفهاه م
فناارنن رنبط فنااری با جامع رنحه ،ا حه مسه م
فناارنن شایستگ،های فن ،ا غ رفن ،یتننای ،ننتصاب ا
نستفادع نز فنهااری در زم نه ههای مصتمه هسهتن  .در
بررسهه ،همصههتنن ،برنامهه درسهه ،مطمههتب ا متجههتد
هههمپتشههان ،کمهه ،در محتههتن ا فعال هتههها ب ه ن آ دا
مکاه ع ش .
مهربهها ا همهههارن ()Mehraban et al, 2016
پژاهک ،با ونتن "یمف ق فنااری ن الوهات ا نریبا هات
در برنام های درس ،مطابق با برنام درس ،مم "،ننجهار
دندن  .نتای مطالع آنها س م ل رن برنی یمف ق فنهااری
ن الوات ا نریبا هات (فهاان) نرن ه کردنه  .دا مه ل نال
مبتن ،بر مطالعات یطب ق ،بتدع ک ب کهارکرد نال فهاان
یاد م،شتد در نال ،فاان ب ونتن متضهتو ،مسهتق در
برنامه درسه ،دیه ع نکه ع ا در دامه ،فهاان به ونههتن
متضتو ،مستق در برنام درس ،جایدندع شه ع نسهت.
م ل ستر ک نز آ ب کارکرد دار فاان یهاد مه،شهتد بها
یمرکی ا یأک بر برنام درس ،مم ،رنح ،شه ع نسهت
نین کارکرد در جهت نیجاد ا یتسع شایستگ،های پایه
در پن ونصر کر ش ع در برنام درس ،مم ،ا در چههار
ورص نست.
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یافته ههای یحق هق صهفا ا همههارن ( Safa et al,

ظهتر نقتصاد دننشمحتر یتج ب مناب ننسان ،یتننمنه

 )2017با ونتن "یأث ر مؤلف های صالح ت حرفه نی بهر

ا دنرنی مهارتههای فناارننه همهرنع بها صهالح تهها ا

وممهرد شتم "،نکا دند که صهالح ت ههای حرفه نی

شایستگ،های حرف نی رن ضراری ساخت نست پژاهش

وبارت ننه نز :صهالح ت ههای مههاری ،شهام  :یجربه ا

حاضر مبن ،بر بررس ،نقش مؤلف های شایستگ ،مریبط

مهارت ومم ،در کار مهارت در نستفادع نز فنهااریههای

با فنااری در برنام درس ،نهم ت م،یاب .

ن الوای ،ا نریبا  ،ب ایژع رنیان ا نینترنهت مههارت در
پههژاهش ا ننجههار فعال هتهههای یحق قههای ،یتننههای ،در

روش

برقرنری نریبا با مرنکی ومم -،پژاهک .،صالح ت ههای

نین پژاهش در دا بصش ک فه ،ا کمه ،ننجهار شه  .در

ب ن فردی شام  :یتننهای ،در برقهرنری نریبها مناسه

بصههش نال به راش ک فهه ،نز نههتع نکتکههاف ،به راش

روایت نحتهرنر متقابه

خهتشرایه ،ا حسهنبرخهترد

گکادعرای ،ا برخترد شایست .
نال تا ا همهارن ( )Olaitan et al, 2013پژاهکه،
بهها ونههتن "شایسههتگ،هههای فناارنن ه مههترد ن ههاز بههرنی

یحم

مضهمت بها رایههرد نسهتقرنی ،په

نز مطالعه

مقهههازت دنخمههه ،ا خهههارج ،مربهههت به ه مههههارت ا
شایستگ،های مریبط با فنااری در بازع زمان ،سال ههای
 91-97نز پایگاع ههای ن الوهای ،معتبهر (یمهام ،منهاب

متتسهط در یعم هر ا نگهه نری

مهتتب ا دیج تهال) مؤلفه ههای شایسهتگ ،مهریبط بها

ماش نهای نلهتران ه ،برنی مکاغ ککاارزی (آمریهها)

