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Abstract: This study، with the idea of
entrepreneurship in mind، was conducted with
the goal of evaluating the views of the
curriculum experts in the high school vocational
branch. The method was survey and statistical
community included194curriculum experts and
specialists of vocational high schools. Research
sample volume(123subjects) was selected
randomly based on the Morgan Table and، in the
end، only 87questionnaires were returned. In
order to gather required data from
questionnaires Alan Gibb’s evaluation tools of
entrepreneurship plan were used. The acquired
collective single t for experts is according to
these
components:
behavior
development4.297101،developing communion
4.668755، values of entrepreneurship 4.961556،
motivate careers4.284784، understand the
process
of
entering
into
business
4.078871،Capacity building 5.075505،the key
business
essentials
5.275455،
relations
management 4.178311،which every amount is
higher than the single t critical amount
±1.98.differences exist between the test amounts
and the average variable in the community،But
very little.In other words، in the experts’ views،
with the idea of entrepreneurship in mind، the
vocational curriculum is in the Lower than
average.
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.3فقیهی
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 حنفژ حزاح87باویتحتاضدر حزنتصژض حشژ حکهحتیهژض ح
حزبژازیحح. زر زدحنمونهحپ سشیضمهحشژضحیزحب هشژتحدزدنژح
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دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394
ح

مقدمه
حححزیابضب حبی حزاحیهبی دشضیحمه حب زیحدستیضب حبهحمورقیتحزست.حتغیی زتحسژ ب ح
محیط،حتش ب حرضضیحیقضبت ،حکوتضمحش حچ خۀحایضتحمحاوالتحهحزرازب حیهازرژاه ح
زنتظضیزتحاضمۀه،حنیضاحبهحزیابضب حیزحزاتیض حنضپذب حک دمحزستح(ب زل ه حرضیس ،ح.)1384حبضح
زیابضب حسضامض شضحهحنظضمشژضحیحفمواشژ حمژح تژوز ححدیحمژویدحمورقیژتحهحعژ محمورقیژتح
ب نضمهشضیحف شضحزظهضیحنظ حک دحتضحدیحاهتحت هبنحب نضمژهحشژضحیحفتژ حسیضسژتحشژضحیحالامح
مورقیتحدیحزلفححنظژضمحشژضیحفمواشژ حهحزبجژضدحتغیحیژ زتحبییژضدیحدیحکیفیژتحبژضددش ح
بضدهی یحم یسهزی،حزیابضب حنظضمحفمواش حهحب نضمۀحدیس حزستح(بضایهض ،ح.)1380حب نضمۀح
دیس ؛حبژهحمحتژوزیحیسژم حهح یژ حیسژم ح،حر زبیژ ححمحتژوی،ححفمژواشحشژضحیحفشژیضیححهح
پیهض زطفقحم ه ددحکهحبهحهسی ۀحف حر زهیژ ححتحژتححشژ زبتححم یسژهححدزنژ ححالامحیزحبژهحح
دستحم فهید ،مهضیتحیزحک ژبحهحهژ زب ح،حق یشیضسژ ححهحزیاششژضحیزحدیحخژودححتغییژ حح
م دش ح(رتح حهزاضیهضم،ح .)1388ح
ححححهظیفۀحفمواشحمتوسطه،حفمضدمحسضختنحاوزنض حب زیحزنتصض حم ی شضیحانژ ه حهح
شی حدزد حبهحزبنحم ژی شضحدیحاهژتحقاژو حم ژئولیتحشژضحدیحفبیژ محزسژتح(حایتژ یح1حهح
شوبضید،2ح،2004حصح.)57حدیحدشه شضیحهذشته،حب خ حزاحکشویشض،حفمژواشحکژضیفر بی حهح
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زتصضذحه ددح(ع حمحمژ ی،حمه ع یژازدمحهحشژضش ،ح.)1391حبیژ حزاحمهژ حتژ بنحعوزمژ ح

توسۀهحمهضیتشضیحکضیفر بی حیزحدیحاهتحپضسخحبهحنیضاشضیحدیحاض حتغیی حاضمۀهحمۀ رژ ح
ک دمزن ح(شضهستو 3حهحمضلهضلی ،4ح،2003حصح .)59ح
دبی ستض حنیاحمویدحتواهحق زیحه رتهحزستح(زام پویدزیبضن حهحمقیمژ ،ح.)1385حنص ژتینح
ش احتوسۀۀحکضیفر بی حشمضنضحت بیتحنمود حزر زدیحمتی حبهحنفسحهحفهضمحبهحر لتشژضحهح
بهحطویحک حزر زدیحزستحکهحتمضب حبیشت یحبهحیزمحزن زایحک بحهحکضیشضیحم تق حدزین ح
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ححححدهیمشژژضیحفمژژواشحکژژضیفر بی حدیحدهیمشژژضیحمصت ژژفحتحاژژی حزاحزبتژ زب حتژژضح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
(زام پویحدزیبضن ،ح.)1389حزه حب نضمهشضیحفمواشژ حیشژتهحشژضحیحمصت ژفحدیحبژ حنظژضمح
فمواش ،حشمضشیگحبژضحمحتژوزیحمژویدحنیژضاحبژضازیحکژضیحبضشژی ،حب نضمژهحشژضحیحفمواشژ حهح
ب نضمه یبژایحفمواشژ صحلژویتحه رتژه،حیهنژ حدیسژتحهحمط ژوب حیزحطژ حکژ دمحزسژتح
(یرضئیض ،ح .)1380ح
زدبیضتحمواودحدیحامییۀحفمواششضیحمهضیت ،حب حزشمیتحزبنحفمواششضحدیحپیشژ رحتح
زقتاضدیحهحتحققحبضرتنحزش زاحزاتمضع حهحر دیحتأکی حدزید.ححمۀموالًحزعتقضدحب حزبنحزستح
زستحکهحزبنحنظضمحبضب حتوزنضب حت بیتحنیژ هیحزن ژضن حمتصاژاحمژضش حیزحدزشژتهحبضشژ ح
(لضلح ،حابنحفبضدیحهکیضمی ،ح،1385حصح .)121ح
ححححتق باضًحدیحتمضمحپضبهشضیحتحای حشمۀحکشویشضیحتوسۀهحبضرتهحهحدیحاض حتوسژۀه،ح
فمواشحهحت هبجحکضیفر بی حاضبگضمحهبومزیحدزید.حدیحزب ز ،حبحژ حکژضیفر بی حهحفمژواشح
ف حدیحشضخۀحکضی حه حدزن حنظضمحفمواشهپ هیشحمط ححشژ محهحدیحب نضمژۀحدیسژ حاژضیح
ه رتهحزست.حبح حکضیفر بی حهحط ححدب هضمشضیحنوحهحیهافم حدیحزبنحبضیم،حبژضحتواژهحبژهح
اوز حبود حاضمۀهحزب ز حکهحامۀیتحقضب حتواه حزاحف حاوبضیحکضیحش تی ،حر هیت حدهح
چی ز حم بضب ح(ساحضن حنوزدحهحمق م،ح .)1392ح
ححححب زیحنی حبهحزیتاضطحموروع حهحبضحتقوبژتحبژضدهی ی،حب نضمژهحشژضحیحم حژقحشژ ح
دزن فمواز حبهحلیضب حمح حبینحبص شضیحخاول حهحدهلت حه ت شحدزدمحش محزستح
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کهحزبنحنظضمحبیشت حبهحت بیتحنی هیحزن ضن حنیمهحمضش حشمتحم همضید.حاقیقژتحزمژ حزبژنح

