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Abstract  Article Info 

Introduction: Training as a key factor in sustainable development has always been 

emphasized by planners and one of the most successful methods is competency-based 

training. Therefore, the purpose of this qualitative study was to identify the 

dimensions and components and factors affecting competency-based education and 

designing competency-based education in technical and vocational schools. 

Methods: This research is a qualitative research based on grounded theory approach. 

For this purpose, Purposive sampling and in-depth semi-structured interviews with 

scientific experts familiar with the subject of research were used. To analyze the data, 

the system open coding, axial and selective was used. 

Results: The data analysis showed that causal conditions of consist of 4 main 

categories (necessity of applying training, training of skilled staff, employment and 

irrational density of candidates in theoretical disciplines), the main phenomenon 

consist of of two objective aspects of competency (knowledge and skill). And the 

mental aspect of competence (attitude, insight, ability and motivation), contextual 

conditions of 4 main categories of support; economic factors; education measures; 

cultural factors; intervening conditions of 3 main categories and 9 subcategories 

including empowerment artifacts; educational factors; education measures; and 

strategies the two main categories of education and empowerment measures (students) 

and consequences consist of two main individual and social categories. 

Conclusion: The present study shows that competency-based education needs to 

consider the factors affecting it with a systematic and comprehensive approach in 

terms of factors and components, causal conditions, strategies, contextual factors, 

environmental conditions and consequences. 
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 ده کی چ

محور  شایستگی  ها آموزش روش  ترین از موفقیکی است و  ریزان بودهبرنامهپایدار، همواره مورد تاکید اصلی در توسعه عنوان عاملآموزش به   : مقدمه

-و های فنیمناسب هنرستانشایستگی و طراحی الگویبرمبتنیآموزشگذار بر  تاثیرها و عواملحاضر، شناسایی ابعاد و مولفهپژوهشهدف ، لذا  ستا
 ای و کاردانش است.حرفه

-ساختارعمیق نیمههای  هدفمند و مصاحبهگیریمنظور از نمونهباشد. بدینبنیاد میدادهبر نظریهمبتنیکیفی با رویکردپژوهش از نوع روش ها: روش

گرفته و تا رسیدن به  صورت1398تا فروردین  1397مهرزمانی آن در بازهآوری جمع  است که تحقیق استفاده شده آشنا با موضوع علمی یافته با خبرگان
 . گردیدباز، محوری و انتخابی استفاده گذاریها از سیستم کددادهمنظور تحلیلیافت. بهنظری ادامهاشباع

نشاندادهتحلیل  : هایافته که  ها  ازشرایطداد  کاربردی مقوله   4علّی  نیرویاصلی)لزوم  تربیت  آموزش،  تراکمنمودن  و  اشتغال  ماهر،  -غیرانسانی 

رشتهمنطقی در  پدیدههایداوطلبین  جنبهاصلی  نظری(،  دومقوله  شایستگیاز  جنبه )دانش عینی  و  و ذهنیومهارت(  )نگرش،بینش،توانایی  شایستگی 
فرعی  مقوله9اصلی و مقوله3گر از مداخلهفرهنگی؛ شرایطپرورش؛عواملو آموزشاقتصادی؛اقدامات ها؛عوامل حمایتاصلی له مقو 4ای اززمینهانگیزه(،شرایط
توانمند عوامل سازی شامل  اقدامات هنرآموزان؛  مقوله آموزشآموزشی؛  دو  از  پرورش؛راهبردها  آموزشو  اقدامات  توانمنداصلی  و  -وپرورش 

 است اصلی فردی و اجتماعی تشکیل شده سازی)هنرجویان( و پیامدها از دو مقوله

آموزش   : یریگجه ینت عواملمبتنیبرای  به  باید  توجهبرشایستگی  برآن  با یک موثر  و  و همهنگرششود  و مولفهسیستمی  قالب عوامل  ها،  جانبه در 

 پیامدها مورد توجه قرارگیرد.محیطی و ای،شرایطزمینه علّی،راهبردها،عواملشرایط
 بنیاد. داده شایستگی، نظریه برشایستگی، الگوی مبتنی آموزش  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
به  توسعه   یاساسعامل  کیعنوان  آموزش  همواره دار،  یپادر 

چگونگ   (.1) استبوده  زانیربرنامه   دیموردتأک و    ینوع 
نآموزش و  از یکیکارآزموده  یانسانیرویوپرورش 
شاخص توسعه عوامل از  و  و  یهاجوامع  رشد  کشورها  توسعه مهم 

