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در  تحصيلى  راهنمايى  دوره  فن  و  حرفه  آموزش  درسى  برنامه  مقايسة 
ايران با دروس مشابه در چهار كشور ديگر (آمريكا، كانادا، پاكستان و مراكش)

چكيده
در اين تحقيق، با هدف بهره گيرى از تجارب كشورهاى ديگر براى ارتقاء برنامة درسى 
آموزش حرفه و فن، برنامه هاى درسى مشابه در دو كشور توسعه يافته (آمريكا و كانادا) 
تطبيقى  روش  از  استفاده  با  و  انتخاب  پاكستان)  و  (مراكش  توسعه  حال  در  كشور  دو  و 
«جرج بردى» با برنامة درسى آموزش حرفه و فن ايران مقايسه شده و بر اساس نتايج آن 

پيشنهادهايى براى اين برنامه درسى ارائه گرديده است.      
نتايج مقايسه ها نشان داد كه كشورهاى مطالعه شده، موضوعات محتواى درس آموزش 
حرفه و فن ايران را، در چند موضوع درسى، با تشابه در موضوع آموزش فناورى اطالعات، 

همراه با دادن حق انتخاب به دانش آموزان، گنجانده اند.
 در دو كشور توسعه يافته امريكا و كانادا اين دروس، از دورة دبستان، بر اساس نياز به 
مهارت يادگيرى مادام العمر و سواد فناورانه، با هدف توانايى بهره مندى از فناورى و ارزيابى 
اثرات آن و با تكيه بر فرايند فناورانه (طراحى و حل مسئله) در مقابل محتوا، آموزش داده 
مى شود. سنجش نظرى و عملى دانش آموزان در اين دروس نيز به صورت در هم تنيده است. 
در دو كشور در حال توسعه پاكستان و مراكش اين دروس در پايه هاى ميانى (9-6) 
حوزه  در  دروس  اين  شده اند.  برنامه ريزى  برنامه  اجرايى  قابليت  و  ملى  نيازهاى  براساس 
اهداف و محتوا، بر كسب دانش و مهارت هاى فناورى اطالعات، اقصاد خانه و كسب و كار، 
و در حوزة روش تدريس بر تدريس فعال تأكيد مى كنند. ارزشيابى تحصيلى نيز به صورت 

سنجش نظرى و عملى انجام مى شود. 

*
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پژوهش گران اين تحقيق پيشنهاد مى كنند كه براى آموزش حرفه و فن، بر مبناى منطقى 
جمله  از  شود.  توليد  نوين  درسى  برنامة  امروز،  نيازهاى  براساس  مناسب  نامى  با  و  جديد 
اين كه، اين برنامه درسى به دو درس اختيارى به نام هاى «آموزش فناورى» و «مهارت هاى 
زندگى» با هدف آموزش سواد فناورى و مهارت هاى زندگى تقسيم شده و بر يادگيرى فرايند 

طراحى و حل مسئله تأكيد نمايد.       
كلمات كليدى: برنامه درسى ، آموزش حرفه و فن، مطالعه تطبيقى، آموزش فناورى

مقدمه
برنامه هاى درسى مشابه با «آموزش حرفه و فن» دوره راهنمايى ايران در كشورهاى ديگر با 
عناوينى مانند كار عملي در هند، مهارت هاي زندگي در مالزي ، آموزش كار در روسيه ، خانه داري 
و كار در ژاپن ( معافى و ديگران1377) فنون1 در سوئد، طراحى و فناوري2 در انگليس و ولز، و 
باالخره آموزش فناورى3 در استراليا، نيوزلند، اياالت متحده و فرانسه، شناخته مى شود (راسينن4، 
2003).  در اين ميان آموزش فناورى بيش از نام هاى ديگر ديده مى شود. محققان اين حوزه از 
برنامة درسى (لى، 1997 و لى تون، 1995) نيز در نوشته هاى خود، آموزش فناورى را، به عنوان 
نامى بين المللى كه معرف اين برنامه هاى درسى است، به كار برده اند. چرا كه «فناورى، نوآورى 
انسان در عمل است و توليد، دانش و فرايندى را در بر مى گيرد كه سيستم هايى براى حل مسائل 
يا  نيازها  تأمين  براى  اطراف  دنياى  با  برخورد  (نحوة  ما  انسانى  قابليت هاى  و  مى كند  ايجاد  ما 

.(ITEA5 ،2000) «خواسته هاى خود يا حل مسائل عملى) را توسعه مى دهد
بحث ضرورت گنجاندن آموزش فناورى در برنامه هاى درسى با پژوهش دكلرك ولترز6 وارد 
يك مناظره جدى شد. او نشان داد كه يادگيرى مفاهيم فناورى براى دانش آموزان در دامنة سنى 

15-12 سال الزم است. 
(ولترز، 1989). تحقيقات قبلى از جمله پژوهش كروس ومك كورميك نيز مبين اين امر بود 
كه دانش آموزان دورة ابتدايى و دورة اول متوسطه نياز دارند مسائل فناورانه خود را ازراه هايى 
خالقانه حل كنند. آنها بايد ماهيت تكنولوژى را درك كرده و مسايل ناشى از آن  را ارزيابى كنند 
(كروس و مك كورميك7، 1986). افراد ديگرى مانند كى استيبلس8 رييس بخش فناورى دانشگاه 
گلد اسميت پا را از اين هم فراتر گذاشته و معتقدند آموزش فناورى را بايد از پيش دبستان آغاز 

كرد (استيبلس، 1997). 
دركشورهاى توسعه يافته سه نوع دليل اقتصادى، اجتماعى و آموزشى براى طرح آموزش 
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فناورى در مدارس وجود دارد. در وجه اقتصادى فناورى يك ضرورت براى نيروى كار ماهر 
است؛ در وجه اجتماعى به عنوان حامى مصرف و به  كارگيرندة هوشمند فناورى ديده مى شود 
و در وجه آموزشى نيز از جهت تأثيرى كه بر رشد خالقيت دارد و نيز به ضرورت ابراز وجود 
انسان (مفهوم خود) مورد نظر قرار گرفته است. (گيلبرت9، 1992). خبرگان آموزش فناورى در 
اياالت متحده، تكنولوژى را بعد از علم و هنر فرهنگ سوم مى نامند و فمينيست ها آن را وسيله اى 
ادعاهاى  نهايت،  در  مى پندارند.  مردانه اش»  گيرى  جهت  از  اجتماعى  فناورى  براى «برگرداندن 
«سواد  از  است  عبارت  آن  و  مى شود  خالصه  عمده  مفهوم  دو  در  فناورى  آموزش  طرفداران 
فناورانه» و« مهارت فناورانه» كه يادگيرى آن دانش آموز را قادر مى سازد تا به نقش فناورى در 
امور زندگى روزمره اش ارج گذارد و مهارت استفاده از كامپيوترها، ماشين ها، و ابزار ها را كه خود 
مى تواند چشم اندازى از كار او در آينده باشد كسب كند. البته اين نكته را ضرورتًا بايد در نظر 
داشت كه آموزش فناورى به برنامة درسى عمومى (نه حرفه اى)تعلق دارد ( لى تون10، 1994). 
يا  اجتماعى،  «فناورى  كه  دارند  عقيده  غرب،  در  فناورى،  آموزش  در  نظر  صاحب  كارشناسان 
فناورى در معناى گسترده خود، يك شاخص برجسته و معنادار براى تحصيل و پيشرفت است.  
زيادى  بسيار  اصرار  اخير  سال هاى  در  باشد.  متناسب  و  معاصر  بايد  فناورى  آموزش  بنابراين، 
وجود داشته مبنى بر اين كه اين موضوع درسى بايد مبانى شغلى معطوف به عصر فضا را در 
محتوايش جارى و سارى كند » ( لوئيس 11، 1991). آموزش تكنولوژى در كشورهاى توسعه يافته 
نيز با مسائل و چالش هايى رو به رو است. در آن كشورها آموزش فناورى عقب تر از فناورى 
جامعه است و با تأخير حركت مى كند. مدارس مجبورند خود را با صنعت همراه نگه دارند و 
اين مسئله هزينه هاى زيادى را به آنها تحميل مى كند. لى تون پيشنهاد مى كند براى حل اين مشكل 
بهتر است آموزش فناورى را در سطحى كلى، از بخش هاى مفهومى ساختارمند كه با تحوالت 

بعدى فناورى ها منسوخ نمى شوند سامان داد ( لى تون، 1994). 
لى تون در 1995 گزارش داده كه بسيارى از كشورهاى «در حال توسعه» سعى در گنجاندن 
آموزش فناورى به عنوان يك موضوع درسى در برنامه هاى آموزشى خود دارند؛ از اين رو، تغييراتى 
در خط مشى هاى آموزشى، در دروس عملى موجود در برنامه عمومى مدارس، به صورتى بين 
المللى رخ داده است. تأكيد بر فناورى به عنوان يكى از برنامه هاى درسى در برنامه هاى آموزشى 
كشورهاى جهان سوم گريز نا پذير است، زيرا در آن كشورها عالقة زيادى به اين موضوع وجود 
دارد، اگرچه اين كشورها از نظر وضعيت تكنولوژيكى خود عقب  ماندگى دارند و مدرنيته نيز 