(هنیضتضیزمض ،ح،2000حصح.)118حمه ت بنحعضم حمژؤر ححدیحا کژتحکژضیفر بی حزاحقژومحبژهح
رۀ ،حب هاحیهایۀحکژضیفر بی حدیحدزنژ حفمژواز حزاحط بژقحب نضمژهحشژضحیحدیسژ حمژ زیسح
تقوبتحیهایهحکضیفر بی حبضب ،حشضم حک یهحتجضی حهحر لتشضیحبژضدهی یحبضشژ حکژهحبژهح
لویتحیسم حهح ی حیسم حتحتحنظضیتحهحم ئولیتحنظضمحفمواش حبژهحمیظژویحزبجژضدح
تغیی حمط و حدیحدزن شض،حمهضیتشضحهحنگ ششضیحدزن حفمواز حب یس حهحهحزا زحشودحهح
عم ی دحهحبضادمحف حمویدحزیابضب حق زیحهی دح(م یژ ،ح.)1381حمیژاز حمورقیژتحب نضمژهحشژضح
بیشت حبهحزنۀطضاپذب یحف شضحدیحیهشحزنتقض حهحشیضسضب حنیضاشژضیحمصت ژفحهحماضاژ حهح
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م بضش ح(عا یحازدم،حنظ یحهحزسژ ازدم،ح.)1391حدیحکژ حب نضمژۀحدیسژ حمژ زیسحبژ زیح

دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394

م ضئ حهونضهون حکهحپی حیهیحاوزنض حزست،حب تگ حدزید.حمۀ ر حفمواشحکضیفر بی حدیح
فمواشحمتوسطهحبژضحزلگژوحهژ رتنحزاحب نضحمژهحشژضیحفمواشژ حمژ تاط،حتوسژۀۀحا رژهحزیحهح
تحقیقضتحاضل حزاحزبنحزلگوشضحهحات حمشضیکتحبضحع رهحکیی هض حب نضمهشضیح ی یسژم ح
شتض حبیشت یحم بضب ح(شضنو ،1ح،2007حصح.)184حهزرححزستحکژهحفمژواشحکژضیفر بی ح
م ت امحف حزستحکهحمۀ حبهحک یتحدیهسحنگضمحکی حتضحبتوزن حمهضیتشضحهحدزن حمواودحیزح
ب یج ح(هضلوهیحهحب زه ،2ح،2002حصح.)400حدیحپوهش حاضرژ حنیژاحمیظژویحزاحب نضمژۀح
دیس حم بوطحبهحزبنحدهیمح(نظی حسی حتحو حبییضدبن،حب نضمژۀحدیسژ حم ژ ،حب نضمژهحپژیج ح
توسۀه)حیزحشضم حنم شود .ح
ححححححححخودحزشتغضل حهحکضیفر بی حدیحب نضمۀحدیس حتمضمحسطوححفمواش حکییژضححزد ژضمح
ش محزست .حزرازب حعفقهحبضدهی ن هض حبژهحکژضیفر بی حبژضحزرژازب حدهیمححشژضیحفمواشژ ح
بواودحم فب ح(فنگوز.)2013،3حزاحبُۀ حکضیفر بی ،حفمواشهپ هیشحمیطقژهحبصاژوصحدیح
سطححعضل حفمواشهپ هیش،حیشژ حسژ بۀ حدزشژتحهحزسژت.ححمژضب ب ح4حهحلیژ حسژم سح5ح
()2013حمۀتق ن حزبجضدحنگ شحمثاتحدزن حفمواز حدیحم زیسحزبتژ زب حبژهحکژضیفر بی حهح
ت هبجحکضیفر بی حدیحمیض حدزن حفمژواز حدیحشمژۀحسژیینحبژضحتم کژاحبژ حشضب ژتگح شژضحیح
کضیفر بی حم حنظ حزست.حنجص 6حهحالینژسح7ح()2013حبیژض حمژ حدزینژ حکژهحدزنژ حفمژواز ح
مورو حکضیفر بی حیزحبهحعیوز حتشوبق حقویحب زیحشژ ه حک ژبحهکژضیحخژودحمژح دزنیژ ح.ح
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دیس حمجموعۀحکتبحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حزستحهحشمۀحزسژیضدحب نضمژۀح

مضسی ن،8حاضن ن9حهحمضسی نح()2012حمۀتق ن حب نضمۀحکضیفر بی حبهحمیظویحت ژهی حبهتژ ح
کضیفر بی حدیحفمواشهپ هیشحط ححش حهحتۀژ زدحقضبژ حتژواه حزاحاوزنژض حدیحزههضنژ زح
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تحتحتأری حعوزم حمذکوی،حدیحن

شضیحبۀ یحزاحکضیفر بیض حهحیشا ز حک بهکضیحش ن  .ح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
کضیفر بی حناضب حرقطحب حرۀضلیتحروقحب نضمهحبضش ،حب یهحبضب حدیحب نضمژهحزلژ ححهحدیح
ه ت شحهحکیفیتحفمواشهپ هیشحکضیفر بی حتغیی حزبجضدحکیژ (شضتضکح1حهحیبیژ ح.)2011،2ح
دیم زیس حهحدزنشی م شضحری ،حفمواشحکضیفر بی حتا ب حبهحب حفمژواشحب ژیضیحمحاژحو ح
زم هامحش محزست (تضنگ3ح.)2011،حزهت بوی 4ح()2011حدزن حفمواز حبهحکژضیفر بی حنیژضاح
دزین ،حب دزشتشضیحمصت فحدزن حفمواز حمژ زیسحمتوسژطهحزاحبژضدهی یحکژضیفر بی حدیح
دیک،حشیضسضب حهحتۀ بفحهظیفه،حزیتاضطضت،حسضختحتی ،حبضدهی یحدیحشیومشضیحمصت ژفح
بضدهی یحهحزبجضدحچضل حب زیحدزن حفمواز ،حبهحخودحهحدبگ ز حکمژ حمژح کیژ ح.حازپ کژضح5ح
()2010حا زسضایحعوزم حمه حدیحکم حبژهحکژضیفر بی حرژ دی،حشیضسژضب حهبوهژح شژضحیح
شصا حهحمهضیتشضیحمویدحنیضاحب زیحتوسۀهحکضیفر بی حدیحمیژض حدزنژ حفمژواز حاهژتح
زبجضدحب حم

حکضیفر بی حدزنشجوب حماتیژ حب کشژفحتج بژ حزسژت.حاژوکفح6ح()2010ح

مۀ ر حشیومشضیحفمواشحکضیفر بی حهحزبییهحچگونهحم توز حبهت بنحم کاحفمواشحریژ حهح
ا رهزیحمیطقهزیحیزحزبجضدحک د،حبهت بنحشیومشضیحفمژواشحکژضیفر بی حزسژتحکژهحبضعژ ح
توسۀۀحکضیفر بی حمح حم بضش ،حچ زحکهحنیضاشضیحدنیضیحک ژبحهکژضیححمح ژ حیزحدیحنظژ ح
دزید.حمگوزب 7ح()2009حکم شضیحمضل حهحامضبتحزاحب نضمۀحفمواشحب زیحکضیفر بی حکمتژ ح
هاودحدزیدحکهحتضحا یحنضش حزاحتیو حدیحزش زا،حمحتوزحهحزیزئژهححب نضمژهحشژضحیحکژضیفر بی حح
زست.حفمواش هپ هیشحهحفمواشح(فمواشحمژضدزمحزلۀمژ )ححکژضیحفر بی حهحخفقیژتحزبژازیح
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زاتمضع حمؤر حزست.حم یسهحبضحزستفضدمحزاحب نضمۀحفمواشحکضیفر بی حبهحعیوز حب حیهبی دح

زیاححب زیحتشوبقحیرتضیحکضیفر بی حش تی حهحشوزش حنشض حم حدشژ ححکژهحزبژنحب نضمژهحشژضح
م توزن حب حرۀضلیتشضیحکضیفر بی حهحعم ی د(عم ی دِحچه؟)حتأری حدزشتهحبضش .حزهستیاص ،8ح
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پ ز 9حهحفب وستضبن1ح()2008حب نضمۀحفمواشحکضیفر بی حدیحلفایتشژضیحکژضیفر بی حهحح

دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394

مقضل حف حتأری حب ازب حدزید.حمضشیو2ح()2006حرۀ حهحزنفۀض حبینحسژطوححمصت ژفحب نضمژهح
هاودحدزید.حمطضلۀضتحسیضستحفمواشهپ هیشحبضب حشضم حسطححر زت حزاحم اشژضیحم ژ ح
بضش .حزسمیت،3حکضلییا4حه حشضنو 5ح()2006حزا زیحب نضمهشضیحکضیفر بیضنژهحدیحدزنشژگضمحبژهح
دلی حمح هدبتحمیضب ،حرق ز حفمواشحهبضرتنحکضیفر بیض حشضب ژته،حکژضییحمشژی حزسژت.حح
کضب 6ح()2005حع رژحۀحب نضمژه،حفمژواش،حزطفعژضتحهحتژأمحینحمژضل ح،حمیجژ حبژهحزرژازب ح
کضیفر بیض حنوظهویحخوزش حش .حشژوزیدح7ح()2004حیزبطژهححم ژتقی حبژینحزبژنحقضبی ژتحشژضحهح
فم بیضیحالتینحدیحامییۀحکضیفر بی حشضم :ح.1حدزن حک بحهحکضی،حبژضدهی یحب نضمژهحیبژایح
ک بحهحکضی،حش احهذزیی،حکیت حکیفیت،حزخفقحک بحهحکضی؛ح.2حمهژضیتحشژضحیحزن ژضن ح
شضم :حتوسۀۀحیشا ی،حزنگیاشحدیحکضیکیژض ،حتاژمی حهیژ ی،حتفژوبتحزختیژضی،حیب ژ ح
پذب یحهحتوسۀۀحبیی حهحدیکحسا شضیحم ب بت؛ح.3حمهژضیتحشژضحیحک ژبحهکژضیححشژضم :ح
ر هش،حسضامضن ش ،حریو حمذزک م،حخفقیتحهحنژوفهیی،حزیتاژضطحشژفضش حک ژبحهکژضیحهح
مهضیتشضیحتا یغضت  .ح
حححححححساحضن حنوزدحهحمقژ مح(ح)1392حبژضحتایژینحزبۀژضدحهحمؤلفژهحشژضحیحنگژ شحاژضم ح
کضیفر بی حدیمحتوزیحکتبحعموم حهحتیمیژ حمهژضیتحمتوسژطحۀحکژضیححهحدزنژ ح،حدیحکتژحبح
عموم ،حبیشت بنحمیژاز حتواژهحبژهحمؤلفژهحشژضحیحنگژ شحاژضم حکژضیفر بی ححیزحدیحکتژض ح
«دبنهان ه »حهحک ت بنحتواهحیزحدیحکتض ح«ابض حرضیس »حم دزنیژ ح.حبیشژت بنحتواژهحبژهح
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توزنضب شژضیصحکژضیفر بی حهاژودحدزید.حیزبمونژ ح8ح()2003حنیضاشژضیحبژضدهیح یحکضیفر بیژض ح

بُۀ حعضطف حهحک ت بنحتواهحبهحبُۀژ حشژیضخت صححنگژ شصححاژضم صححکژضیفر بی حبژودح.حدیحکتژحبح
تیمی حمهضیت؛حبیشت بنحمیاز حتواهحبهحمؤلفهشژضحیحکژضیفر بی حدیحکتژض ح«کژضیفر بی ح»حهح
ک ت بنحتواهحدیحکتض ح«به زشتحهحزبمی حکضی»حبودمحبهحعژفهمحبیشژت بنحتواژهحبژهحبۀژ ح
زست.حخو ،حمحم ازدم،حکشضهیاحهحع ی زدیح()1391ح(بژضحب یسژ حتژأری حب نضمژۀحدیسژ ح
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شیضخت حهحکمت بنحتواهحنیاحبهحمؤلفهشضیحبُۀژ حعژضطف صححنگژ شحاژضم حکژضیفر بی حبژودمح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
کضیفر بی حب حتمضبفتحکضیفر بیضنۀحشی اوبض حسض حسومحشضخهشضیحری حهحا رهحزیحهحکژضیح
هحدزن حشی ستض شضیحشه حدزیز ،حب نضمۀحدیس حکضیفر بی حیزحب حتمضبفتحکضیفر بیضنۀحشی ح
اوبض صحه همحفامضب ،حمؤر حبضرتهحهحتفضهتحمۀیضدزییحمشضش محک دن .حعابایح()1388حبینح
ب نضمهشضیحتحای حهحفمواش حزیزئهحش محزاحسویحدزنشی مشضیحدزنشگضمحشهی حبهشژت حهح
میاز حکضیفر بی حدیحدزنشجوبض حزاحنظ حفنض ،حیزبطۀحمۀی دزییحنیضرتهحزست.حعیضل حمصت فح
ب نضمۀحدیس حبضب حدیحاهتحزبجضدحشضب تگ حالامحدیحزبۀضدحدزن ،حنگ شحهحمهژضیتحشژضحیح
مویدحنیضاحب حایطۀحتصاا حدیحدزنشجو،حپ هیشحمهضیتشضیحعضل حذشی ،حفشژیضب حبژضح
کضیفر بی حر هییحزست،حبهحکضیه رتهحشون (کور ی.)1387،حزراه حبژ حزبژنحسژضامضن ش ح
ب نضمهشضیحدیس حبهحلویتحمیض حیشتهزی،حم ئ هحمحژوییحهحزبجژضدحر لژتحتج بژهحدیح
محیطشضیحبضدهی یحهزقۀ حهحزیاشژیضب حزلژی حزاحمهژ حتژ حبنحعوزمژ حمژؤر ححبژ حپژ هیشح
مهضیتشژضحیحکژضیفر بی حدزنشژجوبض حبژهحشژمضیحمژح یهد.حظهیژح یح()1387حعژ محهاژودح
ب نضمهشژضح یحمۀطژواحبژهحکژضیفر بی حدیحدزنشژگضمحع ژومحپاشژی حکشژویحدیحمقضب ژهحبژضح
دزنشگضمشضیحکشویشضیحپیش رتهحهات حدزنشگضمشضیحتضبۀهحهازیتحع ومحیزحنتیجهحم هی د.ح
اض حنثضیی ح()1387حمتغی شضیحیب

حپذب ی،حهژ زب ححبژهححنژوفهیی،ححبضازیبژضب ححهحطژ ححح

ک بهکضیحدیحفمواشحمهضیتشضیحک بهکضیصحزر بص حهحمتغی شضیحزنگیاۀحر زهیژ ز ،ححیزمح
زن زایحک بحهکضی،حقا حکضیفر بیضنهحهحزیتاضطضتحزن ضن ح ی حزر بص حبودمزن  .ح
ح
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دزن حکضیفر بی حهحزبجضدحیهایۀحکضیفر بی حکهحام گ حبهحمیظویحت بیتحدزن حفموختگض ح

 .1-1اهداف پژوهش
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ش احزل :حزیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشژضخۀحکژضیححهحدزنژ حبژضحنظژ حبژهح
مورو حکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض ح
زش زاحهبوم :ح
-1زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحتوسژۀهحیرتژضی،ح
نگ شحهحمهضیتحکضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض ح
-2زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضی حه حدزن حبضحتواهحبهحزبجضدحشمژ ل ح
بضحدنیضیحان ه حکضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض ح
-3زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبژضحتواژهحبژهحزیاشحشژضیح
زل حکضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض ح

دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394
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-4زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضی حه حدزن حبضحتواهحبهحزبجژضدححزنگیژاۀح
م ی حشغ حکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض ح
-5زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضی حه حدزن حبضحتواهحبهحکم حبهحدیکح
ر فبی حهیهدحبهحک بهکضیحهحهظضبفحزاحدب هضمحمتصااض ح
-6زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضی حه حدزن حبضحتواهحبهحظ ریتسژضایح
شضب تگ حمصاوصحکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض ح
-7زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضی حه حدزن حبضحتواهحبهحش زبطحرژ زش ح
ک د حم اهمضتحک ی یحک بهکضیحزاحدب هضمحمتصااض ح
-8زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحزبجضدحهحکیتژ ح
م ب بتحیهزبطحزاحدب هضمحمتصااض
 .1-2سؤال اصلی پژوهش
سؤز حک حپوهش :حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسژطهحشژضخۀحکژضیح حهحدزنژ حبژضحنظژ حبژهح
مورو حکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض حب نضمۀحدیس حدیحچهحش زبط حق زیحدزید؟
سؤز شضیحهبومحپوهش  :ح
-1ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحتوسۀهحیرتضی،حنگ شحهح
مهضیتحکضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض حدیحچهحش زبط حزست؟ ح
-2ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحزبجضدحشم ل حبضحدنیژضیح
ان ه حکضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض حدیحچهحش زبط حزست؟
-3ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضی حه حدزن حبژضحتواژهحبژهحزیاشحشژضیحزلژ ح
کضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض حدیحچهحش زبط حزست؟
-4ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواژهحبژهححزبجژضدححزنگیژامحم ژی ح
شغ حکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض حدیحچهحش زبط حزست؟
-5ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضی حه حدزن حبضحتواهحبهحکم حبهحدیکحر فبیژ ح
هیهدحبهحک بهکضیحهحهظضبفحزاحدب هضمحمتصااض حدیحچهحش زبط حزست؟ ح
-6ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسژطهحشژضخۀحکژضیححهحدزنژ حبژضحتواژهحبژهحظ ریژتحسژضایح
شضب تگ حمصاوصحکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض حدیحچهحش زبط حزست؟
-7ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحشژ زبطحرژ زش حکژ د ح
م اهمضتحک ی یحک بهکضیحزاحدب هضمحمتصااض حدیحچهحش زبط حزست؟
-8ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشژضخۀحکژضیح حهحدزنژ حبژضحتواژهحبژهحزبجژضدححهحکیتژ ح
م ب بتحیهزبطحزاحدب هضمحمتصااض حدیحچهحش زبط حزست؟ ح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
روش پژوهش
حححزبنحمطضلۀهحبهحزیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبژضحنظژ حبژهح
مورو حکضیفر بی حزاحدبژ هضمحمتصااژض حمژح پژ دزادح.حپژوهش حزاحنظژ حشژ احزاحنژو ح
تحقیقضتحکضیب دیحهحب ا بحنحژوۀحهژ دفهییحدزدمشژضحیحمژویدحنیژضاحتحقیژقحدیحدسژتۀح
تحقیقضتحامییهبضب حزست.حاضمۀۀحفمژضییصحپژوهش صحاضرژح حیزحکضیشیضسژض حهحمتصااژض ح
ب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حتشیی حم دشی حکهحشضم ح194ح(146حم د،ح
یزحکضیشیضسض حهحمتصااض حب نضمۀحدیسژ حدهیۀحمتوسژطهحشژضخۀحکژضیح حه حدزنژ حتشژیی ح
م دشی حکهحشضم ح194ح(146حم د،ح47حا )حنف حکهحتۀ زدح123ح(93حمژ د،ح30حا )حنفژ حزاح
اضمۀهحبهحعیوز حنمونهحبضحزستفضدمحزاحیهشحنمونژهحهیژ یحاژ ه حمویهژض حاهژتحزنجژضمح
پوهش حزنتصض حش ن حهحپ سشیضمهحدیحزختیضیحف شضحقژ زیحه رژت.ححتیهژضح87حپ سشژیضمهحزاح
سویحفامودن شضحب هشتحدزدمحش محبودحبضتواهحبهحتۀ زدحپضسژصیضمهحشژضحیحب هشژت حبژ زیح
ه همحکضیشیضسض حهحمتصااض حتح ی حب زیح87حنف حفامودن حزا زحش محزست .ح
ح
ا ه ح:1حاضمۀهحهحنمونهحفمضیی ح
ح

اضمۀه ح

کضیشیضسژژژض حهح ا ح
متصااژژژژژض ح م د ح
ب نضمۀحدیس ح ک ح

 47ح
 146ح

نمونژژژژژهح پضسخحدشی هض حبهح
مویدحنظ ح پ سشیضمه ح
 21ح
 30ح
 66ح
 93ح

 194ح

 87ح

 123ح

ححححححححححزبازیحپوهش حپ سشیضمهحزیابضب حب نضمۀحکضیفر بی
8حبص حزل حتشیی حش محزستحهحابژ حمجموعژهحشژضحیحف حعاضیتیژ حزا؛حتوسژۀۀحیرتژضی،ح
نگ شحهحمهضیتحکضیفر بیضنه،حزبجضدحتوزنضب حم ب بتحب زیحان ه حکضیفر بیضنه،حزیاششضیح
Gibb
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 ابزار پژوهشحهیب1ح()2007حبودحکژهححزاح
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47حا )حنف حکهحتۀ زدح123ح(93حم د،ح30حا )حنف حزاحاضمۀهحاضمۀۀحفمضییصحپوهش صحاضرژ ح
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ا ه ح:2حر ببحفلقضیحک هناضخحاضل هحب زیحزبازیحزیابضب حب نضمۀحکضیفر بی ح
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تۀ زدهوبهحشض

توسۀهحیرتضی،حنگ شحهحمهضیت ح

زبجضدحشم ل حبضحدنیضیحان ه

زیاششضیحزل حکضیفر بیضنه ح

زبجضدحزنگیامحم ی حشغ

کم حبهحدیکحر زبی حهیهدحبهح

ک بهکضیحهحهظضبف

ظ ریتسضایحشضب تگ ح

مصاوصحکضیفر بی ح

ش زبطحر زش حک د حم اهمضتح

ک ی یحک بحهحکضی ح

مؤلفهشض
152

زبجضدحهحکیت حم ب بتحیهزبط ح

زیابضب حب نضمۀحکضیفر بی حفلنحهیبح(کضیشیضسض حهحمتصااض حب نضمۀحدیس ) ح
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زل حکضیفر بیضنه،حزبجضد حزنگیاۀحکضیفر بی ،حکم حبهحدیکحر فبی حهیهدحبهحک ژبحهکژضیححهح
هظضبف،حظ ریتسضایحمصاوصحکضیفر بی ،حش زبطحر زش حک د حم اهمضتحک ی یحک بح
هحکضی،حزبجضدحهحکیت حم ب بتحیهزبطحکهحبهحت بتبحشضم ح،12ح،10ح،12ح،4ح،2ح،10ح14حهح5ح
هوبهحزست.حزمتیضادش حهحتف ی حنتضبجحف حبهحزبنحشیومحزستحکهحب زیحشژ حهابیژهحزاحخی ژ ح
ابضدح()5حش ه حهحبهحخی حک ح()1حمیته حم شود.حب زیحتضبی حیهزب حزبازیحزن زامحهی یحزاح
یهزب حشمگ زحهحزه زحزستفضدمحش محزست.حیهزب حشمگژ زحبژهحزبژنحزلژ حب مژ حهژ ددحکژهح
شضخاحشضیحش حسضامحبضحبی بگ حشما تگ حمیضنهحزیحدزشتهحبضشی .حطاژقححنطژ حموینژ حهح
الک ح(،) 1981حمۀیضیحیهزب حشمگ زحبود حزبژنحزسژتحکژهحمیژض حهزیبژضنسحشژضیحخ هاژ ح
()AVEحبیشت حزاح0/5حبضش حکهحب زیحسضامحشضیحزبنحزبازیح0/68حم حبضشژ .ححمقژ زیحفلفژضیح
ک هناضخحدیحزدزمهحم فب .حب زیحتح ی حدزدمشضیحپوهش حزاحفامو حت حت حمتغی محزسژتفضدمح
ش .ح
ح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
یافتههای پژوهش
ب یس حسؤز حزه حپوهش  :ح
ا ه ح:3حنتیجهحاضل حزاحفامونت حت حنمونهزیحتوسۀهحیرتضی،حنگ شحهحمهضیتحکضیفر بیضنه
شضخا