م سازمان  کهانچن(،  2)شودیمحسوب  گزارش   ی المللنیبیهادر 
کل  انسان ونسکو،  یجمله    از و  آموزش  »آندیمحورتوسعه 

(  Technical & Vocational Training«)ایوحرفهفنی
شده دربرگوحرفهفنیآموزش   (3)استمعرفی    رنده یای 

علوم   یآور فنمطالعه مهارتو  کسب  و  آن  با  ، یعملیهامرتبط 
به  مربوط  دانش  و  درك  بخش نگرش،  در    ختلف میهامشاغل 

 ی ایدنورود به یو افراد را برا  (4)است  یو اقتصاد  یاجتماعاتیح
م آماده  انتقالچنانسازد،  یبازارکار  با  و  مهارتکه  ها 

بازارکار و   رییدرحال تغیازهاینیپاسخگواز،  ینموردیهایستگیشا
برافرصت   یبرابر استهمهیها  نقش    ،درواقع  (.5)افراد 

تبدوحرفهفنیآموزش به لیای  همچن  دیتولدانش   ن یو 
برایسازآماده به    یافراد  و  کسبدنیای    ،یزندگورود  وکار 

  (6)باشدیم یعالآموزش

 Competency Basedی)ستگیشابریمبتنآموزش  اما

Education  )اصالحات طرکه   یبا  درآن    یآموزشرهبران   قیاز 
مناطق  جادیا و  مدارس  در  و  شه یر  یآموزششده،  دوانده 

-كشور اكثر در(7)استشعاع خود قرار دادهرا تحت   یآموزشنظام

فنیهایدهه در ها بخش   دستخوش ایحرفهوگذشته، 

نیاززیادی تحوالت از  ناشی  كه   و تولیدافزایش به شده 

تقاضای كار،   مرتبطهایآموزش فزایندهكارایی،  با 

تقاضایپارهاشتغالافزایش -چند كارگرانبرای فزایندهوقت، 

رشد و  می مشاغلمهارته  واكنش    (.8باشد)انفرادی  در 

اینبه تغییراتی  سیستمچنین  خودرا كشورها  آموزشی 

برشایستگی  مبتنیرویکرد آموزش ها  اصالح و بسیاری از آن

 (.  9نمودند) انتخاب را

Sanchez(2011 به را  شایستگی  مجموعه(  کسب  -عنوان 
نگرشای خصوصیات،  دانش،  مهارتاز  و  بههایها  هم مربوط 

می با  تعریف  و  گذاشته  افراد  برشغل  زیادی  تاثیر  که  کند 
همبستگی میعملکردآنان  و  استانداردهای دارد  با  را  آن  توان 

داد)قابل بهبود  و  توسعه  آموزش،  طریق  از  و  ارزیابی  (  10قبول 
قوی برای برقراری ارتباط بین  شیوهآموزش روشی با پتانسیلینا

 (. 11باشد)درس و جامعه میهایکالس
Biemans et al(2004از نقل   Kufaine and(به 

Chitera  (2013 این معتقدند  بر  (  و  بوده  فردی  آموزش  نوع 
به که  دنیایدستاوردهایی  در  فراگیران  میعملکرد  پردازد، واقعی 

این Belin(2020(و 13و12دارد)  تاکید در  که  معتقداست   )
کرده و  خود حرکتتواند با سرعت آموز میآموزش هر دانششیوه

این در  بعدشود؛  مرحله  وارد  باشد  آماده  باید هرموقع  صورت 
رستی از ددركخاصی چون داشتن هایساختارمناسب با استراتژی

شایستگیبرنامه بر های  آن  تاثیر  چگونگی  و  یادگیری،    محور 
برنامهایحرفهپیشرفت  تضمین برای  کارکنان،  تغییر  ریزی 
ارزیابی هایسیاست تقویت آموزشی،  برای  از  امکانات  پشتیبانی 

استفاده شایستههایبرنامه و  معیارهای  محور  برای  از  مناسب 
داشته  موفقیت   ,Acquaha, Frimpongb(.14باشد)ارزیابی 

Borkloe(2017سیست در  تفاوت  عدم رتبهم(  آشنایی بندی، 
صالحیت و شایستگی، بودجه،  علمی با مفهومصنایع و موسسات

آموزشی، تغییر  ها و ابزارهایآموزشی و زیرساختتجهیزموسسات
حمایتنقش  دانشمعلمان،  دربخشاز  کمبود  آموزان  و  کارآموزی 

محور را  آموزش شایستههایالزم در مورد برنامههایدستورالعمل
 (. 15بردند)مهم نامهایالشاز چ