اغلب در مناطق شهرى آنها تعريف شده است ( لوئيس، 1995).
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ويژگى هاى رشد اقتصادى  كشورها و تفاوت ميان كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه در 
دوران معاصر مى تواند در يك اصطالح معرفى شود و آن شكاف يا فاصله فناورانه12 است. امروزه، 
پيدايش كشورهاى صنعتى نوظهور در حاشيه اقيانوس آرام و آمريكاى التين، به عنوان پديده اى نو، 
گواهى بر اين است كه اين فاصله مى تواند از طريق كارهاى تركيبى همانند انتقال فناورى، مهندسى 
معكوس، و نوآورى هاى جديد كمتر و كمتر شود ( كوزنتس13، 1973). استريتن14 مسائل ناشى 
از شكاف تكنولوژيكى ميان كشورهاى فقير و ثروتمند و مشكالت پديد آمده از انتقال فناورى را 
تشريح كرده است. او مى گويد كه بين رشد اقتصادى، توليد دانش و تبديل اين دانش به دگرگونى 
صنعتى و فناورانه در كشورها تناسبات و تعامالتى برقرار است. و اضافه مى كند كه شكاف هاى 
فناورانه خود ممكن است ناشى از نقايصى در انتقال فناورى ها، يا نامتناسب بودن فناورى هاى وارد 
شده به كشورهاى فقير باشد ( استريتن، 1984). مشخصاً، توجه به راهبردهايى كه بتواند به انتقال 
فناورى كمك كند مهم ترين دليلى است كه ممكن است از تثبيت آموزش فناورى در برنامه هاى 
درسى كشورهاى جهان سوم دفاع كند (لوئيس، 2000). هدف از آموزش فناورى در كشورهاى در 
حال توسعه ايجاد يك پل براى كمك به اين كشورها در عبور از شكاف فناورانه است. اما انتقال 
تكنولوژى نبايد صرفاً به معنى تحميل ايده هاى شمال بر جنوب باشد. به هر حال، در كشورهاى 
در حال توسعه سواد فناورانه،  قابليت انتخاب كردن، اكتساب، انطباق و به كارگيرى فناورى ها نيز 

از جمله داليل برقرارى آموزش فناورى است (لى تون، 1994). 
رويكرد هاى  دارد،  درسى  برنامة  اين  كه  محدويت هايى  به  توجه  با  فناورى،  آموزش  براى 
مختلفى وجود دارد. در نيجريه محتواى درس فناورى از عناوين مبانى الكتريسيته ، الكترونيك، 
اتومكانيك و رسم فنى تشكيل شده است (آجى عالمى و بايلو، 1990). آموزش فناورى در زيمبابوه، 
در سطح ابتدايى بر آموزش كشاورزى متمركز است و در متوسطه بر كار با چوب و فلز تأكيد 
مى كند (هوزى و چاگودرا، 1990). آموزش مهارت هاى صنعتى مبناى رويكرد عمده اى از آموزش 
فناورى است كه در آفريقا شكل گرفته است «كِر» چنين رويكردى را نمى پسندد و معتقد است 
كه فناورى بين ملت هاى فقير و ثروتمند مرزى نمى شناسد. او يك برنامة درسى عمومى براى قاره 
آفريقا ارائه كرده كه در آن، عناصر علمى و فناورانه مى توانند درهم تلفيق شوند. به نظر او برنامة 
درسى آموزش فناورى بايد بر اساس سيستم هاى فناورانه فعلى و پيش بينى شده باشد (كر، 1990).

ايدة ديگرى كه به رويكردى مبتنى بر آموزش مهارت هاى صنعتى مى انجامد، اين است كه 
آموزش فناورى مى تواند از طريق مهندسى معكوس باشد. مهندسى معكوس، فرايند كشف نحوه 
ساخت وسايل با استفاده از عمل تجزيه آنها است. از اين رو آزمايشگاه هاى آموزش فناورى 
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محل هايى خواهند شد كه معلمان، دانش آموزان و افراد خبرة يك صنف به هم ملحق مى شوند تا 
از طريق اوراق كردن و تعمير اشياء و دستگاه ها به چگونگى كار آنها، پى مى برند (كيم17، .1980).

در نظريه اى ديگر، حرفه به همراه علم و صنعت، به عنوان زمينه اى پايدار براى برنامه ريزى 
اين موضوع درسى تلقى مى شود. اما در اين جا يك مسئله وجود دارد و آن نفوذ آموزش فناورى 
به سبك كشورهاى صنعتى است كه مى تواند اثرى انحرافى بر نحوه برنامه ريزى اين درس در 
كشورهاى توسعه نيافته داشته باشد. كشورهاى در حال توسعه بايد خود به دنبال يافتن و مطرح 
متناسب  و  احتمالى  توسعه  منظور  به  درسى  برنامة  در  درس  اين  آموزش  جديد  اشكال  كردن 
زندگى  از  ضرورى  جزئى  فناورى  كه  واقعيت  اين  مشخصًا،  باشند.  كشورشان  فعلى  شرايط  با 
دانش آموزان در كشورهاى فقير نيست نمى تواند مانع از فراهم كردن فرصت هايى براى  تجربه 
كردن شگفتى هايى مانند فناورى ليزر باشد. براى جهان سوم يك نقص خواهد بود اگر بچه ها كار 
كردن با كامپيوتر را در برنامه درسى فرا نگيرند. آموزش فناورى بيشتر آموزش در مورد كامپيوتر 
است. براى آموزش كامپيوتر مجبور نيستند به عصر فضا وارد شوند. فناورى در دسترس مى تواند 
راه واقع گرايانه ترى براى آموزش باشد تا روى آوردن به تكنولوژى برتر18 باشد ( لوئيس، 1995).
يك راه براى پايان دادن به اين بحث كه آيا مهارت هاى صنعتى (كار با چوب يا كار با فلز يا 
...) و يا فناورى هاى مدرن بايد ستون فقرات برنامه درسى فناورى در كشورهاى در حال توسعه 
و توسعه يافته باشد، تكيه بر رويكرد فرايندى و به كار گيرى روش طراحى19 است. «طراحى، اثبات 
يك مسئله بر اساس محدوديت هاى آن است (ويليامز، 1992). يك برنامه درسى طراحى ـ بنياد، 
بايد داراى منطقى براساس دانش فناورى باشد. دانش آموزان نمى توانند طراحى يا باز طراحى 
يك فرستنده و گيرنده را انجام دهند مگر اين كه قبًال اصول و قوانين الكتريسيته و الكترونيك 
را بدانند. چنان چه طراحى، كه يك روش مهندسى است، در كانون برنامه درسى فناورى قرار 
گيرد اين برنامه از رويكرد محتوايى به سمت رويكرد فرايندى سير كرده است. فرايند طراحى 
در فناورى متناظر با فرايند پژوهندگى در علوم است؛ با اين تفاوت كه طراحى را مهندس و 
پژوهندگى20 را دانشمند انجام مى دهد (لوئيس، .1995,2000 2006). مهارت هاى فرايند طراحى 
شامل : ارزيابى، انتقال ايده و برقرارى ارتباط، نمونه سازى اوليه، ايده دادن، تحقيق و تفحص، 
توليد و مستندسازى است. البته ممكن است در يك فرايند همه اين كارها انجام نشود يا دانش 
آموزان و طراحان با ترتيبى كه خود اتخاذ مى كنند اين مراحل را انجام دهند. به نظر ويليامز بهتر 
آنها  براى  «جنبه22»  نام  از  «مرحله21»  كلمة  جاى  به  فرايند  اين  قسمت هاى  نام گذارى  در  است 

استفاده كنيم (ويليامز، .2000). 
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از جمع بندى مباحث فوق چنين برمى آيد كه در كشورهاى مختلف، دروس مشابه با آموزش 
به عالوه،  است.  شده  داده  سوق  فناورى  آموزش  سوى  به  بين المللى  صورت  به  فن  و  حرفه 
مهارت هاى  طراحى،  مدرن،  فناورى  مانند  رويكردهايى  با  فناورى  آموزش  براى  برنامه ريزى 

صنعتى، مهندسى معكوس و يا حرفه، علم، صنعت انجام مى گيرد.
در ايران، نگاه اجمالى به سير تحول در برنامه درسى آموزش حرفه و فن نشان مى دهد كه از 
سال 1379 فناورى به عنوان يكى از هشت واحد موضوعى برنامه درسى، همراه با مباحثى مانند 
كار با چوب، كار با فلز، برق و الكترونيك، ساختمان، كشاورزى، بهداشت و مهارت هاى تهيه 
خوراك و پوشاك در اين برنامه درسى مطرح شده است (سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى، 
1379) ، مى توان گفت كه اين برنامه درسى رويكرد حرفه- علم- صنعت را مورد توجه قرار داده 
است. مطالعه معافى و ديگران (1377) و الهام گرفتن برنامه ريزان اين حوزه درسى از كشورهايى 
مانند ژاپن، انگلستان، مالزى و ... در برگزيدن اين رويكرد مؤثر بوده است. البته نبايد غفلت كرد 
كه اكنون بيش از 13 سال از مطالعة فوق سپرى شده و لذا احتمال اين كه حتى كشورهاى مذكور 

همچنان بر برنامه هاى قبلى خود ، در عصر فناورى، باقى مانده باشند اندك است.
در اينجا يك سؤال كلى وجود دارد و آن اين كه، « برنامه درسى آموزش حرفه وفن (در كشور 
ما) با دروس مشابه خود در كشورهاى ديگر، با در نظر گرفتن متغير توسعه يافتگى كشورها، 
چه شباهت ها وتفاوت هايى دارد؟ براى پاسخ به اين سؤال كلى مى توان سند يك برنامه درسى 
را شامل شش ركن؛ سازماندهى در اجرا، منطق، اهداف، محتوا، روش تدريس و روش سنجش 
دانش آموزان دانست. تحليل و مقايسه اين اركان، چشم اندازى كلى از شباهت ها و تفاوت هاى 
برنامه هاى درسى مورد مطالعه، در آستانه تدوين سند برنامه درسى ملى و ابالغ آن به گروه هاى 
درسى، در اختيار برنامه ريزان قرار خواهد داد كه مى تواند براى كمك به بهبود و ارتقاء برنامة 

درسى آموزش حرفه و فن مورد استفاده قرار گيرد. 

