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Abstract: The purpose of this study was to
"investigate the position of educational technology
in the seventh grade workbook and technology
based on Brown's theory from the perspective of
teachers and professionals" was a descriptive
study with a sample of 64 teachers and 12
curriculum specialists. Quantitative section tool,
checklist with Cronbach's alpha 0.87 and in the
qualitative part of the interview form in the form
of 6 components in the fields of educational
design, message design and use of visual
materials, writing style, variety of learning
experiences,
physical
characteristics
and
principles of education and It was learning. The
data were analyzed through frequency, frequency
percentage and univariate t and it was found that
teachers believe in diagnostic evaluation, answer
to diagnostic evaluation, answer to final
evaluation and summary of the chapter on
educational design and answering questions.
Related to the diversity of learning experiences
"does not exist, or is inappropriate; But teachers
are able to produce, complete, modify or supply it,
and the book "Needs Minor Modification." The
experts also provided additional comments in this
regard, and the book evaluation model was
presented according to Brown's point of view.
Keywords: Analysis, Educational Technology,
Seventh Grade Workbook and Technology, Brown
Theory
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مقدمه
امرویه ،بروی پرشتاب تغییرات و استحاله ساختار حیطاههاا مختلا

و ظهاشر وراء تربیتای

هشناهشن ،متشلیان تعلیم و تربیت را بر ون داشته تاا فراینادها ومشیشای را ساامان بخشایده و
سایماندهی نمایند؛ چرا که مشااهه صحیح و منطقی با این رخدادها متعادد ،مساتلزم تالشای
است که در راستا رشد و تشسعه استداللوری  ،قضاوت و برخشرد صحیح با مسای باشده و
بتشاند ومشیش و پرورشی را رقم بزند که فراهیر در هارو ون ساره را ای ناساره تشاخیص دهاد
(رمضانی ،1371 ،به نق ای یشسفیان اهر و همکاران .)116 :1311 ،در کششر ما کتاب درسی
ابزار اصلی تدریس در کالسها درس فارسی است و معلمان مشظ اند تدریس خشد را بار
اساس روشها ارایه شده در کتاب طر کنند و تا پایان سال تحصیلی ،مطال

کتااب را باه

اتمام برسانند .کتابها درسی نه تنها محتشا ومشیشی را مشخص میکنند بلکاه ونچاه قارار
است دانشومشی ای ون محتشا درک کند را هم مساتقیما تحات تاأریر قارار مایدهناد (حمیاد
نصروباد و همکاران)177 :1311 ،
کتاب درسی به عنشان افزار ومشیشای (چااپمن ،1117 ،1ص )3کاه ای اهاات مختلا

بار

یادهیر و تدریس مؤرر است (بهنکه )1417 ،1و حذف ون ای نظام ومشیشی بسیار بعید به نظار
میرسد ،ای اهمیت باالیی برخشردار میباشد .کتابها درسی همیشه به عنشان یاک مشضاشع
مهم ،مشرد تشاه برنامهریزان درسی بشده است؛ این مطل

به خصشص در کششر ما که ای یاک

نظام ومشیشی متمرکز برخشردار است و هاهی کتابها درسی به عناشان تنهاا منبا محتاشا
برنامه درسی به حساب می وید ،اهمیتی دوچندان دارد .لزوم تشاه به نظاام ساایماندهی کتااب
درسی بر اساس استانداردها مشرد تأیید بینالمللی با تشاه به ارربخشی ون در نظاام ومشیشای
کششرها ای اهمیتی باالیی برخشردار میباشد .تشاه باه اساتانداردها تادوین و تاألی

کتااب

درسی در راستا تحشالت بینالمللی ای اهمیت باالیی برخشردار است.
برنامه درسی کار و فناور ای سال  1311و با هدف کس

مهارتها کار و فنااور هاا

نشین به ویژه فناور اطالعات و ارتباطات برا دانشومشیان پایه هفتم تدوین شاد .در ابتادا

1. Chapman
2. Behnke
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ورود ،نقدهایی بر این کتاب در یمیناههاا مختلا

وارد شاد ای املاه اظهاارات همتای راد

( )1311ای هاروه ومشیشاای کاار و فناااور ایناا  ،هااروههاا ومشیشاای شهرساتان سلسااله در
سال ،1313شیرای ( )1313ای کارهروه ومشیشی علی وباد کتشل ،ساالر ( )1311ای کار هاروه
ومشیشی همدان ،و به نظر میرسید کتاب ونگشنه که باید پاساخگش نیایهاا داناشوماشیان و
معلمان نبشده است .حال با تشاه به اینکه چندین سال ای چاپ کتاب میهذرد و ویرایشهاایی
در ون صشرت هرفته و باعنایت به رسالت کتاب در وماشیش مهاارت و فناشن و ومااده ساای
اهت اشتغال به کار به دانشومشیان به نظر میرسد پژوهشی به طشر اام و کاما باا دیادهاه
فناورانه بخشها مختل

کتاب را مشرد تجزیه و تحلی قرار نداده است .با تشاه به اهمیت و

نقش این کتاب در وینده شغلی دانشومشیان الیم است کتاب یاد شده با دیدهاهی ااام ماشرد
ارییابی قرار هیرد تا مشاخص شاشد بعاد ای هذشات چنادین ساال ای چااپ ابتادایی ون ویاا
استانداردها کتاب اهت رسیدن به اهداف ون به صشرت مناس

رعایت شده است یاا خیار.

نشریان ( )1316اذعان میدارد با تشااه باه تعادد روشهاا اریشایابی کتاابهاا درسای و
محدودیتها و مزایا هر روش ،اریشیابان کتابها درسای باا تشااه باه اهاداف ،ساؤاالت
اریشیابی و شرایط اارا ون ،باید به انتخاب بهترین روش اریشیابی اقدام نمایند.
براون )1111( 1بیان میدارد که فناور ومشیشی عبارت است ای روش منظم طراحی ،اارا
و ارییابی ک فرایند تدریس و یادهیر با استفاده ای هادفهاا بخصاشص و بهارههیار ای
یافتهها پژوهش در روانشناسی و ارتبااط انساانی باه کاارهیر ترکیبای ای منااب انساانی و
غیرانسانی به منظشر ایجاد یادهیر مؤررتر ،پایدارتر و عمیا تار (رمار و وتشاک باه نقا ای
احدیان،1377 ،ص .)141در این رابطه براون مالکهایی را اهت استاندارسای کتااب درسای
بر پایه فناور ومشیشی ارایه داده است (رضش  ،1376 ،ص .)061و پیشنهاد کرده اسات کاه
بهمنظشر بررسی محتشا کتاب ،سه مقشله مشرد تشاه قرار هیرند که عبارتند ای  -1نظاام کتااب
(شام ویژهیها کالبد و مشاد همراهی کننده مانند :راهنما ،ویمشن و رساانههاا دیادار -
شنیدار )؛  -1درسها یا ومشختنیها ون (شام تجربیات یادهیر  ،تنشع و سشدمند ونها) و
 -3ویژهیها فشقالعاده (شام طر اداهاناه نکاات براساته« ،پایشساایمان دهنادههاا» و
استفاده ای سایر مشاد دیدار ) که برا اندایههیر این سه مقشله فرم خاصی را نیز تهیه نماشده
1. Brown
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است .ششاهد حاکی ای ون است که یکی ای عشاما ماؤرر در ارتقااء کیفیات فرایناد یاادهیر ،
استفاده صاحیح ،ماؤرر و کاروماد فنااور هاا وماشیش اسات (رمار و وتشاک باه نقا ای
رستگارپشر،1377 ،ص )141که در پژوهشها رسشلی وذر ( ،)1371رمر و وتشاک (،)1377
سعید و همکاران ( ،)1311شایخی و دشاتی (،)1313کینا  1همکااران ()1417

استشسایک1

( ،)1411محمد و عبد ( ،)1410عبدالشهاب )1413( 3به ناشعی باه انباههاا مختلا

ون

اشاره شده است و هرکدام درصدد بررسی محتشا کتابها درسی مشرد نظر خاشد ای حیا
رعایت فناور ومشیشی با استفاده ای چک لیستها هشناهشن بشدهاند .ای لحاا ساابقه بحا
در خصشص ضرورت و اضطرار ،هر چند پایاننامهها و مقاالتی به رشته تحریر درومده ،اماا تاا
کنشن به این مسأله ای دیدهاه مشرد نظر پژوهش که دیدهاه براون میباشد ،پرداخته نشده اسات
و با تشاه به اینکه اولین چاپ کتاب در سال  1311صشرت هرفت و نقدهایی بر ون شاده باشد
پیشینه پژوهشها ،بهمنظشر مشخص شدن اصالحات صشرت هرفته ای اولین سال چااپ کتااب
ارایه شده است .پژوهشهایی مانند:
فتحی وااارهاه ( )1373در تحقیقی نتیجههیر میکند که معلمان میتشانند در قلمروها
مختل

مشارکت داشته باشند که مهمترین ونها ارایه پیشنهادات برا

اصال برنامه درسی

مصشب و سایهار و تغییرات محدود در برنامهها درسی و انتخاب برنامه و کتاب مناس
بین برنامهها و کت

مختل

پیشنهاد است بدریان و رستگار ( )1371اذعان میدارند که در

برنامه درسی دوره ابتدایی ایران در مقایسه با سایر کششرها تشاه کمتر
علمی ،طراحی و به کارهیر
رابطه با «بررسی تحلی

ای

محتشا

ویمایشها شده است .پژوهش شیرای

به درک مفاهیم

و ینگانه ( )1311در

ارتباطی تصاویر و اهداف بر اساس متن نششتار

کتاب

ادیدالتالی

کار و فن وور پایه هفتم ای نگاه دبیران حرفه و فن» تصاویر درحد قاب قبشلی با

متن نششتار

هماهنگی دارد اما نه به صشرت کام  .در رابطه با ارتباط متن با اهداف نیز

نشاقصی در کتاب مشاهده شده است.