میضنگینحمتوسط:ح3
T

ر زهزن ح سطححمۀیضدزی ح میضنگین

زنحژژژژژژژ ژ زاح

توسژژۀهحیرتژژضی،ح 4/297101
نگژژژژژژژژژ شح
همهژژژژژژژضیتح
کضیفر بیضنه

87

 3/132874ح 1/156667

0/051

حححححححب زسضسحا ه ح()3حمق زیحtحبهحدستحفم محزاحب یس حتوسۀۀحیرتضی،حنگژ شحهح

مهضیتحکضیفر بیضنه،حب زب حبضح4/297101حم بضش حهحزبنحمق زیحزاحمق زیصحبح زن صح1.98ح±حبژضح
دیاضتحفازدیح86حبضالت حزست.حبضحتواهحبهحزبییهحطیفح5حهابیهزیحلییژ تحدیحپ سشژیضمهح
زستفضدمحش محزست،حمیضنگینح3حب زیحمحضساۀحمتغیژ حدیحاحضمۀژه،حمایژضحقژ زیحه رتژهحزسژت.ح
میضنگینح()3/132874حبهحدستحفم محب یضیحنادب حبهحع دح3حبودمحزستحکهحبژضحتواژهحبژهحح
خطضشضیحزاتمضل حزن ضن حهحات حن محزرازیی،حع دحروقحیزحنم توز حعم یژ دیحبژضالت حزاح
میضنگینحت ق حک د،حاب زحنم زتحچ ای محبهحنقطۀحهسطحزسژت؛حدیحنتیجژهحبژضحزطمییژض ح99ح
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زستضن زید

دیل حم توز حهفتحکهحب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشژضخۀحکژضیح حه حدزنژ حبژضحتواژهحبژهح
توسۀهحیرتضی،حنگ شحهحمهضیتحکضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض حدیحهرۀیت حپژضبینحتژ حزاح
متوسطحق زیحدزید .ح
ا ه ح:4حنتیجهحاضل حزاحفامونت حت حنمونهزیحزبجضدحشم ل حبضحدنیضیحان ه حکضیفر بیضنه
شضخا

میضنگینحمتوسط:ح3
T

ر زهزن ح سطححمۀیضدزی ح میضنگین

زنحژژژژژ زاح
زستضن زید

زبجضدشم ل حبضدنیژضیح 87 4/668755

0/044

1/021879 3/111494

ان ه حکضیفر بیضنه
153
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ب یس حسؤز حدهمحپوهش  :ح

دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394

حححححححب زسضسحا ه ح()4حمق زیحtحبهحدستحفم محزاحب یس حزبجضدحشم ل حبژضحدنیژضیح
ان ه حکضیفر بیضنهحب زب حبضح4/668755حم بضش حهحزبنحمق زیحزاحمق زیحبح زنژ ح1.98ح±حبژضح
دیاضتحفازدیح86حبضالت حزست.حبضحتواهحبهحزبییهحطیفح5حهابیهزیصحلییژ تحدیحپ سشژیضمهح
زستفضدمحش محزست،حمیضنگینح3حب زیحمحضساۀحمتغیژ حدیحاضمۀژه،حمایژضحقژ زیحه رتژهحزسژت.ح
میضنگینح()3/111494حبهحدستحفم محب یضیحنادب حبهحع دح3حبودمحزستحکهحبژضحتواژهحبژهحح
خطضشضیحزاتمضل حزن ضن حهحات حن محزرازیی،حع دحروقحیزحنم توز حعم یژ دیحبژضالت حزاح
میضنگینحت ق حک د،حاب زحنم زتحچ ای محبهحنقطۀحهسطحزسژت،حدیحنتیجژهحبژضحزطمییژض ح99ح
شم ل حبضحدنیضیحان ه حکضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض حدیحهرۀیت حپضبینت حزاحمتوسژطح
ق زیحدزید .ح
ب یس حسؤز حسومحپوهش  :ح
ا ه ح:5حنتیجهحاضل حزاحفامونت حت حنمونهزیحزیاششضیحزل حکضیفر بیضنه
شضخا

میضنگینحمتوسط:ح3
T

زیاش شضی حزل ح 4/961556
کضیفر بیضنه

ر زهزن ح سژژژژژژژطحح میضنگین
مۀیضدزی ح
3/194368
0/002
87

زنحژژژژژژژژژ زاح
زستضن زید
0/948176

حححح ح
ححححب زسژژضسحاژ ه ح()5حمقژ زیحtحبژژهحدسژژتحفمژ محزاحب یسژ حزیاششژژضیحزلژ ح
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دیل حم توز حهفتحکهحب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحزبجژضدح

کضیفر بیضنهحب زب حبضح4/961556حم بضش ،حزبنحمق زیحزاحمق زیحبح زنژ ح±1.98حبژضحدیاژضتح
فازدیح86حبضالت حزست.حبضحتواهحبهحزبییهحطیفح5حهابیهزیصحلیی تحدیحپ سشژیضمهحزسژتفضدمح
()3/194368حبهحدستحفم محب یضیحنادب حبهحع دح3حبودمحزستحکهحبضحتواهحبژهححخطضشژضیح
زاتمضل حزن ضن حهحات حن محزرازیی،حع دحروقحیزحنم توز حعم یژ دیحبژضالحت حزاحمیژضنگینح
ت ق حک د،حاب زحنم زتحچ ای محبهحنقطۀحهسژطحزسژت،حدیحنتیجژهحبژضحزطمییژض ح99حدیلژ ح
م توز حهفتحکهحب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضی حه حدزن حبضحتواهحبژهحزیاشحشژضیح
زل حکضیفر بیضنهحزاحدب هضمحمتصااض حدیحهرۀیت حپضبینت حزاحمتوسطحزست .ح
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ش محزست،حمیضنگینح3حب زیحمحضساۀحمتغی حدیحاضمۀژه،حمایژضحقژ زیحه رتژهحزسژت.حمیژضنگینح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
ب یس حسؤز حچهضیمحپوهش :
ا ه ح:6حنتیجهحاضل حزاحفامونت حت حنمونهزیحزبجضدحزنگیاۀحم ی حشغ حکضیفر بی
شضخا ح

میضنگینحمتوسط:ح3

T
زنح زاحزستضن زید
ر زهزن ح سطححمۀیضدزی ح میضنگین
1/125212 3/206897
0/053
زبجژژژژژضدحزنگیژژژژژامح 87 4/284784
م ی شغ حکضیفر بی

ح
ب زب حبضح 4/284784م بضش حهحزبنحمق زیحزاحمق زیحبح زن ح±1.98حبژضحدیاژضتحفازدیح86ح
بضالت حزست.حبضحتواهحبهحزبییهحطیفح5حهابیهزیصحلیی تحدیحپ سشیضمهحزستفضدمحشژ محزسژتح
میضنگینح3حب زیحمحضساۀحمتغی حدیحاضمۀه،حمایضحق زیحه رتهحزست.حمیضنگینح()3/206897حبژهح
دستحفم محنادب حبهحع دح3حبودمحزستحهحتفضهتحمیضنگینحاضل هحبضحمیضنگینحمایضحکمت حزاح
0/5حهزا حزستحکهحبضحتواهحبهحخطضشضیحزاتمضل حزن ضن حهحات حن محزرازیی،حع دحروقحیزح
نم توز حعم ی دیحبضالت حزاحمیضنگینحت ق حک د،حدیحنتیجهحم تژوز ححهفژتحب نضمژۀحدیسژ ح
دهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحمولفژهحزبجژضدححزنگیژاۀحکژضیفر بی حزاحدبژ هضمح
متصااض حدیحهرۀیت حپضبینت حزاحا حمتوسطحزست .ح
ب یس حسؤز حپیج حپوهش  :ح
ا ه ح:7حنتیجهحاضل حزاحفامونت حت حنمونهزیحکم حبهحدیکحر فبی حهیهدحبژهحک ژبحهکژضیححهح
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حححححححب زسضسحا ه ح()6حمق زیح tحبهحدستحفم محزاحب یس حزبجضدحزنگیامحکژضیفر بی ح

