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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانشآموزان متوسطه
ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی  89-89بود .برای تحقق این هدف از روش توصیفی -همبستگی
استفاده شد .از بین  18391نفر جامعهی آماری ،کلیه دانشآموزان مشغول به تحصیل در دوره متوسطه در
سال تحصیلی  89-89بودند .تعداد  518نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی از هر سه پایه
(هفتم ،هشتم ،نهم) انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه نگرش به فناوری(لی آ و کوآ،
 ) 2115و پرسشنامه محقق ساخته نگرش به درس کار و فناوری استفاده شد .برای تحلیل دادهها از مدل
یابی معادالت ساختاری ( )SEMنرمافزار Smart PLS3.2.8استفاده شد .یافتهها نشان داد نگرش به
درس کار و فناوری ( 1/55خودکارآمدی فناوری 1/81 ،ارزش یادگیری فناوری 1/81 ،راهبردهای
یادگیری فناوری 1/13 ،جهتگیری هدف فناوری 1/15 ،محرک محیطی فناوری 1/85 ،ایجاد
خودتنظیمی 1/19 ،پیادهسازی خودتنظیمی) را در نگرش فناورانه دانشآموزان تبیین می کند .اهمیت
باالی نگرش مثبت به درس کار و فناوری در داشتن رابطه مثبت با مؤلفههای ارزشمند (خودکارآمدی،
ارزش یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،جهتگیری هدف ،محرک محیطی ،ایجاد و پیادهسازی
خودتنظیمی) یادگیری فناوری میباشد .با توجه به این روابط ،پیشنهاد میشود برنامه درسی کار و فناوری
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و اهداف و محتوا و راهبردهای یاددهی-یادگیری آن به طور کاربردی
و عملی تهیه و اجرا شود.
واژگان کلیدی :خودتنظیمی یادگیری فناوری ،کار و فناوری ،یادگیری فناوری ،نگرش به فناوری
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
*  -نویسنده مسئول firoozmahmoodi@tabrizu.ac.ir
 -3استاد گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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Abstract
The main purpose of this study was to determine the relationship between attitude
to career and technology course and technological attitude. This research is a
quantitative, an applied in terms of purpose, and a correlation-descriptive study.
The population consisted of all 15386 high school students in district 1 of
education organization at Tabriz in 2018-2019. The 415 students selected as
sample by random stratified sampling. Data were collected from 415 secondary
education students through Technology Attitude Questionnaire (Lioua and Kuo,
2014) and a researcher-made questionnaire to assess attitudes toward career and
technology course and were analyzed using a two-step Structural Equation Model
(SEM) approach with Smart Pls 3.2.8. After testing the adequacy of the
measurement model, the structural model showed that attitudes to career and
technology course significantly predicted technological attitude, such as
Technology Learning self-efficacy(0.44), Technology learning value (0.56),
Technology learning strategies (0.56), Technology Learning goal orientation (.63),
environment stimulation (0.64), Technology Learning self-regulation triggering
(0.54), Technology Learning self-regulation-implementing (0.68).these results shed
light on the critical role of career and technology course for students’ technological
attitude. Due to these relationships, it is suggested that the curriculum of work and
technology be given more attention and that its objects, content, and teachinglearning strategies be prepared and implemented in a practical style.
Keywords: Technology learning self-regulation, Technology Learning,
Career and Technology Course, Attitude toward Technology learning
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مقدمه
یکی از دغدغههای همیشگی مربیان تعلیم و تربیت در مقاطع مختلف تحصیلی عدم توجه به نیازهای
زندگی امروز همچون؛ مهارتهای شهروندی ،شایستگی ها ،پرورش خالقیت و نوآوری ،صالحیتهای
حرفهای ،شغلی و هدایت متربیان به سوی شغل مطلوب است (شحیطاوی .)1385 ،به همین دلیل در
حوزه تربیت و یادگیری جهت کسب اهداف ذکر شده؛ برنامه درسی کار و فناوری با چهار دسته مهارت و
شایستگی( فنی و غیر فنی دنیای کار ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،یادگیری مادام العمر فناورانه) مورد
توجه ویژه قرار گرفته است (سند برنامه درسی ملی ایران .)1381 ،تربیت فناورانه جهت ورود به حرفه و
شغل در بخشهای مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی الزم است ،بنابراین در تدوین محتوا و فعالیتها،
دیدگاه فناورانه باید حاکم باشد (سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .)1389 ،بنابراین توجه به تربیت
فناورانه در دورههای تحصیلی بسیار حایز اهمیت است (یوسفی سعیدآبادی.)1399 ،
توسعه نگرش مثبت نسبت به موضوع مورد مطالعه ،یکی از اهداف آموزشی در نظام های آموزشی است.
معلمان و همچنین والدین معتقدند نگرش دانشآموز نسبت به موضوع درسی بر موفقیت این دانشآموز
در مدرسه تأثیر می گذارد (گریفین .)2118 ،1بسیاری از کشورها در حال توسعه دادن سواد فناورانه
دانشآموزان هستند تا دانش و تواناییهایی را که نیاز به انطباق با زندگی در یک جامعه فناورانه دارند،
تقویت کنند ،لذا داشتن دیدگاه های مثبت نسبت به یادگیری موضوع جدید ،یکی از نمایه های سواد
دانشآموزان است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی .)2111 ،2ادراکات دانشآموزان متوسطه در مورد
یادگیری فناوری ممکن است تصمیم آنها را برای تحصیل در رشته دانشگاهی و کار در زمینه علم،
فناوری ،مهندسی و ریاضی ،)STEM (3که به عنوان پایه توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته در نظر
گرفته شده ،تحت تأثیر قرار دهد (لیآ و کوا .)2115 ،5به نظر میرسد اگر دانشآموزان نگاه منفعالنه به
یادگیری فناوری داشته باشند ،در زمینههای مربوط به فناوری در آینده شغلی درگیری ذهنی کمتری
خواهند داشت (لینچ و تروجیلو2111 ،8؛ نوتا ،سورسی و زیمرمن .)2115 ،1کاهش انگیزش و نگرش
تحصیلی از مشکالتی است که رو به افزایش بوده و نتایج پژوهشها این موضوع را در طول دوره ی
نوجوانی نشان میدهند (هنسن و بینجی2118 ،9؛ کی ،هوران ،سالوی ،کرن ،سرجی و همکاران.)2118 ،9
طی دهههای گذشته ،بین مهارتهای علمی و فنی ارائه شده از سوی مدارس ،از یک سو و تقاضای
اجتماعی در این زمینه ،از سوی دیگر ،شکاف رو به رشدی دیده شده است ،تعداد فراگیران و افراد آموزش
1- Griffin
)2- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development
3- Science, Technology, Engineering, and Mathematic
4- Liou and Kuo
5- Lynch and Trujillo
6- Nota, Soresi & Zimmerman
7- Hansenne& Bianchi
8- Kee, Horan, Salovey, Kern, Sergi, et al
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دیده در زمینه فناوری و علم ،در بعضی موارد کاهش یافته است (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،
 .)2111این شکاف که بسیاری آن را به عنوان عدم عالقه به علم و فناوری توصیف میکنند ،در بسیاری
از نقاط جهان دیده شده است ،مثال در انگلستان (کانورت2118 ،1؛ کوگریتیو و دیویس ،)2118 ،2در آلمان
(هس ،)2118 ،3در ایاالت متحده (فوستر )2111 ،5و در کانادا ( دابسون و بورک .)2113 ،8وان دنبرگ و
ماس )2112( ،1گزارش کردند میزان پژوهشهای در مورد عالقه و نگرش دانشآموزان به فناوری ،خیلی
کمتر از پژوهشهای انجام گرفته در مورد عالقه و نگرش به علم است .یافتههای جانسون)2119 (9
بیانگر آن است که اگر چه در آموزش و پرورش امروز ،فناوری از هر زمان دیگری بیشتر مورد توجه است،
اما عامه مردم نسبت به فناوری یا داشتن یک کار فنی ،نگرش مثبتی ندارند .اغلب این کمبود اشتیاق و یا
نگرش منفی ناشی از تجربیات علمی و فناورانه در دوران مدرسه است ،زیرا این تجربیات ،مفاهیم عمومی
علم و فناوری را شکل می دهد (دی وارس2111 ،9؛ آزبورن و کولینز2111 ،8؛ استین و مک رابین،11
 .)1889نیاز به ایجاد انگیزه و نگرش مثبت نسبت به یادگیری انواع فناوریهای جدید مورد نیاز زندگی
فناورانه آینده ،در میان نسل بومیان دیجیتال احساس می شود (ادیب ،عزتی ،فتحی آذر و محمودی،
 .)1388مهر محمدی ( )1381اشاره می کند در حقیقت نه تنها در ایران ،بلکه در بسیاری از کشورهای
اسالمی ،آموزش فناوری همچنان یک برنامه درسی مغفول به حساب می آید.
توزان و شکرچی )2118( 11در پژوهشی با عنوان " نقش انگیزه در مهارتهای خودتنظیمی و تحصیل
علم و فناوری دانشآموزان کالس هشتم " گزارش کردند که ابعاد انگیزش (اهداف یادگیری ،ارزش
یادگیری و خودکارآمدی همبستگی معنیداری با موفقیت و سطح مهارتهای خودتنظیمی دانشآموزان
دارد .هسنی و پوتوین )2118( 12در پژوهش " عالقه دانشآموزان به علم و فناوری و روابط آن با روش
های تدریس ،زمینه خانوادگی و خودکارآمدی" نشان دادند که نگرش و عالقه به علوم و فناوری در
مدرسه ،به شدت تحت تأثیر وضعیت و یا ارزش اجتماعی آنها در برنامه درسی ارائه شده است .اگر
فراگیران چیزهایی که در مدرسه می آموزند ،بتوانند در زندگی خود بکار برند در نگرش و عالقه آنها نقش
اساسی دارد .عالقه به علم و فناوری در مدرسه با خودکارآمدی ،روش تدریس ،زمینه خانوادگی رابطه
مثبت معنی دار دارد .الحارتی ،راندال و ایزاکسون )2111( 13در پژوهش " تحلیل مسیر اهداف،
1- Convert
2- Cotgreave & Davies
3- Haas
4- Foster
5- Dobson &Burke
6- Van den Berghe and Mas
7- Johnson
8- De Vries
9- Osborne and Collins
10- Stein and McRobbie
11- Tosun, & Şekerci
12- Hasni & Potvin
13- Al-Harthy and Randall & Isaacson

رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانشآموزان...

59

خودکارآمدی و خودتنظیمی فراشناختی " نشان دادند بین خودکارآمدی ،ارزش یادگیری ،جهت گیری
هدف ،خودتنظیمی فراشناختی و راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبتی وجود دارد .لی آ و
کوآ باساس مطالعاتی ابزار نگرش فناورانه " " MSRTL1را طراحی و اعتباریابی کردند و نگرش فناورانه
به دو بخش انگیزه و خودتنظیمی تقسیم کردهاند .انگیزه دانشآموزان در مورد یادگیری فناوری
مؤلفههای " خودکارآمدی" " ،ارزش یادگیری" " ،استفاده از راهبردهای یادگیری" " ،جهت گیری
اهداف یادگیری"" ،محرک محیط یادگیری" و خود تنظیمی مؤلفههای "ایجاد" و "پیاده سازی
خودتنظیمی" را دربرمیگیرد (لیآ و کوآ.) 2115 ،
از آنجایی که اهداف اصلی حوزة تربیت و یادگیری برنامه درسی کار و فناوری در سند تحول بنیادین
آموزش پرورش برای دورة اول متوسطه (پایه های  9 ،9و ،)8کســب شایستگیها در شــش موضوع
اصلی از جمله سواد فناوری اطالعات و ارتباطات ،سواد فنی و حرفه ای ،ســواد فناورانه :شــامل نگرش
فناورانه ،انتخاب فنــاوری و نگهداری فناوری میباشد ،سوالی اصلی این است که آیا رابطه ای بین
نگرش به درس کار و فناوری با نگرش مثبت نسبت به یادگیری فناوری دانشآموزان وجود دارد؟ با توجه
به اهمیت موضوع ،هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه
دانشآموزان مقطع متوسطه ناحیه یک تبریز در سال تحصیلی  89-89میباشد .با توجه به این هدف،
فرضیههای پژوهش زیر مورد بررسی قرارگرفت:
 -1بین نگرش به درس کار و فناوری با خودکارآمدی یادگیری فناوری رابطه وجود دارد.
 -2بین نگرش به درس کار و فناوری با ارزش یادگیری فناوری رابطه وجود دارد.
 -3بین نگرش به درس کار و فناوری با راهبردهای یادگیری فناوری رابطه وجود دارد.
 -5بین نگرش به درس کار و فناوری با جهت گیری اهداف یادگیری فناوری رابطه وجود دارد.
 -8بین نگرش به درس کار و فناوری با محرک محیط یادگیری فناوری رابطه وجود دارد.
 -1بین نگرش به درس کار و فناوری با ایجاد خودتنظیمی در یادگیری فناوری رابطه وجود دارد.
 -9بین نگرش به درس کار و فناوری با پیاده سازی خودتنظیمی در یادگیری فناوری رابطه وجود دارد.
روش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی با استفاده از روش " الگویابی معادالت ساختاری" میباشد.
جامعهی آماری ،کلیه  18391نفر دانشآموز دختر و پسر دوره اول متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش
تبریز در سال تحصیلی  1389-1389بودند .نمونه به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی از هر سه
پایه و با توجه به جدول کرجسی و مورگان ( 398 ،)1891نفر تعیین شد .از هر پایه  11نفر اضافه در نظر
گرفته شد و در مجموع  518پرسشنامه در بین دانشآموزان توزیع و جمع آوری گردید .تعداد 13
1- Motivation and Self-regulation towards Technology Learning
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پرسشنامه به علت ناقص بودن از تحلیل اصلی حذف شد 1 ،مورد مربوط به پایه هفتم 5 ،مورد مربوط به
پایه هشتم و بقیه مربوط به پایه نهم بود .نفرات اضافه به خاطر این به حجم نمونه اضافه شده بود که
حجم نمونه از تعداد تعیین شده در جدول کرجسی و مورگان ( )1891کمتر نشود .در کل  512نفر وارد
تحلیل آماری شدند .روش الگویابی معادالت ساختاری در دو مرحله به آزمون الگو میپردازد ،که شامل
آزمون الگوی اندازه گیری و ساختاری میباشد .الگوی اندازه گیری به بررسی اعتبار و روایی ابزارهای
اندازهگیری و سازههای پژوهش میپردازد و الگوی ساختاری فرضیهها و روابط متغیرهای مکنون را مورد
آزمون قرار میدهد (چین .)1889 ،1در پژوهش حاضر از نسل دوم روشهای الگویابی معادالت ساختاری
یعنی روش"کمترین مجذورات جزئی" برای پیش بینی روابط و مدل یابی بین متغیرها و آزمون الگوی
اندازهگیری و فرضیههای پژوهش یعنی روش  PLS2استفاده شده است که به نرمال بودن توزیع ،تعداد
نمونه ،فاصلهای بودن مقیاسهای اندازهگیری حساسیت ندارد (چین ،مارکولین و نیوستد .)2113 ،3این
نرم افزار هم برای حجم نمونههای کوچک و بزرگ مناسب بوده و به طور همزمان مدل اندازه گیری و
ساختاری را تحلیل می کند (هوی ،ابو و راحیم.)2119 ،5
ابزارهای پژوهش
با توجه به این که پرسشنامه نگرش به فناوری برای اولین بار در ایران ،ترجمه و اجرا شد ،برای تعیین روایی محتوایی این
ابزارها ،ابتدا نسخه اصلی پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه گردید و توسط  3نفر از متخصصان زبان انگلیسی برای بررسی
صحت ترجمه ها و  3نفر از متخصصان علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی برای بررسی روایی محتوایی (بررسی تناسب
داشتن محتوای پرسشنامه با هدف مورد سنجش) مورد بازبینی قرار گرفت .جهت اطمینان از صحت ترجمه ها ،متن فارسی
سؤاالت مجددا" توسط متخصص زبان انگلیسی به زبان انگلیسی برگردانده شد و با متن اصلی مطابقت داده شد تا این که
نسخه نهایی پرسشنامه ها آماده گردید .به منظور تعیین ضریب پایایی ،به طور آزمایشی بر روی 31نفر از نمونه ی مورد نظر
اجرا شد .ضریب آلفای کرونباخ کل برابر با  1982به دست آمد که نشان می دهد پرسشنامه در جامعه مورد نظر دارای پایایی
مناسبی است .بعد از این فرایند پرسشنامه های نهایی در بین دانشآموزان پایه های هفتم ،هشتم و نهم مدارس ناحیه 1
تبریز همراه با ارائه توضیحات توزیع و جمع آوری گردید .برای تحلیل گویه ها از نرم افزار  Smart Pls 3.2.8استفاده
شده است که نتایج آن در جدول شماره  2ارایه شده است.