موزان  آآموزشی دانشهایترین ورودی سیستممهماز آنجاکه 
است عالوه بر  الزم ؛  شوندمادهآبازارکار  باید برای ورود به   وهستند  
نیاز بازارکار مورد  هایعمومی و اختصاصی مهارتدروس  آموزش

شایستگیکسبرا   و  توسعه هایکرده  درخودرا  راستا  همیندهند. 
Voronova et al(2015مهارت از  موردنیاز  (لیستی  های 

تهیه یادگیرندگان شامل  را  که  -یستگیشانموده 
ابتکا  تی)خالقشخصییها تحمل  یانتقادتفکرر،  و  و    انتقادو 

-ل یپتانسص یتشخیی)تواناسازمانییستگیشاپذیری(؛  مسئولیت
ی،  خصش  نظر اظهار  ییتوانای،  رساناطالع ،نفس عتمادبه ،اگرانید

 یی توانای)لی تحلیهامهارتتیمی(  وکار  میتدرك  ییتوانا
  ل یحلتو  ه یتجزیی  ، توانایهدفمندی،  ستمیتفکرس،  آگاهانهانتخاب

و  زیربرنامه  و -(میمشکالتحلیی  توانای 
 &Buntat,Mohamad Saleh(16باشد)

Musbanc(2013معتقدند برای ارتقا مهارت )ها به شایستگی-
شامل  های محاسبات،شنیدن،سوالخواندن پایه  -ونوشتن، 

مسئولیتهایهایکردن،مهارتکردن،صحبت و   شناختی،  فردی 
نظامسطحهایشایستگی شامل  مدلباالتر  ذهنی،  سازیتفکر، 

یادگیریاندازچشم دانش مشترك،  خودشناسی،  موضوعی،  تیمی، 
انعطافلذت کارکردن،  و  احترام  یادگیری  صداقت،  پذیری، 

نیازاست)دیگرابه  عمل  ابتکار  و  زعفریان 17ن  و  و ( 
شایستگی2016همکاران) بلند(  کارگروهی،  را  موثرفردی  -های 

انعطاف و  سازگاری  ریسکپروازی،  و پذیری،  کردن 
میبهتمایل پرند15دانند)یادگیری  همکاران)(  نیز 1393و   )

کسبهایمهارت مدیریت  و  وکار،مدیریتکارآفرینی،  زمان 
ممدیریت با  TQMکیفیت)دیریتدانش،  آشنایی   ،)
مساله را به مجموعه  نویسی، حلگزارشکار، اصولومقررات قوانین

 (. 19اند)ها افزودهاین مهارت
شکل دغدغه آنجایی  از  پژوهشگران  پس اصلی  که  از  گرفت 

متوجهمطالعه آموزش گسترده  می برمبتنیشدند  تواند  شایستگی 
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به دانش  ورود  برای  را  کسبزندگی آموزان  دنیای  و  وکار واقعی 
آموزش آماده طرفی،  از  هدف  وحرفهفنیکند؛  همین  با  نیز  ای 

گرفته  آن شکل  مواجهاند. همچنین  مساله  این  با  در  ها  که  شدند 
کاردانش  ایوحرفهفنیهایهنرستان وضعیت و  از  روشنی، 
ندارد؛  مبتنیآموزش وجود  شایستگی  مولفه بر  و  اثرگذار  هایابعاد 

نامشخصمداخلهای و عواملزمینهنیستند؛ شرایط مشخص اند؛  گر 
استراتژی آموزشهای  در  بر  ابهام مبتنیاثربخش  برشایستگی 

همهوجود از  و  اینمهمدارد؛  الگویتر  برای که  مناسبی 
اینبرمبتنیآموزش در  آنجایی  شایستگی  از  ندارد.  وجود  مدارس 

در  این  که کاردانش   ایوحرفهفنی  هایهنرستان تحقیق    و 
موجود  می وضعیت  از  تصویرروشنی  تواند 

ارائه مبتنیآموزش الگوی برشایستگی  و  برای دهد  مناسبی 
در  مبتنیآموزش و   ایوحرفهفنی  هایهنرستانبرشایستگی 

آن ارائه   کاردانش انجام  باالیی  دهد  بسیار  ضرورت  و  اهمیت  از 
سیاستگذاران،  تواند منشور راهنمای؛ چراکه می گرددبرخوردار می 

 وتربیت باشد.  اندرکاران تعلیمریزان، مدیران و دست برنامه 
پژوهش دركبرای به  انجامبهتر،  این حوزه  در  شده هایی که 