1. King
2. Stosic
3. Abdelwahab
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قائمی و همکاران ( )1311پژوهشی را با عنشان «بررسی تأریر کتاب ادیدالتألی

کار و

فناور در ایجاد و ارتقا مهارت فناور دانشومشیان» به مشکالت مربشط به فرایند یاددهی-
یادهیر

و عدم وشنایی معلمان با رایانه ،مشکالت مربشط به امکانات ومشیشی و مشکالت

مربشط به کتاب ای امله اشتباهات چاپی ،تصاویر مبهم اشاره شده است .همتی راد ( )1311در
رابطه با نقد الد اول کتاب کار و فناور پایه هفتم به مشکالت ییر اشاره داشته است :بیان
مطال

بعضی ای پشدمانها ای یبان دانشومشی (پشدمان )1و بقیه پشدمانها به شک دیگر؛ بیان

مطال

کم در هر پشدمان ولی در عشض بیان واژهها و اصطالحاتی که هیچگشنه تشضیح در

مشرد ون داده نشده و معلم خشد باید در مشرد ونها به فراهیران ومشیش دهد .که یمان ییاد
نیای دارد؛ تعداد ییاد کار کالسی در هر پشدمان؛ تصاویر کشچک و هاهی نامفهشم و نامشخص؛
اشتباهات ییاد ای لحا دستشر یبان فارسی و ابهامات و ای محاسن کتاب ادید میتشان به
مشارد :تشاه به کس

و کار و کار وفرینی؛ پرداختن به فناور اطالعات و ارتباطات؛ تشاه به

پروژه عملی؛ کاربرد بشدن کتاب و استفاده ای رن ها متنشع و شاد اشاره نمشد.
نتایج حاص ای پژوهش عبدالخانی و عبدالخانی ( )1313در رابطه با «بررسی مشکالت
ومشیشی درس کار و فناور دوره اول متشسطه ای نظر سرهروهها ومشیشی» نشان میدهد که
مشکالت مهم شام اایگاه نابرابر ون در برابر سایر دروس ،نقص در ومشیشها
خدمت ،نبشد فضا ومشیشی متناس

پیش ای

با درس ،عدم تشاه به تفاوتها منطقها در تدوین

کتاب ،کمبشد نیروها تخصصی و مرتبط با درس و استفاده ای دبیران غیرمرتبط و غیره .عباد
و ابراهیمی مرا ( ،)1310در پژوهش خشد با عنشان «باینمایی انسیت در کتابها ومشیش
یبان فارسی به غیر ارسی یبانان بهاین نتیجه دست یافتهاند که در مناب مشرد تحلی  ،باینمایی
انسیتی به صشرت نامتشاین لحا شده است و تعداد ینان در چهار مقشله مشرد پژوهش کمتر
ای انتظار است .پژوهش فضلعلی و عباسی ( )1311بیانگر تأریر طراحی برنامه درسی مبتنی بر
شایستگی در کتاب ادیدالتالی

کار و فناور بر روحیه کاروفرینی دانشومشیان پایه هفتم می-

باشد .پژوهش پیر و همکاران ( )1316با عنشان «ارییابی وضعیت اارا برنامه درسی کار و
فناور

پایه هفتم» صشرت هرفت که طب نظر مدیران وضعیت اارا

برنامه درسی کار و

فناور پایه هفتم در حد متشسط به باال بشده است .نتایج نشان میدهد که عناصر برنامه درسی
کار و فناور شام راهبردها تدریس ،مشاد و مناب ومشیشی ،فضا ومشیشی و عشام ماد
141
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و انسانی ای نظر دبیران بر اارا برنامه درسی مؤرر میباشد همچنین ،بین دیدهاه مدیران و
دبیران در خصشص اررهذار

عشام انسانی و ماد

بر اارا

برنامه درسی کار و فناور

تفاوت معنادار واشد دارد .پژوهش براتعلی و کریمیان خشیانی ( )1317با هدف تعیین میزان
تشاه به شاخصها مهارت و تسلط دیجیتالی ،در محتشا برنامه درسی کار و فناور دوره
اول متشسطه انجام هرفته است .نتایج این بررسی نشان داد که محتشا

برنامه درسی کار و

فناور  ،مسای مربشط به مهارتها فرهنگی مانند رفتار قاب قبشل و اخالق در شبکهها
اینترنتی؛ رعایت ح کپیرایت ،مشارکتها ااتماعی ،هشیت و حریم خصشصی که الیمه و
اساس استفاده ای فناور ها ااتماعی است را مشرد تشاه قرار نداده است.
نیکشالاشا و اسکات )1444( 1هم تصاویر کتابها غیردرسی نششته شده برا کشدکان را
بررسی کردهاند و ودوارد )1113( 1تصاویر کتابها

درسی دوره متشسطه را تحلی کرده

است .وداورد ای امله محققانی است که به اریش ومشیشی تصاویر و استفاده ای ونها در متن-
ها ومشیشی تشاه کرده است .مارتینز مارتینک و سالش  )1441( 3به منظشر طراحی سیستمی
برا بررسی ارتباط بین تصاویر و متن نششتار در رسانهها قدیم و ادید ،دایرهالمعارف-
ها

الکترونیکی ،تبلیغات چاپی ،وبسایتها

کالبدشناسی و بایاریابی را تحلی
«ارییابی کت

ادید ،سایتها

هالر  ،کتابها

درسی

کردهاند .هانیفا )1417( 0در پژوهش خشد تحت عنشان

درسی انگلیسی برا دبیرستان اشنیشر در اندونز » به این نتیجه رسیدهاند که

کتاب ها درسی یبان مشرد استفاده در مدارس در حد رضایت بخشی قرار دارند و ای نظر
طر و به کاربردن دستشرالعم ها روشن ،تشاه یه ویژهیها فرهنگی در حد مناسبی قرار
دارند و معلمان متناس

با نیای یبانومشیان و متن تدریس خشد ،مشارد تکمیلی را تنظیم می-

نمایند .حال با واشد محدود بشدن پیشینه پژوهشی در خصشص مشضشع مطالعه و نقدهایی که
در کارهروه ها ومشیشی شهرها مختل

مطر شده بشد ،باید دید که ویا ای یمان چاپ اول

1. Nikolajeva & Scott
2. Woodward
3. Martinec & Salway
4. Hanifa
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کتاب تا کنشن چه میزان تغییرات با هدف اصال و نشوور صشرت هرفته است .ادول ییر
تغییرات اصالحی ای چاپ اول ( )1311تا چاپ نهم ( )1044را نشان میدهد.
ادول . 1نمشنه تغییرات اصالحی کتاب کار و فناور پایه هفتم طی سالها 1311تا 1044
توضیحات و صفحه

نوبت چاپ

حوزه تغییر کتاب

اول ()1311

تعداد صفحات

171

تعداد صفحات

171
کلمه واژهپردای (ص.13ص .)11اضافه شدن کلمه مرورهر در

تغییر و اصال کلمات

کنار  .Explorer Internetحذف « »htpp//:قب

نشانی

اینترنتی.
تغییاااار رناا ا
دوم ()1313

ومیااااز

ادول ،شک و قلم
اصالحات نگارشی

( 6-11ص ،)77تغییر اندایه ادول (ص ،)16رن
افزودن «پرانتز» (ص،33ص ،16ص .)17اصال

فاصله «نقطه»

(ص .)17تغییر فاصله بین خطشط (ص)71

اصال امله بند
تغییر اایگاه تصاویر

ص ،74ص  ،71ص ،76ص  ،17افزودن تصشیر (.)111

اصال متن

اصال مشاد الیم و روش پخت ص 171

نام هذار شک و ادول

شک  .3-1ییرنشیس شک ( 3-6ص.)31

تعداد صفحات

167

تغییر و اصال کلمات

اصال اطالعات ادول (ص.)06

ومیااز ااادول،

شک و قلم

ادول

(ص ،)141شک ( 7-1ص،)114

تغییر مکان «کار کالسی» (ص111و )116

تغییاار رن ا

سشم ()1310

رن

فشنت (ص .)1تغییر قلم (ص 6و ص  .)110رن

شک

ییباسای فهرست و افزودن تصشیر به ون .تغییر فشنت (ص.)1

اصالحات نگارشی

حذف شماره هذار تیترها (ص .)0حذف پرانتز کلمات التین.

اصال امله بند

ص .1ص .11ص.11
صفحهها

تغییر اایگاه تصاویر

ابتدایی .صفحه ورایی ،تغییر تصشیر (ص .)1برش

تصشیر پسران ای کنار دختران (ص .)14تغییر شک

(.)1-13

تغییر تصشیر (ص .)71حذف تصشیر (ص .)136تغییر شک ص
.111

نام هذار شک و ادول

تغییر نام هذار کلیه شک ها و ادولها.
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نوبت چاپ

توضیحات و صفحه

حوزه تغییر کتاب

تغییر بخش «سخنی با دانشومشیان» .اضافه شدن «سخنی با اولیا».
حذف بخش«انتخاب پروژه» .اضافه کردن ادول (ص .)01تغییر
کام مطال

تغییر متن

پشدمان «نقشهکشی» .تغییر مطال

پشدمان «کار با

چشب» .حذف ساخت قاب عکس .اضافه شدن ساخت رح
قرون .اضافه شدن نکته ص .110حذف مطال
تعداد صفحات

167
حذف صفحهها

چهارم
()1311

پایانی هر پشدمان و اایگزینی تغییر ادول

خشد ارییابی .اضافه شدن مطل

تغییر متن

(ص)114

(ص .)16اضافه شدن مطل

«ابشالشفا بشراانی (ص .)70اضافه شدن مطل

«خشاص دارویی

برخی هیاهان و  .»...اضافه شدن مناب
تغییر اایگاه تصاویر

اضافه شدن تصشیر (ص.)77

پنجم ()1316

-

بدون تغییر

ششم ()1317

-

بدون تغییر

هفتم ()1317

-

بدون تغییر

هشتم ()1311

-

بدون تغییر

نهم ()1044

-

بدون تغییر

بنابراین ،با تشاه به مرور مطالعات صشرت هرفته و خالی بشدن اا

پژوهشی که ای

دیدهاهی دقی و همه اانبه اایگاه فناور ومشیشی را در کتاب کار و فناور پایه هفتم مشرد
بررسی قرار دهد و همچنین ،تغییرات محدود کتاب که اکثرا در حشیه نگارشی صشرت هرفت
و تشق

تغییرات اصالحی و نشوورانه ای چاپ پنجم ( ،)1316هدف بر ون شد تا با استفاده ای

ابزار پیشنهاد براون (که سعی شده به تمامی اشان

رویکرد فناور ومشیشی در متن تشاه

کند) ،مشخص ششد چه مفاهیم و عناصر ای فناور ومشیشی در برنامه درسی کتاب «کار و
فناور » پایه هفتم واشد دارد و در مقاب چه مفاهیم و عناصر غای

میباشد .عناصر مشرد

نظر براون اهت این اریشیابی بر اساس ارتباطشان با مفاهیم و عناصر فناور ومشیشی تدوین
شده است و شام شش عنصر .1 :طراحی ومشیشی .1 ،طراحی پیامها و کاربرد مشاد دیدار ،
 .3سبک نگارش و ارائه .0 ،تنشع تجربیات یاددهی  -یادهیر  .1 ،ویژهیها کالبد و در
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نهایت .6 ،اصشل ومشیش و یادهیر
اعتبارسنجی الگش

میباشد که در مرحله وغایین هدف «طراحی و

ارییابی کتاب درسی کار و فناور

بر اساس دیدهاه فناور

ومشیشی

براون» مشرد بررسی و ارییابی قرار هرفت و پس ای دریافت نظرات معلمان در رابطه با سشالها
و اعالم نتایج به متخصصان برنامه درسی ای ایشان خشاسته شد با در نظر داشتن خروای پاسخ
معلمان ،نظرات تکمیلی و اصالحی خشد را در هر  6حشیه ذکر شده بیان دارند .سشالها
مطر شده در پژوهش به شر ذی میباشد:
 .1ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان برنامهریز

درسی ،در کتاب «کار و فناور » پایه

هفتم اصشل مربشط به طراحی ومشیشی نظریه براون (بیان هدف کلی ،بیان هدف رفتار ،
اریشیابی تشخیصی و  )...رعایت شده است؟
 .1ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان برنامهریز