هظضبف
شضخا

میضنگینحمتوسط:ح3

ح
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T
زنحژژژژژژ زاح
ر زهزن ح سطححمۀیضدزی ح میضنگین
زستضن زید
1/361014 3/155172
0/048
کمژژ حبژژهحدیکح 87 4/078871
ر فبیژژ هیهدحبژژهح
ک ژژژبحهکژژژضیح
ههظضبف

دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394

حححب زسضسحا ه ح()7حمق زیحtحبهحدستحفم محزاحب یس حکم حبهحدیکحر فبی حهیهدح
بهحک بهکضیحهحهظضبفحب زب حبژضح4/078871حمژح بضشژ ححهحزبژنحمحقژ زیحزاحمقژ زیحبح زنژ ح
±1.98حبضحدیاضتحفازدیح86حبضالت حزست.حبضحتواهحبهحزبییهحطیفح5حهابیژهحزیصحلییژ تحدیح
پ سشیضمهحزستفضدمحش محزست،حمیضنگینح3حب زیحمحضساۀحمتغی حدیحاضمۀه،حمایضحقژ زیحه رتژهح
زست.حمیضنگینح()3/155172حبهحدستحفم محب یضیحنادب حبژهحعژ دح3حبژودمحزسژتحکژهحبژضح
تواهحبهحخطضشضیحزاتمضل حزن ضن حهحات حن محزرازیی،حع دحروقحیزحنم تژوز حعم یژ دیح
99حدیل حم توز حهفتحب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحکم ح
بهحدیکحر فبی حهیهدحبهحک بهکضیحهحهظضبفحزاحدب هضمحمتصااض حدیحهرۀیت حپضبینتژ ح
زاحمتوسطحق زیحدزید.
ب یس حسؤز حشش حپوهش :
ا ه ح:8حنتیجهحاضل حزاحفامژونتح حتژ حنمونژهحزیحظ ریژتحسژضایحشضب ژتگ حمصاژوصح
کضیفر بی
شضخا

میضنگینحمتوسط:ح3

T
زنحژژژژژ زاح
ر زهزن ح سژژژژژژژژطحح میضنگین
زستضن زید
مۀیضدزی ح
0/994272 3/231034
0/022
ظ ریژژژتسژژژضایح 87 5/075505
شضب ژژژژژژژژتگ ح
مصاژژژژژژژژوصح
کضیفر بی
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بضالت حزاحمیضنگینحت ق حک د،حاب زحنم زتحچ ای محبهحنقطۀحهسطحزست،حدیحنتیجهحبضحزطمییض ح

ح
مصاوصحکضیفر بی حب زب حبضح 5/075505م بضش حهحزبنحمق زیحزاحمق زیحبح زن ح±1.98حبضح
دیاضتحفازدیح86حبضالت حزست.حبضحتواهحبهحزبییهحطیفح5حهابیهزیصحلییژ تحدیحپ سشژیضمهح
زستفضدمحش محزستحمیضنگینح3ح ب زیحمحضسژاۀحمتغیژ حدیحاضمۀژه،حمایژضحقژ زیحه رتژهحزسژت.ح
میضنگینح()3/231034حبهحدستحفم محب یضیحنادب حبهحع دح3حبودمحزستحکهحبژضحتواژهحبژهحح
خطضشضیحزاتمضل حزن ضن حهحات حن محزرازیی،حع دحروقحیزحنم توز حعم یژ دیحبژضالت حزاحح
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حححححب زسضسحا ه ح()8حمق زیحtحبهحدستحفم محزاحب یس حظ ریتسژضایحشضب ژتگ ح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
میضنگینحت ق حک د،حاب زحنم زتحچ ای محبهحنقطۀحهسطحزسژت،حدیحنتیجژهحبژضحزطمییژض ح99ح
دیل حم توز حهفژتحب نضمژۀحدیسژ حدهیۀحمتوسژطهحشژضخۀحکژضیححهحدزنژ حبژضحتواژهحبژهح
ظ ریتسضایحشضب تگ حمصاوصحکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض حدیحهرۀیت حپضبینتژ ح
زاحمتوسطحق زیحدزید .ح
ب یس حسؤز حشفت حپوهش
ا ه ح:9حنتیجهحاضل حزاحفامونت حت حنمونهزیحشژ زبطحرژ زش حکژ د حم اهمژضتحک یژ یح
میضنگینحمتوسط:ح3
T
شژژ زبطحرژژ زش ح 5/275455
ک د حم اهمژضتح
ک یژژ یحک ژژبح
هکضی

ر زهزن ح سطححمۀیضدزی ح
87

0/014

زنحژژژژژژژ زاح
میضنگین
زستضن زید
1/046007 3/281609

ح
حححححححب زسضسحا ه ح()9حمق زیحtحبهحدستحفمژ محزاحب یسژ حشژ زبطحرژ زش حکژ د ح
م اهمضتحک ی یحک بهکضیحب زب حبضح5/275455حم بضش حهحزبنحمقژ زیحزاحمقژ زیحبح زنژ ح
±1.98حبضحدیاضتحفازدیح86حبضالت حزست.حبضحتواهحبهحزبییهحطیفح5حهابیژهحزیصحلییژ تحدیح
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ک بحهحکضی ح
شضخا

پ سشیضمهحزستفضدمحش محزست،حمیضنگینح3حب زیحمحضساۀحمتغی حدیحاضمۀه،حمایضحقژ زیحه رتژهح
زست.حمیضنگینح()3/281609حبهحدستحفم محب یضیحنادب حبژهحعژ دح3حبژودمحزسژتحکژهحبژضح
تواهحبهحخطضشضیحزاتمضل حزن ضن حهحات حن محزرازیی،حع دحروقحیزحنم تژوز حعم یژ دیح
99حدیل حم توز حهفتحب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشژضخۀحکژضیححهحدزنژ حبژضحتواژهحبژهح
ش زبطحر زش حک د حم اهمضتحک ی یحک بهکضیحزاحدب هضمحمتصااض حدیحهرۀیتحپژضبینح
ت حزاحمتوسطحزست .ح
ح
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بضالت حزاحمیضنگینحت ق حک د،حاب زحنم زتحچ ای محبهحنقطۀحهسطحزست،حدیحنتیجهحبضحزطمییض ح

دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394

ب یس حسؤز حششت حپوهش  :ح
ا ه ح:10حنتیجهحاضل حزاحفامونت حت حنمونهزیحزبجضدحهحکیت حم ب بتحیهزبط ح
شضخا

زبجضدهکیت
یهزبط

میضنگینحمتوسط:ح3
T
زنحژژژژژژ ژ زاح
ر زهزن ح سطححمۀیضدزی ح میضنگین
زستضن زید
1/229836 3/16092
0/002
حمژ ب بتح 87 4/178311