یکسان  میپرداخته عنوان  این  با  که دقیقاً  پژوهشی  اگرچه  شود، 
 باشد، وجود نداشت:  

در  1396)ییکدخدا هدفمطالعه(  با    یطراح  ای 
برادر    یستگیبرشایمبتنآموزشیالگو   یدانشگاه 

با  انسانعلومیهارشته  را  الگویی  شاسه ی،  قبیل  ستگیدسته  از  ی 
عاطف  یاجتماع  ،یشناختهایشایستگی می   یو  ومعتقد ارائه  دهد 

حوزه   یستگیشااست   انتقاد  یلیتفکرتحل  ،یشناختدر    یو 
االزمه عاطف  یاجتماعی  ستگیشا  وست  استدالل    ز ین  ی و 

به  یی توانا  ،یارتباطیها مهارت نسبت  تعهد  و  مناظره  و  بحث 
فرهنگ  یاجتماعیهاارزش م  ی و  موجب   . (20)شودی را 

هدف (در  1395صابر)ییباید با  آموزش یالگوارائه   پژوهشی 
رودورهمعلمان  برای  یوبهساز براساس    ی،ستگیشاکرد یمتوسطه 

دارایطراحی   یبومییالگو که    ،یشناختروان   یستگیشا  6نمود 
 19ههمرابه  یو خدمات  یفردیبهساز  ،یپژوهش  ،ی ارتباط  ،یتیترب

ی دیخورش  (.21شد)بود که پس از اعتبارسنجی، ارائه   یفرعمقوله
پژوهش1391)یفرخ  و هدف ب  ی(در  سازنده یهامؤلفه  ییشناسا  ا 

مهارتیهایستگیشا مراکز  عام   ی اوحرفهیفنآموزشآموختگان 
، چهارعامل آموزشانیمراکز مذکور و مربیرؤسا   دگاهیکشور از د

،  وکارکسب  دانشیهایستگ یشا  ،کارطیمحیهایستگیشا
و  فردیهایستگیشا را لیتحصیهایستگیشای  ی 

(  1392زاده)قاسم و    عمرانیصالحهمچنین    (.1کردند)شناسایی
هدف   یدرپژوهش با  مرتبط   یعمومی  هامهارت  ی بررسبا 

منظرذ  یاوحرفهیفنیهاآموزش  یسازیفیک   نفعانیاز 
شناسا ،  بازارکار  ازیموردن  یعمومیهامهارتییدرخصوص 

و یهامهارتۀ»مؤلفشش  تعهد 
کارگروه  یارتباطیها مهارت«،»تیمسؤلاحساس   تیخالقی«،»و 

  «،هاتیالفع  یو سازمانده  یزیربرنامهیهامهارت»  «،لهمساو حل 
فناور  یمحاسباتیهاوهیش  یر یکارگبه  یهامهارت» « روزیو 

   (.22ی« را شناسایی نمودند)تخصصو دانش  یعملیهامهارتو»

مدلی در  از فقدانشده حکایت  انجامهایبررسی پژوهش
هنرستان ستگیشابریمبتنآموزش در  ای  وحرفهفنیهایی 

 وکاردانش دارد. 

   هاروش
شیوه پژوهش به  انجام حاضر  دادهکیفی  و  در  هایشده  آن 

مهربازه فروردین  1397زمانی  شده1398تا  بر  گردآوری  است. 
دسته  شامل های(روش2012)Creswellبندی  اساس  کیفی 

که  (  23)نگاری استقومبنیاد و پژوهشدادهروایتی، نظریهپژوهش
مند یا پارادایمی  نظامبنیاد و رهیافتدراین پژوهش از رویکرد داده

شدهStrauss & Corbinاثر   نظریهاستفاده  از  منظور  -است. 
ای  نظریهدادن به استقرایی برای شکلبنیاد، یک روش دادهپردازی

داده از  مستقیما  که  در  است  که  شده  استخراج  هایی 
 (. 24اند)منظم گردآمده و تحلیل شده ورت صپژوهش بهجریان

وپرورش،  آموزشعلمی، مسئوالنآماری شامل خبرگانجامعه
نواحی کارشناسان و   دانشگاهیاساتید و وپرورشآموزشسازمان 

و در منتخب  که متخصص   نظیر هاییویژگی دارای آموزش 

 تدریسبه  تحصیلی، اشتغالرشتهبودن، تجربه، تناسب دردسترس

 و پژوهشیای، سابقه حرفهونشگاه و یا اشتغال در مراکز فنی دا در
می دراین تألیفی کهزمینه  کشف دو درباشند  و  بخش  عوامل 
آموزشمولفه اعتباربرمبتنیهای  و  مدلشایستگی  از  یابی  نهایی 