درسی ،در کتاب «کار و فناور » پایه

هفتم اصشل مربشط به طراحی پیامها و کاربرد مشاد دیدار نظریه بروان (ادا بشدن فص ها
به طشر مشخص ،استفاده ای رن

در عنشانها ،استفاده ای رن

در تصشیر و  )...رعایت شده

است؟
 .3ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان برنامهریز

درسی ،در کتاب «کار و فناور » پایه

هفتم اصشل مربشط به سبک نگارش و ارایه نظریه بروان (دستهبند مطال  ،ارتباط منطقی
مطال

فص ها با یکدیگر ،رعایت قشاعد نگارش و  )...رعایت شده است؟

 .0ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان برنامهریز
هفتم اصشل مربشط تنشع تجربیات یادهیر

درسی ،در کتاب «کار و فناور » پایه

نظریه بروان (تشضیح مطل

در چارچشب

مشقعیت علمی -محلی ،تشضیح نظر مطال  ،استفاده ای مثالها مناس

و  )...رعایت

شده است؟
 .1ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان برنامهریز
هفتم اصشل مربشط به ویژهیها

کالبد

درسی ،در کتاب «کار و فناور » پایه

نظریه براون (داشتن فهرست مطال  ،داشتن

فهرست اداول ،داشتن فهرست شک ها )... ،رعایت شده است؟
 .6ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان برنامهریز

درسی ،در کتاب «کار و فناور » پایه

هفتم اصشل مربشط به ومشیش و یادهیر نظریه براون (رعایت اختصار و دور ای اطاله
کالم ،تحریک به تفکر ،پرهیز ای سشهیر در یبان )... ،رعایت شده است؟
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روش
روش تحقی بر اساس ماهیت دادهها و استفاده ای ابزار سیاههبرهه (چکلیست) و مصاحبه ای
نشع ومیخته (تلفیقی) میباشد و در واق هم به صشرت کیفی و هم به صشرت کمی انجام شده
است .با تشاه به هدف پژوهش ،روش تحقی تشصیفی یمینهیابی اامعه ومار در بخش کمی
ومشیهاران کتاب کار و فناور در مقط هفتم میباشد که کلیه ومشیهاران غرب مایندران (67
نفر) که در حال تدریس این کتاب هستند به صشرت سرشمار مشرد ویمشن قرار هرفتند و ای
این تعداد  60نفر به چکلیست تهیه شده پاسخگش بشدند که ادول و نمشدار تشیی فراوانی
شرکت کنندهان در بخش کمی پژوهش به شر ذی میباشد:
ادول  .1تشیی فراوانی انسیت
فراوانی

فراوانی درصد تجمعی

فراوانی درصد

ین

37

11/0

11/0

مرد

16

04/6

144.4

مجمشع

60

144

مالحظه ادول فشق نشان میدهد که  37نفر ( 11/0درصد) ویمشدنیها ین و  16نفر
( 046/6درصد) ویمشدنیها مرد بشدهاند .ادول و نمشدار تشیی

فراوانی سابقه خدمت

ومشیهاران به شر ذی میباشد:
ادول  .3تشیی فراوانی سابقه خدمت معلمان
فراوانی

فراوانی درصد

فراوانی درصد تجمعی

<1

11

17/7

17.7

14-1

10

11/1

04/6

11-14

11

13/0

60/1

<14

13

31/1

144.4

مجمشع

60

144.4

اطالعات بدست ومده ای ادول فشق نشان میدهد که  13نفر ( 31/1درصد) ای ویمشدنیها
سابقه باال  14سال دارند 11 ،نفر ( 0/13درصد) سابقه بین  14تا  11سال 10 ،نفر (11/1
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درصد) بین  1تا  14سال و  11نفر ( 17/7درصد) کمتر ای  1سال سابقه کار دارند .ادول و
نمشدار تشیی فراوانی نشع مدرسه مح خدمت معلمان به شر ذی میباشد:
ادول  .0تشیی فراوانی نشع مدرسه

فراوانی درصد

فراوانی

فراوانی درصد تجمعی

دولتی

11

71/7

71/7

غیر دولتی

13

14/3

144.4

مجمشع

60

144.4

با تشاه به ادول فشق  11نفر ( 71/7درصد) ویمشدنیها در مدرسه دولتی ،و  13نفر
( 14/3درصد) ویمشدنیها در مدرسه غیردولتی شاغ میباشند .ادول و نمشدار تشیی فراوانی
رشتهتحصیلی ومشیهاران به شر ذی میباشد:
ادول  .1رشته تحصیلی ومشیهار
فراوانی

فراوانی درصد

فراوانی درصد تجمعی

pc

1

7.7

7/7

هرافیک

1

1/6

1/0

کار فناور

34

06/1

16/3

فناور اطالعات

7

11/1

67/7

روان شناسی

1

3/1

71/1

مکانیک

1

3/1

4.71

ادبیات

1

3/1

77/1

الهیات

1

3/1

71/3

علشم ااتماعی

1

3/1

70/0

اقتصاد

0

6/3

14/6

فیزیک

1

3/1

13/7

صنای چشب

1

3/1

16/1

پرورشی

1

3/1

144

مجمشع

60

144

اطالعات بدست ومده نشان میدهد که  34نفر ( 06/1درصد) رشته کار فناور ها  7 ،نفر
( 11/1درصد) رشته فناور اطالعات 1 ،نفر ( 7/7درصد) کامپیشتر 0،نفر ( 6/3درصد) رشته
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اقتصاد و  1نفر ( 3/1درصد)در هرکدام ای رشتهها

روانشناسی ،مکانیک ،ادبیات ،الهیات،

علشم ااتماعی ،فیزیک ،صنای چشب و پرورشی  ،و  1نفر ( 1/6درصد) در رشته هرافیک
مدرک تحصیلی دارند.
در بخش کیفی اامعه ومار متخصصین برنامه درسی میباشد که با عنایت به تقسیم بند
دوایدههانه نشریان ( )1316ای اریشیابی کتابها

درسی و مطابقت هدف این بخش با بعد

پنجم ،پژوهشگر پس ای ام وور دادهها کیفی ای طری مصاحبه نیمهساختاریافته ای  11نفر
با مشخصات ذی به اشباع رسیدن پاسخها ،دادهها کیفی به دادهها کمی تبدی شد؛ و نظر
متخصصان ای طری طبقهبند و نمرههذار تجزیه و تحلی شد.
ادول  .6مشخصات اعضا شرکت کننده در مصاحبه
تعداد ک متخصصان

هیأت علمی
دانشگاه ویاد

11

هیأت علمی دانشگاه
سراسر
3

1

تعداد  10نفر ای متخصصان برنامه ریز

رشته برنامه ریز

رشته تکنشلشژ

درسی

ومشیشی

14

1

درسی و تکنشلشژ

ومشیشی نیز در بخش

اعتباریابی الگش همکار داشتند.
ادول  .7مشخصات اعضا شرکت کننده در اعتباریابی الگش
تعداد ک متخصصان

هیأت علمی
دانشگاه ویاد

10

14

هیأت علمی دانشگاه
سراسر
0

رشته برنامه ریز

رشته تکنشلشژ

درسی

ومشیشی

14

0

ابزار هردوور اطالعات در بخش کمی با تشاه به هدف پژوهش چکلیستی پیشنهاد شده
ای سش براون ( )1110میباشد که حسین یاده یشسفی ( )1371ون را معرفی نمشد و شام 6
مؤلفه اصلی و  14ییر مؤلفه و یک بخش ارییابی کلی میباشد که مجمشعا  11سشال را شام
میششد .مؤلفهها اصلی که ای نظر براون مستخرج شده است شام طراحی ومشیشی ،طراحی
پیامها و کاربرد مشاد دیدار  ،سبک نگارش ،تنشع تجربیات یادهیر  ،ویژهیها کالبد

و

اصشل ومشیش و یادهیر میباشد .همچنین ،در بخش کیفی در راستا پششش ضع ها و غنا
بخشیدن به محتشا مشرد نظر ای مصاحبه نیمه ساختاریافته با تشاه به اهداف ذکر شده و پاسخ
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معلمان در بخش کمی و در اختیار قرار دادن چک لیست و نتایج ون ،نظرات متخصصان در
خصشص وضعیت واشد یا عدم واشد هر  6مؤلفه و ییر مؤلفهها هر کدام در کتاب کار و
فناور پایه هفتم ،میزان ضرورت ون و ارایه طری نظرات معلمان در این خصشص ،دریافت
شد .روایی ابزار ای نظر میزان اامعیت در تشاه به ابعاد فناور ومشیشی در کتاب درسی و
اعتباریابی الگش تشسط  10نفر ای اساتید و متخصصین مربشطه با تشاه به سه بعد تحلی
محتشا

تشصیفی ،تحلی

محتشا

ارتباطی کتابها

درسی و تحلی

محتشا

استنباطی

(نشریان )1316،و تکنیک دلفی تأیید هردید و پایایی ابزار چکلیست هردوور اطالعات ای
طری ولفا کرونباخ با مقدار 77/4و پایایی در حین اارا مصاحبه با اطمینان ای قاب مقایسه
بشدن شک و نحشه پرسیدن سشالها و تهیه راهنما مصاحبه ،که در ون سشالها و پاسخها
انتخاب شده ربت هردیده است (ممشن و بال  )1111 ،و تسلط مصاحیههر محق شد .به منظشر
تجزیه و تحلی

دادهها

مستخرج ای پرسشنامه با تشاه به ماهیت اهداف و سشاالت ،ای

ویمشنها تی تک متغیر و اداول و نمشدارها فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است.
در بخش مصاحبه ای متخصصان نیز ،متن مصاحبه با روش کمی مشرد تجزیه و تحلی قرار
هرفت و متن نششتار پاسخها مصاحبه ششندهان کدهذار و شمارش هردید و در ادول
تشیی فراوانی ربت شد .سپس اطالعات مشاشد در ادول با استفاده ای روشها ومار تشصیفی
(فراوانی و درصد فراوانی) متناس

با نشع متغیرها و هدف تحقی (حافظ نیا ،)1311 ،تجزیه و

تحلی شد.
یافتهها
به منظشر اعتباریابی مؤلفهها و ییرمؤلفهها اهت ارایه الگش و کاربرد ون در کتاب درسی ،عناصر
شناسایی شده چکلیست پیشنهاد شده ای سش براون ( )1110که حسین یاده یشسفی ()1371
ون را معرفی نمشد و شام  6مؤلفه اصلی و  14ییر مؤلفه میششد ،با تکنیک دلفی در اختیار
10نفر ای متخصصان برنامه درسی قرار هرفت و ای ونها خشاسته شد تا میزان مشافقت خشد را
با هریک ای عناصر در نظر هرفته شده برا
ومشیشی در قال

الگش

ارییابی کتاب درسی ای دیدهاه فناور

 6مؤلفه کلی و  14ییر مؤلفه در مقیاس  1دراها لیکرت ،اعالم نمایند تا

در صشرت لزوم مؤلفهها افزایش ،حذف یا اصال ششند .پس ای دریافت بایخشرد و تجزیه و
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تحلی دادهها ای طری ویمشن تی تک نمشنها و مبنا تصمیمهیر بر اساس نمره  3اطالعات
ییر حاص شد:
ادول  .7ویمشن  tتک متغیر برا تعیین اعتبار الگش
Test Value = 2
دراه ویاد
T