حححححب زسضسحا ه ح()10حمق زیحtحبهحدستحفم محزاحب یس حزبجضدحهحکیت حمژ ب بتح
یهزبطحب زب حبضح4/178311حم بضش حهحزبژنحمقژ زیحزاحمقژ زیحبح زنژ ح±1.98حبژضحدیاژضتح
فازدیح86حبضالت حزست.حبضحتواهحبهحزبییهحطیفح5حهابیهزیصحلیی تحدیحپ سشژیضمهحزسژتفضدمح
ش محزست،حمیضنگینح3حب زیحمحضساۀحمتغی حدیحاضمۀژه،حمایژضحقژ زیحه رتژهحزسژت.حمیژضنگینح
()3/16092حبهحدستحفم محب یضیحنادب حبهحع دح3حبودمحزستحکهحبژضحتواژهحبژهححخطضشژضیح
زاتمضل حزن ضن حهحات حن محزرازیی،حع دحروقحیزحنم توز حعم یژ دیحبژضالت حزاحمیژضنگینح
ت ق حک د،حاب زحنم زتحچ ای محبهحنقطۀحهسژطحزسژت،حدیحنتیجژهحبژضحزطمییژض ح99حدیلژ ح
م توز حهفتحب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحتواهحبهحزبجژضدححهحکیتژ ح
م ب بتحیهزبطحزاحدب هضمحمتصااض حدیحهرۀیت حپضبینت حزاحمتوسطحق زیحدزید .ح
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ح

بحث ونتیجه گیری
قوت،حتایینحزر زتحخوزستهحبضحنضخوزستۀحب نضمهحمیج حبژهحشژفضریتحهرژۀیتحمواژودحمژ ح
شود.حدیحسضبۀحزیابضب ،حم ئوال ،حرمنحفهضش حزاحمیاز حمورقیتحب نضمهحزاحنظژ زتحبژضیز ح
فمواش حمط حم ه دن .حزبشض حم توزنی حدیحلویتحمشضش ۀحش هونژهحم ژئ هحدیحب نضمژهح
مویدحزیابضب ،حبضحهابی حیزشیضیشضیحمتیضسبحهحبهشیگژضم،حدیحا کژتحبژهحسژویحکیفیژتح
بصش حبهحرۀضلیتشض،حمحاوالتحهحخ مضت،حبهحهونهزیحمورقحق محب دزین حهحعم حکیی .ح ح
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حححزیابضب حت بی یحزستحکهحبضحشیضسضب حهرژۀیتحمواژود،حکشژفحنقژضطحرژۀفحهح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
ححححدیحدهحدشۀحزخی حبی حزاحبح شضیحا یحدیحمجژضم حع مژ حهحفکضدمیژ حبحژ ح
فمواشحکضیفر بی حبودمحزست.حشضخۀحتحای حکژضیححهحدزنژ حدیحیزسژتضیحسیضسژتحلژاهمح
زیتاضطحهحشمضشیگ حفمواشهپ هیشحهحنیضاشضیحبضازیحکژضی،حتأسژیسحشژ محزسژت.حزبجژضدح
شضخۀحکضی حه حدزن حکهحبضحش احزشضعۀحمهضیتحفموایحتشیی حش محزستحهحاهژتحهیژ یح
عم ۀحف ،حفمضدمحک د حبص حقضب حتواه حزاحاوزنض ،حب زیحزشتغض حمفیژ حزسژتح.حمورقیژتح
ب نضمۀحکضیحهحدزن حمژ ت امحزبژنحزستحکهحشمۀحعیضل حهحعوزم حفمواشژح ح(مژ ب ،حمۀ ژ ،حح
هقت کهحدزن فموایحدیحیشتهزیحراتنضمحم کی ،حناضب حبهحاض حخودحیشضحشود،حب یهحزنتظضیح
م یهدحشمۀحعوزم حفمواش حدیحخ متحدزنژ فمژواحقژژ زیحهی حنژح حهحزهحیزحهژضمححبژهححهژضمح
بهسویحمورقیتحپی حبا ن .حتفشحب زیحر زش حک د حچیینحشژ زبط ح،حزشمیتژ ححبژهحزنژ زاحۀح
س نوشتحدزن فمواز حدزید.حزبنحدیحاضل حزستحکهحب نضمهحدیس حشضخۀحکژضیححهحدزنژ حزاح
دب هضمحکضیشیضسض حهحمتصااض حب نضمۀحدیس حن اتحبهحمورژو حکژضیفر بی حدیحسژطح ح
پضبینت حزاحا حمتوسط(میضنگینحمایض)حق زیحدزید؛حدیحاضلییهحزرژ زدیحکژهحهزیدحزبژنحشژضخهح
م شون ،حنیضاحدزین حکهحبهحمیظویحدیبضرتحبضاخویدِحم تم حزاحبژضازیحکژضیحهحدخضلژتحدزد ح
نیضاشضحهحزمیضنضتحاضمۀهحدیحزیتاضطحبضحموروع حچو حکژضیفر بی ،حبیشژت حمژویدحفمژواشح
ق زیحهی ن  .ح
حححتامی حهی یحدیحب نضمهیبایصحدیس ،حدزیزیحق م هحه ژت دمحزیحزسژتحهه هشهژضیح
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محتوزیحفمواش ،حموزدحدیس ،حرضض،حتجهیازتحه)...حزاحهرۀیتحمط و حب خویدزیحبضشی .ح

متۀ دحهحمصت ف حبهحدناض حتأری هذزییحهسهی حش حدیحتامیمضتحم بوطحبهحب نضمهیبژایح
دیس حش تی ؛حزبنحه همشضحبهحتیضسبحنق شضیحهونضهو حخودحشمژوزیمحقاژ حم زخ ژهحهح
ه همشضحهحزر زدحدیحتامی هی یحزاحایاهشضیحمصت فحسیضسژ ،حزاتمژضع حهحنظژ یحدزیزیح
زشمیتحزست.حتیظی حزش زاحهحمحتوزیحب نضمهحدیحزتضقشضیحب ژتهحهحبژهحدهیحزاحنیضاسژیج صح
هزقۀ صحاضمۀهحنیاحم توزن حزاحدلی حرۀفحب نضمۀحدیس حشضخۀحکضیحهحدزنژ حدیحزیتاژضطحبژضح
مورو حکضیفر بی حبضش .حتأم حدیحب نضمهشضیحدیس حهحزا زب حدیحشضخۀحکضیحهحدزن ،حبژهح
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مشضیکتحدیحتامی هی یحب نضمۀحدیس حیزحدزین .حتۀیینحا هدحدخضلژتحشژ حبژ حزاحزبژنح

دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394

هروححنمضبضنگ حرۀفشضب حمحتوزب ،حسژضختضییحهحزا حزبژ حدیحبضیهیسژضایصحکژضیفر بی ح
زستحکهحت می حزبنحموزیدحدیحتحققحبضرتنصحزش زاحکضیفر بی حزشمیت حدهچی ز حدزید .ح
حححححدیحخاوصحت بیتحدزن فمواز صحشضخۀحکضیحهحدزن حزاحایاۀحع م حبضب حزشژ زاح
بهحهونه زیحتیظی حشون حکهحهر حعموم ،حیش ،حزستۀ زد،حی اتحهحنیضاحف شضحم نظ حقژ زیح
هی د.حمؤلفض حکتبحشضخۀحکضیحهحدزن حبضب حتقضرضیحنضش حزاحب نضمهشضیحدیسژ حنضمتیضسژبح
یزحزاحبینحبا ن .حشمچیینحفمواششضحهحزنتقض حمفضشی حدیحمقیضسحبییوزختحزا زحم شودحکهح
بضع حس دیهم حهحن زستنحب یضییحزاحمطضلبحهحمفضشی حم شود .ح
ححححدیحپژژوهش حاضر ژ حزظهژژضیزتحکضیشیضسژژض حهحمتصااژژض حب نضمژژۀحدیس ژ حدهیۀح
متوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبیضنگ حزبنزسژتحکژهحب نضمژهحدیحاهژتحزبجژضدحکژضیفر بی حدیح
ا ّیحپضبینت حمتوسطحزستحکهحنم توزن حبهحطویحکضم حش زبتگ حبهحسویحکضیفر بی حبضش  .ح
بضحزبنحب یس حم توز حنتیجهحه رتحکهحب نضمۀحدیس حبهحعیوز حبی حزاحعوزم حزلژ ح
دیحزبنحیزم،حبهحن اتِحهظیفۀحخودحرۀیفت حزاحاژ حزنتظژضیحعمژ حکژ دمحزسژت.حدیحپضبژض ح
م توز حهفتحبضرتهشضیحپوهش حرۀ حبضحنتضبجحشِتژ حهحیزبیژ ح(ح،)2011حمگژوزب حح(،)2009ح
مضشیوح(،)2006حساحضن حنوزدحهحمق مح(،)1392حعابژایح(ح،)1388حظهیژ یح(ح،)1387حاژض حح
نثضییح()1387حشمصوزن حدزید .ح
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بضحکضست شضیحب یضییحشم زمحزست؛حاب زحناودحتوزاز حبژینحزمیضنژضتحمیژضطقحمصت ژفححنیژاح