قاعدهشده استفاده آناننظرات  اگرچه  حجماست.  برای  -خاصی 
داده راهبرد  در  برایبنیاد  نمونه  ولی  ندارد،  -گروههایوجود 

گروههای  8تا    6همگون برای  و  واحد 20تا12ناهمگونواحد 
شده انجام25است)پیشنهاد  با  پژوهش  این  مصاحبه  15(در 

 شد. موضوعی حاصلکفایت
مصاحبهاینهایداده براساس  یافته، ساختارنیمههایتحقیق 

طرحدررو با  عمیق  و  بینپرسشرو  نفر  15بادقیقه  120تا30هایی 
کنندگان درباره است. از مشارکتآوری گردیدهعلمی جمعخبرگان
عواملمبتنیآموزش و  علل  این  برشایستگی،  بروز  در  اثرگذار 

-است. عالوه برآن پرسشسوال شده  پدیده و نیز پیامدهای آن
جهتهای برای  مقولهتکمیلی  به  نیل  و  مباحث  به  -دادن 
بررسی طهای با پدیده مورد  ها پس از  گردید. دادهرح میمرتبط 

پیاده بالفاصله  هرمصاحبه  نرمانجام  در  و  -سازی 
 مورد تحلیل قرارگرفت.   MAXQDA,2018افزار

رواییبه تعیین  قابلیتجهت  اساس  بر  کدگذاری  -پژوهش، 
از ها)دادهمنابعسازیاعضا، مثلثاعتباریا باورپذیری، بررسی توسط

اندرکاران و  علمی و دست هیئتاعضایها شامل  دادهگانه منابع سه 
شدهآموزش  حوزهسیاستگذاران  تحلیلاستفاده  منفی،  موارداست(، 

بررسی قرارگرفته  اطمینان یا سازگاری موردانتقال، قابلیتقابلیت  
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پایایی ( و روش %82بازآزمون)پایایی از روش پایایی  و برای تعیین
 ت.  اس( استفاده شده%78بین دوکدگذار)توافق 

 هایافته
روشدادهتحلیل در  تحلیلیهایتکنیک و ایمرحلهها،از 

Strauss & Corbinباز، محوری و انتخابی  از طریق کدگذاری
 گردید.  کیفی پژوهش ارائهاست و در نهایت مدلشده استفاده

مرحله  در تحلیلواحد عنوان به مفاهیمباز  کدگذاری  در 

عباراتمصاحبه،   کلسطوح توجه جمالت و پاراگراف،   مورد 

 در داخل پیامعناصر دارایبه  مصاحبهمتن  تفکیک با قرارگرفته و

این26شوند)می استخراج بازکدهای هاپاراگراف یا عبارات -(در 

استخراج   301مرحله پسکداولیه  که  به  شد  تلخیص  و  تعدیل  از 
 یافت. بار تکرار کاهش 840اولیه باکد 245

بایکدیگر کدهایمحوری  کدگذاری  درمرحله اولیه 

دستهمقایسه و  مشابه شده  یکدیگر  با  که  حول  هایی  هستند 
میمحور قرار  کدگذاری  26گیرند)مشترکی  پارادایم  ابعاد  و   )
اینمیشکل  در  طبقه گیرد.  با  فرعی مقوله  46مفاهیمبندیمرحله 

-مقوله  کدگذاری انتخابی ت در فرآیند  گرفت و در نهایشکل

قالبهای در  مدل ابعادششآشکارشده  پارادایمی  گانه 
(.  1شدند)شکلسازماندهی

 

 
 کدگذاری مرحلهمدل در سهها و تکاملداده فرآیند مدیریت .1شکل

 

 شود.  الگو پرداخته میتبییندر ادامه به 
از شرایط  علّی: شرایط اتفاقاتیمنظور  است  علّی رویدادها یا 

به بر مقوله  که تاثیرگذاشته و  (.  27شود)بروز آن منجرمیمحوری 
آموزشمانجاهایپژوهش حوزه  در  بررسی  حرفهوفنیشده  و  ای 

دانشمیزان ارتباطاشتغال  میزان  و  محتوی آموختگان 
نیازهایآموزشهای با  به رسمی  را  محققان  نتیجه  بازارکار  این 

التحصیالن با مشاغل احرازشده  فارغاست که تناسب رشته رسانده
کیفیت و  تناسب  همچنین  رضایتهایمهارتو  بخش آنها 

آموزش28نیست) این  و  موفقیت(  با  ها  انطباق  در  مطلوب 
است تا دلیل الزمهمین( به 30و29است)بازارکار را نداشته نیازهای

شیوههاینیازمندی و  شناسایی  بهبازار  تغییرکند  ای  گونهآموزش 
و   شایسته  افراد  و  تلفیق  یکدیگر  با  تجربه  و  مهارت  دانش،  که 

 ماهر تربیت شوند.  

