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  چکيده

هاي بالقوه هاي درسي آموزش عالي با حوزه صنعت و مشاغل و تواناييارتباط نامناسب برنامهها، نمايانگر آموختگان بيکار دانشگاهآمار دانشمقدمه: 

ريزي درسي سازد. برنامههاي الزم را نمايان ميکرده فاقد مهارتهاي الزم در صنايع و افزايش بيکاران تحصيلموجود در صنايع است و فقدان تخصص

کرده نمودن متخصصان تحصيل هاي اساسي در دانشجويان و فراهممنظور پرورش شايستگيان از آن بهتومبتني بر شايستگي، راهبردي است که مي

آموختگان بيکار و افزايش اثربخشي در حوزه آموزش عالي و صنايع سود جست. اين مقاله مروري با هدف تشريح براي اشتغال در صنعت و کاهش دانش

  رش شد. جايگاه برنامه درسي مبتني بر شايستگي نگا

هاي درسي آموزش  دهد که برنامه آموختگان آموزش عالي در ايران صورت گرفته نشان مي تحقيقات اندكي که در زمينه اشتغال دانشگيري: نتيجه

دليل نداشتن  اند و پس از ورود به حوزه شغلي به  آموختگان از توفيق چنداني برخوردار نبوده هاي مورد نياز دانش عالي در پرورش و تقويت شايستگي

توان از رويکرد برنامه درسي  آموختگاني شايسته مي منظور پرورش دانش شود. به مي  موجب اتالف هزينه و کاهش اثربخشي در حيطه شغلي ،شايستگي

اي تدوين شود كه  گونه شته باشند كه برنامه درسي بايستي بههاي درسي بايد به اين نكته توجه دا كنندگان برنامه مبتني بر شايستگي سود جست. تدوين

   هاي شغلي و مسايل زندگي در آنها ايجاد و تقويت نمايد. آموختگان در موقعيت منظور موفقيت دانش هاي الزم را به شايستگي

  ريزي درسي مبتني بر شايستگي، آموزش عالي، صنعت، اشتغالبرنامه :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: The statistics of unemployed university graduates represent an inappropriate relationship of 

higher education curriculum and industry field and careers and potentials that exist in industries. This reveals the 

lack of necessary specialties in the industries and increasing of educated unemployed people that do not have 

necessary skills. Competency-based curriculum development is a strategy that can be beneficial for students and 

professionals and develop basic competences and provide knowledgeable professionals for employment in the 

industry and consequently reduce the number of unemployed graduates and increase the effectiveness of higher 

education and industry. This review article was written with the aim of describing the position of competency-

based curriculum. 

Conclusion: Few researches performed in the field of graduates’ employment in Iran have shown that the 

curriculums of higher education haven’t been much of a success in flourishing and reinforcement of 

competencies required in different fields and this leads to the waste of expenditure and efficacy reduction due to 

lack of competency. Competency-based curriculums can be used in order to train competent graduates. Those 

who develop curriculums must pay attention to the fact that curriculums must be designed in a way that can 

create and reinforce essential competencies in graduates for providing their success both in occupational and 

personal life.  
Keywords: Competency-Based Curriculum Development, Higher Education, Industry, Employment 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  حسين مومني مهموئي  ۱۴۴