مضمت نسهتصرنج ا به مناهتر

فارغنلتحص ال م نر

فنااری بر نسا

یحم

ضایعات" ننجار دندن  .نتای نین

دست اب ،محقق ب شبه مضهام ن بها نسهتفادع نز راش

مطالع نکا دند ک  19مههارت در یعم هر ا نگهه نری

آیرنی نسترل نگ قال

مضام ن در س سهط مضهام ن

کامپ تیر  15مهارت در یعم ر ا نگه نری نینترنت ا 13

پای (ک ها ا نهات کم ی متن) مضام ن سازما دهن ع

مهارت در یعم ر ا نگه نری یمفنهای م رسه متتسهط

(مضام ن ب دست آم ع نز یرک ه ا یصمه ص مضهام ن

مههترد ن ههاز نسههت .فههارغنلتحص ه ال بههرنی متفق ههت در

پای ) ا مضام ن فرنگ ر (مضام ن وال ،دربرگ رن ة نصتل

م یریت زباله ههای نلهتران هه ،در یجهارت محصهتزت

حاکم بر متن ب مثابه که ) رنحه ،ا ک گهذنری شه .

ککاارزی ن از ب آمتزش دنرن  .نز نینرا یتص م،شهتد

ب مناتر ک گهذنری مؤلفه هها نز نهررنفهینر MAXQD12

ک یافت های نین مطالعه یتسهط مرنکهی کسه مههارت

کهر نسهت که ننتصهاب نمتنه نز

برنی ب ح نق رسان

نستفادع ا بازنگری شتد.

نستفادع ش  .ززر ب

ریق نمتن گ ری ه فمن ننجار ش ع نست .با یتجه به

با یتج ب آنچ نز پ ک ن متضتع در سط دنخم ،ا

نینههه در پههژاهشهههای ک فهه ،حجههم نمتنهه رنبطههة

جهان ،نرن ش مکصص م،شتد ک فنهااری ا آمهتزش

مسههتق م ،بهها یصههم مگ هری ا قضههاات محقههق دنرد ا

آ با جهت گ ری ج یه ی در ککهترهای یتسهع یافته

مطابق با نار پایت نین نمر مستمیر معاممة پایاپای به ن

دنبال م،شتد .در برنام درس ،ممه ،ا یحهتل بن هادین

گستردگ ،یحق ق ا ومق آ نست ()Gall et al, 2015؛

فنااری ب ونتن یه ،نز نقا یحتل ا ب ونهتن حهتزعنی

بنابرنین حجم نمتن در نین سط نز قب معمهتر ن سهت

نز یهادگ ری در آمههتزشاپهرارش ومههتم ،مطهرح شه ع

بااجتدنین در مترد بررس ،متت ا نسهناد نمتنه گ هری

نست.

ب صترت ی ریج ،ننجار شه ا یها سهرح نشهباع ندنمه

نزآنجاک ماه ت وصر حاضر رقابت ش ی ا یت رنت

یافت .ب وباری ،حجم نمتن  22مقال بتد .برنی سنجش

فنااری یعن ،شهرنیط ا چگهتنگ ،وممههرد بهازنر کهار ا

رانی ،پژاهش حاضر والاع بر نینه مضام ن بها مطالعهة
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مبان ،ناری پ ک نة یحق هق نهه نف یحق هق ا منبه

پن ختش شمال جنتب شرق ا غرب ککتر به یعه ند

مترد بررس ،ننتصاب شه ن مضهام ن نز نهتع مکههتد ا

 26600نفر بتد که در مرحمهة بعه یعه ند هنرآمهتزن

یتص ف ،بتدع ا پژاهشگر در محتتنی مضام ن دخه ا

شاغ در هنرستا های ههر نسهتا ننتصهاب ا مکهصص

یصرف ،ن نشت نسهت ا لهذن نز دقهت ا صهحت (رانیه)،

بقهات

بازی ،برختردنر نست .در ضمن ناریهات ا رهنمتدههای
 10نفر نز خبرگها (نسهای

دننکهگاع خبهرع ا آگهاع در

حتزع برنام درس )،ن ی در نین خصهتص لحهاش شه ع ا
قب نز ک گذنری جرح ا یعه ی نههای ،به ومه آمه ع