مقیاس نگرش به فناوری لی آ و کوآ ( ،)4102از  38گویه تشکیل شده که دامنه امتیازات آن بر
اساس طیف لیکرت خیلی کم( )1تا خیلی زیاد ( )8نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه از  9مؤلفه
(خودکارآمدی ،ارزش یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،جهت گیری هدف ،محرک محیطی ،ایجاد و پیاده
سازی خودتنظیمی) تشکیل شده است .آلفای کرونباخ مؤلفهها برابر (خودکارآمدی ،1991ارزش
1- Chin
2- Partial Least Squares
3- Chin, Marcolin & Newsted
4- Hooi, Abu, & Rahim

61

رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانشآموزان...

یادگیری ،1998استفاده از راهبردهای یادگیری ،1991جهتگیری اهداف یادگیری ،1981محرک محیط
یادگیری ،1982ایجاد خودتنظیمی  ،1999پیادهسازی خودتنظیمی )1991و آلفای کرونباخ کل 1981محاسبه
شد.
مقیاس نگرش به درس کار و فناوری محقق ساخته بود که بعد از بحث و تبادل نظر با اساتید
راهنما و مشاور که هر دو از متخصصان و صاحبنظران در رشته برنامهریزی درسی هستند به تعداد 9
گویه در نظر گرفته شد که دامنه امتیازات آن بر اساس طیف لیکرت طیف لیکرت خیلی کم( )1تا خیلی
زیاد ( )8نمره گذاری شد .آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر  1998محاسبه شد.
یافتهها
در جدولهای  1و  2یافتههای توصیفی و در جدولهای  3و  5یافتههای مربوط به مدل اندازهگیری و
روایی و در جدول  8و  1و شکل  1یافتههای مربوط به تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها گزارش شده
است.

جدول :1توصیف نمرات متغیرها و مؤلفههای نگرش به فناوری و نگرش به درس کار و فناوری
Table 1
Describing the Scores of Variables and Components of Attitude to Technology and Attitude to Career and
Technology Course

Components

مؤلفه

Technology learning self-efficacy

خودکارآمدی یادگیری فناوری

فراوانی
جنسیت

پایه

Gender

Grade

پسر
Boy

دختر
Girl

کلTotal

Frequency

فراوانی
درصدی

میانگ
ین

Frequency
Percent

Mean

انحرا
ف
معیار

کمترین
نمره

بیشترین
نمره

Minimum

Maximum

SD

هفتمSeventh

67

%16.66

4.57

.43

3.00

5.00

هشتمEighth

67

%16.66

4.18

.81

1.60

5.00

نهمNinth

67

%16.66

4.40

.60

2.20

5.00

کلTotal

201

%50

4.38

.65

1.60

5.00

هفتمSeventh

67

%16.66

4.51

.41

3.40

5.00

هشتمEighth

67

%16.66

4.42

.47

3.20

5.00

نهمNinth

67

%16.66

4.42

.53

2.40

5.00

کلTotal

201

%50

4.45

.47

2.40

5.00

402

%100

4.41

0.56

1.60

5.00

.61

4.15

%16.66

67

Seventhهفتم

5.00

1.40

.90

3.83

%16.66

67

Eighthهشتم

پسر

5.00

2.00

.67

4.11

%16.66

67

Ninthنهم

Boy

5.00

1.40

.75

4.03

%50

201

Totalکل

5.00

1.60

.74

4.14

%16.66

67

Seventhهفتم

5.00

1.40

.79

3.80

%16.66

67

Eighthهشتم

دختر

5.00

1.80

.79

3.86

%16.66

67

Ninthنهم

Girl

5.00

1.40

.78

3.93

%50

201

Totalکل

5.00

1.40

0.77

3.98

%100

402

5.00

1.75

.69

4.23

%16.66

67

Seventhهفتم

5.00

1.00

.93

3.84

%16.66

67

Eighthهشتم

پسر

5.00

2.00

.60

4.12

%16.66

67

Ninthنهم

Boy

5.00

1.00

.77

4.06

%50

201

Totalکل

ارزش یادگیری فناوری

2.40

Technology Learning Value Strategies

5.00

راهبردهای یادگیری فناوری

67

Technology Learning strategies
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Totalکل

5.00

2.88

.54

4.34

%16.66

67

Seventhهفتم

5.00

2.13

.64

4.02

%16.66

67

Eighthهشتم

دختر
Girl

5.00

2.13

.63

4.09

%16.66

67

Ninthنهم

5.00

2.13

.61

4.15

%50

201

Totalکل

5.00

1

0.70

4.11

%100

402

5.00

1.00

1.06

3.44

%16.66

67

Seventhهفتم

5.00

1.00

1.38

3.10

%16.66

67

Eighthهشتم

پسر

5.00

1.00

1.00

3.34

%16.66

67

Ninthنهم

Boy

5.00

1.00

1.16

3.29

%50

201

Totalکل

5.00

2.00

.72

4.12

%16.66

67

Seventhهفتم

5.00

1.17

.96

3.64

%16.66

67

Eighthهشتم

دختر

5.00

1.00

.86

3.69

%16.66

67

Ninthنهم

Girl

Totalکل

3.81

%50

201

5.00

1.00

1.06

3.55

%100

402

5.00

1.00

.89

4.01

%16.66

67

Seventhهفتم

5.00

1.00

1.20

3.66

%16.66

67

Eighthهشتم

پسر

5.00

1.00

.90

3.94

%16.66

67

Ninthنهم

Boy

5.00

1.00

1.01

3.87

%50

201

Totalکل

5.00

2.29

.68

4.09

%16.66

67

Seventhهفتم

5.00

1.00

1.06

3.65

%16.66

67

Eighthهشتم

دختر

5.00

1.71

.85

3.78

%16.66

67

Ninthنهم

Girl

5.00

1.00

.89

3.84

%50

201

Totalکل

5.00

1.00

0.95

3.85

%100

402

محرک محیطی یادگیری فناوری

.87

Technology learning environment
stimulation

1.00

Technology learning
goal-orientation

5.00

جهت گیری هدف یادگیری فناوری

Totalکل

Totalکل

Totalکل
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ایجاد خودتنظیمی یادگیری فناوری