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

 مقدمه

سازي جوانان براي اشتغال همواره يکي از اهداف نظام آموزش آماده

هاي اخير نيز  رسمي بوده است. رويکردهاي جهاني آموزش در دهه

هاي يونسکو  هاي اجالس مويد همين مطلب است. مثالً توصيه نامه

سازي  عموماً بر رسالت موسسات آموزشي از ابتدايي تا عالي براي آماده

عنوان مثال اند (به فرد برای احراز شغل مناسب تاکيد داشته

]. در گزارش ١ژنو) [ ١٩٨٩ژنو،  ١٩٨٦پاريس،  ١٩٧٤هاي   اجالس

در  ١٩٩٨کنفرانس جهاني يونسکو در باب آموزش عالي که در سال 

ين موضوع مورد تاکيد قرار گرفته است. در ماده پاريس برگزار شد نيز ا

اين گزارش آمده است "در شرايط اقتصادي که تغييرات و ظهور  ٧

کار بستن آن و ارايه هاي نوين توليد مبتني بر دانش و به شيوه

هاي آن است، روابط آموزش عالي، جهان کار و  اطالعات از ويژگي

آموزش عالي قرار گيرد  فکري  ساير تشکيالت جامعه بايستي سرلوحه

آموختگان افزايش يابد و اين افراد بايد نظرشان  تا قابليت اشتغال دانش

تنها متقاضي کار نباشد  بيش از پيش به اين مساله جلب شود که نه

هاي اخير با افزايش نرخ بيکاري ]. در دهه٢بلکه خود خالق آن شوند" [

ات به عملکرد نظام آموزش ها، انتقاد آموختگان مدارس و دانشگاهدانش

رسمي فزوني يافته است. براي مقابله با اين نارسايي، برخي از 

هاي درسي  اند با اتخاذ تدابيري، برنامه مسئوالن و متخصصان کوشيده

را با مقتضيات جامعه و دنياي کار پيوند بزنند تا از اين طريق ضمن 

اي مختلف ه آموختگان، به تقاضاي بخش ممانعت از بيکاري دانش

اقتصادي کشور به نيروي انساني ماهر و متخصص پاسخ دهند. البته 

ويژه در نظام آموزش عالي) اساساً اين که اشتغال برخي از مسئوالن (به

جزء وظايف نظام آموزشي است را رد کرده و آن را متوجه دولت و 

اند. گروه اخير، عدم اشتغال  هاي اقتصادي وي دانسته سياست

تگان آموزش عالي را عمدتاً متوجه صنعت بيمار کشور و آموخ دانش

ها. در اين ميان، اند تا ضعف در عملکرد دانشگاه نابساماني اقتصاد کرده

القولند: بيکاري   اکثريت صاحب نظران در دو اصل متفق

معناي عدم وجود کار نيست بلکه بدين معناست آموختگان، به  دانش

يي اشتغال در آن کار را ندارند و يا اين که آموختگان توانا که اوالً دانش

هاي کار و اشتغال وجود دارد ولي  ها، زمينه در بسياري از حوزه

دهند به جاي آفرينش کار، منتظر  آموختگان ما ترجيح مي دانش

هاي مختلف براي  ريزان آموزشي و درسي دولت برنامهاستخدام بمانند. 

کردهايي را اتخاذ هاي شغلي، روي تحقق هدف پرورش صالحيت

ها و  ريزي آموزشي و درسي، به رويکرد اند. در ادبيات برنامه کرده

نظر شده است. به الگوهاي مختلف براي پيوند آموزش و بازار کار اشاره

بندي رسد بتوان مجموع نظرات متخصصان را در سه رويکرد دسته مي

ي و سازي آموزش عمل آموزي، رويکرد يکپارچهکرد: رويکرد حرفه

]. رويکرد ٣هاي پايه [ ها و مهارت رويکرد پرورش صالحيتنظري، 

منظور تاکيدي که بر ريزي درسي مبتني بر شايستگي بهبرنامه

تحقق هدف پرورش عنوان راهبردي برای تواند بهها دارد ميشايستگي

  کار گرفته شود.هاي شغلي به صالحيت

  

  شناسي شايستگي (صالحيت) مفهوم

آموزگاران در سيستم  -شروع نهضت بازآموزي مربيان با ٧٠در دهه 

CBT بر سر محوريت عبارت عملکرد ،(Performance)  و

 ١٩٧٨اختالف بروز کرد. در سال  (Competency)شايستگي 

توضيح دادند که مقصود از عملکرد، تاکيد بر  جيلو  نورتون، هرينگتن

که منتقدان واژه عملکرد معتقد هستند  است. درحالي (skill)مهارت 

اي در سيستم عملکرد محور دست کم گرفته که ارزش دانش حرفه

شود اما در سيستم شايستگي محور، اين دو، جايگاه يکساني دارند. مي

روند، زيرا کار مي با اين وجود، امروزه اين دو واژه معادل يکديگر به

امل بدون دانش مناسب قابل دستيابي شده است که عملکرد ک ثابت

ها و بررسي  با بررسي ادبيات موضوع مربوط به شايستگي نيست.

تعاريفي كه در مورد شايستگي ارايه شده است، اولين چيزي كه 

شناسي  شود فقدان تعريف واحد و اصطالح خوبي مشخص مي به

مشخص و معين در مورد شايستگي و معنا و مفهوم آن است. 

كننده، عنوان درخور، سزاوار، كفايت(صالحيت) در لغت بهشايستگي 

قابل پذيرش، توانا، آمادگي كافي براي واردشدن به حرفه خاص و 

شده است و ارتباط مستقيمي با داشتن گواهي در آن حرفه   غيره مطرح

نظران برجسته ]. مرور تعاريف ذيل كه عمدتاً توسط صاحب۵، ۴دارد [

تواند تا حدي بيانگر اين قضيه باشد.  ت مياين حوزه ارايه شده اس

عنوان "قدرت، توانايي و ظرفيت فرهنگ آكسفورد، شايستگي را به

]. هرچند رويكرد شايستگي در ۶كند [ انجام يك وظيفه" تعريف مي

ها جديد نيست اما رويكردهاي مبتني بر شايستگي جوامع و در مديريت

اي ناسي جديد توسعه گستردهشبه بعد و با پيوند آن با روان ۱۹۷۰از 

شناس برجسته دانشگاه هاروارد، روان كللند ديويد مكپيدا كرده است. 

هاي سنتي هوش و مدرك تحصيلي براي بودن آزمونبا رد موفق

عنوان ابزار پيشگويي عملكرد شغلي، رويكرد مبتني بر شايستگي را به

انساني، طرح ريزي نيروي مهم در ارزيابي عملكرد كاركنان، برنامه

ها مطرح جانشيني، طرح پرورش مديران و ديگر كاركردهاي سازمان

ها، ترکيبي از انگيزه )اسپنسرو  مك كللندكرد. تعريف شايستگي (

ها، دانش يا ها يا طرز تلقيها يا ارزشعادات، تصور از خود، نگرش

صورت مهارت رفتاري شناختي و هر نوع ويژگي شخصي است که به

تواند تفاوت موجود بين افراد با شده و مي گيريمادي اندازهقابل اعت

شده توسط  طبق تعريف ارايهعملکرد باال و متوسط را نشان دهد. 