سؤاالت پژوهش
1. چه شباهت ها وتفاوت هايى بين درس آموزش حرفه و فن در ايران و دروس مشابه با آن 

در كشورهاى ديگر، از نظر سازماندهى در اجراى برنامه درسى وجود دارد؟ 
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2. نقاط مشترك و غير مشترك، در منطق برنامه درسى آموزش حرفه و فن ايران و برنامه هاى 
درسى كشورهاى مورد مطالعه چيست؟

3. اهداف مشترك و غير مشترك برنامة درسى آموزش حرفه و فن در ايران و برنامه هاى 
درسى مشابه آن دركشورهاى مورد مطالعه كدام اند؟ 

4. چه شباهت ها و تفاوت هايى در محتواى برنامة درسى آموزش حرفه  و فن در ايران و 
برنامه هاى مشابه در كشورهاى مورد مطالعه وجود دارد؟ 

5. شيوه تدريس آموزش حرفه و فن و دروس مشابه در كشورهاى مورد مطالعه چه شباهت ها 
و تفاوت هايى دارد؟ 

دروس  در  دانش آموزان  ارزشيابى  و  سنجش  چگونگى  در  شباهت هايى  و  تفاوت ها  چه   .6
مشابه با آموزش حرفه و فن در كشورهاى مورد مطالعه وجود دارد؟ 

روش تحقيق
اين تحقيق، توصيفى ـ تحليلى و از نوع پژوهش هاى تطبيقى است و در آن، براى رسيدن 
به نتايج، از روش چهار مرحله اى جورج بردى23 در مطالعات تطبيقى يعنى توصيف24، تفسير25، 
همجواري26 و  مقايسه27 استفاده شده و بر همين اساس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

جامعه آمارى پژوهش برنامه هاى درسى مشابه با آموزش حرفه و فن در كشورهاى توسعه 
يافته و در حال توسعه بوده و انتخاب كشورها به صورت هدفمند و بر اساس داليل مشخص به 
اين شرح انجام شده است: اياالت متحده، و كانادا (توسعه يافته) كه احتمال داده شد اطالعات 
ارزشمندى براى برنامه درسى آموزش حرفه و فن دارند؛ و كشورهاى پاكستان، و مراكش(مسلمان 
و در حال توسعه) با توجه به اين كه به طور نسبى، اوضاعى مشابه با وضعيت اجتماعى، اقتصادى 

و فرهنگى ايران دارند.
الزم به ذكر است كه در كانادا هر ايالت وزارتخانه و برنامه هاى درسى مستقلى دارد. بنابراين از 
برنامه هاى درسى اين كشور برنامه هاى درسى ايالت بريتيش كلمبيا براى مقايسه در نظر گرفته شد. 
مهم ترين منابع و ابزار هاى اطالعاتى براى اين پژوهش، اسناد برنامه هاى درسى مورد نظر بود 
كه در وبگاه رسمى آموزش و پرورش كشورهاى مورد مطالعه در دسترس قرار داشت، همچنين 

از طريق مجالت الكترونيكى دسترسى به سوابق موضوع پژوهش ممكن شد. 
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يافته هاى تحقيق     
در  آن  با  مشابه  دروس  و  ايران  در  فن  و  حرفه  آموزش  درسى  برنامه  بين  اول.  سوال 
كشورهاى مورد مطالعه، از  نظر سازماندهى در اجراى برنامه هاى درسى، چه شباهت ها و 

تفاوت هايى وجود دارد؟
1. اطالعات ( جدول1) نشان مى دهد كه برنامه هاى درسى حوزه حرفه و فن در كشورهاى 
مورد مطالعه در ابتداى قرن بيست و يكم تحوالت عمده اى داشته و جديدترين اين تحوالت 
در برنامه هاى درسى پاكستان (2007) و برنامه درسى« اقتصادِ خانه» بريتيش كلمبيا (2007) رخ 
داده است. برنامه درسى آموزش حرفه و فن در ايران، نسبت به برنامه هاى درسى كشورهاى 

ديگر دوره اى طوالنى ترى  بدون تغيير بوده است. 
به  را  اطالعات  فناورى  درس  پاكستان  و  كلمبيا)  (بريتيش  كانادا  آمريكا،  كشور  سه   .2
صورت مستقل در جدول برنامه هاى درسى خود، و كشور مراكش اين درس را در تلفيق با 
فناورى صنعتى در آموزش عمومى خود گنجانده اند. علوم كامپيوتر در برنامه هاى درسى ايران 

در دوره ابتدايى و راهنمايى جايگاهى ندارد. 
3. پايه هاى اجراى برنامه هاى درسى مورد مطالعه در سه كشور ايران، پاكستان و مراكش 
دوره ميانِى (پايه هاى6-9) آموزش و پرورش رسمى است. در دو كشور كانادا (ايالت بريتيش 
كلمبيا) و آمريكا از دبستان و حتى كودكستان به اين نوع آموزش ها در تلفيق با دروس ديگر 

توجه شده است.
4. ايران و مراكش داراى برنامة درسى ملى و كتاب هاى درسى يكسان براى تمام كشور 
هستند. پاكستان داراى برنامة درسى ملى استاندارد شده اما كتاب هاى درسى و منابع يادگيرى 
چارچوب  و  كشور  كل  براى  شده  توصيه  استانداردهاى  داراى  متحده  اياالت  است.  ايالتى 
استانداردها  اين  براساس  مدرسه اى  نواحى  درسى  برنامه هاى  و  ايالت هاست  در  درسى  برنامه 
و چارچوب ها تدوين مى شوند. در كانادا بسته هاى برنامه هاى درسى در استان ها به طور كامل 
و بدون اعمال سياست هاى حكومت مركزى، اما به صورت توافقى و در جهت مصالح كشور 

كانادا، تهيه مى شوند. 
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جدول 1. ويژگى هاى سازماندهى در اجراى برنامه هاى درسى

ايران
(سازمان 

پژوهش  و 
برنامه درسى، 
1389,1379

آمريكا (
 ,2000 . ITEA)

(2002,2003

مراكش
(وزارت التربيه 
الوطنيه المغربيه 
2009 ،2002 )

پاكستان 
(Government 

of Pakistan 
Ministry of 
Education. 

2007)

كانادا -بريتيش 
كلمبيا

(B.C.Ministry 
of Education 

1996 ,1995,
2007 ,1997)

1. آموزش تعداد دروس
حرفه و فن

1. درس اصلى 
آموزش فناورى 
2. مهارت هاى 

كامپيوتر 
و بعضى دروس 

جانشين

1. فناورى 
صنعتى 

يا آموزش براى 
دختران

1. آموزش 
كامپيوتر(فناورى 

كاربردى)
2. اقتصاد خانه

3. رسم 
(اختيارى)

1. فناورى 
اطالعات( 

الزامى)
2. كسب وكار يا
3. اقتصاد خانه يا

4. آموزش 
فناورى 

پايه هاى 6، 7، 8 پايه هاى تدريس
الزامى

از كودكستان تا 
پايان پايه 12
در  پايه هاى 
6-8 اجبارى 
در دبيرستان 
اختيارى

در پايه هاى 
ميانى 7،8،9
در متوسطه 

به رشته هاى 
تحصيلى فنى و 

حرفه اى 

پايه هاى 6، 7، 8
در پايه اول 

متوسطه آموزش 
كامپيوتر تداوم 

دارد

از ابتدايى به 
صورت تلفيقى 

و در پايه 8 
به صورت 
موضوعات 

مستقل و در پايه 
هاى 11 و12 به 
صورت رشته 
تحصيلى مستقل

1995 تا 20002000200220072007سال اجرا

منابع و تمركز
برنامه درسى 
ملى و كتاب

برنامه درسى  در 
نواحى مدرسه اى

برنامه درسى 
ملى و كتاب

كتاب هاى درسى  
ومنابع ايالتى و

برنامه ها و 
بسته هاى برنامه 
درسى به صورت

درسى واحد 
براى تمام كشور

بر اساس 
استاندارد ايالتى 
و استانداردهاى 
توصيه شده ملى

درسى واحد 
براى  تمام 

كشور

براساس 
استانداردهاى 

برنامه هاى درسى 
ملى

استانى تهيه 
مى شوند
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سوال دوم. نقاط عمده تشابه و تفاوت در منطق و چرايى برنامة درسى آموزش حرفه و 
فن در ايران و برنامه هاى درسى در كشورهاى مورد مطالعه كدام است؟

1. رشد تكنولوژى، نياز هاى يادگيرندگان و جامعه در قرن بيست و يكم، رويكردهاى نوين 
در فراگيرِى روش پژوهش و كسب مهارت در برقرارى ارتباط، منطق مشترِك برنامه هاى درسى 

مورد مطالعه ايران و چهار كشور ديگر است. (جدول 2)
سواد  به  «نياز  عبارت  در  كانادا  و  آمريكا  در  فناورى  آموزش  درسى  برنامه هاى  منطق   .2
زمانى كلمه سواد مطرح مى شود كه آموزش به نوعى همگانى  فناورانه» مشترك است. معموالً 
مادام العمر  يادگيرى  الگوى  با  انطباق  در  كار  نيروى  «نياز  شود.  شمرده  الزم  افراد  همه  براى  و 
و آمادگى دانش آموزان براى زندگى در يك بازار كار پويا و در حال تغيير» وجه مشترك دوم 
«منطق برنامة درسى» در دو كشور مزبور است. اين عبارت در منطق برنامه هاى ايران، پاكستان 
و مراكش ديده نمى شود. اين مسئله به نوعى مرز ميان توسعه يافتگى و در حال توسعه بودن را 