گردی درانق در نین مرحم حتزع پژاهش به
متجان

هر بق سهم ة بقات یع ن گردی در مرحمهة آخهر
ب مناتر یتزی پرسکنام محقق با مرنجع ب هنرستا
فن ،حرف نی نمتنهة متناسه

نست ب نین صترت ک مضام ن در مرحمهة نال یتسهط

یهم

ختد پژاهکگر نز یفاس ر نسهتصرنج گردیه ا در مرحمه

متناس

دار با مرنجع به خبرگها

مضهام ن بها ناهارت آنها

یقس م ش ع سپ

ب یناسه یتزیه فرناننه،

بها نسهتا مهترد ناهر رن
بقه نی

نمتد .نحتة نمتن گ ری در نیهن مرحمه

با حجم بهتدع نسهت که حجهم نمتنه مطهابق

فرمتل کتکرن  381نفر در نار گرفت ش .

مج دن شناسهای ،ا نسهتصرنج شه  .بها مقایسهة نیهن دا
مرحم ا بر مبنای م هین یتنفهق دا مرحمهة ک گهذنری

یافتهها

ضری پایهای ،بها نسهتفادع نز راش هتلسهت)Holesti( ،

در بصههش نال نتههای حاصهه نز یحم هه مؤلفهه هههای

مطابق فرمهتل (ا راش حه ) که در یه آمه ع نسهت

شایسهتگ ،مهریبط بها فنهااری که بها کمه

نهررنفهینر

محاسب گردی .

 Maxqda12نستصرنج گردی ع در شه  1ب صترت مه ل

Pao=2M/(n1+n2): 2(18)/(23+21)=0.818
ک در آ  Paoب معن ،درص یتنفهق مکهاه عشه ع

(ضری

پایای M )،یع ند یتنفق در دا مرحمة ک گهذنری

ا  n1یع ند انح های ک گذنری ش ع در مرحم نال (قب
نز نظهار نار خبرگها )  n2یعه ند انحه های ک گهذنری
ش ع در مرحم دار (بع نز نظهار ناهر خبرگها ) نسهت.
نین رقم م ا صفر (ه چ یتنفق) یا یه

(یتنفهق کامه )

متت ر نست؛ ا لذن پاسخ نت ج محاسب نکا م،ده ک
نتای یحق ق نز قابم ت نوتماد بازی ،برختردنر نست.
در بصههش دار ب ه راش کمهه ،نز نههتع یتص ه ف– ،
پ مایک ،نبت ن پرسکنامة نال با  18گتی ساخت ش ا
رانی ،صتری ا محتهتنی ،پرسکهنام یتسهط  10نفهر نز
نفرند نمتن ا  10نفر نز نسای
زم ن مترد یأی

ا آگاهها خبهرع در نیهن

قرنر گرفت ا پرسکهنامة نههای ،بها 13

گتی ی این ش  .پایای ،آ ن ی با راش آلفای کرانباخ ب
مق نر  0/85یأی
نقش هر ی

ش ا نهایتا با کم

نررنفهینر SPSS19

نز مؤلف ها مترد آزمت قرنر گرفهت .حجهم

جامع شام کم هنرآمتزن شاغ فنه ،ا حرفه نی در

شبه نی یحم

مؤلف های شایستگ ،مریبط بها فنهااری

نمایش دندع ش ع نسهت( .ززر به

کهر نسهت به دل ه

محه ادیت صههفحات مقاله نحههتع نسههتصرنج بصکهه ،نز
دندعها نز دنخ متت در ج ال  1آم ع نست).
مطابق شه  1شایستگ ،مهریبط بها فنهااری دنرنی
نبعاد "دننش مریبط بها فنهااری" ا "مههارت مهریبط بها
فنااری" نست ک شاخص های حاص نز پازیش ک های
در شه آاردع ش ع نست.