این  ی: اصل پدیده هدف  و  ازآنجاکه  تدوین  تحقیق 
الزممبتنیآموزشالگویتبیین است،  تا  برشایستگی  است 

تبیین  مفهوم دانشگاهشایستگی  فرهنگ  در  هاروارد شود. 
بهشایستگی چیزهایی موثر مربوط  فرد در عملکرد  یک  است که 

می  بروز  خود  از  وظیفه  و  رفتارمرتبط شغل  عبارتنداز  دهدکه 
ف میباشغل)آنچه  میرد  انجام  و  انگیزهگوید  )آنچه  دهد(  ها 

میدرخصوص احساس  خود  سازمان  و  و شغل  دانش  کند( 
خصوص در  فرد  که  و  مهارت)آنچه  حرفه  تکنولوژی،  وقایع، 

می میفرآیندها  نشان  و  تعریف  داند  شایستگی  چند  هر  دهد(. 
به را  شایستگی  صاحبنظران  از  بسیاری  ولی  ندارد  -واحدی 

تعریفگوناگهایصورت ازجمله کردهون  اند. 
Rodriguez(2007قابل الگویی  را  شایستگی  که  گیری  اندازه( 

توانایی و  مهارت  دانش،  ویژگیاز  دیگر  و  رفتارها  میها،  داند  ها 

 اولیهکدمفهومی 245باز:کدگذاریمرحله

 محوری:گذاریکدمرحله

-وحلشکاورسمی(مهارت)غیرمنابع ازگیریمحور، بهرهیادگیرندهها،آموزشایدهسازیشامل:دانش)توانمندعینیجنبه برشایستگی:مبتنیآموزشهایابعاد و مولفه
ذهنی شامل: نگرش، بینش، توانایی و کاربردی( و جنبه-علمییهاتشناختی، مهارروانهایمهارتطی، اارتبهایو مهارت،کارتیمی،مهارتدانشیکپارچهمساله،ترکیب

 .انگیزه
 ضرورت، نظری هایرشته در داوطلبین غیرمنطقی تراکم، مهارت و دانش تلفیق؛ تجربه مهارت، دانش، بودنتوام لزوم؛ عمل به تفکرانتزاعیتبدیل لزوم علّی:شرایط

 شغلیهایفرصت و التحصیالنفارغ تعداد توازن ، عدمبازارکارهاینیازمندی شناسایی، ماهرنیروی تربیت
-)امکانات و تجهیزات، ایجاد تغییرات وپرورشآموزشاعتبار(؛اقداماتکشور،تامیناقتصادیاقتصادی)فضایسازمانی(عواملسازمانی،برونها)درونحمایت ای:زمینهشرایط

 عمومی(فرهنگ آموزش؛فرهنگی)فرهنگسازمانی( عوامل
یادگیری(؛ اقدامات آموزش، فرآیند یاددهیآموزش، کیفیتحیت، زمانصالدرسی، ارزشیابی، استانداردهایسازی)هنرآموزان(؛آموزش)برنامهتوانمند گر:مداخلهشرایط
 تحصیلی( و پرورش)نظارتی و مدیریتی، هدایتآموزش

 )هنرجویان( سازیتوجه سیستمی به بازار(؛ توانمند کارورزی، پرورش)استعدادیابی،واقدامات آموزش راهبردها)استراتژیها(:
 فردی و اجتماعی  پیامدها:

 گزینشی:کدگذاری

-مقوله9اصلی ومقوله3گر:مداخلهشرایط؛ فرعیمقوله8اصلی ومقوله4ای:زمینهاصلی؛شرایطمقوله 4ی:علّفرعی؛شرایطمقوله9اصلی ومقوله2اصلی:پدیده
 اصلیمقوله2فرعی؛پیامدها:مقوله4اصلی ومقوله2اهبردها:رفرعی؛
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آمیزی به  طورموفقیتخود به فرد برای انجام وظایف شغلیکه یک
انجام  فرد برای  ( شایستگی را توانایی2006)Mourآن نیازدارد و 

معیارهایهایفعالیت با  مطابق  تعریف تخصصی  و   کردهمعین 
می عواملی  سطوح شامل  منجربه  که  و داند  عملکردی  باالی 