سطح اطمینان

تفاوت میانگینها

طراحی آموزشی

31/41

13

4.444

0/47

طراحی پیامها و کاربرد مواد دیداری

31/77

13

4.444

0/31

سبک نگارش

01/41

13

4.444

0/77

تنوع تجربیات یادگیری

11/47

13

4.444

0/17

ویژگیهای کالبدی

31/16

13

4.444

0/01

اصول آموزش و یادگیری

16/17

13

4.444

0

مؤلفهها

مقایسه میانگینها در ادول باال نشان میدهند که مؤلفهها مطر شده در رابطه ارییابی
کتاب درسی ای دیدهاه فناور ومشیشی ای نظر متخصصان دارا اعتبار باالیی است و اعتبار
الگش مطر شده با اطمینان  %11مشرد تایید قرار هرفته است .در نهایت شک ( )1به عنشان
الگش اریشیابی کتاب کار و فناور با تأیید نظر متخصصان در خصشص اام بشدن مؤلفهها
و ییرمؤلفهها ضمن در نظر داشتن دیدهاه براون در این رابطه طراحی شده است.
در بخش کمی پژوهش ومشیهاران در پاسخ به چکلیست تهیه شده با تشاه به نظر خشیش
هزینه یک (در کتاب درسی یا راهنما معلم واشد دارد) ،هزینه دو (واشد ندارد ،یا نامناس
است .ولی من قادر به تشلید ،تکمی و اصال یا تأمین ون هستم ).و هزینه سه (واشد ندارد،
ولی من قادر به تشلید تکمی و اصال یا تأمین ون نیستم ).را عالمت هذار نمشدند که شر
ون در ادامه ارایه خشاهد شد.
مؤلفه اول چکلیست با عنشان طراحی ومشیشی شام بخشها

بیان هدفی کلی ،بیان

هدفها رفتار  ،اریشیابی تشخیصی ،پاسخ اریشیابی تشخیصی ،مقدمه یا پیشگفتار ،پیش-
سایماندهندهها ،اریشیابی پایانی ،پاسخ اریشیابی پایانی و خالصه فص بشد که معلمان تنها در
رابطه با اریشیابی تشخیصی ( ،)%17.7پاسخ اریشیابی تشخیصی ( ،)%11.6پاسخ اریشیابی
پایانی ( )%61.1و خالصه فص ( )%16.3هزینه دوم و در رابطه با هدفی کلی ( ،)%71.7بیان
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هدفها

رفتار

( ،)%67.7مقدمه یا پیشگفتار ( ،)%73.0پیشسایماندهندهها (،)%01.3

اریشیابی پایانی ( )%04.6هزینه اول را انتخاب نمشدند.
ارجاع به سازمان
تألیف کتب درسی
جهت اصالح

وجود
ندارد،
ولی
من
قادر به
تولید
تکمیل
و
اصالح
یا
تأمین
آن
نیستم.
وجود
ندارد،
یا
نامناس
ب
است.
ولی
من
قادر به
تولید،
تکمیل
و
اصالح
یا
در
تأمین
آنکتاب
هستم.
درسی
یا
راهنما
ی
معلم
وجود
دارد

ارزیابی کتاب کار و
فناوری پایه هفتم

طراحی آموزشی

طراحی پیامها و کاربرد
مواد دیداری

معلم
سبک نگارش
بازخورد

متخصص

بیان هدفی کلی ،بیان هدف های رفتاری،
ارزشیابی تشخیصی ،پاسخ ارزشیابی تشخیصی،
مقدمه یا پیشگفتار ،پیش سازمان دهنده ها،
ارزشیابی پایانی ،پاسخ ارزشیابی پایانی ،خالصه
فصل
جدا بودن فصل ها به طور مشخص ،استفاده از
رنگ ها در عنوان ها ،استفاده از رنگ در متن،
استفاده از رنگ در تصویر ،استفاده از رنگ در
جلد ،استفاده از تغییر اندازه قلم برای تعیین
تعاریف ،استفاده از تغییر اندازه قلم برای تعیین
واژه های کلیدی ،استفاده از تغییر اندازه قلم
برای تأکید بر مفاهیم ،استفاده از تغییر اندازه
قلم برای جداکردن تیترها،استفاده از کادر برای
مطالب مهم با توضیحات بیشتر،استفاده از
تصویر ،استفاده از نمودار ،استفاده از طرح های
خطی (گرافیکی) ،استفاده از کاریکاتور ،محل
قرارگیری مواد دیداری
دسته بندی مطالب ،ارتباط منطقی مطالب فصل
ها با یکدیگر ،رعایت قواعد نگارش ،صحت
نوشته ها از لحاظ حروف چینی ،مأنوس بودن
اصطالحات به کار رفته ،روانی و سلیس بودن،
صراحت در بیان ،اصولی بودن روند ارائه مطالب
(ساده به مشکل ،عینی به انتزاعی)

تنوع تجربیات یادگیری

استفاده از مثال ها مناسب ،ارائه تمرین های
مناسب ،پیشنهاد انجام آزمایش ،پیشنهاد تحقیق
و بررسی ،پاسخگویی به پرسش ها،پیشنهاد
مطالب خواندنی بیشتر،

ویژگیهای کالبدی

داشتن فهرست مطالب ،داشتن فهرت جداول،
داشتن فهرست شکل ها ،نمایه موضوعی ،
نمایه اعالم ،واژنامه ،طرح روی جلد

اصول آموزش و
یادگیری

رعایت اختصار و دوری از اطاله کالم ،تحریک
به تفکر (پرسش کردن ،پرسش از شقوق دیگر،
دعوت به استنتاج) ،ربط دادن مطالب به موقعیت
های ملموس زندگی روزمره یا حرفه ای ،پرهیز
از سو گیری در زبان (اسامی مردانه و زنانه)،
پرهیز از سوگیری در مواد دیداری مثل تصاویر
(جنسیت و سن)...

شک  .1الگش ارییابی کتاب کار و فناور پایه هفتم
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ادول .1وماره طراحی ومشیشی (مربشط به سشال  1تا )1
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

44

1/66

4/300

4/40347

اطالعات بدست ومده ای ادول باال نشان میدهد که میانگین سشالها یک تا نه برابر
 1.66میباشد.
ادول  .14ویمشن  tتک متغیر طراحی ومشیشی
T
7/918

Test Value = 2
سطح اطمینان
دراه ویاد
63

تفاوت میانگینها
4/336

1/44

مالحظه ادول فشق نشان میدهد که میانگین اامعه  7.711واحد  tای میانگین اامعه
فرضی فاصله دارد .با دراات ویاد

 63و با سطح اطمینان  t ،4/441ادول مساو

1.61

است .فقط  1درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین اامعه و اامعه ناشی ای شانس باشد.
بنابراین چشن  tمحاسبه شده ( )7/711بزرهتر ای  tادول ( )1/61است .به عبارتی یعنی ای
دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه هفتم اصشل مربشط به طراحی
ومشیشی نظریه براون (بیان هدف کلی ،بیان هدف رفتار  ،اریشیابی تشخیصی و  )...رعایت
شده است.
مؤلفه دوم چکلیست با عنشان طراحی پیامها و کاربرد مشاد دیدار شام بخشها ییر
میباشد که معلمان هزینه یک را برا تمامی ونها ترایح دادند؛ ای امله :ادا بشدن فص ها به
طشر مشخص ( ،)%71.7استفاده ای رن ها در عنشانها ( ،)%74.3استفاده ای رن
( ،)%67.1استفاده ای رن

در تصشیر ( ،)%71.1استفاده ای رن

تغییر اندایه قلم برا تعیین تعاری

در متن

در الد ( ،)%67.1استفاده ای

( ،)%61.1استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تعیین واژهها

کلید ( ،)%60.1استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تأکید بر مفاهیم ( ،)%17.7استفاده ای تغییر
اندایه قلم برا اداکردن تیترها ( ،)%10.7استفاده ای کادر برا مطال

مهم با تشضیحات بیشتر

( ،)%16.3استفاده ای تصشیر ( ،)%74.3استفاده ای نمشدار ( ،)%73.0استفاده ای طر ها خطی
(هرافیکی) ( ،)%61.6استفاده ای کاریکاتشر ( ،)%03.7مح قرارهیر مشاد دیدار (.)%01.1
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ادول  .11وماره طراحی پیامها (مربشط به سشال 14تا )10
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

44

1/11

4/01674

4/41141

اطالعات بدست ومده ای ادول باال نشان میدهد که میانگین سشالها

ده تا بیست و

چهار برابر  1.11میباشد.
ادول  .11ویمشن  tتک متغیر طراحی پیامها
Test Value = 2
سطح اطمینان

دراه ویاد

T
8/338

63

تفاوت میانگینها
4/07606

1/44

مالحظه ادول فشق نشان میدهد که میانگین اامعه  1.331واحد  tای میانگین
اامعه فرضی فاصله دارد .با دراات ویاد  63و با سطح اطمینان  t ،4/441ادول مساو
 1.61است .فقط  1درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین اامعه و اامعه ناشی ای شانس
باشد .بنابراین چشن  tمحاسبه شده ( )1/331بزرهتر ای  tادول ( )1/61است .به عبارتی یعنی
ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه هفتم اصشل مربشط به طراحی
پیامها و کاربرد مشاد دیدار نظریه بروان (ادا بشدن فص ها به طشر مشخص ،استفاده ای رن
در عنشانها ،استفاده ای رن

در تصشیر و  )...رعایت شده است.