Technology Learning Self-RegulationTriggering

هفتمSeventh

67

%16.66

3.23

1.19

1.00

5.00

هشتمEighth

67

%16.66

3.08

1.27

1.00

5.00

نهمNinth

67

%16.66

3.31

1.01

1.33

5.00

کلTotal

201

%50

3.21

1.16

1.00

5.00

هفتمSeventh

67

%16.66

3.78

.89

1.67

5.00

دختر

هشتمEighth

67

%16.66

3.46

1.1

1.00

5.00

Girl

نهمNinth

67

%16.66

3.26

1.09

1.00

5.00

کلTotal

201

%50

3.50

1.06

1.00

5.00

402

%100

3.65

0.93

1.00

5.00

هفتمSeventh

67

%16.66

3.78

1.08

1.00

5.00

هشتمEighth

67

%16.66

3.38

1.22

1.00

5.00

نهمNinth

67
201

%16.66

3.74

.85

1.00

5.00

%50

3.64

1.07

1.00

5.00

هفتمSeventh

67

%16.66

4.21

.70

1.60

5.00

دختر

هشتمEighth

67

%16.66

3.88

.96

1.00

5.00

Girl

نهمNinth

67

%16.66

3.94

.74

2.00

5.00

کلTotal

201

%50

4.01

.82

1.00

5.00

402

%100

3.65

0.93

1.00

5.00

هفتمSeventh

67

%16.66

3.32

1.02

1.00

5.00

هشتمEighth

67

%16.66

3.18

1.16

1.00

5.00

نهمNinth

67
201

%16.66

3.28

.96

1.00

5.00

%50

3.26

1.04

1.00

5.00

هفتمSeventh

67

%16.66

3.91

.66

2.13

5.00

دختر

هشتمEighth

67

%16.66

3.52

.94

1.00

5.00

Girl

نهمNinth

67

%16.66

3.82

.74

1.38

5.00

کلTotal

201

%50

3.75

.80

1.00

5.00

402

%100

3.51

0.96

1.00

5.00

کلTotal

Self-Regulation- Technology Learning
Implementing

پیاده سازی خودتنظیمی یادگیری فناوری

Attitude To Career And
Technology Course

نگرش به درس کار و فناوری

پسر
Boy

کلTotal

کلTotal

پسر
Boy

کلTotal

کلTotal

نتایج توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد کل به ترتیب برای
خودکارآمدی  5951و 1981؛ ارزش یادگیری  3989و 1999؛ راهبردهای یادگیری  5911و1991؛ محرک
محیطی  3988و 1911؛ جهت گیری هدف  3998و 1988؛ خود تنظیمی  3918و1983؛ نگرش به درس کار
و فناوری  3981و  1981محاسبه شد .بزرگترین میانگین نگرش فناورانه مربوط به مؤلفه خودکارآمدی
یادگیری فناوری و کوچکترین مربوط به مؤلفه محرک محیطی میباشد (جدول .)1
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جدول :2توصیف آزمودنیها و فراوانی ها
Table 2
Describing Subjects and Frequencies

جنسیت

فراوانی

Gender

Frequency

67

دختر

Grade
هفتمSeventh

201

هشتمEighth

67

16.67

نهمNinth

67

16.67

هفتمSeventh

67

16.67

Boy

201

هشتمEighth

67

16.67

نهمNinth

67

16.67

402

100

Girl

پسر
 Totalکل

فراوانی

درصد

Frequency

Percent

پایه

16.67

402

81درصد از نمونه آماری ،دانشآموزان دختر و 81درصد دانشآموزان پسر از سه پایه تحصیلی بودند.
 33933درصد پایه هفتم 33933 ،درصد پایه هشتم و  33933درصد پایه نهم بودند.

جدول : 3خالصه ای از کیفیت ( PLSبارهای عاملی ،آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،میانگین واریانس استخراجی)
Table 3
)Summary of PLS Quality (Factor Loadings, Cronbach’s Alpha, Composite Reliability and AVE

Component

مؤلفه

بار عاملی

Factor Loading

آلفای کرونباخ

Cronbach’s Alpha

Composite Reliability

AVE

پایایی ترکیبی

Item

میانگین واریانس استخراجی

گویه

خودکارآمدی یادگیری فناوری

Technology learning selfefficacy

 .1صرف نظر از سختی یا آسانی محتوای فناوری ،مطمئن هستم که می توانم
آن را یاد بگیرم.
0.63
1. Whether the technology content is difﬁcult or easy, I am sure
that I can understand it.

 .2وقتی فناوری تدریس می شود ،می توانم مفاهیم را به خوبی درک کنم.

0.75 2. When I am being taught technology, I can understand the
concepts very well.

 .3موضوعات فناوری برایم آسان است.
3. Technology topics are easy for me.

 .5من معموال در فناوری خوب کار می کنم.
4. I usually do well in technology.

0.79
0.66

 .8من اگر تالش کنم ،می توانم تکالیف سخت را انجام دهم.
00.53 5. I can complete difﬁcult work if I try.

0.70

0.80

0.46
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 من یادگیری فناوری را مهم می دانم چون می توانم در زندگی روزمره از آن..1
.استفاده کنم
0.77
6. I think that learning technology is important because I can use it
in my daily life.

 مهم است که در فعالیتهای تحقیقی شرکت، من فکر می کنم در فناوری.8
.کنم
00.67

Technology Learning Value Strategies

8. In technology, I think that it is important to learn how to solve
problems.

Technology Learning

0.55

 مهم است یاد بگیرم که چگونه مشکالت را حل، من فکر می کنم در فناوری.9
.کنم
0.86 00.79 0.74

ارزش یادگیری فناوری

7. I think that learning technology is important because it
stimulates my thinking.

راهبردهای یادگیری فناوری

 چون تفکرم را تحریک می، من فکر می کنم یادگیری فناوری مهم است.9
.کند
0.81

9. In technology, I think it is important to participate in inquiry
activities.

 مهم است که فرصتی برای کنجکاوی در هنگام یادگیری فناوری داشته.11
.باشم
00.69
10. It is important to have the opportunity to satisfy my own
curiosity when learning technology.

. سعی می کنم آنها را بفهمم، من هنگام یادگیری مفاهیم جدید فناوری.11
00.73 11. When learning new technology concepts, I attempt to
understand them.

 تالش می کنم آنها را به آموخته های، من در کسب مفاهیم جدید فناوری.12
.خود ارتباط دهم
0.70
12. When learning new technology concepts, I attempt to connect
them to my previous experiences.

 سعی می کنم اطالعات را درک، من هنگام یادگیری مفاهیم جدید فناوری.13
.کنم
00.78
13. When learning new technology concepts, I would try to search
for related information for comprehension.

0.50

0.89

00.86 00.62

00.76

 با معلم یا دانشآموزان برای روشن، من وقتی مفهوم فناوری را نمی فهم.15
شدن مفهوم صحبت می کنم
14. When I do not understand a technology concept, I would
discuss with the teacher or other students to clarify my
understanding.