هری

در بصش دار برنی یعم م نتای بصش ک فه ،مه ل
فتق مترد آزمت در جامعة آماری مترد نار قرنر گرفهت.
پرسکنام برگرفته نز بصهش ک فه ،په
نهای ،یتسط نسای

نز نصهالحات

ا نوتباریاب ،در م ا  381نفر نجرن

ش ک یافت های حاص نز آ در ج نال زیر آاردع ش ع
نست.
در ج ال  2م انگ ن ا ننحرنف مع ار هر ی

نز نبعهاد

شایستگ،های مریبط با فنااری آاردع ش ع نست.
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جدول  .8مضامین پایه مستخرج از منابع پژوهش به تفکیک هر منبع
ونااین مقازت یا کت

یافت ها

ک مضام ن نال

(متن نال )

(مضام ن نستصرنج ش ع)

بر نسا

یعری ننجمن ب ننلممم ،آمتزش فنهااری

 .1درک ا دننهههش نسهههتفادع نز

سههتند فنههااری یتننههای ،درک نسههتفادع مه یریت ا فنااری
سنجش نثر فنااری نست.

 .2درک نثرنت ا نتای فنااری

گ مبرت ( )2003در اج نقتصادی فنهااری رن یه

 .3درک ا دننهههش نسهههتفادع نز

ضرارت برنی یرب ت ن رای کار ماهر نست .در جنب

فنااری ضهراری ،بهرنی یرب هت

نجتماو ،نین برنام ب مثاب ی

حام ،برنی مصرف ن رای کار ماهر

مضام ن پای
دننش مهریبط بها
فنااری
دننش مهریبط بها
فنااری

ا کاربرد هتشمن نن محصتزت فنااری ختنه بهتد .1 .یتننههای ،کهاربرد هتشههمن نن
در بع آمتزشه ،ن هی نثهری که فنهااری بهر رشه

محصتزت فنااری

مهارت مریبط بها

خالق ت فناارنن ا نبرنز اجتد ننسها هها دنرد مهترد  .5یتننههههای ،در نسههههتفادع نز فنااری
یتج نست.
نرزیاب ،م ین یتجه به
«سهههتند فناارننههه » در
آمتزشاپرارش ومتم،
(پای های )1-9
(ندیههه ا همهههههارن
)1395

مهارتهای فنااری

ندواهای رف نرن آمتزش فنهااری سهرننجار در دا
مقتل وم ع خالص م،شتد ا آ وبارت نز دا کمم
«ستند فنهااری» ا «شایسهتگ ،فنهااری» که یه
دننشآمتز رن قادر م،کن نقهش فنهااری رن در رفهاع
زن گ ،رازنن نرج نه ا صالح ت ا قابم ت نستفادع

 .6قابم ت نستفادع نز کهامپ تیر

مهارت مریبط بها

ماش ن ا نبینر فنااری

فنااری

نز کامپ تیر ماش ن ا نبینر ک مه،یتننه سهای نی نز
کار آین ع باش کس کن .
نز نار دنگر ( )2001ستند فنااری به نفهرند کمه

 .7درک ا دننهههش رنحههه ،ا دننش مهریبط بها

م،کنه که درک ا مههاری ،در رنحه ،یتل ه ا یتل
نستفادع نز محصتزت ا س ستمها ا سنجش یناس
نق نمات فناارنن دنشت باشن .

محصتزت فنااری

فنااری

 .8یتننای ،ا مهارت در یتل ه ا مهارت مریبط بها
نستفادع نز محصتزت فنااری

فنااری

 .9یتننهههای ،حههه مسههه م در
در نینجا فرنینه حه مسه م ا یفههر ننتقهادی در فنااری

مهارت مریبط بها

فنههااری مههترد نسههتفادع ا درک نثههرنت فنههااری بههر .10یتننههای ،یفهههر ننتقههادی در فنااری
نجتماع برنی جها نمرازی هم ک در یت هر مههم فنااری
نست.