نشان مى دهد.  
3. نكته جالب ضرورت هاى جديدى در عصر حاضر براى اقتصاد خانه است. در بريتيش 
كلمبيا و پاكستان، در يك سال (2007) برنامة درسى جديدى براى اقتصاد خانه ارائه شده است. 
مطالعه،  مورد  كشورهاى  به  نسبت  ايران،  در  فن  و  حرفه  آموزش  برنامة  منطق  در  آنچه   .4
در  رشته  انتخاب   براى  فنى  و  حرفه اى  رشته هاى  با  آشنايى  به  نياز  مى رسد  نظر  به  متفاوت 

سال هاى بعد است.
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جدول 2. منطق برنامه هاى درسى
منطق برنامه هاى درسىكشور

ايران

تجربيات جهاني و نيازهاي قرن 21، توجه به رشد روزافزون علوم وتكنولوژى، نياز به فراگيرى روش 
تحقيق، توجه به تجارب و توانايى معلمان، لزوم فعال كردن دانش آموزان درفرايند يادگيري از طريق 
تحقيق، مشاركت ،مشاهده، لزوم برقرارى رابطه بين جامعه ومدرسه، اهميت كار با ابزار و ساخت اشياء 
كوچك در ايجاد مهارت هاى عملى وايجاد دقت، و نياز به آشنايى با رشته هاى فنى حرفه اى داليل 
منطقى هستند كه برنامه درسى حرفه وفن را بدين شكل برنامه ريزى  كرده است. (سازمان پژوهش 

وبرنامه ريزى درسى1389 ،1379)

آمريكا

وضرورى  الزم   21 قرن  در  ونوشتن  خواندن  سواد  مانند  فناورى»  «سواد  داشتن  جامعه  و  فرد  براى 
محسوب مى شود زيرا كار، تحصيل و زندگى همه افراد با فناورى مرتبط است.همه افراد در هر شغلى 
نيازمند به درك مفاهيم فناورانه، و توانايى استفاده از محصوالت وسيستمهاى فناورانه هستند. همه افراد 
در مشاغل مختلف بايد توانايى ارزيابى اثرات فناورى برروى خود ومحيط را داشته باشند. مهارتهاى 
يادگيرى مادام العمر و كار با كامپيوتر نيز براى زندگى ،كار وتحصيل در جهان امروز ضرورى تلقى 

(2000. ITEA)..مى شوند

مراكش

نياز به پيشرفت  اقتصادى و فناورانه ملى ،- خواست جامعه مراكش براى تربيت متوازن فنى همراه 
با ساير جنبه هاى تربيتى- انگيزش علمى و پژوهشى -  رويكرد جديد در آموزش فناورى صنعتى با 
بهره گيرى از فناورى اطالعات به عنوان يك وسيله براى بررسى هاى اقصادى، فنى، و مراحل ساخت، 
فروش، تبليغات وبازاريابى سبب درهم تنيدن اين درس با علوم كامپيوتر شده است.(وزارت التربية 

الوطنية المغربيه 2009،2002)

كانادا 
(بريتيش 
كلمبيا)

آموزش فناورى به دليل نياز افراد و جامعه به سواد فناورى وزندگى وكار در جهان فناورانه –لزوم 
آموزش الگوى يادگيرى مادام العمر در عوض يادگيرى يك حرفه براى تمام عمر به وجود آمده است.
اقتصاد خانه به دليل تغيير الگوها ونيازها وخواسته ها ،شاغل شدن والدين وبازار پيچيده امروز تعداد 
زيادى از اجناس و خدمات غير معمول را ارائه مى كند.كه براى افراد انتخاب غذا، لباس وخدمات را 
مشكل مى كند. ضروريات زندگى در عصر جديد براى مردان وزنان در مديريت وكنترل زندگى خود 
برنامه درسى اقتصاد خانه را مى طلبد. آموزش كسب وكار ؛ به دليل ايجاد توانايى فردى در كسب 
دانش، ومهارت ونگرش مورد نياز براى يك جامعه سالم واقتصاد درست وپايدار است.براين اساس 
جامعه بريتيش كلمبيا نياز به مردمى دارد كه اصول و فرايند فعاليت ومهارتهاى كسب وكار را درك 
و به طرق خالقانه به كار گيرند..فناورى اطالعات سواد رايانه اى مانند سواد خواندن ونوشتن براى 
شهروندان جهانى به صورت عام وبراى كانادا و بريتيش كلمبيا به علت گستردگى كشور، و وجود تعداد 

زيادى از مشاغل خانگى كه نياز به بزرگراه هاى اطالعاتى دارند 
(2007 ,1996,1997 ,1995 B.C.Ministry of Education)

پاكستان

و  جديد  نسل  مناسب  هدايت  و  دانش  عصر  چالش هاى  با  اموزان  دانش  آشنايى  براى  خانه  اقتصاد 
درجهت تربيت شهروندان جهانى خود انگيخته ى مسئول وخالق. به عنوان يك برنامه درسى ضرورى 
براى پسر و دختر الزم شمرده شده است. آموزش كامپيوتر با منطق، افزايش نقش رايانه در زندگى 
وكاربرد مهارتهاى آن در مشاغل مختلف و زندگى روز مره تصويب شده است. رسم به دليل اينكه 
 Government of Pakistan) .پايه ها واصول طراحى مورد نياز مشاغل فنى را آموزش مى دهد

(2007 .Ministry of Education
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سوال سوم. اهداف مشترك و متفاوت برنامه درسى آموزش حرفه و فن در ايران و برنامه هاى 
درسى مشابه آن در كشورهاى مورد مطالعه كدام است؟

كشورهاى  و  ايران  درسى  (جدول-3)  برنامه هاى  هدف هاى  در  اشتراك  نقطه  مهم ترين   .1
مطالعه شده به غير از پاكستان آموزش مفاهيم فناورانه  و تفكر سيستمى، ايجاد توانايى ساخت 
و  ابزار  از  انسانى  فيزيك  با  مطابق  و  ايمن  استفاده  و  پروژه  روش  به  محصوالت  و  وسايل 
فرايندهاى فنى، نقطه اشتراك اهداف برنامه هاى درسى كشورهاى ديگر مطالعه شده غير از ايران 

مهارت هاى كار با رايانه است. 
2. حل مسئله، كسب تفكر نقاد و پرورش خالقيت هدفى مشترك براى كشورهاى مطالعه 
شده و ايران است اما سواد فناورانه و مهارت هاى يادگيرى مادام العمر حرفه اى اهداف ويژة دو 
كشور آمريكا و كانادا است. در ايران و دو كشور كمتر توسعه يافته ايجاد نگرش هاى مثبت به كار 

و دستيابى به رويه كار اهداف مشابه است. 
3. در برنامه درسى همه كشورها به آموزش طراحى با استفاده از فناورى اطالعات و نرم افزار 
CAD توجه شده در صورتى كه در برنامة درسى آموزش حرفه و فن در ايران، به اين امر توجه 

نشده است. 
4. مهارت هاى اقتصاد خانه (خوراك، پوشاك، مصرف دارو و بهداشت) كه از اهداف آموزش 
حرفه و فن است در كانادا و پاكستان داراى يك برنامه درسى ويژه و در آمريكا يك برنامه درسى 
مجزا در حوزه علوم (بهداشت و علوم مصرف كننده وخانه) دارد. مراكش اين مباحث را در 

برنامه اى براى دختران قرارداده است.

جدول 3. اهداف برنامه هاى درسى
اهداف برنامه هاى درسىكشور

ايران
درك فناوري و نحوة استفاده از محصوالت فناوري در جامعه، آگاهي از انواع مشاغل موجود در محيط زندگي 
و جامعه و آشنايي با بهداشت، تغذيه و مسائل ايمني، آشنايي با شاخه ها و رشته هاي تحصيلي در دورة متوسطه 
با تأكيد بر رشتة فني و حرفه اي، توانايى تعمير بعضى وسايل ساده در منزل، كسب مهارت پژوهشى، مهارت 

برقرارى ارتباط (سازمان پژوهش و برنامه ريزى درسى 1379)
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آمريكا

ايجاد قابليتهاى حل مسئله، پرورش تفكر انتقادى نسبت به مسائل فناورى و درك اثرات و نتايج فناورانه، 
توجه دادن افراد به منافع جمعى فناورى به جاى منفعت گرايى فردى، درك روابط ميان فرد، جامعه، محيط 
مسائل  در  كه  فناورانه  مهم  مفاهيم  درك  و  فناورى  سواد  ايجاد  آنها،  بر  فناورى  اثرات  وسنجش  فناورى  و 
متداول فناورانه وجود دارد، استفاده ايمن از فرايندهاى فناورانه براى شغل، بهداشت، و تفريحات، تشخيص 
راه حل هاى فناورانه و اندازه گيرى و پيش بينى اثرات اجراى اين راه حل ها، كسب نگرش و تفكر سيستمى 
در برخورد با مجموعه ها و پديده هاى فناورى، رشد و توسعه مهارت هاى عملى كار با كا مپيوتر از مهم ترين 