 من تالش میکنم ارتباطی بین، در طول فرایندهای فناوری یادگیری.18
. ایجاد کنم،مفاهیمی که آموخته ام
15. During the learning technology processes, I attempt to make
connections between the concepts that I have learned.

 سعی می کنم، وقتی که من با مانعی در استفاده از فناوری روبه رو هستم.11
.مشکالت را برطرف کنم
0.69 16. When I face the obstacle of applying technology, I would try
to ﬁgure out the factors of the problems.
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 سعی می کنم آنها را یاد، وقتی که من مفاهیم فناوری را درک نمی کنم.19
بگیرم
00.71
17. When I meet technology concepts that I do not understand, I
still try to learn them.

00.67

 سعی می کنم آموختههایم، هنگامی که مفاهیم فناوری جدیدی را آموختم.19
.با یادگیری قبلی مقایسه کنم
18. When new technology concepts that I have learned conﬂict
with my previous understanding, I try to distinguish the
differences.

 زنده و، من مایل هستم در دوره فناوری شرکت کنم زیرا محتوای درسی.18
.متنوع است
0.82
19. I am willing to participate in this technology course because
the content of the textbook is vivid and varied.

محرک محیط فناوری

Technology learning environment stimulation

جهت گیری هدف فناوری

Technology learning goal-orientation

 من مایل هستم در دوره فناوری شرکت کنم چون معلم از انواع روش های.21
.آموزشی استفاده می کند
00.85
20. I am willing to participate in this technology course because
the teacher uses a variety of teaching methods.

 من مایل هستم در دوره فناوری شرکت کنم چون معلم فشار زیادی اعمال.21
.نمی کند
00.80
0.67

0.92

21. I am willing to participate in this technology course because
the teacher does not put a lot of pressure on me.

0.92

. من مایل هستم در دوره فناوری شرکت کنم زیرا معلم به من توجه میکند.22
22. I am willing to participate in this technology course because
0.80
the teacher pays attention to me.

 من مایل هستم در دوره فناوری شرکت کنم چون برای من برانگیزاننده.23
.است
0.84
23. I am willing to participate in this technology course because it
is challenging.

 من مایل هستم در دوره فناوری شرکت کنم چون همه در بحث ها شرکت.25
.می کنند
0.79
24. I am willing to participate in this technology course because
the students are involved in discussions.

. یکی از اهداف من این است که تا حد امکان دانش فناوری را یاد بگیرم.28
0.79 25. One of my goals is to learn as much technology knowledge as
I can.
0.85
0.79
0.68

0.93

0.91
0.82

. یکی از اهداف من این است که محتوای فناوری جدید را بیاموزیم.21
26. One of my goals is to learn new technology content.

. یکی از اهداف من این است که مهارت های فناوری جدید را مدیریت کنم.29
27. One of my goals is to master new technology skills.

. مهم است که دوره فناوری را درک کنم.29
28. It is important that I understand my technology course.

. برای من مهم است که محتوای فناوری را یاد بگیرم.28

0.87 29. It is important for me to learn the technology content that is
taught.
0.83

. برای من مهم است که مهارت های فناوری ام را بهبود ببخشم.31
30. It is important to me that I improve my technology skills.

...رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانشآموزان
. درک ایده های فناوری برای من بسیار مهم است.31

32. Even when technology tasks are uninteresting, I keep working.

0.69

0.87

0.78

 حتی اگر آنچه را که انجام میدهم، من در دوره فناوری سخت کار می کنم.33
.دوست نداشته باشم
0.82
33. I work hard in the technology course, even if I do not like what
I am doing.

 من همچنان در فناوری کار می کنم حتی اگر کارهای بهتری برای انجام.35
.دادن وجود داشته باشد
00.84
34. I continue working in technology even if there are better things
to do.

 بنابراین نکات مهم را از دست، من بر روی دوره فناوری متمرکز هستم.38
.نخواهم داد
00.82
35. I concentrate on the technology course, so that I will not miss
important points.

0.65

0.90

0.86

. من کار و تکالیف فناوری خود را به موقع انجام می دهم.31

00.75

36. I ﬁnish my technology work and assignments on time.

00.80

37. I do not give up even when the technology work is difﬁcult.

0.85

. تسلیم نمی شوم، من حتی زمانی که تکالیف فناوریی سخت است.39
. من در کالس فناوری تمرکز می کنم.39

38. I concentrate in technology class.

. ادامه می دهم، من تا زمانی که نتوانم تکالیف کالس فناوری را انجام دهم.38

00.78 39. I keep working until I ﬁnish what I am supposed to do in
technology class.
0.77

Technology learning selfregulation-triggering

 همچنان کار می، من حتی زمانی که کارهای فناوری منحصر به فرد نیست.32
.کنم
0.83

ایجاد خودتنظیمی یادگیری فناوری

31. Understanding technology ideas is important to me.

پیاده سازی خودتنظیمی یادگیری فناوری

0.82

Technology learning self-regulationimplementing
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. درس کار و فناوری در زندگی روزمره مهم است.1
1. Work and technology lessons are important in everyday life.

. کار و فناوری یکی از موضوعات مهم برای مطالعه دانشآموزان است.2

. در درجه اول اهمیت قرار دارد، برای من کاروفناوری نسبت به ریاضی وعلوم.5

00.58

0.91

0.89

00.60 4. For me, career and technology are of paramount importance to
mathematics and science.
0.80

 مطالب این درس به یادگیری فناوری های جدید و کارآفرینی کمک زیادی.8
.می کند
5. The content of this lesson will help you learn new technologies
and entrepreneurship.

0.78
00.74

. یادگیری کار و فناوری را اتالف وقت نمی دانم.1
6. I don't think learning career and technology is a waste of time.

. ترجیح می دهم بیش از زمان اختصاص داده شده به این درس کار کنم.9
7. I prefer to work more than the allotted time for this lesson.

. به نظرمن آنچه در این درس آموخته میشودکاربردی و مهارت مفیدی است.9

00.75 8. In my opinion, what is taught in this lesson is practical and
useful.

نگرش به درس کار فناوری

. در کالس های کار و فناوری نسبت به سایر کالسها احساس لذت می کنم.3
00.77 3. I feel more comfortable in work and technology classes than in
other classes.

Attitude to career and technology course

00.84 2. Work and technology is one of the most important topics for
students to study.
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در مورد پایایی هر یک از گویهها ،بار عاملی باالی  1,5قابل قبول 1,9 ،و بیشتر در تحلیل عاملی تأییدی
نشانگر سازه خوب تعریف شده است (فورنل و الرکر .)1891 ،1نتایج جدول  3درباره بارهای عاملی نشان
می دهد تمام گویه های پرسشنامه ها در حد قابل قبول و خوب تعریف شده هستند و بین  1,83و 1,95
در نوسان بودند .آلفای کرونباخ در پرسشنامه نگرش به فناوری و نگرش به درس کار و فناوری در تمام
مؤلفهها باال و قابل قبول بدست آمده است .هر چه اعداد از  1,9بزرگتر باشند نشان دهنده پایایی بسیار
باالی ابزار اندازهگیری و مؤلفهها می باشد (کرونباخ1881 ،2؛  .)2115برای بررسی پایایی ترکیبی هر یک
از سازهها از ضریب دیلون – گلداشتاین ( )ρcاستفاده شد (نونالی .)1899 ،3از آنجایی که  PLSبر خالف
رگرسیون معمولی از نمرات عاملی آزمودنی ها برای تحلیل استفاده میکند ،در نظر گرفتن بار عاملی هر
یک از گویه ها در محاسبه شاخص اعتبار ضروری است ،و مقادیر قابل پذیرش  ρcباید از  1,9بیشتر
باشند (دیکسترا و هنسلر .)2118 ،5نتیجه جدول  3نشان می دهد که پایایی ترکیبی تمام مؤلفهها مقدار
قابل پذیرش باالی  1,9هستند.
جدول :5ماتریس همبستگی و بررسی روایی متغیرهای پژوهش بر اساس معیار فورنل -الکر
Table 4
Correlation Matrix and Validity of Research Variables Based on Fornel-Locker Criterion