مؤلفه سشم با عنشان سبک نگارش میباشد که معلمان هزینه یک را برا
ترایح دادند؛ ای امله :دستهبند

مطال

( ،)%71ارتباط منطقی مطال

( ،)%17.7رعایت قشاعد نگارش ( ،)%71صحت نششتهها ای لحا

تمامی ونها

فص ها با یکدیگر

حروفچینی (،)%77.1

مأنشس بشدن اصطالحات به کار رفته ( ،)73.0روانی و سلیس بشدن ( ،)%67.1صراحت در بیان
( ،)%16.3اصشلی بشدن روند ارایه مطال

(.)%61.6

ادول  .13وماره سبک نگارش (مربشط به سشال  11تا ) 31
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

44

1/37

4/171

4/431
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اطالعات بدست ومده ای ادول باال نشان میدهد که میانگین سشالها بیست و پنج تا
سی و دو برابر  1.37میباشد.
ادول  .10ویمشن  tتک متغیر سبک نگارش
دراه ویاد

T
17/4

Test Value = 2
سطح اطمینان

تفاوت میانگینها

1/44

4/61707

63

مالحظه ادول فشق نشان میدهد که میانگین اامعه  17/6واحد  tای میانگین اامعه
فرضی فاصله دارد .با دراات ویاد

 63و با سطح اطمینان  t ،4/441ادول مساو

1.61

است .فقط  1درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین اامعه و اامعه ناشی ای شانس باشد.
بنابراین چشن  tمحاسبه شده ( )17/6بزرهتر ای  tادول ( )1/61است .بهعبارتی یعنی ای دیدهاه
ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه هفتم اصشل مربشط به به سبک نگارش
و ارایه نظریه بروان (دستهبند مطال  ،ارتباط منطقی مطال

فص ها با یکدیگر ،رعایت قشاعد

نگارش و  )...رعایت شده است.
مؤلفه چهارم با عنشان تنشع تجربیات یادهیر میباشد که معلمان هزینه یک را در رابطه با
بخشها استفاده ای مثالها مناس

( ،)%67/7ارایه تمرینها مناس

( ،)%11/6پیشنهاد انجام

ویمایش ( )%13/1و پیشنهاد تحقی و بررسی ( ،)%71/1هزینه دو را در رابطه با بخشها
پیشنهاد مطال

خشاندنی بیشتر ( )%06/1و پاسخگشیی به پرسشها ( )%04/6انتخاب نمشدهاند.
ادول  .11وماره (مربشط به سشال  33تا )37

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

44

1/61

4/06

4/417

اطالعات بدست ومده ای ادول باال نشان میدهد که میانگین سشالها سی و سه تا سی و
هشت برابر  1.61میباشد.
ادول  .16ویمشن  tتکمتغیر

111

T

دراه ویاد

5/ 8

63

Test Value = 2
سطح اطمینان
1/44

تفاوت میانگینها
4/31
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مالحظه ادول فشق نشان میدهد که میانگین اامعه  1.1واحد  tای میانگین اامعه فرضی
فاصله دارد .با دراات ویاد  63و با سطح اطمینان  t ،/441ادول مساو  1.61است .فقط 1
درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین اامعه و اامعه ناشی ای شانس باشد .بنابراین
چشن  tمحاسبه شده ( )1/1بزرهتر ای  tادول ( )1/61است .به عبارتی یعنی ای دیدهاه
ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه هفتم اصشل مربشط تنشع تجربیات
یادهیر

نظریه بروان (تشضیح مطل

مطال  ،استفاده ای مثالها مناس

در چارچشب مشقعیت علمی -محلی ،تشضیح نظر

و  )...رعایت شده است.

مؤلفه پنجم با عنشان ویژهیها کالبد میباشد که معلمان هزینه یک را دررابطه با بخش-
ها داشتن فهرست مطال

( ،)%71داشتن فهرست اداول ( ،)%31/1داشتن فهرست شک ها

( ،)%04/6واژهنامه ( ،)%37/1طر رو الد ( )%77/1و هزینه دو را در رابطه با بخشها
نمایه مشضشعی ( )%13/1و نمایه اعالم ( )%37/1انتخا نمشدهاند.
ادول .17وماره ویژهیها کالبد (مربشط به سشال 31تا ) 01
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

44

1/66

4/07171

4/46413

اطالعات بدست ومده ای ادول باال نشان میدهد که میانگین سشالها سی و نه تا چه و
پنج برابر 1/66میباشد.
ادول  .17ویمشن  tتک متغیر ویژهیها کالبد
T
5/584

دراه ویاد
63

Test Value = 2
سطح اطمینان
1/44

تفاوت میانگینها
4/33741

مالحظه ادول فشق نشان میدهد که میانگین اامعه  1/116واحد  tای میانگین اامعه
فرضی فاصله دارد .با دراات ویاد  63و با سطح اطمینان  t ،4/441ادول مساو

1/61

است .فقط  1درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین اامعه و اامعه ناشی ای شانس باشد.
بنابراین چشن  tمحاسبه شده ( )1/116بزرهتر ای  tادول ( )1/61است .به عبارتی یعنی ای
دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه هفتم اصشل مربشط به ویژهی-
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ها

نظریه براون (داشتن فهرست مطال  ،داشتن فهرست اداول ،داشتن فهرست

کالبد

شک ها )... ،رعایت شده است.
مؤلفه ششم با عنشان اصشل ومشیش و یادهیر

میباشد که معلمان هزینه یک را برا

تمامی ونها ترایح دادند؛ ای امله :رعایت اختصار و دور ای اطاله کالم ( ،)%64.1تحریک به
تفکر ( ،)%11.0ربط دادن مطال

به مشقعیتها ملمشس یندهی رویمره یا حرفها (،)%06.1

پرهیز ای سشهیر در یبان (اسامی مردانه و ینانه) ( ،)%10.7پرهیز ای سشهیر در مشاد دیدار
مث تصاویر (انسیت و سن.)%14( )...
ادول  .11وماره (مربشط به سشال  06تا  ) 14ومشیش و یادهیر
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

44

1/6111

4/11711

4/46701

اطالعات بدست ومده ای ادول باال نشان میدهد که میانگین سشالها چه و شش تا
پنجاه برابر  1.611میباشد.
ادول  .14ویمشن  tتک متغیر ومشیش و یادهیر
T
5/44

Test Value = 2
سطح اطمینان
دراه ویاد
1/44

63

تفاوت میانگینها
4/377

مالحظه ادول فشق نشان میدهد که میانگین اامعه  1.66واحد  tای میانگین اامعه
فرضی فاصله دارد .با دراات ویاد

 63و با سطح اطمینان  t ،4/441ادول مساو

1.61

است .فقط  1درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین اامعه و اامعه ناشی ای شانس باشد.
بنابراین چشن  tمحاسبه شده ( )1/66بزرهتر ای  tادول ( )1/61است .به عبارتی یعنی ای
دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه هفتم اصشل مربشط به ومشیش و
یادهیر

نظریه براون (رعایت اختصار و دور

ای اطاله کالم ،تحریک به تفکر ،پرهیز ای

سشهیر در یبان و  )...رعایت شده است .و در پایان در رابطه با ارییابی کلی کتاب %11.6
معلمان اعالم داشتند که کتاب ه اصالحات ازیی نیای دارد.
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در بخش کیفی ای مصاحبه ششندهان درخشاست شد نظرات خشد را در ارتباط با رعایت
هریک ای مؤلفهها مشخص شده و ییر مجمشعه ون با تشاه به نظر براون در کتاب کار و
فناور پایه هفتم و تکمی نظرات معلمات در بخش کمی اعالم فرمایند که خروای پاسخها
ارایه شده مربشط به هر مؤلفه بهصشرت درصد مشخص شد و دربخش بح

و نتیجههیر

شر نظرات ایشان ارایه خشاهد شد.
 .1در رابطه با مؤلفه اول طراحی ومشیشی با هشیهها ون نظر متخصصان به شر ییر بشده
است %144 :متخصصان بر این باور میباشند که در هر درس ابتدا هدفها کلی نششته شده
است .در رابطه با هدفها

رفتار

نیز  %144اعتقاد دارند که در کتاب تحت عنشان

شایستگیهایی که دانشومشیان در هر پشدمان به دست میوورند ارایه شده است .در رابطه با
اریشیابی تشخیصی نیز  %144تأکید دارند که در کتاب مشرد نظر واشد ندارد .در رابطه با
اریشیابی پایانی  %144اعتقاد به واشد ون و همچنین %144 ،به عدم واشد پاسخ به اریشیابی
پایانی اعتقاد دارند .در یمینه مقدمه و پیشگفتار  %11/6اعتقاد دارند در ابتدا کتاب ومده و
تشضیحات ارایه شده و همچنین ،در کتاب راهنما

معلم نیز واشد دارد .در یمینه پیش-

سایماندهنده نیز مجشع نظرات بر این باورند که پیش سایماندهنده در کتاب واشد ندارد و
درنهایت در رابطه با خالصه فص متخصصان با مشاهده کتاب بر عدم واشد ون نظرات
یکسان با معلمها را داشتند .شر این قسمت در بخش بح
 .1قسمت دوم طراحی پیامها و کاربرد مشاد دیدار
مشخص ،استفاده ای رن ها در عنشانها ،استفاده ای رن
استفاده ای رن

و نتیجههیر ارایه خشاهد شد.

با هشیهها

ادا بشدن فص ها بهطشر

در متن ،استفاده ای رن

در تصشیر،

در الد ،استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تعیین تعاری  ،استفاده ای تغییر اندایه

قلم برا تعیین واژهها کلید  ،استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تأکید بر مفاهیم ،استفاده ای
تغییر اندایه قلم برا اداکردن تیترها ،استفاده ای کادر برا مطال
استفاده ای تصشیر ،استفاده ای نمشدار ،استفاده ای طر ها

مهم با تشضیحات بیشتر،

خطی (هرافیکی) ،استفاده ای

کاریکاتشر و مح قرارهیر مشاد دیدار میباشد که مجمشع نظر متخصصان در ادامه ارایه
خشاهد شد.
در مشرد مؤلفه دوم فرم مصاحبه و هشیهها مرتبط با ون به نظر میرسد کتاب این مشارد
مد نظر قرار داده است .برا مثال در رابطه با هشیهها ادا بشدن فص ها به طشر مشخص،
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استفاده ای رن ها در عنشانها ،استفاده ای رن

در الد ،استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تعیین

تعاری  ،استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تعیین واژهها کلید  ،استفاده ای تغییر اندایه قلم
ب را تأکید بر مفاهیم ،استفاده ای تغییر اندایه قلم برا اداکردن تیترها ،استفاده ای کادر برا
مطال

مهم با تشضیحات بیشتر ،استفاده ای نمشدار ،استفاده ای طر ها

خطی (هرافیکی)،

استفاده ای کاریکاتشر غالبا اذعان داشتهاند که شرایط الیم رعایت شده است .شر این قسمت
در بخش بح

و نتیجههیر ارایه خشاهد شد.

 .3مؤلفه بعد که نظرات متخصصان در رابطه با ون پرسش شد سبک نگارش با هشیهها
مطال  ،ارتباط منطقی مطال

دستهبند

فص ها با یکدیگر ،رعایت قشاعد نگارش ،صحت

نششتهها ای لحا حروفچینی ،مأنشس بشدن اصطالحات به کار رفته ،روانی و سلیس بشدن،
صراحت در بیان ،اصشلی بشدن روند ارایه مطال

(ساده به مشک  ،عینی به انتزاعی) میباشد که

متخصصان مصاحبه ششنده بر این باورند که سبک نگارش با ییرمجمشعه هشیهها
کتاب کار و فناور

ون در

پایه هفتم به صشرت مطلشب رعایت شده است ( )%144و تنها  1نفر

( )%16/6نسبت به کاربرد برخی اصطالحات و نبشد تشضیحات مناس
این قسمت در بخش بح

اشاره داشتهاند .شر

و نتیجههیر ارایه خشاهد شد.

 .0در رابطه با مؤلفه تنشع تجربیات یادهیر

با هشیهها

استفاده ای مثالها

مناس  ،ارایه

تمرینها مناس  ،پیشنهاد انجام ویمایش ،پیشنهاد تحقی و بررسی ،پاسخگشیی به پرسشها،
پیشنهاد مطال

خشاندنی بیشتر ،مجمشع نظر متخصصان در مشرد این مؤلفه این است که به نظر

میرسد کتاب به هشیهها مشرد نظر ون تشاه کرده است ( )%144و تا حد امکان ای روشها
مختل

اهت درک مطال

بخش بح

کتاب برا دانشومشیان استفاده شده است .شر این قسمت در

و نتیجههیر ارایه خشاهد شد.