(2000 .ITEA) اهداف در برنامه هاى درسى آموزش فناورى اياالت متحده است

مراكش

رشد فردى و ايجاد اعتماد به نفس براى قبول مسئوليت، مهارت ارتباطى و كسب روحيه ارتباط و همكارى در 
فعاليت هاى جمعى، مهارت حرفه اى و آمادگى فنى و فكرى براى كار، كسب تعادل و دقت، دستيابى به تفكر 
وكار منظم بر اساس الگويى روشن، پرورش ذوق و حس زيبايى، توسعه حواس و تخيل وآگاهى دانش آموز 
از نقش خود در توسعه اقتصادى و فرهنگ  ـ مهارت هاى فناورانه (خالقيت ـ كسب مفاهيم علمى و فناورانه 
به نحوى تجربى وعملى و درك فناورى،كنجكاو نمودن دانش آموزان (وزارت التربية الوطنية المغربيه 2002)

كانادا
 (بريتيش 

كلمبيا)

درآموزش فناورى هدف: ايجاد توانايى ارائه ايده با استفاده از طراحى گرافيكى و زبان نوشتارى و شفاهى، 
و  ابزار  از  استفاده  در  كار  ايمن  عادت هاى  ايجاد  مخصوص،  ابزارهاى  از  استفاده  و  خريد  مهارت  ايجاد 
فرايندهاى فنى، كسب دانش پيرامون خصوصيات و كاربرد مواد واطالعات، مهارت انتخاب مواد به حداقل 
رساندن ضايعات، در انجام پروژه، كسب مهارت در فرايند طراحى محصول، مهارت در ارزيابى كار آمدى 
محصول و فرايند توليد آن و ايجاد اعتماد و نگرش مثبت در اثر حل مسائلى كه در طول فرايند پروژه بروز 
مى كنند، آگاهى در مورد مسيرهاى شغلى در عرصه هاى فناورى و بررسى فرصت هاى بالقوه شغلى . آموزش 
كسب و كار: ايجاد توانايى استفاده از فناورى هاى تجارى مانند نرم افزارهاى تحقيق وحل مسائل كسب وكار، 
توسعه اخالق و رفتار موجه در ارتباطات كسب وكار، ايجاد مهارت استفاده از صفحه كليد الفبايى و عددى، 
به  دانش آموز  نمودن  قادر  تجارى،  مسائل  كردن  حل  و  تجارى  فرصت هاى  در  تيمى  كار  مهارت هاى  رشد 
راه اندازى يك كسب وكاركوچك، هدف برنامه اقتصاد خانه: فراگيرى دانش از چند رشته درسى و توانايى هاى 
مربوط به تهيه غذا، لباس، ومراقبت از خودباشد. بهبود زندگى اكنون دانش آموزان وآينده خانواده ها، وافزايش 
مسئوليت پذيرى شهروندى در دانش آموزان نيز از داليل مهم آموزش اقتصاد خانه است. در فناورى اطالعات، 
دانش آموز: قادر باشد ابزارهاى متنوع فناورى اطالعات براى دستيابى به اطالعات را به كاربرند، بتواند فناورى 
اطالعات را در همه رشته هاى شغلى، كار و تحصيل مورد استفاده قرار دهد، انواع ابزارهاى فناورى اطالعات 
مربوط به مشاغل مختلف را بشناسد - مهارت ساخت برنامه هاى ساده براى رايانه را كسب كند.  استفاده 
اخالقى و قابل قبول از اطالعات داشته باشد، با استفاده ايمن ومطابق با ارگونوميك از ابزار فناورى اطالعات 

(2007 ,1996,1997 ,1995 B.C. Ministry of Education) .آشنا باشد

پاكستان

هدف ها در اقتصاد خانه ايجاد توانايى تحليلى انتقادى و حل مسئله در دانش آموزان، ايجاد مهارت هايى در 
دانش آموزان براى يادگيرى مستقل ومديريت زمان، ايجاد مهارت هاى ارتباطاتى و كار تيمى - افتخار شمردن 
آموزش  براى  زيست.  محيط  از  نگهدارى  و  جمعى  رفاه  به  مربوط  نگرش هاى  و  ارزش ها  ايجاد  كاركردن، 
كامپيوتر دانش آموز بايد: اصطالحات رايانه اى درست و متناسب با كار را فراگيرد، از اجزاء سخت افزارى 
صفحه كليد و ديگر دستگاههاى ورودى و خروجى به راحتى استفاده كند همچنين قادر باشد از اينترنت 
براى گرفتن اطالعات و استفاده از نامه الكترونيكى به طور ايمن استفاده كند. زبان الگوريتم را درك كنند و 

مورد استفاده قرار دهند.
رسم دو هدف متمايز دارد 1- رسمى هنرمندانه براى ارائه اى زيبا، فلسفى، و چكيده ايده ها 2- رسم فنى كه 
 Government) .براى ارائه طرح اشياء كه بايد ساخته شوند اين نوعى آموزش حرفه اى نيز محسوب مى شود

(2007 .of Pakistan Ministry of Education
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سوال چهارم. محتواى برنامه درسى آموزش حرفه و فن در ايران و برنامه هاى مشابه با 
آن در كشورهاى مورد مطالعه چه شباهت ها و تفاوت هايى دارند؟

1. مفاهيم و فعاليت هاى فناورى نقطه اشتراك (جدول 4) محتواى برنامه هاى درسى ايران و 
كشورهاى ديگر است. اما نوع آموزش فناورى در دو كشور در حال توسعه متفاوت با دو كشور 

ديگر است. 
2. مهم ترين شباهت محتوايى برنامه هاى درسى ايران، پاكستان و بريتيش كلمبيا در مباحث 
خوراك و پوشاك است. اين مباحث در ايران يك فصل از كتاب درسى، در بريتيش كلمبيا يك 

برنامة درسى اختيارى و در پاكستان يك برنامه درسى الزامى را به خود اختصاص داده است.
3. مراكش و ايران  در مبحث برق و الكترونيك اشتراك دارند. البته در درس آموزش حرفه و 
فن در ايران، به دليل وسعت حوزه برنامه درسى، اين موضوع با عمق كمترى مطرح شده است. 
4. محتواى آموزش حرفه و فن در ايران به صورت واحدهاى مجزا سازماندهى شده است. 
اين نوع سازماندهى در برنامه درسى اقتصاد خانة پاكستان و بريتيش كلمبيا نيز ديده مى شود. در 
صورتى كه محتواى آموزش فناورى آمريكا به صورت خطى و مراكش به صورتى درهم تنيده 

است. 
5. فعاليت هاى مورد اشاره در محتواى دو كشور آمريكا و مراكش بيشتر رويكرد آزمايشگرى 
و كار بر روى پروژه هاى كوچك دارد در حالى كه فعاليت هاى برنامه درسى در ايران و بريتيش 
كلمبيا جنبه كارگاهى و انجام پروژه دارد. پاكستان اغلب كارهايى را كه در كالس قابل انجام 

است، مانند طراحى و تفكر انتقادى ، دنبال مى كند. 
6. مبحث كشاورزى تنها در ايران، و فناورى مربوط به آن در آمريكا مطرح شده است. 

7. در بريتيش كلمبيا بسته هاى برنامه درسى و در آمريكا استانداردهاى محتوا در سطح فدرال 
مراكش  و  پاكستان  ايران،  كشور  سه  در  اما  هستند.  درسى  برنامه هاى  محتواى  جلوة  مهم ترين 

محتواى برنامه درسى به صورت مباحثى در كتاب هاى درسى جلوه گر است. 



81 مقايسة برنامه درسى آموزش حرفه و فن دوره راهنمايى تحصيلى در ايران با دروس مشابه در چهار كشور ديگر

جدول 4. محتواى برنامه هاى درسى
محتواى برنامه هاى درسىكشور

ايران
وآشنايى  بافلز  كار  باچوب-  كار  والكترونيك-  برق  زيست-  ومحيط  بهداشت   – سيستم  و  فناورى  
درقالب 8واحد  موضوعات  اين  غذايى  وصنايع  دامپرورى  كشاورزى   – سازى  ساختمان  خودرو-  با 
ارائه مى شوند اين واحدها كامًال از هم مستقل هستند. و فعاليت هاى عملى نيز به صورت موضوعى 

(كارباچوب، كار با برق و....) مى باشند. (سازمان پژوهش وبرنامه ريزى درسى 1389، 1379)

آمريكا

ماهيت فناورى - پيوندهاى فناورى با حوزه هاى ديگر دانش - مفاهيم واصول فناورى -اثرات فرهنگى، 
اقتصادى، اجتماعى وسياسى فناورى  - نقش جامعه در توسعه و استفاده از فناورى- تاثير فناورى در 
مشكل،  رفع  نقش  طراحى،  ويژگيهاى   - فناورانه  هاى  وسيسم  فرايندها  وايجاد  طراحى   -   - تاريخ 
تحقيق وتوسعه،-  اختراع وابداع و آزمايش در حل مسئله -مشخص كردن وكنترل رفتار سيستم هاى 
فناورانه - استفاده ازسيستم هاى فناورانه - سنجش اثرات وپيامدهاى سيستم هاى فناورانه - -سيستم 
انرژى  فناوريهاى  فناورى-  وزيست  كشاورزى  فيزيكى -  هاى  سيستم  وارتباطاتى، -  اطالعاتى  هاى 
توليد -  هاى  سيستم  از  ونگهدارى  استفاده  پزشكى -  فناوريهاى  ونقل  -  حمل  فناوريهاى  ونيرو - 
فناوريهاى توليدى، عناوين 20 استاندارد محتواى فناورى است. كه تشكيل يك ديسيپلين داده است.