مجموعه دانش، مهارت و  (ISPI)المللي، عملكرد  جامعه بين

صورتي اثر بخش سازد بههايي كه كاركنان را قادر مي نگرش

شغلي را طبق استانداردهاي  هاي مربوط به شغل يا عملكرد فعاليت

  شود.مورد انتظار انجام دهند، شايستگي ناميده مي

هاي طور كلي روي صفات و ويژگي، شايستگي بهبوياتزيساز نظر 

توانند انگيزش، رفتار،  اساسي يك شخص تاكيد دارد. اين صفات مي

اي از دانش باشد كه مهارت و تصور فرد از نقش اجتماعي يا مجموعه

كند. اين رويكرد با  ها از آنها استفاده ميانجام كارها و فعاليت فرد در

در تقابل است كه شايستگي  بارترامو  كالينان، رابرتسونرويكرد 
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 ۱۴۵   هاي اساسيريزي درسي مبتني بر شايستگي؛ راهبردي مطلوب براي توسعه شايستگيبرنامه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عنوان وسيله براي رسيدن به اي از رفتارهايي است كه بهمجموعه

هاي رود. در پيشينه پژوهشكار مينتايج يا پيامدهاي مطلوب به

اند: "مجموعه ها چنين تعريف شدهاني نيز، شايستگيمديريت منابع انس

ها و  هاي شخصيتي، عاليق، تجربهها، ويژگيدانش، مهارت

سازد در سطحي  هاي مرتبط با شغل كه دارند آنها را قادر مي توانمندي

ها،  باالتر از حد متوسط به انجام مسئوليت بپردازد. در واقع شايستگي

دهنده فرد با عملكرد برتر در شغل  نشانكنند كه الگويي را ارايه مي

 ].٧" [ محوله است

   

  هابندي انواع شايستگيطبقه

ها وجود دارد اين است كه همه  نكته مهم كه در مورد شايستگي

ها از يك نوع و از يك جنس نيستند و همين امر موجب  شايستگي

  ها بپردازند. بندي انواع شايستگي نظران به دستهشده است كه صاحب

فرآيند توسعه دانش و معلومات نظري به گونه معمول، از راه  دانش:

شود. توسعه دانش و معلومات،  تحصيل در سطوح دانشگاهي حاصل مي

تنهايي و آيد و به شمار ميها و نگرش بهزيربناي توسعه مهارت

 هاي مديريتي ندارد. خودي خود، تاثير چنداني در توسعه شايستگي به

سازي علم در عمل. مهارت از ت از توانايي پيادهعبارت اس مهارت:

يابد.  دست آمده و توسعه ميراه تكرار كاربرد دانش در محيط واقعي به

شود؛ بدون آن، در  توسعه مهارت، منجر به بهبود كيفيت عملكرد مي

بسياري از موارد، معلومات، منشا تاثير زيادي نخواهند بود. براي مثال، 

كردن اصول كار تيمي در عمل، ارگيري و تجربهكهيچ مديري بدون به

 تواند مهارت كار تيمي را با مطالعه كسب كند. نمي

سازد كه يك توانش خصلتي با ثبات و وسيع را مصور مي :توانايي

شخص را براي دستيابي و نهايت عملكرد در مشاغل فيزيكي و فكري 

بوده وتفاوت آنها سازد. در واقع توانايي و مهارت، مشابه هم مقيد مي

در اين است كه مهارت ظرفيتي خاص براي انجام فيزيكي كارهاست 

 ].٨سازد [اما توانايي ظرفيت انجام كارهاي فكري را مشخص مي

عبارت است از تصوير ذهني انسان از دنيا و پيرامون آن.  نگرش:

تصوير ذهني انسان چارچوبي است كه ميدان انديشه و عمل وي را 

هاي پيرامون خود و  دهد. درك انسان از پديده ، شكل ميتبيين كرده

 گيري وي براي عمل، بر مبناي تصوير ذهني اوست. تصميم

ها را ها شايستگيو همكاران اعتقاد دارند كه برخي سازمان سينگال

گيرند كه عبارتند از: هايي از كل شخص درنظر ميعنوان جنبه به

ها (تفكر، ها و تواناييتاستعداد (كالمي، عددي، فضايي)، مهار

رهبري)، دانش (عمومي، حرفه خاص، شغل خاص، سطح خاص، 

هاي فيزيكي (طاقت و بنيه، انرژي)، سبك سازمان خاص)، شايستگي

گيري اجتماعي)، اصول، (رهبر، مدير، كارگر)، شخصيت (جهت

ها و روحيات (انصاف)، عاليق (در ارتباط با ها، اعتقادات، نگرش ارزش

 ].۹در ارتباط با حقايق) [مردم، 

هاي كيفي اشخاص هاي ژنريك و ويژگيبرخي از الگوها به توانايي

هاي فني  تأكيد دارند. درحالي كه گروه ديگري از الگوها روي مهارت

شده تا با  ويژه شغل متمركزند؛ در برخي از الگوها هم تالش

هاي شغلي، رفتارهاي شغلي و دانش، درنظرگرفتن سه عامل نقش

هاي شايستگي شغلي هاي فردي و زمينه مهارت تركيبي از شايستگي

  .در رويكردي جامع ارايه شود

] ۱۱[ بولتونو  السانها را به رفتاري و فني،  ]، شايستگي۱۰[ كامپرفرم

] به دو نوع سخت و ۱۲[ جابو  رابتامبه دو نوع فردي و سازماني، 

بخشي و ] به ضروري، عمومي، ۱۳نرم، موسسه ملي استخدام [

 مايرو  بيهام] به فني، رهبري و شغلي و ۱۴[ كراوتزمشترك، موسسه 

كنند که داراي سطوح ] به دو نوع محوري و خاص تقسيم مي۱۵[

اي كه دپارتمان خدمات و مديريت عمومي، گونهمتفاوتی هستند به

ها را به چهار سطح اساسي، كاردان، پيشرفته و تخصصي،  شايستگي

] به درك ۱۷[ استون] به پيشرفته، متبحر و آگاه و ۱۶[ يونيدوموسسه 

(يادگيرنده)، كاربرد (توليد كننده)، كاربرد سطح برتر (نوآور) و تلفيق 

  كنند.تقسيم مي

  

  ريزي درسي مبتني بر شايستگيجايگاه برنامه

هاي درسي آن ترين عناصر آموزش و پرورش برنامهاز جمله مهم

الزم در راستاي اهداف و وظايف و هستند كه بايستي از تناسب 

تحوالت مربوطه برخودار بوده تا بتواند نقش موثر خود را ايفا نمايد 

]. پرورش افراد براي ورود به جامعه آموزش عالي و بازار كار، ۱۸[

اي صورت پذيرد كه گونهتوسط آموزش و پرورش بايستي به

تخصصي و  نيمههاي عمومي و هاي الزم را در آنها در زمينهشايستگي

هاي تخصصي ايجاد نمايد و اين محقق نخواهد شد مگر آنكه برنامه

ها را در اي طراحي شده باشند كه اين شايستگيگونه درسي به

هاي آموختگان ايجاد و تقويت نمايد. لذا بازنگري و طراحي برنامه دانش

 عنوان گامي در راستای تقويت و تواند بهدرسي مبتني بر شايستگي مي

آموختگان متناسب با نيازهاي جامعه و بازار هاي دانشاحياي شايستگي

هاي الزم را در آنها پديد كار و صنايع درنظر گرفته شود و شايستگي

  هاي مختلف فراهم نمايد.آورد و موجبات موفقيت آنها را در موقعيت

هاي درسي موجود را در دهندگان، برنامهدر پژوهشي، اكثريت پاسخ

هاي شغلي الزم و ارايه دانش دانشجويان براي احراز قابليت كمك به

كار تا حدودي موفق و ناموفق  كاربردي و انطباق با نيازهاي بازار

اند و همچنين ميزان مشاركت مجريان در تهيه و تدوين تشخيص داده

]. امروزه مشكالتي در مورد ۱۹اند [برنامه و ارزيابي را خيلي كم دانسته

نبودن هاي درسي با تقاضاي بازار كار و موفقبرنامه عدم سازگاري

هاي درسي در كمك به دانشجويان براي كسب اطالعات و برنامه

هاي الزم برای ايفاي نقش موثر در دنياي كار متحول امروزي مهارت

الذكر، ]. بنابراين باتوجه به نتايج پژوهش فوق۲۰شود [مشاهده مي

هاي درسي با تقاضاي سازگاري برنامه توان مشكالتي از قبيل: عدممي

هاي درسي در كمك به دانشجويان براي نبودن برنامهبازار كار و موفق

منظور ايفاي نقش موثر در دنياي  هاي الزم بهكسب اطالعات و مهارت

يافتن كار را از داليل عدم موفقيت يك برنامه تلقي نمود. طبيعتاً تحقق
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  حسين مومني مهموئي  ۱۴۶