.11درک نثهههرنت فنهههااری بهههر دننش مهریبط بها
نجتماع

فنااری
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شکل  .8مدل شبکهای تحلیل مؤلفههای شایستگی مرتبط با فناوری

جدول  .5مقایسه میانگین و انحراف معیار نقش ابعاد شایستگیهای مرتبط با فناوری در برنامه درسی
وتنم

م انگ ن

ننحرنف مع ار

دننش مریبط با فنااری

3/15

0/70

مهارت مریبط با فنااری

3/25

0/93

نتای ج ال  2نکا م،ده ک نز ناهر پاسهصگتیا
بازیرین م انگ ن با  3/15مربت ب نقش مؤلفه دننهش نز
شایستگ ،مریبط با فنااری در برنام درس ،ا پای نیهرین
م ههانگ ن بهها  3/25مربههت بهه نقههش مؤلفهه مهههارت نز
شایستگ ،مریبط با فنااری در برنام درس ،بتدع نست.

بررسی سؤاالت پژوهش
پرسش اول :نقش مؤلفة دانش از شایستگی مرتبط باا
فناوری در برنامه درسی تا چه اندازه است؟
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جدول  .3مقایسه میانگین نقش مؤلفه دانش از شایستگی مرتبط با فناوری در برنامهریزی درسی با میانگین فرضی 3
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

انحراف از میانگین

t

درجة آزادی

سطح معناداری

دننش مریبط با فنااری

3/15

0/70

0/036

12/365

372

0/001

دننش نز شایستگ ،مریبط با فنهااری در برنامه درسه،
ب کتر نز سط متتسط نست.

بر نسا یافت های ج ال  3م هانگ ن م هین نقهش
مؤلفهه دننههش نز شایسههتگ ،مههریبط بهها فنههااری در
برنام رییی درس 3/15 ،نست .نزآنجاک  tمحاسب شه ع
نز  tج ال بیرگ یر نست؛ بنهابرنین م هین نقهش مؤلفه

پرسش دوم :نقش مؤلفه مهارت از شایستگی مرتبط با
فناوری در برنامه درسی تا چه اندازه است؟

جدول  .5مقایسه میانگین میزان نقش مؤلفه مهارت از شایستگی مرتبط با فناوری در برنامه درسی با میانگین فرضی 3
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

انحراف از میانگین

t

درجة آزادی

سطح معناداری

مهارت مریبط با فنااری

3/25

0/93

0/018

5/229

371

0/001

بر نسا یافت های ج ال  1م هانگ ن م هین نقهش
مؤلف مهارت نز شایستگ ،مریبط بها فنهااری در برنامه
درس 3/25 ،نست .نزآنجاک  tمحاسب شه ع نز  tجه ال
بیرگ یر نست؛ بنهابرنین م هین نقهش مؤلفه مههارت نز
شایستگ ،مریبط با فنااری در برنامه درسه ،ب کهتر نز
سط متتسط نست.

پرسش سوم :رتبهبندی نقش مؤلفههای دانش و مهارت
از شایستگی مرتبط با فناوری در برنامه درسی چگونه
است؟

بر هم ن نسا ب مناتر ریب بن ی مؤلفه هها نز آزمهت
فریه من نسههتفادع شه ؛ که نتههای نیههن ریبه بنه ی در
ج الهای  5ا  6آم ع نست.

جدول  .0میانگین رتبهبندی نقش ابعاد در شایستگیهای فناوری در برنامه درسی
مؤلف ها

م انگ ن ریب بن ی

دننش مریبط با فنااری

1/61

مهارت مریبط با فنااری

1/39

نتههای ج ه ال  5م ههانگ ن ریب ه بن ه ی نبعههاد نکهها
م،ده دننش مریبط با فنااری بازیرین ا مهارت مریبط

با فنااری پای ن یهرین ریبه رن به خهتد نختصهاص دندع
نست.