(2002 .ITEA )

كانادا
آموزش فناورى اطالعات: مبانى رايانه و فناورى اطالعات، پردازش اطالعات ،ارائه اطالعات. آموزش 
فناورى شامل: انرژى، مواد، ارتباطات، كنترل، خود وجامعه، يا  اقتصاد خانه ؛ مباحث و فعاليتهاى مربوط 
به پوشاك و خوراك و مهارتهاى تصميم گيرى  يا   كسب وكار -ارتباطات كسب وكار - حسابدارى 
(2007 ,1996,1997 ,1995 B.C. Ministry of Education) .اقتصاد -بازاريابى - كار آفرينى -

پاكستان

هنر   ، ومحيط  خانه  كودك،  ونگهدارى  رشد  منسوجات،  و  پوشاك   ، وتغذيه  خوراك  ؛  خانه  اقتصاد 
توانايى  و،  افزارى  اجزاءسخت  شناخت  كاربردى)؛  (فناورى  كامپيوتر  علوم   ( وطراحى(دكوراسيون 
از  استفاده  ويروسها،  با  مقابله  راههاى  وشناختن  اطالعات،  وگرفتن  مبادله  براى  اينترنت  به  دسترسى 
اى ميل و اينترنت، مباحث استفاده از فناورى در زندگى، حل مسئله استفاد از نماد هاى زبان الگوريتم 
پرداخته شده است. رسم ؛، مبانى رسم، مقدمات طراحى، فعاليتهاى عملى رسم فنى و آشنايى با ابزار 

(2007 .Government of Pakistan Ministry of Education) رسم

مراكش
اصول  و  وكار  2-كسب  ها  پروژه  براى  دهنده  سازمان  يك  عنوان  به  صنعتى1-الكترونيك  فناورى 
فعاليتهاى اقتصادى. 3- فناورى اطالعات به عنوان يكى از زمينه هاى چهارگانه 4-  رسم و طراحى 

مهندسى. (وزارت التربية الوطنية المغربيه 2009 ، 2002)
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سوال پنجم. چه شباهت ها و تفاوت هايى در شيوه تدريس آموزش حرفه و فن و دروس 
مشابه در كشورهاى مورد مطالعه وجود دارد؟

دهنده  نشان  مطالعه  مورد  درسى  برنامه هاى  همه  در  (جدول-5)  آموزشى  روش هاى   .1
جهت گيرى به سمت رويكردهاى سازه گرايانه28 و دانش آموزـ محور است. 

2. روش محورى در برنامه درسى آموزش فناورى در اياالت متحده و بريتيش كلمبيا طراحى 
برنامه  در  مى رود.  پيش  به  اختراع  و  اشكال  رفع  ايده پردازى،  راهبرد  با  كه  است  مسئله  حل  و 
درسى آموزش فناورى و ساير دروس بررسى شدة بريتيش كلمبيا طراحى و حل مسئله با راهبرد 

كار روى پروژه  دنبال مى شود. 
3. در كارها ى عملى و پروژه هاى درسى در آمريكا، بريتيش كلمبيا و مراكش صرفًا ساخت 
اشياء و لوازم تفننى دنبال نمى شود بلكه دانش آموزان بر روى محصوالت و سيستم هاى واقعى 
واقعى  زندگى  فناورى روز و  درسى با  در برنامه  فعاليت هاى عملى  در ايران،  اما  كار مى كنند. 

فاصله دارد. 
4. در كشور هاى خارجى مطالعه شده پروژه هايى كه دانش آموزان انجام مى دهند پس از تشخيص 
نياز بايد طراحى شوند. در برنامه هاى جديد اين كشورها مرحله طراحى در تدريس بيشتر از مرحله 
ساخت مورد توجه قرار گرفته است هر چند در برنامه درسى حرفه و فن طراحى به عنوان مرحله 

دوم در فناورى نام برده شده اما در تشريح روش هاى آموزشى نامى از آن برده نشده است. 
5. در برنامه درسى آموزش حرفه و فن در ايران از نرم افزار استفاده نمى شود و خبرى از 
به كار گيرى كامپيوتر در جريان كارهاى عملى و نظرى نيست، اما كشورهاى ديگر از رايانه به 
عنوان وسيله اى كه مى تواند به يادگيرى كمك كند توجه كرده اند. روش آنها بر استفاده از فناورى 
كاربردى براى آموزش فناورى استوار است. اين درهم تنيدگى روش و محتوا به طور برجسته اى 

در آمريكا و مراكش ديده مى شود. 
6. هر چند برنامه درسى اقتصاد خانه پاكستان ادعا دارد كه اين برنامه به عمل نيز توجه دارد 
اما بررسى شواهد ديگر اين برنامه از قبيل محتوا، هدف و روش هاى برنامه درسى اين كشور 

نشان مى دهد اقتصاد خانه يك برنامه درسى مبتنى بر دانش است. 
7. برنامه درسى فناورى در اياالت متحده خصوصياتى انحصارى از نظر روش هاى آموزش 
فناورى،  دانش آموزى  انجمن  توسط  شده  طراحى  فعاليت هاى  به  مى توان  آنها  جمله  از  دارد. 
آزمايشگاه مبتنى بر رايانه، روش هايى براى آموزش مهارت رهبرى، استفاده از شبيه ساز، نقشه 

مفهومى29 و شركاء صنفى30  مى توان اشاره كرد.   
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جدول 5. روش هاى تدريس
روش هاى تدريسكشور

ايران

روش هاى تدريس آموزش حرفه و فن، باتوجه به اهداف و محتوا، تلفيقى در نظر گرفته شده 
كيت ها،  واقعى،  نمونه هاى  مانند  آموزشى  مناسب  ابزارهاى  از  درس  اين  تدريس  در  است. 
پوسترها، فيلم و تصاوير درسى براى آموزش جذاب و روان آن استفاده مى شود. روش ها ى 
توصيه شده عبارتند از 1. توضيح با استفاده از تصاوير 2. حل مسئله 3. روش علمى و ثبت 

مشاهدات4. فعاليت عملى 5. گردش علمى (سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى. 1379)

آمريكا

تدريس بر اساس رويكرد سيستمى در البراتوار و با استفاده از نرم افزار در واحدهاى مدوالر 
كه مبتنى بر فعاليت دانش آموز است صورت مى گيرد. معلم نقش راهنما و ناظر دارد. محور 
آموزش به طور عمده بر طراحى به كمك رايانه، ساختن، تست كردن و رفع نقص استوار است. 
براى برانگيختن دانش آموزان به فعاليت از مسابقات محلى، ايالتى و ملى كه انجمن دانش آموزان 
رهبرى  مهارت هاى  و  همكارى  فناورى  آموزش  در  مى شود.  استفاده  مى كند.  بر گزار  فناورى 

(2002 .ITEA).آموزش داده مى شود

بريتيش كلمبيا

در  تدريس  روش هاى  مهم ترين  پروژه،  روى  بر  كار  براى  نقص  رفع  و  طراحى  الگوهاى 
بروز  مسائلى  پروژه  فعاليتهاى  حين  در  كلمبياست.  بريتيش  كاربردى  مهارت هاى  درس هاى 
رويكردى  آموزش  نوع  اين  اساس  اين  بر  مى دهد.  قرار  چالش  در  را  دانش آموزان  كه  مى كند 

(2007 ,1996,1997 ,1995 B.C. Ministry of Education) .سازنده گرا دارد

پاكستان

براساس  تدريس  بر  اغلب  پاكستان  بررسى  مورد  درسى  برنامة  سه  در  آموزشى  روش هاى 
اقتصاد  آموزش  در  كه  روش هايى  دارد.  تكيه  راهبر  خود  آموزش  و  استقرايى  تفكر  الگوهاى 
خانواده از آن ياد شده است عبارتند از كار گروهى مشاركتى و هميارانه، اكتشاف، يادگيرى با 
 Government of Pakistan Ministry of) ..كمك كامپيوتر و بديعه پردازى نوشتارى

(2007 .Education

مراكش

اين  است.  متمركز  الكترونيكى  مدارهاى  ساخت  پروژه هاى  بر  درس  اين  در  آموزش  روش 
ساخت  پروژه   9 پايه  در  كه  جايى  تا  مى شوند.  پيچيده تر  پايه ها  رفتن  باال  نسبت  به  پروژ ها  
مدارهايى براى كنترل خودكار انجام مى شود. در انجام پروژه مراحل اساسى توليد شامل ، تحليل 
نياز، امكان سنجى هزينه اى و فنى، تبليغ و بازار يابى با استفاده از فناورى اطالعات انجام مى شود 
مى شوند.  تدريس  تنيده  درهم  و  عملى  به صورت  محتوايى  مبحث  چهار  آموزش  نوع  اين  با 

(وزارت التربية الوطنية المغربيه 2002، 2009)

سؤال ششم. چه تفاوت ها وشباهت هايى در شيوه هاى سنجش و ارزشيابى دانش آموزان 
در برنامه درسى آموزش حرفه و فن در ايران و دروس مشابه در كشورهاى مورد مطالعه 

وجود دارد؟
با  عملى  كارهاى  فرايند  سنجش   (6- (جدول  مطالعه  مورد  درسى  برنامه هاى  همه  در   .1
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استفاده از ابزارهايى مانند چك ليسِت مشاهده، بر سنجش محصول كار غلبه دارد.
2. در برنامه هاى درسى آمريكا و كانادا ارزيابى عملى و نظرى از هم جدا نيست و نتيجه آن 
با درجات توصيفى اعالم مى شود. در ايران، پاكستان و مراكش از دو نوع ارزيابى نظرى و عملى 

بحث به ميان آمده هر چند در برنامه درسى پاكستان آموزش عملى سهمى اندك دارد.
3. در  برنامه هاى درسى  بريتيش كلمبيا و اياالت متحده ارزيابى پوشه كار و شرح و ارائه 
فرايند و نتايج كار برروى پروژه براى همه دانش آموزان به صورت كنفرانس از اهميت بيشترى 

برخوردار است.