میافزایش مولفهاثربخشی  بنابراین  شایستگی هایشود.  اصلی 
ها  با شغل( قابلیتتخصصی مرتبطشامل دانش و آگاهی)اطالعات

ها و  شغلی( نگرشبا اهدافبط کارها مرتها)توانایی انجامو مهارت
مفروضاتارزش و  انگیزش)سائقهها)ترجیحات  درونی،  هایفرد( 

شخصی و نحوه واکنش  ها)خصوصیات  اقدام( ویژگی اشتیاق برای
نقشبه و  افراد(  و  فرد(  اجتماعی)برداشت هایشرایط  از  دیگران 

این ( که در پژوهش31باشد)می موارد حاضر نیز خبرگان به تمام 
 اند. کردهارهاش

شرایطمجموعه  ای: زمینهشرایط از  در  خاصی  که  است 
گردزمانیک میخاص  بههم  را  مسائلی  تا  که وجودآیند  آورند 

عمل/تعامل با  به اشخاص  خود  دهند)های  پاسخ  (  27آنها 
ویژگیعبارتبه  برونومکانی(درونهای)زمانیدیگر  و  -سازمانی 

آموزش   برای  برای  مبتنیسازمانی  باید  که  است  برشایستگی 
-بهتر در اجرای این فرآیندها موردتوجه قرارگیرد. شرایطموفقیت

 ای در این پژوهش شامل مفاهیم زیراست:  زمینه
بروندرونهایحمایت-1 و  حمایت  سازمانی  سازمانی: 

آن،  ای و تصویبوحرفهفنیجامع آموزشمجلس از نظامنمایندگان
طرح از  اصالحهایحمایت  و  دستجدید  و وقوانین  پاگیراداری 

قوانین یکپارچه ارگانسازمانشدن  و  و  هایها  آموزش  در  دخیل 
پرورش نیز باید وباشد. آموزشمهم میهایصنعت ازجمله حمایت

بانک ایجاد  آمادههایبا  متقاضیان  از  ارائه  بهاطالعاتی  و  کار 
متقاضیانمشاورهخدمات و  هنرجویان  به  اعطای  ای  تسهیالت و 
کند. همچنین  و معنوی حمایت  مادیصورتالتحصیالن به به فارغ

متخصص و با انگیزه  شود تا مدیرانتوانمند حمایتباید از مدیران
صورت ای شوند، در این وحرفهفنیهایدار هدایت هنرستانسکان

آموزش   تسهیل  مبتنیاجرای  -خواهدشد)مشارکتبرشایستگی 
 (.  3،6،9،12،15کنندگان

یکعوامل-2 از  فضایاقتصادی:  در  ابهام  -اقتصادی طرف 
طرف از  و  توسعهکشور  هنرستاندیگر  بهکمّی  واسطه  ها 

آموزش، این عامل را  توجه کافی به کیفیتاقتصادی و عدممسایل
است. از آنجا که مدارس  ای قرار دادهزمینهترین عواملجزء مهم

منابعوحرفهیفن به  نیاز  الزمای  دارند؛  زیادی  در مالی  تا  است 
-ها تغییراتی ایجاد شود)مشارکت اعتبار هنرستانتامینهایروش

ها، گذاری در هنرستانسرمایهامنمحیط( ایجاد  9،15،14کنندگان
برنامهمدرسهخیرینمشارکت برایساز،  فروش  ریزی 

استفادههنرستانمحصوالت پت  ها،  ازجمله  انسیلاز  هنرجویان 
 اند.  کردهآن اشارهاست که خبرگان به مواردی

آموزشامکانات-3 در  آنجاکه  از  تجهیزات:  -مبتنیو 
یابد و تدریس بیشتر عملی گسترش میبرشایستگی میزان ساعت 

می انجام  کارگاهها  الزمدر  امکاناتگیرد،  آموزشی  است 
بههنرستان فضایها  شود.  تجهیزاتکارگاهیروز  مناسب  مناسب، 

از همه مهم منابعو  امکاناتتر  ازجمله  باید  ایاولیهمالی  است که 
هنرستان اختیار  در  در  تغییراتی  باید  برآن  عالوه  قرارگیرد.  ها 

واقعی ها در فضایکالسآموزش ایجاد شود، مانند تشکیلفضای
 کنندگان(. ها و...)کلیه مشارکت همچون کارخانجات و شرکت

یکی واملع-4 زمینهفرهنگی:  عوامل  هرتغییری از  در  ساز 
فرهنگعوامل خبرگان  که  است  فرهنگفرهنگی  و  -عمومی 