جدول  .6آزمون فریدمن نقش ابعاد در شایستگیهای فناوری در برنامه درسی
تعداد

355

مق نر خ ،دا
درج آزندی
سط معنادنری

20/015
1
0/001

نتای ج ال  6نکا م،دهن ک نتای حاصه به ن
مجمتو ریب های داگان نقش نبعاد در شایسهتگ،ههای

فنااری در برنامه درسه ،در سهط  p>0/01معنه ،دنر
نست (مق نر خ ،دا  .)20/015لذن سؤنل یحق هق مبنه،
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بر نینه یفاات معن،دنری به ن مجمتوه نمهرنت نقهش
نبعههاد (دننههش ا مهههارت) نز شایسههتگ،هههای فنههااری در
برنام درس ،اجتد دنرد یأی م،گردد.
بحث و نتیجهگیری
در بس اری نز ککترها در دارع آمتزش ومتم ،حتزعنی
نز یادگ ری با ه ف یرب ت فناارنن یعریه شه ع نسهت.
نی هن حههتزع در گذشههت نز نلگههتی آمههتزشهههای فن ه ،ا
حرف نی پ رای م،کرد .در دهة آخهر قهر ب سهتم نیهن
نلگت یحت یأث ر یحتزت نجتماو ،نقتصهادی ا فناارننه
ب سمت آمتزش فنااری نتین یت ر جهت دند .با یتجه
بهه یأک هه بههر یرب ههت فناارننهه در سههن چکههمننهه نز
ب ست سال سن یحتل بن هادین در آمهتزش اپهرارش ا
برنام درس ،ممه ،هه ف کمه ،نز ننجهار نیهن پهژاهش
بررس ،نقش مؤلف های شایستگ ،مریبط بها فنهااری در
برنام درس ،بتد .نتای نین پژاهش نکا دند ک نز ب ن
 21مؤلف شایستگ ،مریبط با فنااری  12مؤلف مربهت
ب ه دننههش مههریبط بهها فنههااری ا  9مؤلف ه مربههت ب ه
مهارت های مریبط با فنهااری نسهت .در بحهث دننهش نز
شایستگ ،مریبط بها فنهااری "یتننهای ،درک نسهتفادع
م یریت ا سنجش نثر فنهااری" بها ب کهترین م هانگ ن
نمرع یعن 1/01 ،ا "دنشتن نبتغ فناارنن اس م نی برنی
خالق ت ا نخترنوات در فنهااری" بها کمتهرین م هانگ ن
نمههرع یعنهه 2/57 ،بههتدع نسههت .در بحههث مهههارت نز
شایستگ ،مریبط با فنااری "مهارت های شناخت ،سادع
(م یریت ا کنتهرل برنامه ریهیی فعال هتهها نسهت زل
وهه دی)" ا "مهههارتهههای شههناخت ،پ چ هه ع (یفهههر
غ رخطهه ،حهه مسهه م ا مهههارتهههای نریبهها  ")،ا
"مهارت سنجش نثر محصتزت ا س ستم های فناارننه "
با ب کترین م انگ ن نمرع یعن 3/55 ،ا "درک ا مهارت
ننتصاب ا نستفادع نز فنااریهای ن الوات ا نریبا ات" با
کمترین م انگ ن نمرع یعن 2/93 ،بتدع نست .همچنه ن
مؤلف دننش نز شایستگ ،مهریبط بها فنهااری در برنامه
درس ،با م انگ ن  3/15دنرنی ب کترین نهم ت ا مؤلفه