جدول 6. شيوه هاى ارزش يابى از آموخته هاى دانش آموزان
روش هاى سنجش و ارزش يابى تحصيلىكشور

ايران

مالك ها: داشتن طرح مناسب، انتخاب روش صحيح كار، انتخاب صحيح ابزار و به كار گيرى 
آنها، صحت كار، ظرافت و دقت در انجام كار، رعايت اصول ايمنى، برقرارى ارتباط صحيح 

با ديگران.
 ارزيابى تكوينى و ارزشيابى نهايى از هر واحد درسى مى تواند به صورت ارزشيابى از مجموعه 
سنجش  باشد.  واحد  آن  از  آمده  دست  به  مهارت ها ى  و  آموخته ها  شده،  انجام  فعاليت هاى 
نظرى دانش آموزان 40 درصد از نمره ارزشيابى را به خود اختصاص مى دهد . 40 درصد نمره 
به توانايى هاى كار عملى و 20 درصد نيز به تحقيق و گردآورى اطالعات اختصاص دارد. 

مقياس 20 است (سازمان پژوهش وبرنامه ريزى آموزشى 1379)

آمريكا

خود ارزيابى و ارزشيابى پايانى معلم از دانش آموزان بر اساس ، نمره هاى سنجش فعاليت هاى 
در  مشاركت  هفتگى،  فعاليت هاى  مدوالر،  واحدهاى  در  خودآموز  هاى  فعاليت  و  كالس 
اطالعات  است.  كار  پوشه  يا  پايانى  گزارش  ارائه   كه  كارتكميلى  و  گروهى  كار  و  كالس 
وغيرقابل  متوسط،  از  باالتر  خوب،  خوب،  خيلى  درجة  در4  دانش آموز  سنجش  از  حاصل 

(2003 .ITEA) .پذيرش  رتبه بندى مى شوند

كانادا (بريتيش 
كلمبيا)

توسط  كنفرانس  ارائه  و  كار،  پوشه  ارزيابى  ارزيابى،  خود  مانند  روش هايى  از  اطالعات 
دانش آموزان، با ابزارهايى مانند، مشاهده (چك ليست مشاهده رفتار)، كارهاى محوله روزانه، 
گزارش هاى  پروژه ها،  تستى،  كتبى  آزمون هاى  دانش آموزان،  كار  نمونه  هفتگى،  پرسش هاى 
كتبى يا شفاهى جمع آورى سپس بر اساس 6 درجه توصيف وارزيابى مى شود. اين درجات 
 B.C.) توصيفى عبارتند از:  عالى، خيلى خوب، خوب ، قابل قبول، حداقل پذيرش و ناموفق

(2007 ,1996,1997 ,1995 Ministry of Education
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پاكستان

سنجش در برنامه درسى آموزش كامپيوتر عملى و نظرى هر كدام با سهم 50 درصد است. 
در اقتصاد خانه سنجش عملى و نظرى توصيه شده اما سهم هر يك بيان نشده است . نمرات 
 Government of Pakistan Ministry of) مى باشند.  مبناى 25  بر   مقياسى  داراى 

(2007 .Education

مراكش

دانش آموزان براى نشان دادن آموخته هاى خود در پروژه هاى ساختن مدار هاى الكترونيكى در 
صورت رعايت مراحل ارزيابى اقتصادى، و امكان سنجى فنى ساخت، توليد، تبليغ، بازاريابى 
و توانايى در به كار گيرى رايانه براى بعضى از كارهاى ساخت 50 درصد نمره را دريافت 
و50 درصد ديگر نمره ارزشيابى از آزمون تئورى به دست خواهد آمد. (وزارت التربية الوطنية 

المغربيه 2002)

نتايج
1. آموزش حرفه و فن در ايران يك برنامه درسى الزامى است و گزينه اى ديگر براى عاليق 
بر  سعى  چند  هر  يافت.  نمى توان  كشور  اين  درسى  برنامه هاى  ميان  در  جنسيتى  ترجيحات  و 
اختيارى كردن فعاليت ها بوده اما اين اختيار در نوع فعاليت درسى است نه در انتخاب موضوع. 
در كشورهاى مطالعه شده حداقل دو برنامه درسى در حوزه مباحثى كه «آموزش حرفه وفن» 

مطرح كرده وجود دارد.
2. يك برنامه درسى به وسعت برنامه درسى آموزش حرفه و فن در ايران، در ميان كشورهاى 
مطالعه شده ديده نمى شود. در عين حال عمق محتوا در برنامه هاى درسى كشورهاى ديگر بيشتر 
است. در آمريكا و كانادا رويكرد فرايندى در برنامه ها ى درسى غالب است. محتوا در ايالت ها 
براساس استانداردها و با توجه تغييرات فناورى تهيه مى شود. اما در دو كشور ديگر، مانند ايران، 

محتوا و برنامه در طى چند سال ثابت بوده است.
3. در همه كشورها مهارت فناورى اطالعات يك موضوع يا هدف درسى الزامى(نه اختيارى) 

براى آموزش عمومى است. اين هدف تا به حال در برنامه درسى ايران مطرح نشده است.
4. نياز به سواد فناورى و مهارت يادگيرى مادام العمر با توجه به شرايط جديد در كشورهاى 
توسعه يافته مطرح شده است. در كشورهاى در حال توسعه و ايران چنين عباراتى ديده نمى شود.
5. كشور هاى مورد مطالعه با  محور قرار دادن «طراحى» و «حل مسئله» به آموزش مهارت هاى 
فراگير كه در عصر حاضر از اولويت هاى دنياى كار است توجه كرده اند. اين مهارت ها هسته آموزش 

فناورانه را تشكيل مى دهد. ايران بسيار كمتر از هر دو گروه كشورها به اين امر توجه كرده است.
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6. در آموزش فناورى كشورهاى توسعه يافته ارزشيابى عملى و نظرى از هم جدا نيست و 
محصول فناورى و فرايند طراحى محصول در بررسى پوشه كار ارزيابى مى شود. دانش آموزان در 
فرايند تهيه و ارائه كار بايد كسب مهارت هاى فناورى اطالعات را نيز بروز دهند. شيوه ارزشيابى 

تحصيلى در ايران، مراكش و پاكستان شباهت بيشترى به هم دارد.

جدول 7. چشم انداز كلى مقايسه ها
ويژگى هاى برجسته برنامه ةاى درسى مورد مطالعهنوع كشورها

 كشورهاى انتخاب شده 
(آمريكا، كانادا، مراكش و پاكستان)

داراى بيش از يك برنامه درسى در اين حوزه، به صورت الزامى يا اختيارى هستند. 
اين  همه  در  كه  شده  سبب  يكم  و  بيست  قرن  در  جديد  نيازهاى  به  توجه  منطق 
كشورها آموزش مهارت هاى به كار گيرى فناورى اطالعات، مديريت منزل و كسب 
و كار  با رعايت عاليق جوانان در اولويت اهداف قرار گيرد و جزء ثابتى از محتواى 
برنامه درسى خود را فناورى، به ويژه فناورى اطالعات قرار داده اند. فرايند طراحى 
با  متناسب  و  خاص  سبكى  به  آموزشى  روش  يك  به عنوان  كشورها  اين  همه  در 

برنامه درسى مورد توجه قرار گرفته است.

كشور هاى توسعه يافته
(آمريكا و كانادا)

آموزش از دوره دبستان در تلفيق با دروس ديگر – منابع متنوع و بسته هاى برنامه 
برنامه هاى  كتاب،  چندين  از  كانادا  در  كه  به طورى  مى شود  داده  آموزش  درسى 
ويديويى، بازى هاى فكرى و دستكارى و...به عنوان منابع برنامه استفاده شده است 
- منطق نياز به سواد فناورى و الگوى يادگيرى مادام العمر حرفه ها ـ هدف ها عمدتَا 
حل  و  طراحى  ـ  متمركزاست  فناورى  اثرات  سنجش  و  استفاده،  اداره،  توانايى  بر 
مسئله براى ابداع و اختراع روش آموزشى اصلى ـ و مالك هاى ارزشيابى تحصيلى 

از كارها و فرايند آن (ارزيابى پوشه كار) بسيار جدى و عمل گرايانه است.

كشورهاى در حال توسعه
(پاكستان و مراكش)

فناورى  پاكستان  در  نيست.  يافته  توسعه  كشورهاى  گستردگى  به  فناورى  آموزش 
اطالعات و در مراكش فناورى اطالعات و الكترونيك محور آموزش فناورى است. 
است.  ايران  در  راهنمايى(9-6)  دورة  پايه هاى  همان  تقريبَا  آموزش ها  اين  دورة 
آموزش كسب و كار بخشى از محتواى برنامه درسى مراكش و اقتصاد خانه يك 
درس مسقل و الزامى در پاكستان است. يك روش آموزشى به تنهايى توصيه نشده 
اما به طراحى به عنوان روش نو توجه شده است. ارزشيابى از دانش آموزان نيز به 

صورت ارزيابى نظرى و عملى است.