خودکارآمدی یادگیری فناوری

Technology Learning Self-efficacy

ارزش یادگیری فناوری

Technology Learning Value

راهبرد یادگیری فناوری

Strategies Technology Learning

جهت گیری هدف یادگیری فناوری

goal-orientation Technology Learning

محرک محیطی یادگیری فناوری

Technology Learning environment stimulation

ایجاد خودتنظیمی یادگیری فناوری

Technology Learning self-regulationtriggering

Learning
Strategies

پیاده سازی خودتنظیمی یادگیری فناوری

راهبرد یادگیری فناوری
Technology

Technology Learning self-regulation
implementing

ارزش یادگیری فناوری
Technology Learning Value

کار و فناوری

Learning Selfefficacy

career and technology course

خودکارآمدی یادگیری فناوری
Technology

0.67

0.55

0.74

0.61

0.69

0.70

1- Fornell & Larcker
2- Cronbach
3- Nunnally
4- Dijkstra and Henseler

رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانشآموزان...
جهت گیری هدف یادگیری فناوری
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goal-

0.52

0.70

0.67

0.82

Technology
Learning
environment stimulation

0.44

0.55

0.58

0.71

0.81

Technology Learning selfregulation-triggering

0.41

0.51

0.55

0.62

0.59

Technology Learning
orientation

محرک محیطی یادگیری فناوری
ایجاد خودتنظیمی یادگیری فناوری
پیاده سازی خودتنظیمی یادگیری
فناوری

0.46

0.59

0.64

0.69

0.66

0.83

0.64

0.80

Technology Learning selfimplementing regulation

کار و فناوری
career and technology course

0.44

0.56

0.56

0.64

0.63

0.54

0.68

0.76

برای بررسی روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) 1استفاده میشود (فورنل و الرکر،
 .)1891فورنل و الرکر( )1891مقادیر  1,8 AVEو بیشتر را توصیه میکنند و این امر به معنای آن
است که سازه مورد نظر حدود  81درصد و یا بیشتر واریانس نشانگرهای خود را تبیین میکند .در جدول5
نتایج مربوط به روایی واگرا ارائه شده که اعداد بدست آمده مناسب اند .اعداد روی قطر ماتریس
همبستگی جذر میانگین واریانس میباشند .در بررسی آزمون الگوی ساختاری ،ضرایب معناداری گویهها
(مقدار  ،)tمعیارهای  Q2 ،R2محاسبه و تفسیر میشوند .معیار اول برازش الگوی ساختاری ضرایب
معناداری  tاست که نتیجه آن در نمودار زیر ارایه شده است .تمامی ضرایب معناداری  tاز 1,81
بیشترهستند ،یعنی تمامی گویهها و روابط میان متغیرها در سطح اطمینان  %88معنادار هستند.

1- Average Variance Extracted
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شکل  :1ضرایب معناداری گویهها (مقدار )t
Figure 1
)Significance coefficients of items (t- value

معیار دوم الگوی ساختاری معیار R2میباشد R2 .مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) الگو
است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار ،1,18
 1,33و  1,19به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی تفسیر میشود (داوری و
رضازاده .)151 :1388 ،طبق نظر هنسلر ،رینگل و سینکووچ )2118( 1اگر در یک مدل فقط یک متغیر
برونزا ،سازه ها را تحت تأثیر قرار دهد مقدار 1,33 R2به باال نشان از قدرت باالی رابطه دارد .معیار سوم
الگوی ساختاری معیار Q2میباشد .ضریب  Q2استون-گیزر 2برای بررسی توانایی پیش بینی متغیرهای
وابسته از روی متغیرهای مستقل استفاده می شود و مقادیر مثبت این ضریب نشانگر توانایی پیش بینی
است (وینزی ،تیرین چرا و آماتو.)2111 ،3

1- Henseler, Ringle & Sinkovics
2- Stone – Giesser
3- Vinzi, Trinchera, and Amato,

رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانشآموزان...
جدول  :8مقادیر عددی Q2 ، R2
Table 5
Numerical values of R2, Q2
 R2قدرت رابطه

مؤلفهها
Components

Relationship Power
0.2

خودکارآمدی یادگیری فناوری
Technology Learning Self-Efficacy

0.3

ارزش یادگیری فناوری

Technology Strategies Learning

جهت گیری هدف یادگیری فناوری
GoalOrientation

0.4

0.4

0.15

رابطه قوی
رابطه قوی

0.3

رابطه قوی

0.4

رابطه قوی

0.25

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate Prediction Ability

0.25

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate Prediction Ability

0.2

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate Prediction Ability

0.3

Strong Relationship

-

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate Prediction Ability

Strong Relationship

Technology Learning Self-RegulationImplementing

نگرش به درس کار و فناوری

رابطه قوی

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate Prediction Ability

Strong Relationship

Technology Learning Self-RegulationTriggering

پیاده سازی خودتنظیمی یادگیری فناوری

0.2

Strong Relationship

Technology Learning Environment
Stimulation

ایجاد خودتنظیمی یادگیری فناوری

رابطه قوی

توانایی پیش بینی متوسط
Moderate Prediction Ability

Strong Relationship

Technology

محرک محیط یادگیری

0.1

Strong Relationship
0.3

راهبردهای یادگیری فناوری

رابطه متوسط

توانایی پیش بینی
Prediction Ability

Medium
Relationship

Technology Learning Value

Learning

Q2
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توانایی پیش بینی باال
High Predictive Ability

0

Attitude to Career and Technology
Course

هنسلر ،رینگل و سینکووچ ( )2118در مورد شدت توانایی پیش بینی الگو در مورد سازههای درونزا
مقادیر  1,18 ،1,12و  1,38به ترتیب ضعیف ،متوسط و قوی تعیین نمودند .با توجه به نتایج جدول 5
جهت گیری هدف ،محرک محیطی و پیاده سازی خود تنظیمی در یادگیری فناوری قویترین رابطه را با
نگرش به درس کار و فناوری داشتند و هیچ رابطه ضعیف یا منفی بین مؤلفهها گزارش نشد.

1399  ـ بهار49  ـ شماره13 نشریه علمی آموزش و ارزشیابی ـ سال

67

آزمون فرضیهها
. گزارش شده است1  سطح معنی داری در جدول،t  آماره،نتایج بررسی فرضیه ها براساس ضریب مسیر
 نتایج بررسی فرضیه های تحقیق:1جدول
Table 6
Results of research hypotheses

نتیجه
Result

معنی دار
significa
nt

معنی دار
significa
nt

معنی دار
significa
nt

معنی دار

سطح معنی
داری
The
Significance
Level

0.001

0.001

0.001

0.001

T آماره
Statistics
T

9.63

13.82

14.93

17.94

ضریب مسیر

فرضیه

ردیف

Path
Coefficient

Hypothesis

Row

0.44

0.56

0.56

0.63

significa
nt

معنی دار

0.001

18.20

0.64

significa
nt

معنی دار

0.001

14.83

0.54

Significa
nt

معنی دار
Significa
nt

0.001

21.97

0.68

بین نگرش به درس کار و فناوری با خودکارآمدی
.یادگیری فناوری رابطه وجود دارد

1

There is a relationship between attitudes to
career and technology course and technology
Learning self-efficacy.