 .1در رابطه با مؤلفه ویژهیها کالبد با هشیهها داشتن فهرست مطال  ،داشتن فهرست
اداول ،داشتن فهرست شک ها ،نمایه مشضشعی ،نمایه اعالم ،واژنامه و طر

رو

الد

نظرات متخصصان به شر ذی میباشد.
خروای فرم مصاحبه نشان داد که متخصصان بر این باور میباشند که فهرست مطال

در

ابتدا کتاب ارایه شده است ( )%144اما در رابطه با فهرست اداول ،شک ها ،نمایه مشضشعی،
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نمایه اعالم و واژه نامه  %144ونها معتقد بشدند که واشد ندارد/نامناس
طر رو

الد  %11/6به نامناس

است و در رابطه با
و

بشدن ون اشاره داشتند که شر ون در قسمت بح

نتیجههیر ارایه خشاهد شد.
 .6در رابطه با اصشل ومشیش و یادهیر و هشیهها ون مانند رعایت اختصار و دور ای اطاله
کالم ،تحریک به تفکر (پرسش کردن ،پرسش ای شقشق دیگر ،دعشت به استنتاج) ،ربط دادن
مطال

به مشقعیتها ملمشس یندهی رویمره یا حرفها  ،پرهیز ای سش هیر در یبان (اسامی

مردانه و ینانه) ،پرهیز ای سشهیر در مشاد دیدار مث تصاویر (انسیت و سن و  )...غال
متخصصان ( )%144بر این باورند که هشیهها مشرد نظر در کتاب کار و فناور رعایت شده
است .اما در رابطه با پرهیز ای سشهیر

در مشاد دیدار

و در رابطه با انسیت غال

متخصصان ( )%66/6بر این عقیدهاند که در کتاب سشهیر انسیتی دیده میششد که شر ون
در قسمت بح

و نتیجههیر ارایه خشاهد شد.

بحث و نتیجه گیری
در این قست پس ای بح
مبح

و تبیین الگش ارایه شده در خصشص ارییابی کتاب مشرد مطالعه

تبیین پاسخ معلمان به سشاالت چکلیست و اعالم نظر متخصصان در خصشص پاسخ-

ها ارایه شده معلمان و نظرات اصالحی ایشان در این خصشص ارایه خشاهد شد.
در طراحی الگش که به نشعی بایهردانی فرم ارییابی براون با تشاه به کتاب درسی کار و
فناور میباشد سعی شده است تا دیدهاهی اام نگر به عناصر را داشته باشد که بتشاند یک
کتاب درسی را ای دیدهاه فناور

ومشیشی مشرد ارییابی قرار دهد که با تشاه به نظر

متخصصان هدف فشق محق میهردد.
کتابها درسی نقش مهمی در تداوم ومشیش (بنت بهار )1413 ،1و یادهیر ایفا میکنند.
به همین دلی

محتشا

ومشیشی باید مشرد بررسی و نظارت مستمر قرار هیرد تا همشاره

استانداردها

کتابها

درسی (ارفان لدهی 1و همکاران )1411 ،با تشاه به ویژهیها

دانشومشیان و تغییرات مداوم علم و فناور

و اصشل نشین ومشیشی تنظیم ششد .طب نظر
1. Binte Bahar
2. Arfan Lodhi
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متخصصان الگش ارایه شده ای کارایی الیم در این یمینه برخشردار میباشد تا به اصشل مربشط
به فناور

ومشیشی در ساعات کالس صفحات کتاب و صحنهها

برنامهها

ومشیشی و

درسی اامه عم بپششاند.
اولین سوال پژوهش :ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه
هفتم اصشل مربشط به طراحی ومشیشی نظریه براون (بیان هدف کلی ،بیان هدف رفتار ،
اریشیابی تشخیصی و  )...رعایت شده است؟
تفسیر نظر معلمان :در رابطه با مؤلفه طراحی ومشیشی معلمان بر این باورند که ویتمها بیان
هدفی کلی ،بیان هدفها رفتار  ،مقدمه یا پیشگفتار ،پیشسایماندهندهها ،اریشیابی پایانی
در کتاب کار و فناور پایه هفتم یا راهنما معلم واشد دارد .اما در رابطه با ییر مؤلفهها
اریشیابی تشخیصی ،پاسخ اریشیابی تشخیصی ،پاسخ اریشیابی پایانی و خالصه فص واشد
ندارد ،یا نامناس

است .ولی من قادر به تشلید ،تکمی و اصال یا تأمین ون هستم که پژوهشی

مرتبط با این مشضشع یافت نشد .اما با تشاه داشتن به خروای ویمشن تی میتشان به این مسأله
اشاره نمشد که فقدان یا نامناس

بشدن بخشها

ذکر شده خللی در طراحی ومشیشی این

کتاب ایجاد نکرده است .تبیین نتایج در بخش مصاحبه ای متخصصان در رابطه با مؤلفه اول
طراحی ومشیشی به شر ییر بشده است:
تمامی متخصصان بر این باور هستند که در هر درس ابتدا هدفها کلی نششته شده و این
مطل

میتشاند مشرد استفاده معلم و دانشومشیان قرار بگیرد که مطلشب میباشد .با تشاه به

اینکه کتاب به شک پشدمانی طراحی شده است و به دست ووردن مهارت و انجام دادن کار
هدف اصلی کتاب بشده است اهداف بیشتر به صشرت مهارتی و انجام کار تعری

شده است.

در رابطه با هدفها رفتار نیز همگی اعتقاد دارند که در کتاب ،تحت عنشان :شایستگیهایی
که دانشومشیان در هر پشدمان به دست میوورند ارایه شده است .در رابطه با اریشیابی
تشخیصی نیز تمامی مصاحبه ششندهان تأکید دارند که در کتاب مشرد نظر واشد ندارد اما عدم
واشد ون نقص بر این کتاب وارد نمیساید و در بیان دالی خشد اذعان داشتهاند که ای ونجایی
که کتابها
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هر درس در دروس قب
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هنجانده ششد معلم میتشاند ای دروس قب

و پرسشها

ون درس در اهت اریشیابی

تشخیصی استفاده نماید و البته اهر مشرد بشد که معلم تشخیص داد به عنشان پیشنیای مشرد
نیای است و در دروس قب واشد ندارد ،معلم میتشاند ون را تشخیص داده و به عنشان
اریشیابی تشخیصی انجام دهد و نیای نیست در کت
بلکه همان کار کارشناسی شده که باع
بگیرند مناس

درسی اریشیابی تشخیصی هنجانده ششد.

میششد دروس به صشرت پیشنیای به دنبال هم قرار

است.
خشاسته

در رابطه با اریشیابی پایانی متخصصان مصاحبه ششنده معتقدند که فعالیتها

شده در کتاب همان اریشیابی پایانی به حساب میوید و با تشاه به اینکه کتاب برا کار عملی
و مهارتی نششته شده است در نتیجه با به دست ووردن مهارت و انجام کار مربشطه اریشیابی
پایانی نیز انجام شده است .در عین حالی که در طی انجام فرویند یادهیر تا رسیدن به مهارت
مشرد نظر نیز اریشیابی میتشاند انجام ششد .البته در رابطه با عدم واشد پاسخ به اریشیابی
پایانی معتقدند که لزوما باید پاسخ به بعضی پاسخها در کت

راهنما معلم واشد داشته باشد

که در صشرت نیای معلم بتشاند ای ونها در اهت تدریس بهتر استفاده نماید .در رابطه با مقدمه و
پیشگفتار اکثرا اعتقاد دارند در ابتدا کتاب ومده و تشضیحات ارایه شده و همچنین ،در کتاب
راهنما معلم نیز واشد دارد و همان مقدمه کلی کافی به نظر میرسد و نیای نیست در ابتدا
هر درس مقدمها

باشد و تنها تعداد اندکی طب ومار بدست ومده به پیشگفتار ابتدا

هر

پشدمان اعتقاد داشتند.
در رابطه با پیشسایماندهنده نیز مجشع نظرات بر این باورند که پیشسایماندهنده در
کتاب واشد ندارد اما این مسأله دلیلی بر نقص کتاب نمیباشد و در بیشتر کت
سایماندهندهها واشد ندارد .البته میتشانست به صشرت نقشهها

این پیش-

مفهشمی در کتاب عنشان

ششد و این هنر و تخصص معلم است که بتشاند پیشسایماندهنده هر درس را تشخیص داده و
اهر نیای بشد که درس را به صشرت تشضیحی و سخنرانی ارایه کند در ابتدا تدریس خشد ارایه
نماید؛ که با در نظر هرفتن نظر معلمان در این پژوهش نیز به نظر میرسد این مسأله در
کالسها درس اتفاق میافتد و البته چشن کتاب بیشتر با استفاده ای روش فعال ارایه میششد
و دانشومشی خشدش باید با تالش و راهنمایی معلم فعالیتها را ارایه دهند و مطال
مناس

کتاب

برا روش سخنرانی یا تشضیحی نیست و ای ونجایی که میدانیم روش پیشسایمان-
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دهنده بیشتر برا

روش تدریس سخنرانی و تشضیحی مناس

است بهنظر برا

این درس

واشد پیشسایماندهنده نیای نمیباشد.
در رابطه با خالصه فص متخصصان با مشاهده کتاب بر عدم واشد ون نظرات یکسان با
معلمها را داشتند که در تشضیح ون به این امر اشاره داشتند که خالصه فص میتشاند تشسط
خشد دانشومشی و یا معلم ارایه ششد و بهتر است ای دانشومشی هرفته ششد و نیای به واشد
خالصه فص در کتاب درسی یا راهنما معلم نیست .در واق خالصه فص به انجام مهارت
تشسط دانشومشی ختم خشاهد شد.
با تشاه به مقایسه پاسخ معلمان به چکلیست و متخصصان به مصاحبه همسشیی ونان در
پاسخ به سشاالت مشخص میششد .فقدان برخی مؤلفهها در کتاب مشرد نظر دلی بر ضع
نیست و طب اعالم نظر معلمان در این بخشها ایشان قادر به تشلید ،تکمی و اصال یا تأمین
ون هستند؛ حال با کمک هرفتن ای کتاب راهنما معلم یا کتابها کمک درسی و . ...
دومین سوال پژوهش :ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه
هفتم اصشل مربشط به طراحی پیامها و کاربرد مشاد دیدار نظریه بروان (ادا بشدن فص ها به
طشر مشخص ،استفاده ای رن

در عنشانها ،استفاده ای رن

در تصشیر و  )...رعایت شده

است؟
تفسیر نظر معلمان :بدریان و رستگار ( )1371اذعان میدارند که در برنامه درسی دوره ابتدایی
ایران در مقایسه با سایر کششرها تشاه کمتر به طراحی شده است که طب نظر معلمان دوره
اول متشسطه در رابطه با کتاب کار و فناور ویرایش ادید این هشنه نمیباشد .به نظر میرسد
در ویرایش ادید کتاب ایرادات قبلی تا حدود مرتف هردیده است ییرا در رابطه با طراحی
پیامها و کاربرد مشارد دیدار  ،معلمان بر این باورند که کلیه مشارد مربشطه در کتاب کار و
فناور

پایه هفتم رعایت شده است که با نتایج همتیراد در سال  1311مغایرت دارد .ییرا

پژوهش و نشان میداد که تصاویر کشچک و هاهی نامفهشم و نامشخص به کار رفته است.
همچنین ،نتایج حاصله با نتایج پژوهش شیرای و ینگانه ( )1311که عنشان داشتهاند :تصاویر
در حد قاب قبشلی با متن نششتار هماهنگی دارد اما نه به صشرت کام ؛ در رابطه با ارتباط
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متن با اهداف نیز نشاقصی در کتاب مشاهده شده است .همچنین ،قائمی و همکاران ( )1311که
به اشتباهات چاپی ،تصاویر مبهم اشاره داشتهاند ،نیز مغایرت دارد .پژوهشگرانی همچشن،
مارتینز مارتینک و سالش ( ،)1441نیکشالاشا و اسکات )1444( 1و ودوارد ( )1113ای امله
محققانی است که به اریش ومشیشی تصاویر و استفاده ای ونها در متنها ومشیشی تشاه کرده-
اند که طب نظر ویمشدنیها این مشرد در کتاب کار و فناور پایه هفتم رعایت شده است .با
بشدن

تشاه داشتن به خروای ویمشن تی میتشان به این مسأله اشاره نمشد که فقدان یا نامناس
بخشها ذکر شده خللی در طراحی ومشیشی این کتاب ایجاد نکرده است.