مهارت نز شایستگ ،مریبط با فنهااری در برنامه درسه،
با م انگ ن  3/25دنرنی کمترین نهم ت بتدن .
ب نینیری نتای نین پژاهش با یافت ههای پهژاهش
نرستاد ( )2016ک شایستگ،های مهریبط بها فنهااری رن
ب ونتن یتننای ،کم ی در سط جههان ،یعریه کهردع
همست نست .همچن ن با یافته ههای پهژاهش ریینپهت ا
همهارن ( )2013همصتنن ،دنرد؛ نین پژاهش در بحهث
کس شایستگ،های فنااری در برنام درس ،س جنبة
نصم ،در نار گرفت  .1 :زیرساخت های کاف ،ا پکت بان،
فناارننهه در مهه نر  .2نسههتفادع مناسهه نز فنههااری
ب اسه مة دننهشآمهتزن ا معممها در کهال در )3
نینه دننشآمتزن ب اضتح ب نننه نسهتفادع نز فنهااری
ن الوات ا نریبا ات برنی پ کرفت شصصه ،ا حرفه نی
آنهاست.
یافته ههای پهژاهش زیمههتت ( )2011ن هی بها نتههای
پههژاهش حاضههر ک ه نکهها دند در بس ه اری نز ککههترها
خ مات ا رحهای نبتهاری متجتد نست اله ،نسهتفادع
نز فنااری ب ختب ،ننجار نم،شتد در ی رنستا نست.
یافت ه هههای پههژاهش کههتن  -سههاززنر ا همهههارن
( )2016بر رای یحق ق "مقایسة شایسهتگ،ههای سهتند
فنههااری در ب ه ن دننههشآمههتزن مهییههه ،ا نسههپان ای،
آمتزش متتسط " نکا دند ک دننهش آمهتزن مهییهه،
ب ن ح متتسط ا سط بسه ار بهاز نز مههارت فنهااری
ن الوات ا نریبا ات م،باشن درحال،ک معممها آنهها
م،گتین دننشآمتزن دنرنی سطتح بازی ،نز شایسهتگ،
در برخهه ،نز مهههارتهههای فناارننه ماننه یتل ه نسههناد
نتشت ش ع با انژع پردنز هستن  .نیهن مطالعه در نسهپان ا
نکهها دند دننههشآمههتزن ب ه ههتر م ههانگ ن مکههاب در
بههازیرین سههط نز دننههش ا فهههم نمهها در صههالح ت بهها
کمترین م انگ ن یفاات دنشتن .
در سن چکمنن نز  1101نقکة جام ومم ،ککتر ا
س است های کم ،نشتتال نبالغه ،مقهار معاهم رهبهری
(م ظم نلعال )،آمتزش های فنه ،ا مههاری ،زم نه سهاز
یحقق ایژگ،های ،نا ر برختردنری نز دننهش پ کهرفت
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یتل ومم ا فنااری مته ،بر سهم بریر ن رای ننسهان ،ا
سرمای نجتماو ،در یتل ومم ،دست یافتن ب جایگاع
نال نقتصادی ومم ،ا فنااری در سط منطق نی آس ای
جنههتب غربهه ،نریقههای نسههب ،سههط درآمه ا سههرنن ا
ب نشتتال کام در جهت پاسصگتی ،ب ن ازهای
رس
جامع ا بازنر کار دنخمه ،ا به ننلمممه ،برشهمردع شه ع
نست
نتای یحم یحق ق ندی ا همهارن ( )2016نکها
دند ک وناصر دننش فنااری برنی درک ماه هت ا نثهرنت
فنههااری در ح ه ی بس ه ار ضههع نرن ه ش ه ع نسههت ا
درمجمتع پتانس برنامه درسه ،ممه ،ج یه رن بهرنی
پرارش ستند فناارننه در همه نبعهاد ناکهاف ،ا ضهع
یتص نمتدن .
مهربا ا همهارن ( )2016در نتهای یحق هق خهتد
مبن ،بر یمف ق فنااری ن الوهات ا نریبا هات در برنامه
درس ،مم ،ب نین نهت نشهارع ا یأک ه دنرنه که فهاان
نقش مهم ،در جهت نیجاد ا یتسع شایستگ،های پای
در پن ونصر کر ش ع در برنام درس ،مم ،دنرد یعن،
کس شایستگ،های فنااری مطابق با برنام درس ،مم،
باوههث یقتیههت شایسههتگ،هههای پای ه در دننههشآمههتزن
م،شتد.
نتای یحق هق منصهتری گرگهر ا همههارن ()2016
نکا دند ک ایژگ ،ههای برنامه ههای درسه ،در وصهر
جهان،ش بر متنرد زیر یأک دنرد :یأک بهر جامع هت
آمتزش اپرارش دسترس ،فرنگ ر به آمهتزش اپهرارش
یأک بر یفهر نقاد یرب ت شههران جههان ،یمرکهی بهر
مفاه م ننتینو ،نریقای یتننای ،دننشآمتزن برنی دسهت
ارزی با نمادها ا رف یمایی م ا کار هنه ،جسهم ،ا
یکتیق دننش آمتزن ب کار در گراع .دننش بای نبینر پای
نز قب مهارتهای نریبا  ،ا معمتمات کامپ تیری کهار
بها نبینرههها ا فنههااری مههارتهههای فنههااری ن الوههات ا
نریبا ات رن در برگ رد ا در جها انقع ،کهاربرد دنشهت
باش یعن ،دنشتن ستند فنااری نز ایژگه ،ههای برنامه
درس ،در سط جهان ،ا ب ننلممم ،نست.