بین نگرش به درس کار و فناوری با ارزش یادگیری
.فناوری رابطه وجود دارد

2

There is a relationship between attitudes to
career and technology course and technology
value learning.

بین نگرش به درس کار و فناوری با راهبردهای
.یادگیری فناوری رابطه وجود دارد

3

There is a relationship between attitudes to
and technology career and technology course
learning strategies.

بین نگرش به درس کار و فناوری با جهت گیری هدف
.یادگیری فناوری رابطه وجود دارد

4

There is a relationship between attitudes to
and Technology career and technology course
learning goal orientation.

بین نگرش به درس کار و فناوری با محرک محیطی
.یادگیری فناوری رابطه وجود دارد

5

There is a relationship between attitudes to
career and technology course and the
Technology learning environment stimulation.

بین نگرش به درس کار و فناوری با ایجاد خود تنظیمی
.یادگیری فناوری رابطه وجود دارد

6

There is a relationship between attitudes to
career and technology course and Technology
learning self-regulation-triggering.

بین نگرش به درس کار و فناوری با پیاده سازی خود
There is a .تنظیمی یادگیری فناوری رابطه وجود دارد
relationship between attitudes to career and
technology course and Technology learning
self-regulation implementing.

7

رابطه نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانشآموزان...
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تمامی فرضیه ها با توجه به سطح معناداری 1,111و باالتر بودن آماره تی از  1,81معنی دار هستند.
نگرش به درس کار و فناوری ( 1,55خودکارآمدی یادگیری فناوری 1,81 ،ارزش یادگیری فناوری1,81 ،
راهبردهای یادگیری فناوری 1,13 ،جهتگیری هدف یادگیری فناوری 1,15 ،محرک محیطی
یادگیریفناوری 1,85 ،ایجاد خودتنظیمی یادگیری فناوری 1,19 ،پیادهسازی خودتنظیمی یادگیری فناوری)
را تبیین می کند.
بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین نگرش به درس کار و فناوری با نگرش فناورانه دانشآموزان
مقطع متوسطه بود .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین نگرش به درس کار و فناوری و مؤلفههای
نگرش به فناوری رابطه مثبت معنادار وجود دارد .تمامی فرضیهها با توجه به سطح معناداری  1,111و
باالتر بودن آماره تی از  1,81معنیدار بودند.
نگرش به درس کار و فناوری (خودکارآمدی ،ارزش یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،جهتگیری هدف،
محرک محیطی ،ایجاد و پیاده سازی خودتنظیمی) را تبیین کرد که نشانه ارزش و اهمیت باالی این
درس در نگرش دانشآموزان دوره متوسطه تحصیلی دارد .مؤلفههای انگیزه (خودکارآمدی ،ارزش
یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،جهتگیری هدف ،محرک محیطی) و خودتنظیمی دانشآموزان مهم و
انعطاف پذیر هستند و در تعامل با فرآیند یادگیری مؤثر شناخته شده اند (دانکن و مک کشی 2118 ،1؛
زیمرمن و شانک.)2111 ،2
یافته اول :بین نگرش به درس کار و فناوری با خودکارآمدی فناوری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات قبلی پژوهش های (توزان و شکرچی2118 ،؛ لی آ و کوآ2115 ،؛ لینچ
و تروژیلو2111 ،؛ پاجارز ،برایتنر و والتاین )2111 ،3همسو بود .نگرش مثبت به فناوری ها بخصوص
فنآوری رایانه ای ابزار مهمی برای یادگیری ،برقراری ارتباط و بازیابی اطالعات هستند برای اینکه افراد
به طور مؤثر بتوانند این ابزارها را بکار برند ،باید در استفاده از آنها احساس کارآیی( خودکارآمدی) کنند،
به همین دلیل بررسی نگرش ها و ادراک از شایستگی های کسب شده توسط برنامه های آموزشی (مثل
برنامه درسی کار و فناوری متوسطه) مهم است ،هر چه دانشآموزان تجربه و فراوانی استفاده بیشتری از
فناوری داشته باشند ،خودکارآمدی بیشتری از خود نشان داده و این واقعیت اهمیت توجه به نگرشها را به