متخصصان در بخش مصاحبه در مشرد مشلفه طراحی پیامها و کاربرد مشاد دیدار و هشیه-
ها مرتبط اعالم داشتند که کتاب این مشارد را مد نظر قرار داده است .برا مثال در رابطه با
هشیهها  :ادا بشدن فص ها به طشر مشخص ،استفاده ای رن ها در عنشانها ،استفاده ای رن
در الد ،استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تعیین تعاری  ،استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تعیین
واژه ها کلید  ،استفاده ای تغییر اندایه قلم برا تأکید بر مفاهیم ،استفاده ای تغییر اندایه قلم
برا اداکردن تیترها ،استفاده ای کادر برا مطال

مهم با تشضیحات بیشتر ،استفاده ای نمشدار،

استفاده ای طر ها خطی (هرافیکی) ،استفاده ای کاریکاتشر غالبا اذعان داشتهاند که شرایط الیم
رعایت شده است .برخی ای متخصصان اظهار داشتند که در کتاب سعی شده که ای رن ها و
سایزها مختل

و کادر در مباح

استفاده ششد ولی به نظر استفاده بیش ای اندایه شده است.

به طشر که چشم خشاننده در مشارد بسیار به رن ها و سایزها و کادرها مختل
میکند و هاهی مشا

برخشرد

کند شدن مطالعه و حشاسپرتی میششد .برخی نیز اظهار داشتند که

عکسهایی که در کتاب استفاده شده ،کیفیت مناسبی ندارد و کتاب میتشانست ای عکسها
حرفها تر و اذابتر استفاده کند و یک نفر نیز در رابطه با طراحی الد ای کیفیت نامناس
تصشیر رو الد و امکان استفاده ای تصاویر هشیاتر صحبت نمشده است .یکی دیگر ای عشام
تعیین کننده کیفیت کتابها

درسی ،رن

میباشد که اهر به طشر مناس

استفاده ششد،

ومشیش کالس را غنی میکند و به فرایند یادهیر کمک میکند و عملکرد دانشومشیان را
افزایش میدهد .با این واشد پیاژه 1معتقد است که با رشد کشدکان ،تمرکز ونها بر رو رن

و

1. Nikolajeva & Scott
2. Piaget
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شک کاهش مییابد (کسمایی یاده فرد 1و همکاران)1417 ،؛ بنابراین باید در انتخاب رن

و

سایر مشارد ویژهیها رشد دانشومشی نیز مدنظر طراحان قرار هیرد تا خللی در رسیدن به
اهداف ومشیشی ایجاد نششد.
سومین سوال پژوهش :ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه
هفتم اصشل مربشط به سبک نگارش و ارایه نظریه بروان (دستهبند
مطال

مطال  ،ارتباط منطقی

فص ها با یکدیگر ،رعایت قشاعد نگارش )... ،رعایت شده است؟

تفسیر دیدگاه معلمان :نتایج نشان میدهد در رابطه با مؤلفه سبک نگارش معلمان بر این
باورند که کلیه مؤلفهها در کتاب درسی یا راهنما معلم واشد دارد که به نظر میرسد این
مشرد نیز در ویرایش ادید مرتف شده باشد ییرا با نتایج همتی راد در سال  1311مغایرت
دارد .ایشان بر این باور بشدند که در رابطه با برخی ای واژهها و اصطالحات هیچگشنه تشضیحی
ارایه نشده بشد و ومشیهار خشد مجبشر به تشریح ون بشد که یمان ییاد
همچنین ،اشتباهات ییاد

ای لحا

را شام میشد.

دستشر یبان فارسی بافت میشد که در ویرایش 1317

مرتف شده است .هانیفا )1417( 1در ارییابی کت

درسی انگلیسی نیز به این بخش ای سبک

نگارش که شام روانی و سلیس بشدن و صراحت در بیان میباشد تشاه و واشد ون را تأیید
نمشده که نشان می دهد در کتاب کار و فناور پایه هفتم نیز این مشرد مشرد تشاه قرار هرفته
است.
متخصصان مصاحبه ششنده بر این باورند که سبک نگارش با ییرمجمشعه هشیهها ون در
کتاب کار و فناور پایه هفتم به صشرت مطلشب رعایت شده است و تنها  1نفر نسبت به
کاربرد برخی اصطالحات و نبشد تشضیحات مناس

اشاره داشتهاند ای امله در پشدمان نشوور

و فناور و نبشد تشضیح کافی در رابطه با اقسام فناور بالخص فناور نانش که الیم است
معلم با کس

دانش در این یمینه بتشاند ون را شر و در صشرت واشد سشال در ذهن دانش-

ومشیان پاسخگش ون باشد .در رابطه صراحت در بیان نیز دو نفر با اشاره به پشدمان اشتراک-

1. Kasmaienezhad-Fard
2. Hanifa
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هذار اطالعات به مبهم بشدن شیشه ساخت اسالید در پاورپشینت اشاره داشتهاند که انتظار
میرود معلم در بخش ومشیش عملی ون را مرتف ساید.
چهارمین سوال :ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه هفتم
اصشل مربشط تنشع تجربیات یادهیر

نظریه بروان (تشضیح مطل

علمی -محلی ،تشضیح نظر مطال  ،استفاده ای مثالها مناس

در چارچشب مشقعیت

و  )...رعایت شده است؟

تفسیر نظر معلمان :در رابطه با اصشل مربشط تنشع تجربیات یادهیر نظریه بروان (استفاده ای
مثالها مناس  ،ارایه تمرینها مناس  ،پیشنهاد انجام ویمایش ،پیشنهاد تحقی و بررسی،
پاسخگشیی به پرسشها و پیشنهاد مطال

خشاندنی بیشتر) مدرسین کتاب کار و فناور پایه

هفتم بر این باور میباشند که کلیه مشارد مشرد نظر در کتاب درسی یا راهنما معلم واشد
دارد به از مشرد «پاسخگشیی به پرسشها) که ای دیدهاه ایشان واشد ندارد ،یا نامناس

است.

ولی من قادر به تشلید ،تکمی و اصال یا تأمین ون هستم.
در بخش کیفی مجشع نظر متخصصان در مشرد تنشع تجربیات یادهیر این است که به نظر
میرسد کتاب به هشیهها مشرد نظر این مشلفه تشاه کرده است و تا حد امکان ای روشها
مختل

اهت درک مطال

کتاب برا دانشومشیان استفاده شده است .هم ویمایش ،هم کار

در کال س و هم صحبت با دوستان و یا دیگر بزرهساالن و یا استفاده ای اینترنت ،و تششی
استجش و مطالعه در پاسخ به فعالیتها ،همه نشاندهنده این مطل

است که کتاب سعی دارد

ای انشاع تجربه برا یادهیر استفاده نماید .در مشرد هشیه پاسخگشیی به پرسشها ،به نظر می-
رسد متن کتاب بیشتر بر اساس کارعملی برا دانشومشیان طراحی شده است و پرسشها
کتاب بیشتر در اهت انجام دادن عم تشسط دانشومشیان است .بنابراین ،پاسخ پرسشها بر
اساس عم دانشومشیان است تا اینکه کتاب پاسخ سشالها را بدهد و یا پاسخ سشالها را به
صشرت عملی اارا کند و این به عهده دانشومشیان است .همچنین ،معلم میتشاند با
بایخشردها مناس

دانشومشی را تا رسیدن به پاسخ درست هدایت نماید که عقیده معلمان در

پاسخ به این هشیه هم همین بشد که واشد ندارد ،یا نامناس

است .ولی من قادر به تشلید،

تکمی و اصال یا تأمین ون هستم.
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پنجمین سوال پژوهش :ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه
هفتم اصشل مربشط به ویژهیها کالبد نظریه براون (داشتن فهرست مطال  ،داشتن فهرست
اداول ،داشتن فهرست شک ها )... ،رعایت شده است؟
تفسیر نظر معلمان :اطالعات بیانگر این مطل

بشد که داشتن فهرست مطال  ،داشتن فهرست

اداول ،داشتن فهرست شک ها ،نمایه مشضشعی ،واژهنامه و طر رو الد مربشط به مؤلفه
ویژهی کالبد ای نظر مدرسین کتاب کار و فناور پایه هفتم در این کتاب واشد دارد و تنها
در رابطه با نمایه اعالم مربشط به مؤلفه ذکر شده مدرسین بر این باورند که واشد ندارد ،یا
نامناس

است .ولی من قادر به تشلید ،تکمی و اصال یا تأمین ون هستم که در واق با

مشاهده کتاب نیز نبشد ون مشخص میششد و پژوهشی تاکنشن به این مسأله نپرداخته است.
در بخش کیفی نظرات متخصصان به این شر بشد که فهرست مطال
ارایه شده است .نامهذار

در ابتدا کتاب

ادولها ،تصاویر و نمشدارها در متن کتاب صشرت هرفته اما

فهرست مجزا به ون اختصاص داده نشده است؛ که غال

متخصصان بر این باور میباشند که

فهرست اداول یا شک ها بیشتر در پایاننامهها واشد دارد ،نه در کتابها

درسی؛ و ای

ونجایی که کتابها درسی تشسط دانشومشیان در یک سال تحصیلی مطالعه میششد نه تشسط
افراد متفرقه نیای به فهرست اداول و یا شک ها نیست .دانشومشیان در طی سال با مطالعه
کتاب با شک ها و اداول وشنا شده و نیای به استفاده ای فهرست اداول و شک ها ندارند.
نمایهها و واژهها نیز نیای نیست در کتاب هنجانده ششد و بیشتر برا کتابها تخصصی
مشرد نیای میباشد .در مشرد طراحی الد کتاب به نظر میرسد برخالف محتشا کتاب که در
ون سعی شده به خالقیت دانشومشیان تشاه ششد ،طراحی الد کتاب فاقد خالقیت و در
سادهترین شک