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

شرايط و منابع و ابزاري خواهد بود كه  الذكر منوط به وجوداهداف فوق

همين  هاي ايران است. بههاي درسي در دانشگاهاز آن جمله، برنامه

هاي الزم را براي بررسي و اندركاران مربوطه بايستي زمينه دليل، دست

]. ۱۸تر و پر بارتر فراهم نمايند [هاي درسي جالبسپس ارايه برنامه

اي باشد كه توانايي، گونهانشگاهي بايد به هاي درسي دبنابراين برنامه

هاي تخصصي در  صالحيت يا شايستگي الزم را براي مواجهه با حيطه

وجود آورد و از تناسب الزم برخوردار باشد؛ آموخته بهدانشجو و دانش

هاي درسي دانشگاهي در راستای اصالح لذا بازنگري و طراحي برنامه

  رود.شمار ميشرايط يادشده ضروري به

و  بابيتهاي خاص و تكنولوژي از زمان استفاده از الگوي شايستگي

اندركاران تعليم و تربيت  طور مداوم افزايش يافته است. دست به چارترز

كنندگاني بودند كه تحليل وظايف را براي اي نخستين اقتباسحرفه

هايي كه بايد فراگرفته شود، مورد ها يا شايستگيكردن مهارتمشخص

ها ادامه داشت. مثالً تفاده قرار دارند. عالقه آنها به اين روش سالاس

اي در دانشگاه ايالتي اوهايو  مركز ملي تحقيقات تعليم و تربيت حرفه

ها و راهنماهايي در كاربرد مواد درسي مبتني بر شايستگي منتشر نمونه

كند، برنامه دندانپزشكي در دانشگاه فلوريدا نيز بر اين اساس مي

هاي مختلف برنامه براساس راحي شده است. در اين رشته، بخشط

هاي پيشرفته گرفتن برنامهخدمتهاي دقيق وظايف و با بهتحليل

هاي تربيت كامپيوتري توليد شده است. همچنين تعدادي از برنامه

هاي معلم مبتني بر شايستگي تدوين شده است. الگوي شايستگي

ك يا چند رفتار مورد يادگيري بتواند خاص و تكنولوژي هر زماني كه ي

تواند مورد استفاده قرار از طريق تحليل وظايف مشخص شوند، مي

هاي خاص و تكنولوژي، عملكردهاي گيرد. در يك الگوي شايستگي

ها هاي رفتاري يا عملكردي يا شايستگيصورت هدف مطلوب به

هاي يادگيري براي تحصيل هر هدف صراحت يافته، فعاليت

عنوان مبنايي برای پيشروي از يك شده و عملكرد فراگير به ريزي طرح

گيرد. به اين ترتيب، يك هدف به هدف ديگر مورد بررسي قرار مي

هاي خاص از طريق يادگيري وظايف، الگوي مبتني بر شايستگي

هاي خاص تسلسلي و قابل نمايش كه نشانگر ها، مهارتفعاليت

آموزان يادگرفته و اجرا شود، انشوسيله داعمالي است كه بايد به

  شود.مشخص مي
  

  ها و مزاياي برنامه درسي مبتني بر شايستگي    محدوديت

كارگيري مقبوليت اين الگو، موجب كاربرد غلط آن در تالش براي به

هاي كلي تعليم و تربيت شده است. منتقدان آن در تمامي هدف

آموزان و براي دانشالگوهاي برنامه درسي معتقدند كه اجراي آن 

هاي ]. طراحي برنامه۲۱كننده است [طور يكسان خستهمعلمان به

هايي نيز هاي رفتاري باشد از ضعفدرسي که منحصراً متکي به هدف

هاي  برخوردار است. پيچيدگي فعاليت انساني، تبديل کليه فعاليت

سازد و منجر به  ارزشمند را به شکل رفتارهاي مشخص دشوار مي

شود و ممکن است هاي اساسي انساني مياز هدف غفلت

هاي خطر بيندازد و فرصتپذيري و خالقيت معلمان را به انعطاف

ها ]. اين محدوديت۲۲آموزان و معلمان سلب نمايد [انتخاب را از دانش

شود كه الگوپردازان نظام آموزشي سعي زماني يك مشكل تلقي مي

اي تربيتي استفاده نمايند؛ هكنند كه از آن براي تمامي هدفمي

تواند بر هر الگوي برنامه درسي وارد آيد و بنابراين چنين انتقادي مي

  ].۲۱شود [وارد نيز مي

منظور تاکيدش بر تحليل وظيفه و اکثر مواقع اين الگو را به

ريزي عنوان مبناي برنامههاي رفتاري بهها و استفاده از هدف صالحيت

هايي در ويژگي ايلربوشکنند. ي قلمداد ميدرسي، برنامه درسي سنت

کند چنين که براي برنامه درسي مبتني بر شايستگي ذکر مي

انديشد و بين اين رويکرد و برنامه درسي سنتي تفاوت قايل  نمي

  ).۱شود (جدول  مي
  

 و همكاران ايلربوشرويكرد مبتني بر شايستگي در تقابل با رويكرد سنتي آموزش  )۱جدول 

  ←رويكرد  

 ↓دوره
 مبتني بر شايستگي سنتي

پيش از 

 آموزش

  دانش و تجربه براي يادگيرندگان بيروني (خارجي) هستند. -

 نمايد.طراح برنامه درسي اين دانش و تجربيات را گزينش و تنظيم مي -

  كنند. شان كسب مييادگيرندگان دانش و تجربه را در زندگي -

هاي ها و ايدهكند كه ارزشاي را فراهم ميطراح برنامه درسي تجربه -

 برداري قرار گيرد.يادگيرندگان مورد بهره

 آموزش
  نمايد.معلم دانش و تجربه را براي يادگيرندگان ارايه مي -

 كنند.دهند و توجه مي شده گوش مي يادگيرندگان به آنچه كه ارايه -

كنند، تجربه جديد را با يادگيري هاي جديد را تجربه مييادگيرندگان موقعيت -

  زنند.قبلي پيوند مي

  گزينند.هاي جديد را برمييادگيرندگان دانش و ارزش -

آزمايند و دانش و تجربيات جديد را هم از يادگيرندگان رفتارهاي جديد را مي -

 كنند.شده و هم از جهان واقعي كسب مي سازيهاي شبيهموقعيت

بعد از 

 آموزش

  آزمايند. مي» دنياي واقعي«يادگيرندگان رفتارهاي جديد را در  -

 كنند.پذيرفتن آموزش شروع مي تجربه را بعد از پايان -

عنوان مبناي اساسي دانش و تجربه يادگيرندگان به فرآيند دانش و تجربه به -

  بخشند.تداوم مي

 برند.كار مي يادگيرندگان رفتارهاي جديد را در محيط "دنياي واقعي" به

  