ايران

يك برنامه درسى در برنامه درسى پايه هاى ميانى(6-8) به نام آموزش حرفه و فن- 
حوزه برنامه درسى نسبتَا وسيع – بيش از يك دهه تغيير چندانى نداشته – توجه به 
آموزش فناورى داشته اما فناورى اطالعات كه از مصاديق فناورى جديد است در 
محتوا و اهداف اين برنامه ديده نمى شود. تركيبى از  آموزش فناورى، مهارت هاى 
فنى (كار باچوب و فلز)، و اقتصاد خانه است. در روش تدريس و ارزشيابى روشى 

محورى ديده نمى شود.
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در مجموع مى توان گفت برنامه درسى آموزش حرفه و فن در ايران، با داشتن تفاوت هاى 
زياد، شباهت اندكى با برنامه هاى درسى در كشورهاى مطالعه شده دارد. نگاه عمده در برنامه هاى 
درسى مشابه بيشتر بر آموزش فناورى بوده است، به طورى كه نام فناورى در برنامه هاى درسى هر 
چهار كشور ديده مى شود. كشورهاى توسعه يافته بر آموزش فناورى به معناى عام و معاصر آن، 
و كشورهاى در حال توسعه بيشتر به فناورى اطالعات پرداخته اند. ايران به هر دو رويكرد توجه 
چندانى نكرده است. مى توان گفت كه درس آموزش حرفه و فن همان برنامه درسى مهارت هاى 
صنعتى (آمريكا و ژاپن) و شناخت حرفه و فن ايران در دهه هاى گذشته است. با اين استنتاج، و 
با توجه به اين كه اين برنامه درسى با نيازهاى جديد جامعه هماهنگ نيست و مشابهت زيادى 
با برنامه هاى درسى هم نوع خود ندارد. به نظر مى رسد تغييرات در اين برنامه درسى در آينده 

اجتناب نا پذير خواهد بود.

پيشنهادهايى براى برنامه درسى «آموزش حرفه و فن»
 پيشنهاد مى شود برنامه درسى آموزش حرفه و فن به دو درس مجزا كه دانش آموزان اختيار 
انتخاب يكى از آن دو را داشته باشند تبديل شود. همه كشورهاى مطالعه شده نيز اين رويكرد را 
در پيش گرفته اند. اختيارى نمودن اين برنامه هاى درسى چندين مزيت دارد. اولين مزيت توجه 
گزينه اى  ايجاد  دوم  مزيت  است.  دانش آموزان  تمايالت  و  خواسته ها  فنى،  حرفه اى،  عاليق  به 
براى انتخاب در مناطق كمتر توسعه يافته و مدارس كوچك روستايى است كه نمى توان لوازم 
آموزش فناورى را در آنجا فراهم كرد. مزيت سوم تخصصى شدن موضوعات درسى و امكان 
رشد حرفه اى براى معلمان اين دو درس است. بهتر است در هر يك از اين دو برنامه درسى به 
دليل اهميت «فناورى اطالعات» يك بخش مشترك به اين موضوع اختصاص داده شود. اين دو 

درس پيشنهادى عبارتند از «مهارت هاى زندگى» و «آموزش فناورى ».   
حال،  عين  در  اما  دارد،  بيشترى  نظرى  جنبه  درسى  برنامه  اين  زندگى:  مهارت هاى   .1
مهارت هاى الزم براى كارها وتصميم هاى روزانه و فناورى اطالعات را كه از نياز افراد جامعه 
مى باشد و نيز هنرهاى بومى و صنايع دستى را، در جهت توجه به عاليق جوانان و حفظ مشاغل 
و  روستايى  مدارس  در  مى تواند  درس  اين  اساس،  براين  داد.  خواهد  قرار  توجه  مورد  بومى، 
مناطق توسعه نيافته، مطابق با امكانات موجود، و در مدارس شهرى براساس ترجيحات جنسيتى 
به عنوان  اطالعات  فناورى  و  طراحى  بخش  شود.  انتخاب  دانش آموزان  حرفه اى  گرايش هاى  و 
موضوع ضرورى براى يادگيرى در اين درس و درس جانشين مشترك خواهد بود.حوزه هاى 

محتوا و هدف در اين درس عبارت اند:
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ـ بهداشت و محيط زيست تهيه، انتخاب و استفاده از پوشاك، غذا و دارو؛
ـ كارهاى دستى (هنرهاى محلى و خانه دارى)؛ 

ـ كسب وكار، برنامه ريزى براى انتخاب شغل و مهارت هاى تصميم گيرى و رفتار سالم؛
ـ فناورى اطالعات و طراحى.  

2. آموزش فناورى: بر اساس برنامة چشم انداز بيست ساله، ايران بايستى در سال 1404، 
آسيا  غربى  جنوب  و  مركزى  كشورهاى  ميان  در  فناورى  و  علمى  توسعه  اول  رتبه  با  كشورى 
باشد. هم اكنون در ايران دستيابى به فناورى هاى برتر (فناورى هسته اى، فضايى، دفايى و ...) به 
يك حماسه ملى تبديل شده و استفاده از محصوالت و سيستم هاى فناورى در سال هاى اخير 
در زندگى فردى و اجتماعى شهروندان ايرانى گسترش چشم گيرى داشته است. اين شواهد و 
دالئل، افراد و جامعه ما را نيازمند كسب دانش و قابليت هاى بكارگيرى محصوالت و سيستم هاى 

فناورى مى نمايد.
به  باتوجه  و  پژوهش  يافته هاى  به  توجه  با  فناورى:  آموزش  محتواى  و  اهداف  حوزه   

محدوديت منابع  مى توان مباحث زير را در نظر گرفت:
ـ درك سيستم هاى فناورانه و صالحيت استفاده ايمن، اخالقى و مطابق با فيزيك انسانى و 

ارزيابى اثرات سيستم ها و محصوالت فناورى بر انسان و محيط؛
ساخت  و  طراحى  و  الكترونيكى  مدارهاى  اجزاى  الكترونيك،  در  پايه  دانش  با  آشنايى  ـ 

مدارها؛ 
ـ شناخت انواع مواد، انرژى و مهارت هاى تغيير و تبديل آن ها؛

فرايند  در  الزم  مهارت هاى  كسب  و  توليدى  فرايندهاى  مهندسى،  طراحى  مفاهيم  درك  ـ 
طراحى؛ 

ـ آشنايى با فناورى اطالعات و استفاده عملى از كامپيوتر. 
است  بهتر  كرده  پيدا  فناورى  حوزه هاى  كه  وسعتى  علت  به  فناورى،  مطالعه  و  مرور  براى 
آنها را در يك طبقه بندى سيستمى تنظيم كرد. مهم ترين سيستم هاى شناخته شده كه در اياالت 
متحده محتواى آموزش فناورى را تشكيل مى دهد؛ سيستم هاى الكترونيكى، مكانيكى، ساختمانى، 
اطالعاتى، حمل و نقل، توليدى، پزشكى و زيست فناورى است. دانش آموزان به طور اكتشافى در 

دوره راهنمايى به مطالعه و تجزيه و تحليل اين سيستم ها مى پردازند.
فناورانه،  جهان  «در  كه  است  شده  نوشته   (2002) آمريكا  فناورى  سواد  استانداردهاى  در 
است.  طراحى  فناورى،  در  اول  ركن  لذا  يافته اند»  وتوسعه  ايجاد  طراحى  طريق  از  فناورى ها 
آموزش اصول رسم فنى و فرايند طراحِى محصو الت فناورانه در كشورهاى مورد مطالعه ديده 
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است  طراحى  ملزومات  از  كه  را  رسم  اصول  بايد  تنها  نه  دانش آموزان  اساس  براين  مى شود. 
فراگيرند بلكه طراحى به معناى مهندسى آن را نيز بايد تمرين كنند. 

دانش و مهارت با مواد و فرايندهاى مواد بخشى تعيين كننده از آموزش فناورى است كه در 
برنامه درسى فناورى انگلستان، استراليا، كانادا و اياالت متحده مورد توجه قرار گرفته است. در 
اين زمينه دانش آموزان به مطالعه خواص موادى مانند فلز، چوب، شيشه پالستيك، سراميك و... 

با به كارگيرى آنها در عمل به آزمايش و مطالعه بر روى آنها مى پردازند. 
دانش آموزان در حوزه فناورى اطالعات با مفاهيم و كاربردهاى پايه فناورى اطالعات آشنا 
مى شوند و از كامپيوتر براى يادگيرى هاى بيشتر نيز استفاده خواهد شد. همچنين دانش آموزان از 
طريق اينترنت و يا منابع الكترونيكى اطالعاتى در مورد مواد و سيستم هاى فناورانه كسب مى كنند 
و با رايانه و نرم افزار طراحى، مهندسى را تمرين مى كنند. كشورهاى مطالعه شده آموزش فناورى 

اطالعات را بحش ثابت و ضرورى برنامه درسى خود قرار داده اند.
مرسوم  روش  فناورى:  آموزش  براى  شده  شناخته  و  فرايندى  روشى  به عنوان  طراحى 
در تدريس فرايند فناورى برنامه ريزى مجموعه اى از مراحل است كه دانش آموزان براى انجام 
پروژه هاى خود بايد دنبال كنند. در اياالت متحده، اين مراحل عبارت اند از تعريف مسئله، ايده ها 
و نمونه اوليه، و تست نمونه. در برنامه درسى فناورى مراكش تحليل نياز ، ايده دادن ، امكان سنجى 
فنى و اقتصادى- تحليل كار اجزاى وسيله، طراحى، ساخت ، ارزيابى و بازاريابى است. به طور 
عمده استانداردهاى محتواى آموزش فناورى در اياالت متحده را طراحى تشكيل داده است. در 
كانادا (ايالت بريتيش كلمبيا) از شش الگوى تدريس كه در درس آموزش فناورى ارائه شده است 
چهار الگوى آن بر طراحى متمركز است. در پاكستان فرايند طراحى، با تمركز بر دكوراسيون 
آموزش داده شود. بنابراين، فناورى نياز به يادگيرى مبانى و اصول طراحى در محتوا و روش 
تدريس برنامه درسى دارد. چنانچه قصد داشته باشيم  آموزش فناورانه را جانشين آموزش حرفه 

و فن كنيم، بايد روش طراحى براى اين برنامه درسى را بپذيريم.
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