و به صشرت سرهم بند

( )1410الد را به عنشان شناسنامه ،تعری
مخاط

اارا شده است .همانطشر کالرک و

فیلیپس1

میکنند (دارلین  )1411،1الد کتاب میتشاند

را به خشاندن تششی کند و یا بر اساس طر الد ،مشضشع و محتشا

یک ارر

نششتار معرفی ششد ،بنابراین اذابیت بصر و رعایت نکات فنی در طراحی الد و ومشیش
1. Clark And Phillips
2. Darling
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ای اهمیت باالیی برخشردار میباشد که الیم است مؤلفان کتاب کار و فناور پایه هفتم تشاه
بیشتر در این خصشص لحا دارند .همچنین ،فقدان اصالحات و تغییرات ای سال  1316تا
کنشن نیز معیار بر عدم هماهنگی کتاب با تغییرات به واشد ومده در عرصه علم و فناور
میباشد.
ششمین سوال پژوهش :ویا ای دیدهاه ومشیهاران و متخصصان ،در کتاب «کار و فناور » پایه
هفتم اصشل مربشط به ومشیش و یادهیر نظریه براون (رعایت اختصار و دور ای اطاله کالم،
تحریک به تفکر ،پرهیز ای سشهیر در یبان و  )...رعایت شده است؟ ارییابی کلی معلمان کار
و فناور پایه هفتم ای کتاب یاد شده به شر ذی میباشد:
تفسیر نظر معلمان :معلمها بر این باورند که کلیه مشارد مشرد نظر اصشل ومشیش و یادهیر
(رعایت اختصار و دور

ای اطاله کالم ،تحریک به تفکر ،ربط دادن مطال

به مشقعیتها

ملمشس یندهی رویمره یا حرفها  ،پرهیز ای سشهیر در یبان و اسامی مردانه و ینانه و پرهیز
ای سشهیر
راهنما

در مشاد دیدار

مث

تصاویر مانند انسیت و سن و  )...در کتاب درسی با

معلم واشد دارد .در این رابطه نتایج حاص ای پژوهش عبدالخانی و عبدالخانی

( )1313در رابطه با «بررسی مشکالت ومشیشی درس کار و فناور دوره اول متشسطه عدم
تشاه به تفاوتها منطقها در تدوین کتاب را ذکر نمشده که با نتایج پژوهش حاضر مغایرت
دارد .عباد و ابراهیمی مرا ( ،)1310در پژوهشی با عنشان «باینمایی انسیت در کتابها
ومشیش یبان فارسی به غیرفارسی یبانان» که کتابی غیر ای کار و فناور را مشرد مطالعه قرار
دادهاند به نابرابر انسیتی اشاره داشتهاند .در هرحال نظر مدرسین کتاب کار و فناور در
حال حاضر مغایرت با نظرات سایر پژوهشگران را بیان میدارد .پژوهش فضلعلی و عباسی
( )1311بیانگر تاریر طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در کتاب ادیدالتالی

کار و

فناور بر روحیه کاروفرینی دانشومشیان پایه هفتم ای دیدهاه دبیران میباشد که این پژوهش به
نشعی با نظرات ویمشدنیها پژوهش حاضر در رابطه با تحریک به تفکر و ربط دادن مطال
به مشقعیتها ملمشس یندهی رویمره یا حرفها همسش میباشد .پژوهش براتعلی و کریمیان
خشیانی ( )1317نیز در مشرد خاص شاخصها مهارت و تسلط دیجیتالی این کتاب هشیا
این مطل

است که به طشر کلی حرفه مشرد نظر ومشیش داده شده اما به تمامی اشان

همراه
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ون که کامال با مشقعیتها یندهی ملمشس باشد نپرداخته است .ایشان مشارد همچشن رفتار
قاب قبشل و اخالق در شبکهها

اینترنتی؛ رعایت ح کپیرایت ،مشارکتها

ااتماعی،

هشیت و حریم خصشصی را مشرد بررسی قرار داده است که به نشعی ای ویژهیها ملمشسی
است که مهارت تسلط دیجیتالی به همراه دارد و ای این منظر با پژوهش حاضر تا حدود
مغایرت دیده میششد.
در بخش کیفی در ارتباط با مؤلفه اصشل ومشیش و یادهیر

و هشیهها

ون غال

متخصصان بر این باورند که هشیهها مشرد نظر در کتاب کار و فناور رعایت شده است.
برا مثال با تشاه به ماهیت کتاب و عملیاتی بشدن ون در بخشها مختل  ،دانشومشی را
اهت کش
هر فرد

مشارد به چالش و تفکر واداشته است و در تنظیم مطال
در یندهی رویمره با ون سروکار دارد ،بح

سشهیر در مشاد دیدار و در رابطه با انسیت غال

کتاب ای مهارتهایی که

شده است .اما در رابطه با پرهیز ای
متخصصان بر این عقیدهاند که در کتاب

سشهیر انسیتی به سمت مذکر بیشتر دیده میششد .در سناریش کنشنی ،هدف ومشیش نه
تنها انتقال دانش به هروهی ای دانشومشیان ،بلکه روشن ساختن ذهن هروهها

مختل

دانشومشی ان و کمک به ونها در تشسعه همه اانبه ونها است .برا دستیابی به این هدف ،باید
به تک تک کشدکان فارغ ای طبقه ،اعتقاد ،نژاد و انسیت ومشیش داده ششد .در صشرت واشد
برابر

انسیتی میتشان به ح تحصی دست یافت .برابر

انسیتی ازء مهم ومشیش با

کیفیت است .عالوه براین ،برا افزایش برابر دسترسی به ومشیش ،ضرور است که نگرش
معلم  ،استراتژ ها ومشیشی و برنامه درسی عار ای تعصبات انسیتی باشد .در میان همه،
برنامه درسی محشر اصلی ومشیش است .بنابراین ،برابر انسیتی باید بخشی ای تشسعه برنامه
درسی مدارس باشد .برنامه درسی قش ترین ابزار برا

انتقال و تبدی فرهن  ،اریشها و

باورها اامعه به یبان ومشی است .همانطشر که برنامه درسی ای طری کت

درسی و مطال

ومشیشی اارا میششد ،بنابراین تصاویر انسیت (ین و مرد) که در کتابها درسی به تصشیر
کشیده میششد ،بر شخصیت کشدک تأریر میهذارد .یک کتاب درسی باید یادهیرنده محشر باشد
و ذهن اشانان را پرورش دهد ،بدون تقشیت کلیشهها و تعصبات انسیتی (کائشر.)1417 ،1
1. Kaur
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و در نهایت درصد بیشتر ای مدرسین کتاب کار و فناور پایه هفتم بر این باورند که
کتاب حاضر «نیای به اصال ازیی» دارد که طب تحقی فتحی وااارهاه ( )1373معلمان می-
تشانند در قلمروها مختل

مشارکت داشته باشند و پیشنهادات خشد را برا اصال برنامه

درسی مصشب و سایهار و تغییرات محدود در برنامهها درسی و انتخاب برنامه و کتاب
مناس

بیان دارند .اشاره معلمان به اصال ازیی بیانگر مطلشبیت نسبی ون میباشد که به

نشعی با پژوهش پیر ( )1316که اشاره به مطلبشبیت نسبی اارا برنامه درسی داشت تناس
دارد .در پژوهش هانیفا )1417( 1نیز که در ارتباط با کتاب یبان صشرت هرفته به این نکته
اشاره شده که معلمان متناس

با نیای یبانومشیان و متن تدریس خشد ،مشارد تکمیلی را تنظیم

مینمایند.
پیشنهادات
است که مسئشلین سایمان پژوهش و برنامهریز

نیای کتاب به اصالحات ازیی برنامها

ومشیش پرورش روند ون را تا سال  1041تخمین یدهاند .اشکاالت ازیی در کتابها درسی
واشد دارد که باید اصال

ششد و در هر سال برا

یادهیر

برطرف کردن نیایها

دانشومشیان اصالحاتی در متشن درسی صشرت میهیرد که طب نظر کارشناسان بایطراحی
کام کتابها درسی ای سال  1041خشاهد بشد .تشق
کار و فناور ای سال  1316شاید هشاهی بر این مطل
تغییر حتی در بهرویرسانی تصاویر ،و مباح
بسیار باال

تغییرات در حشیهها مختل

کتاب

باشد .اما ویا به طشر قط نباید هیچهشنه

فناور اطالعات که روی به روی شاهد سرعت

تغییرات ون هستیم در این کتاب صشرت هیرد؟ ویا با تشاه به فقدان واشد

تغییرات اساسی محتشایی در عصر

که تغییرات علم و فناور

برخشردار است ،کتاب اذابیت الیم را برا

ای سرعت بسیار باالیی

دانشومشیان به واشد میوورد؟ ویا میزان این

اذابیت در بین دانشومشیان مناط شهر و یا دانشومشیان طبقه مرفه که دسترسی مناس -
تر

به فناور ها

نشین و تغییرات حاص در ون دارند با دانشومشیان مناط روستایی و

محروم خصشصا در رابطه با پشدمانها
ارتباطات ،است و اش و ام وور

نشوور

و فناور  ،کاربرد فناور

اطالعات ،مستند سای

و اشتراک هذار

اطالعات و
اطالعات
1. Hanifa
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یکسان است؟ این سشالها اا را برا پژوهشها هستردهتر در رابطه با این کتاب فراهم
میساید .با تشاه به سهم بیست درصد استانها و مدارس در تدوین کتاب درسی الیم است
معلمان و کارشناسان شهرستان تشانمند ها خشد را در این یمینه افزایش دهند تا سهم خشد
را در این یمینه به بهترین نحش ارایه نمایند .ومشیش و فناور ومشیشی میتشانند در کمک و
یار

به یکدیگر بسیار مشرر باشند ،اما هرهز فرامشش نکنیم که هیچیک ای این دو اا

یکدیگر را نمیهیرند و عرصه را بر سایر عناصر تن

نمیکنند ،بلکه میتشانند به ترقی و تعالی

همدیگر کمک کنند .به همین منظشر با تشاه به تأیید الگش

ارییابی کتاب درسی کار و

فناور پایه هفتم بر اساس دیدهاه فناور ومشیشی در صشرت ایجاد تغییرات و اصالحات در
چاپها بعد می تشان ای این الگش به عنشان ابزار کاملی در ارییابی این کتاب و شاید سایر
کت

درسی (که اا پژوهش در این رابطه را میطلبد) استفاده نمشد .الیم به ذکر است برخی

شرایط پیشبینی نشده همچشن شیشع بیمار کرونا و لزوم یادهیر ای راه دور دانشومشیان
تلنگر اهت اصالحات کتاب به منظشر تطاب با شرایط غیرمنتظره و ومادهی ومشیش ای راه
دور ،به متخصصین وارد مینماید که امید است با همکار تمامی اعضاء تهیه و تشلید کتاب-
ها درسی کم نقصترین مناب ومشیشی در اختیار دانشومشیان قرار هیرد.
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