یافت های پژاهش صهفا ا همههارن ( )2017ن هی بها
نتای پژاهش حاضهر که نکها دندنه شایسهتگ،ههای
حرف نی ا مهاری ،مترد ن از در شت وبارتنن نز :یجرب
ا مهارت ومم ،در کار مهارت در نستفادع نز فنااریهای
ن الوای ،ا نریبا  ،ب ایژع رنیان ا نینترنهت مههارت در
پههژاهش ا ننجههار فعال هتهههای یحق قههای ،یتننههای ،در
برقرنری نریبا با مرنکی ومم -،پژاهک ،در یه رنسهتا
نست.
مرزبا ا همهارن ( )2015در پژاهک ،خهتد نکها
دندن ک آمتزش مبتن ،بر شایستگ ،فاصهم به ن بهازنر
کار ا آمتزش رن کم م،کن .
در سن یحتل برنام درس ،مم ،جمههتری نسهالم،
نیرن ( )1393در حتزة یرب ت ا یادگ ری کار ا فنهااری
ب شایستگ،های زیر نشارع ش ع نسهت :شایسهتگ،ههای
مریبط با فنّااری ا ومتر انبست شایستگ،ههای مربهت
ب فنااری ن الوات ا نریبا ات شایسهتگ،ههای مربهت
ب یادگ ری مادنرنلعمر فن ،ا حرفه نی شایسهتگ،ههای
پای فن ،مترد ن از ن رای کار حرف ا مکاغ گتنهاگت
شایستگ،های محتری غ ر فن ،دن ای کار.
یافت های مقال گریتما ا همههارن ( )2011نکها
م،ده ک  :در ککترهای با درآم باز نیجاد ا نگه نری
دننش فنااری (فناارنن ) وام نصم ،متفق ت شرکت های
یتل ه ی نسههت ا در آمههتزش ا کس ه شایسههتگ،هههای
کارکنا بر آ یأک م ،شتد .نین مقال ی مه ل نرن ه
م ،ده ک هه ف آ یع ه ن بمهتغ قابم هت ههای فنه،
یتننای ،ها ا صالح ت های شهرکت نسهت .بمهتغ فنهااری
وبارتنن نز :نتآاری فنهااری فنهااری کم ه ی فنهااری
نستان نرد.
بنابرنین م،یهتن نت جه گرفهت که نتهای یحق هق
حاضههر بهها نتههای ب ه دسههت آم ه ع نز یحق قههات نرسههتاد
( )2016ریینپت ا همههارن ( )2013زیمهتت ()2011
نال تهها ا همهههارن ( )2016شههعرباف ا ا همهههارن
( )2015صفا ا همههارن ( )2016مهربها ا همههارن
( )2016گریتما ا همهارن ( )2011همست نست.
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