ريزي درسي وجود دارد كه هر يك مزايا هاي مختلفي در برنامهديدگاه

توان ديدگاه رشد و ها ميو نقاط ضعفي دارند. از جمله اين ديدگاه

گرا محور)، ديدگاه محتوی هاي ذهني (مسالهتوسعه مهارت

گرا گرايي علمي)، ديدگاه شاگردگرا (تحقق خود)، ديدگاه جامعه (منطق
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توان ريزي درسي مبتني بر شايستگي را ميد. برنامهو غيره نام بر

نوعي در بردارنده تمامي محاسن ديدگاهي قلمداد نمود كه به 

هايي است كه در اين  هاي يادشده است. گواه اين ادعا پژوهش ديدگاه

  خصوص انجام شده است.

دارد كه در استفاده از رويكرد مبتني بر شايستگي،  اظهار مي والش

التحصيالن را  اي طراحي شود كه فارغ گونه تواند به برنامه درسي مي

هاي تفكر انتقادي و حل  براي كار آماده سازد، تاكيدش بر مهارت

منظور حفظ  العمر به مساله باشد، مراحلي را براي يادگيري مادام

روزشده برقرار سازد، رويكردي تلفيقي داشته باشد  هها و دانش ب مهارت

تا رويكرد سنتي مبتني بر موضوع، بر نتايج و اعمال قابل مشاهده 

ها  و همكاران معتقدند که شايستگي سينگال]. ۲۳تمركز داشته باشد [

با دقت از دانش عمومي شناسايي و صحت و سقم آن مشخص 

شود؛ ارزشيابي به  فمند ميشود؛ آموزش در تدوين هر شايستگي هد مي

عنوان منابع اصلي گواهي)  ها و عملكرد (به همراه شرح دانش، نگرش 

آموزان در درون برنامه با ريتمي خاص  شود؛ پيشرفت دانش انجام مي

كننده  رود؛ آموزش تا حد امكان انفرادي براي هر شخص پيش مي

ان در تدوين كارگر -است، تاكيد بر نتايج، الزامات مشاركت دانشجويان

يك استراتژي يادگيري، تجربيات يادگيري از طريق بازخورد دايمي 

]. آنها همچنين در پژوهشي ديگر بيان داشتند كه ۹شوند [ هدايت مي

اي  التحصيالن شايسته وجوي فارغ هاي منابع انساني در جست دپارتمان

هاي مناسبي را براي انجام وظايف  هستند كه دانش، مهارت و گرايش

طور كافي به نمايش بگذارند و شخصيت و استعداد براي تحقق  هب

وظايف در يك زمينه خاص و درون يك فرهنگ سازماني را دارا باشد. 

اي در جهان  آفرينان در آموزش فني و حرفه ها و ديگر نقش  دانشگاه

كردن  ريزي مبتني بر شايستگي يك روش آماده دريافتند كه برنامه

كار در يك زمينه درحال تغيير است. بر همين  التحصيالن براي فارغ

اي مبتني  هاي طراحي برنامه درسي آموزش فني و حرفه اساس، ويژگي

بر شايستگي بدين شرح است: تمركز بر عملكرد شغلي نه بر محتواي 

)، اجتناب از  شده" (محتوی ها، اصالح تناسب "آنچه كه يادگرفته دوره

  كادميك، تسهيل تلفيق محتویهاي آ كردن سنتي برنامه بخش  بخش

هاي  هاي قابل كاربرد براي موقعيت قابل كاربرد براي شغل، توليد درس

كردن نقش معلمان به  پيچيده، حمايت از استقالل فردي، تبديل

  كننده. كننده و تحريك تسهيل

هاي آموزشي موجود در برآوردن  معتقد است كه نظام باالكريشنان

محور هستند محدوديت دارند و نياز به  ي نيازها كه بيشتر كتاب درس

بازنگري جدي دارند که از طريق نظام آموزشي مبتني بر شايستگي 

]. از مزاياي اين نظام اين است كه ۲۴پوشش داده خواهد شد [

هاي  دانشجويان اطمينان و اعتماد به نفس كسب خواهند كرد، بر حوزه

گي مورد نياز يابند، در مورد عمق و وسعت شايست خاص تسلط مي

آگاهي خواهند يافت، به آنها فرصت كافي داده خواهد شد تا سطح 

كار  آساني به خاصي از شايستگي را كسب كنند و در صنايع متناسب، به

  گرفته شوند.