پیشنهادها ح
-1تضکی حزل حزبنحتحقیقحب زیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزنژ ح
فمواش حنظی حم ب ،حمۀ ،حدزن حفموا،حامض ،حرضضحه...حتواهحنش محزست.حتحقیقضتحبۀ یح
م توزن حزبنحموزیدحیزحمویدحم زقّهحق زیحدش حهحف شضحیزحزیابضب حکی  .ح
-2دیحزبنحتحقیقحبهحزیابضب حب نضمۀحدیس حدهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحنظ حبهح
مورو حکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض حپ دزختهحش محزستحهحبژهحزیحتاژضطحبژینححب نضمژهحهح
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بضحنظ حبهحمورو حکضیفر بی حزاحدب هضمحمتصااض حزست.حبۀی حبهحبقیهحشضخاشضیحنظژضمح

ارزیابی برنامۀ درسی دورۀ متوسطه (شاخۀ کار و دانش)...
زر بصش حدهیمشضیحفمواشحکضیفر بی حتواهحنش محزست.حم توز حیزبطۀحبینحزبنحدهحهحبژهح
عاضیت ح(زر بصش حب نضمهحدیحفمواشحکضیفر بی )حیزحمایضیحپوهش حق زیحدزد .ح
-3زبنحتحقیقحبضحیهبی دحتطایق حزنجضمحنش محزست،حم توز حزیابژضب حب نضمژۀحدیسژ ح
دهیۀحمتوسطهحشضخۀحکضیحهحدزن حبضحنظ حبهحمورو حکضیفر بی حیزحدیحمقضب هحبضحکشژویشضیح
ب ت حدنیضحزنجضمحدزدحتضحبهحعیوز حمیا حزطفعضتحمفی حمطضلۀضتحفمواشحکضیفر بی حبهحعیژوز ح
مایضحق زیحبگی د .ح
منابع





زام حپویدزیبضن ،حمحمود.ح( .)1389حکارآفرینی :نظریات ،تعاریف ،الگوها .حته ز :ح
زنتشضیزتحپ دبس.ح
زام حپویحدزیبضن ،حمحمودحهحمقیم ،حسی حمحم .ح( .)1385حمبانی کارآفرینی.حته ز :ح
نش حر زحزن ب .
بضایهض ،حعاضس.ح(.)1380حارزشیابی آموزشی.حته ز :حزنتشضیتحسمت.

اض حنثضیی،حزمی .ح(.)1387حارزیابی اثربخشی دورههای کوتاهمدت آموزش مهارت-
های کسب و کار.حپضبض نضمهحمیتش حنش محکضیشیضس حزیش .حدزنشی محم ب بتحدزنشگضمح



ته ز .
خو ،حع حزکا ؛حمحم ازدم،حکمض ؛حکشضهیا،حمحم حهحع ی زدی،حمحم یرض.ح(.)1391ح
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ح

بررسی تأثیر برنامه درسی کارآفرینی بر تمایالت کارآفرینانه هنرجویان سال سوم
شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش هنرستان های شهر داراب .حدهمینح



یرضئیض ،حع .ح(.)1380حمبانی سازمان و مدیریت.حته ز :حزنتشضیزتحسمت.
ساحضن حنوزد ،حمه یحه مق م،حمییض.ح( .)1392حتبیین ابعاد و مولفه های نگرش جامع
کارآفرینی و تحلیل آن درمحتوای کتب درسی عمومی و تکمیل مهارت متوسطه



کار دانش.حیشا یحهحم ب بتحفمواش .حسض حشفت ،حشمضیمح،1حبهضی ،حلا ح.55-79
لضلح ،حکیوز ،حابنحفبضدی،حا نحیرضحهحکیضمی ،حع ی رض.ح(.)1385حنگاهی تحلیلی
بر عملکرد هنرستانهای کاردانش  ،موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای
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کیف زنسحدزنشجوب حکضیفر بی حکشوی،حته ز :حدزنشگضمحشضش .ح

دهحرا یضمۀحنظ بهحهحعم حدیحب نضمۀحدیس ،حشمضیمح،6حسض حسوم،حپضبیاحهحام تض ح1394

هنرستانهای کاردانش منطقه  2شهر تهران .حنوفهیی حشضی حفمواش  .حسض حپیج .ح


شمضیمح،16حتضب تض ح،حلاح.119-164
ظهی ی،حمیاوی.ح(.)1387ح ارائه الگوی راه اندازی مراکزکارآفرینی در دانشگاه های
تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .حیسضلهحدکت ی حم ب بتحخ مضتح



به زشت حهحدیمضن .حدزنشگضمحع ومحپاشی حهحخ مضتحبه زشت حزب ز ،حته ز  .ح
عا یحازدم،حا ین،ححنظ ی،حزبوزلفض حه حزس ازدم،حسمیه.ح( .)1391چگونگی تقویت
روحیه کارآفرینی دانش آموزان مدارس متوسطه از طریق عناصر برنامه درسی.ح
عابای ،حمحم  .ح( .)1388حبررسی وضعیت آموزش کارآفرینی در دانشگاههای
دولتی شهر تهران و ارائه الگوی آموزش کارآفرینی .یسضلهحدکت ی حع ومحت بیت .ح



دزنشگضمحشهی حبهشت ،حته ز .
ع حمحم ی،حطضش م؛حمه ع حازدم،حب زلهحهحشضش ،حسیییه.ح(.)1391حارزیابی پایه ی
سوم مقطع متوسطه ی نظری دخترانه ی شهر اهواز بر اساس الگوی نظری سیپ
از دیدگاه دانش آموزان و دانش آموختگان.حع ومحت بیت  .حسض ح،19حشمضیمح،2حپضبیاح




هحام تض ،حصح .167_188ح

رتح حهزاضیهضم،حکویهش.ح(.)1388حاصول ومفاهیم برنامه درسی.ته ز :حبض .
کور ی،حم ب  .ح(.)1387حطراحی الگوی برنامه درسی مقطع کارشناسی با تأکید بر
پرورش مهارتهای کارآفرینی .پضبض حنضمه حکضیشیضس حزیش حع وم حت بیت  .حدزنشگضمح




فازدحزسفم حیهدشن،حیهدشن.
م ی ،حا ن.ح(.)1381حبرنامه ریزی درسی (راهنمای عمل) .حته ز :حزنتشضیزتحپیضمح
زن بشه.
نضطق  ،حرضئام؛ حرقیه  ،حع ی رض حه حعا زلون  ،حشه بضنو .ح( .)1392حتاثیر دوره های
ح

م ب بت،حکضیفر بی حهحتوسۀهحزقتاضدی،حق :حدزنشگضمحپیضمحنویحق .ح
ب زل ه حرضیس  ،حاهضنگی  .ح( .)1384حمدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی
سازمانی.حر شیگحهحم ب بت.حشمضیمح،10حپضبیا،حلاح .129-150ح

 Galloway, L. & Brown, W. (2002). entrepreneurship education at
university: a driver in the creation of high growth firms. journal of
education & Training. Vol, 44 Nos 8/9, pp. 398-405.
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