1- Duncan & McKeachie
2- Zimmerman & Schunk
3- Pajares, Britner, & Valiante
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عنوان ویژگیهای مهم یادگیرنده و پیشروهای خودکارآمدی برجسته می کند (کینز ،دلکورت و پاور،1
.)1885
یافته دوم :بین نگرش به درس کار و فناوری با ارزش یادگیری فناوری رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد.نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات قبلی پژوهش (توزان و شکرچی2118 ،؛ لی آ و کوآ2115 ،؛ لینچ و
تروژیلو2111 ،؛ ماسون2111 ،2؛ بونگ2115 ،3؛ پینتریچ ،مارکس و بویل )1883 ،5همسو بود .پژوهش
ویلیتام ،آلدریج و فراسر ) 2112( 8نشان داد داشتن نگرش مثبت به فناوری فرصت های ممکن برای
مربیان جهت برنامه ریزی و به کار بستن راهبردهای مداخله مؤثر با هدف افزایش عالقه و نگرش مثبت
دانشآموزان در یادگیری فناوری را امکان پذیر می سازد .با بررسی عوامل مؤثر در ادراک دانشآموزان،
چگونگی یادگیری فنآوری را می توان عمیقا" درک کرد ،و در اجرای آموزش فنآوری نیز می توان از آن
استفاده موثر نمود.
یافته سوم :بین نگرش به درس کار و فناوری با راهبردهای یادگیری فناوری رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات قبلی پژوهش (توزان و شکرچی2118 ،؛ لی آ و کوآ2115 ،؛
لینچ و تروژیلو2111 ،؛ ماسون2111 ،؛ بونگ2115 ،؛ پاجارز ،برایتنر و والتاین2111 ،؛ ویگفیلد ،اکلز و
پینتریچ1881 ،1؛ پینتریچ ،مارکس و بویل )1883 ،همسو بود .تحقیق لی آ و کوآ ( )2115نشان داد دوره
فناوری با انواع روش های متنوع ،زنده و پویا می تواند بسیاری از مشکالت را حل کند و هر دو گروه
معلمان و دانش آموزان از روشها و فعالیتهای یادگیری متعددی جهت یادگیری موثر فناوری استفاده می
کنند لذا برای شرکت در برنامه درسی کار و فناوری ،نیاز به نگرش مثبت و انگیزه باال وجود دارد.
یافته چهارم :بین نگرش به درس کار و فناوری با جهت گیری هدف فناوری رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات قبلی پژوهش (توزان و شکرچی2118 ،؛ لی آ و کوآ2115 ،؛
لینچ و تروژیلو2111 ،؛ ماسون2111 ،؛ بونگ2115 ،؛ پاجارز ،برایتنر و والتاین2111 ،؛ ویگفیلد ،اکلز و
پینتریچ1881 ،؛ پینتریچ ،مارکس و بویل )1883 ،همسو بود .یکی از رویکردهای بسیار کاربردی و مهم
در درک و فهم انگیزش دانشآموزان ،رویکرد جهتگیری هدف است (هولمن ،اسکراجر ،بودمان و
هاراکیویچ  .)2111 ، 9اصطالح جهت گیری هدف ،به عنوان معیار توانایی و مهارت یادگیری ،یادگیرنده را
1- Kinzie, Delcourt & Powers
2- Mawson
3- Bong
4- Pintrich, Marx, & Boyle
5- Velayutham, Aldrige & Fraser
6- Wigfield, Eccles & Pintrich
7- Hulleman, Schrager, Bodmann & Harackiewicz
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ارزیابی می کند و به هدف و دلیل درگیر شدن یادگیرنده در یادگیری اشاره دارد (آلکات .)2111 ،1به
همین دلیل ،جهت گیری هدف دانش آموز برای بحث در مورد انگیزه و نگرش یادگیری مورد استفاده قرار
می گیرد .دانشآموزان دارای جهت گیری هدف ،عملکرد یادگیری خوب ،عالقه و احساسات بیشتری را
نسبت به یادگیری نشان می دهند .رفتارهای یادگیری شامل روشها ،نگرشها ،عادات و دشواری یادگیری
تلقی می شوند (ون در بیل ،بروور و ون در وورت.)2115 ،2
یافته پنجم :بین نگرش به درس کار و فناوری با محرک محیط یادگیری فناوری رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات قبلی پژوهش (لی آ و کوآ2115 ،؛ لینچ و تروژیلو2111 ،؛
ماسون2111 ،؛ بونگ2115 ،؛ مایا و رووف ) 2115 ،3همسو بود .ادراک دانشآموزان از محیط کالس نیز
یک مولفۀ کلیدی و شاخصی ارزشمند است که می تواند به رفتارهای مناسب منجر شود و جهت گیری
مثبت به زندگی را آسان سازد (ون پتگام ،آلترمن ،وانکر و روسل .)2119 ،5محیطهای کالس ،درس و
مدرسه بر پیشرفت و نگرش دانشآموزان تأثیر بسزایی دارند؛ به گونه ای که تفاوت عملکرد دو گروه از
دانشآموزان با عملکرد تحصیلی باال و پایین به نوعی به تفاوت ادراکشان از محیط یادگیری مربوط است
که به جهت دهی معنادار به یادگیری منجر می شود (کارشکی ،ارفع بلوچی و شیرزاد.)1383 ،
یافته ششم و هفتم :بین نگرش به درس کار و فناوری با ایجاد و پیاده سازی خودتنظیمی فناوری
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش ما با نتایج مطالعات پژوهش (توزان و شکرچی2118 ،؛ لی
آ و کوآ2115 ،؛ لینچ و تروژیلو )2111 ،همسو بود .برخی تحقیقات در مورد نگرش مثبت به پتانسیل
محیط های پیشرفته فنآوری برای تقویت یادگیری خودتنظیمی در اروپا انجام شده است (کارنیرو ،لفریره،
استیفنز و آندروود 2112 ،8؛ بارتولومه و استیفن2111 ،1؛ بیشویزن ،کارنیرو و استیفن2119 ،9؛ موویج،9
2119؛ استیفن .)2111 ،تحقیق استیفن ( )2111نشان داد تحریک اولیه خودتنظیمی در مدرسه به وسیله
استفاده از فناوری ممکن است منجر به ترجیحات و مهارتهای خاص یادگیرنده در دبیرستان شود ،که می
تواند نتایج یادگیری در دوره متوسطه را تغییر دهد ،از این جهت هر چه دانشآموزان نگرش مثبت و
بهتری نسبت به کالس و دوره های فناوری در مدرسه داشته باشند نتایج خودتنظیمی بهتری در
بکارگیری فناوری از خود نشان می دهند.
1- Allcott
2- Van Der Bijl-Brouwer, M., & Van Der Voort
3- Mayya & Roff
4- Van Petegem, Aelterman, Van Keer and Rosseel
5- Carneiro, Lefrer, Steffens & Underwood
6- Bartolomé & Steffens
7- Beishuizen, Carneiro & Steffens
8- Mooij
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دانستن عوامل نگرشی میتواند به معلمان در اصالح برنامه درسی و اثربخشی شیوههای تدریس کمک
کند تا دانشآموزان در یادگیری خود موفق شوند .این مؤلفهها تأثیر زیادی بر مشارکت گروهی و درگیری
ذهنی دانشآموزان در فرایند یادگیری می گذارند (ویلیتام ،آلدریج و فراسر2112 ،؛ زیمرمن.)2111 ،
میزگرد صنعتی اروپا ،بروکسل ( )2118نشان داده است اگر می خواهیم نگرش دانشآموزان نسبت به
فناوری را تحریک کنیم ،باید درک بهتری از عوامل تعیین کننده نگرش داشته باشیم.
همانند همه پژوهشها این پژوهش نیز دارای برخی محدودیتها میباشد ،یکی از محدودیتهای عمده
این پژوهش به دلیل ماهیت همبستگی پژوهش است .به همین دلیل در استنباط علی باید احتیاط نمود.
دوم استفاده از ابزار پرسشنامه به عنوان تنها ابزار گردآوری اطالعات ،عدم صداقت و محافظهکاری
دانشآموزان در پاسخ به پرسشنامهها که میتواند قابلیت تعمیمپذیری یافتهها را کاهش دهد .سوم
احتمال تفاوت شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،حاالت روحی روانی ،تفاوتهای فردی و ...ناحیه یک
شهر تبریز با سایر ناحیهها و شهرها ممکن است وجود داشته باشد .چهارم نمونه آماری این پژوهش
محدود به دانشآموزان دوره اول متوسطه بوده ،بنابراین ممکن است نگرش فناورانه دانشآموزان دوره
دوم متوسطه یا رشتههای متفاوت تحصیلی فرق داشته باشد .پنجم کم بودن پیشینه پژوهشی که از
پرسشنامه نگرش به فناوری لی آ و کوآ استفاده کرده باشد.
با توجه به اینکه نگرش به درس کار و فناوری ،ابعاد نگرش به فناوری را تحت تأثیر قرار می دهد و با
توجه به تاکید نظام های آموزشی جهانی بر  STEMپیشنهاد می شود نگرش نسبت به سایر دروس از
جمله ریاضی و علوم در پایه های مختلف تحصیلی و ارتباط آن با نگرش فناورانه مورد مطالعه قرار گیرد
و همچنین به طور مقایسه ای با آن با مؤلفه کار و فناوری مورد مطالعه قرار گیرند .ماهیت درس کار و
فناوری به شیوه تلفیقی تهیه و تدوین و اجرا گردد که ابعاد نگرش فناورانه را در سایر دروس تقویت کند.
با توجه به ارتباط متوسط نگرش به درس کار و فناوری با مؤلفه خودکارآمدی یادگیری فناورانه ،پیشنهاد
می شود در این زمینه مطالعاتی انجام شود ،همچنین ابزارهای الزم جهت تدریس عملی فراهم گردد تا
دانش آموزان بتوانند محتوای مطالب را به به طور عملی یاد بگیرند ،با توجه به اهداف درس ،در برخی
موارد ابزارهایی الزم است که دانش آموز از نزدیک با ابزارها کار کند که کمبود امکانات و ابزارها موجب
کاهش خود کارآمدی یادگیرندگان می شود .در مواردی برخی فصول کتاب به علت کمبودهایی تدریس
نمی شود که می تواند به نگرش منفی در یادگیرندگان منتج شود ،در مواردی شیوه ارزشیابی درس به
گونه ای است که مهارتهای دانشآموزان را سنجش نمی کند ،ضرورت دارد جهت افزایش خودکارآمدی
و ابتکار عمل و کنترل شخصی یادگیرنده ،به ارزشیابی فرایندی و عملکردی توجه گردد.
سپاسگزاری
از تمامی شرکت کنندگان و کسانی که در این پژوهش به پژوهشگران یاری کردند ،صمیمانه تشکر و
قدردانی میگردد.
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