  تدوين برنامه درسي مبتني بر شايستگي

ريزي درسي وجود  هاي مختلفي در برنامه كه اشاره شد، ديدگاه چنان

ها   مزايا و نقاط ضعفي دارند. از جمله اين ديدگاهدارد كه هر يك 

محور)، ديدگاه  هاي ذهني (مساله توان ديدگاه رشد و توسعه مهارت مي

گرايي علمي)، ديدگاه شاگردگرا (تحقق خود)،  گرا (منطق محتوی

ريزي درسي مبتني بر شايستگي  گرا و غيره نام برد. برنامه ديدگاه جامعه

نوعي در بردارنده تمامي  مداد نمود كه بهتوان ديدگاهي قلرا مي

  هاي يادشده است. محاسن ديدگاه

و همكاران نيز ابعاد برنامه درسي مبتني بر شايستگي را شامل  سينگال

  ]:۹دانند [ موارد زير مي

  ها، ) شناسايي شايستگي۱

  ها، ) استانداردكردن شايستگي۲

  ) آموزش مبتني بر شايستگي،۳

  كنند. لمداد ميها ق ) تصديق شايستگي۴

آنها بر همين اساس پنج گام را براي طراحي يك برنامه درسي مبتني 

  كنند كه عبارتند از: بر شايستگي ذكر مي

اي بر حسب دانش، مهارت و نگرش  ) تعريف الزامات حرفه۱

  ها)،(شايستگي

  اي، اهداف يادگيري و دستيابي اهداف، ) تعيين الزامات حرفه۲

يادگيري و كسب اهداف به يك برنامه يادگيري ) حركت از اهداف ۳

كه موضوعاتي را كه بايد تدريس شود، رويكردهاي تدريس و سنجش 

  كند. اهداف را توصيف مي

  ) ساختن طرح براي حفظ كيفيت دوره،۴

  هاي اجرايي و ارزشيابي. ) تدوين استراتژي۵

هاي درسي مبتني بر  برخي ديگر پنج مرحله اساسي را براي برنامه

  كند كه عبارتند از: ايستگي ذكر ميش

كه بايد طي برنامه به آن رسيد و بايستي شناسايي و    ) شايستگي۱

  اعتباريابي شود،

كار برده شود، بايد مشخص  ) معيارها كه بايد در ارزيابي پيشرفت به۲

  شوند،

هاي درسي كه براي توسعه فردي و ارزيابي هر يك از  ) برنامه۳

  كار رود، بايد تعيين شوند. يد بههاي ويژه با شايستگي

  ) ارزيابي شايستگي،۴

هاي آموزش براساس  كنندگان از طريق برنامه ) پيشرفت شركت۵

  ].۲۵دادن شايستگي خاص [ وسيله نشان سرعت خودشان به

هاي مورد نياز  گام را براي بررسي شايستگي به رويكردي گام كوپروپالت

سي مبتني بر شايستگي مورد التحصيالن براي طراحي برنامه در فارغ

  ]:۲۶اند كه عبارت است از [ استفاده قرار داده

  التحصيلي)، هاي شروع، فارغ ) درنظرگرفتن سطح (موقعيت۱

  محوري)، ) درنظرگرفتن نقش (وظيفه، فرآيند، مردم۲

  ) درنظرگرفتن مراحل تحول سازماني (چرخه حيات سازماني)،۳

اي مرتبط (توليد، ابعاد سازماني و  ) درنظرگرفتن ديگر متغيرهاي زمينه۴
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   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  اجتماعي)،

فردي،  هاي شايستگي (ميان ها و دسته ) شناسايي ارتباط مقوله۵

  محوري، فرافردي)، وظيفه

  كننده اضافي، آوري اطالعات حمايت ) جمع۶

  سازي، ) بازبيني، نهايي۷

هاي رفتاري (اصطالحات رفتاري واقعي كه  ) ايجاد شاخص۸

  سازد)، قابل مشاهده ميها را  شايستگي

  ) ايجاد اهميت نسبي و سطح تسلط بر هر شايستگي.۹

هاي درسي (آموزش) مبتني بر  برخي ديگر اعتقاد دارند طراحي برنامه

  شايستگي، شامل سه مرحله اساسي است كه عبارتند از:

ها (بررسي ادبيات موضوع و مستندات داخلي،  ) تعيين مدل شايستگي۱

ها،  وفق و برجسته، تهيه فهرست اوليه شايستگيمصاحبه با افراد م

  ها، تهيه مدل شايستگي)، اعتباريابي شايستگي

هاي درسي  ) تشخيص نيازهاي آموزشي و شناسايي و اجراي برنامه۲

  مبتني بر شايستگي،

هاي مورد نظر و معتبر  ها، شايستگي ) پس از اعتباريابي شايستگي۳

گي براي سطوح مختلف پرداخته شده، لذا به تهيه مدل شايست شناسايي

شود. اين مدل اساس و پايه آموزش، ارزيابي عملكرد، جذب و  مي

  گيرد. استخدام قرار مي

نيز طراحي برنامه درسي مبتني بر شايستگي را  جيدميلو اسو  ارنست

  ]:۲۷كنند كه عبارتند از [ پنج مرحله قلمداد مي

 ) عبارت شايستگي،۱

  هاي جزيي)، همراه مهارت هاي گسترده (به  ) مهارت۲

  هاي عملي، ) مهارت۳

  هاي شناختي، ) مهارت۴

  ) موضوع درسي (محتوی).۵

  
  گيري نتيجه

کنند که آنچه  امروزه بسياري از افراد جوياي کار و شاغلين احساس مي

اند تفاوت بسياري با نيازهاي دنياي کار و  در دوران تحصيل آموخته

هاي الزم را کسب  صنعت دارد و آنها در اين خصوص شايستگي

آموختگان آموزش  تحقيقات اندكي که در زمينه اشتغال دانشاند.  نکرده

هاي درسي دهد که برنامهصورت گرفته است نشان مي عالي در ايران

هاي مورد نياز دانشآموزش عالي در پرورش و تقويت شايستگي

اند و پس هاي مختلف از توفيق چنداني برخوردار نبودهآموختگان رشته

دليل نداشتن شايستگي موجبات اتالف از ورود به حوزه شغلي به 

شوند. گواه شان را سبب مييهزينه و کاهش اثربخشي در حيطه شغل

وجو  ها جستالتحصيالن بيكار دانشگاهتوان در آمار فارغاين ادعا را مي

آموختگان آموزش عالي مزد % از دانش٨٨نمود. "در ايران بيش از 

توانند شغل دلخواه خود را پيدا كنند و % آنها نمي١٣بگيرند و بيش از 

]. چنانكه ٢٨غال دارند" [هاي نامناسب اشت% آنها در شغل٢٠حدود 

آموختگان آموزش عالي بيكار اشاره شد درصد قابل توجهي از دانش

شوند. در اين مانند و در شغل مناسب و شايسته خود شاغل نميمي

  توان به موارد زير اشاره نمود: رابطه مي

آموختگاني با كيفيت مطلوب تربيت ) نظام آموزش عالي ايران، دانش١

ها) هاي (شايستگيها و نگرشري كه آنها دانش، مهارتطوكند بهنمي

  هاي موجود را ندارند. الزم براي شغل

آموختگان آموزش عالي را  ) نظام اقتصادي ايران مشكل جذب دانش۲

طوري كه شغل مناسب كافي وجود ندارد و سطح دانش براي  دارد. به

  هاي موجود بسيار پايين است. شغل

آموختگان  ن وجود دارد. يعني هم دانشزما هر دو مساله هم -۳

هاي الزم را ندارند و هم نظام اقتصادي توانايي جذب آنها را  شايستگي

  ].۲۷ندارد [

منظور پرورش جداي از ضعف نظام اقتصادي در جذب نيروي کار، به

توان از رويکرد برنامه درسي مبتني بر آموختگاني شايسته مي دانش

جست. رويکردهاي متعددي در تدوين شايستگي در اين رابطه سود 

شود که هر يک مزايا و محدوديتکار گرفته ميهاي درسي بهبرنامه

ريزي درسي مبتني بر شايستگي رويکردي هايي را دارا هستند. برنامه

ها در دانش است که پتانسيل خوبي در راستای پرورش شايستگي

آموزي،  حرفهتوان گيري از آن ميآموختگان دارد و با بهره

ها و  پرورش صالحيتسازي آموزش عملي و نظري،  يکپارچه

هاي پايه را پرورش، تقويت و اصالح نمود. چنانکه در الگوي  مهارت

هاي اساسي و يادشده اشاره شد، اساس اين الگو شناسايي شايستگي

هاي كنندگان برنامهتدوين برنامه درخصوص آموزش آنهاست. تدوين

وزش و پرورش و آموزش عالي) در عصر حاضر و طور اعم (آمدرسي به

در آغاز قرن بيست و يكم نيز بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه 

هاي الزم اي تدوين شود كه شايستگيگونهبرنامه درسي بايستي به

آموختگان در منظور موفقيت دانش ها) را بهها، نگرش(دانش، مهارت

  آنها ايجاد و تقويت نمايد. شان درهاي شغلي و زندگيموقعيت

بدون درنظرگرفتن مشكل نظام اقتصادي ايران در جذب 

التحصيالن دانشگاهي و باتوجه به موارد يادشده، براي اينكه  فارغ

آموختگاني شايسته و مطلوب تربيت نمايد  آموزش عالي بتواند دانش

ريزي درسي مبتني بر شايستگي  بيش از پيش اهميت و ضرورت برنامه

گيري از  منظور بهره شود. لذا به آموزش عالي ايران آشكارتر مي در

مزاياي برنامه درسي مبتني بر شايستگي در آموزش عالي ايران 

  هاي زير را توصيه نمود: توان فعاليت مي

هاي آموزش و يادگيري موجود  هاي درسي و شيوه ) بازنگري برنامه۱

جاي تاکيد صرف بر  (بهدر ارتباط با برنامه درسي مبتني بر شايستگي 

  ها تاکيد شود). آموزش موضوعات درسي، بر آموزش شايستگي

هاي اساسي هر رشته دانشگاهي در مقاطع  ) شناسايي شايستگي۲

كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري و تدوين و طراحي برنامه 

  ها. درسي براساس پرورش اين شايستگي

ط هرچه بيشتر آموزش عالي با نمودن بستري برای ارتبا ) فراهم۳

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                               6 / 7

http://edcbmj.ir/article-1-130-en.html
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Ir Q Education Strategies  Vol. 4, No. 3, Fall 2011 

هاي نيروي انساني جامعه و  جامعه و صنعت و آگاهي از نيازمندي

منظور استفاده در تدوين برنامه درسي مبتني بر شايستگي،  صنايع به

هاي يادگيري دانشجويان و  هاي صنايع در فرصت استفاده از ظرفيت

كه  ا چنانهاي مالي و اطالعاتي آنه همچنين برخورداري از حمايت

هاي موجود از اين راهبرد استفاده نموده و براي  برخي از وزارتخانه

  اند. تامين نيروي انساني شايسته خود به تاسيس دانشگاه پرداخته
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