مورد را  قراردادهآموزش  نگرشتوجه  -پروری)مشارکتکارمنداند. 
نگرش14کننده به(  جامعه  -کاردانش)مشارکتمدارسنامناسب 
مسائل6کننده ازجمله  کاریدی  و  الزممهمی(  که  است  است 

صورتهایفعالیت درآن  مهمفرهنگی  ازجمله  و گیرد.  ترین 
فعالیت میتاثیرگذارترین  تبلیغاتها  صداتواند  پنهان  و  -وآشکار 

ارزش هنرستانها،  اهمیت  زمینه  در  معرفیسیما  -کار، 
باشد)مشارکتکارآفرینان و...  (.  15،  8،9،11،  1،6کنندگانبرتر 

به مردم  نگرش  در  تغییر  کفاالبته  نمیتنهایی  باید  یت  و  کند 
مناسب   مدیران و مسئوالن نیز تغییرکند تا شرایط و زمینهنگرش 
اشتغال مناسب فراهم شود.  ها و ایجادتحصیل در هنرستانجهت

اعتقاد باید Torres, Brett & Cox(2015به   )
تغییردانش فرهنگ مسئولیت آموزان  خود  آنها  و  را  کند  یادگیری 

(. الزمه چنین آموزش و  32ی برسند)عهده گرفته و به رشدفکربه 
فرهنگ در  تغییر  مشارکتیادگیری  که  است  -آموزش 

 اند. کردهساز معرفیزمینهآن را جزو شرایط  15و13،14کنندگان

استشرایط  گر: مداخلهشرایط شرایطکه  عامی  با  -همراه 
استراتژیزمینه تحتای،  را  میها  قرار  (.ازجمله 27دهد)تاثیر 

-آغاز اجرای اصالحاتانسانی است. برایگر عواملمداخلهشرایط 
وجود   رهبری  و  مدیریت  سیستم  یک  باید  یادگیری 

به 32باشد)داشته  شیوه  این  از  تا  بنابراین  (  شود،  حمایت  خوبی 
مدیران الزم راساست  در  قرارگیرند)مشارکتتوانمندی  -کار 

الزم9کننده برآن  عالوه  توانمن(.  هنرآموزان  و  داست  شده 
داشتهبهاطالعات  در  2،3،4،7کنندگانباشند)مشارکتروز   )

کالساین تشکیل  و  ضمنهای راستا  باتجربه  اساتید  با  خدمت 
اهمیتهایآموزش از  کادرآموزشی  و  هنرآموزان  به  ای ویژهالزم 

 (2،6،7،13کنندگانبرخورداراست)مشارکت
-شایستهآموزشاجرایجهت  به سازمانی:  ایجادتغییرات

همگام و  تحوالتمحور  سرعت  با  فناوری  شدن  و  شغلی  علمی، 
رسانی  روزآموزشی بهتحصیلی و استانداردهایهایاست رشتهالزم

 (  5،12کنندهشود)مشارکت 

برنامهاهداف  آموزشی: عوامل درسی،  آموزشی، 
مدت-فرآیندیاددهی شیوهزمانیادگیری،  و  ارزشیابی  هایآموزش 

مهمازجم شیوهله  تغییر  بر  که  هستند  عواملی  آموزش  ترین 
 گذارد. اثرمی
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شیوه  مدیریتی: عوامل تغییر  باید  برای  ابتدا  آموزش 
برطرف مشکالت می اجرایی  که  دستشود  قوانین  به  وپاگیر  توان 

آموزش ناتوانی  تصمیمواداری،  در  اشارهپرورش  از گیری  کرد. 
دانش ورود  هنرستانطرفی  به  مهمیآموزان  مسئله  است  ها خود 

به باید  مطالعهکه  رشتهتفصیل  انتخاب  بهشود.  که  اجبار  هایی 
می اندك  4،8،9،12،13کنندگانگیرد)مشارکت صورت  تعداد   )

متوسطهمشاوران مقطع  در  ضعفتوانمند  و  -هدایتاول 
عدم 15و 3،6،9،12کنندگانتحصیلی)مشارکت -دانشآگاهی(، 
رشته از  و  8،10،12،13،  3،6کنندگان)مشارکتها  آموزان   )

شرایط10و4کنندگانزندگی)مشارکتمنطقه ازجمله  خود   )-
 گذارند.  آموزش اثر میگری هستند که بر شیوه مداخله

که   ها(: راهبردها)استراتژی  فعالیتهایی هستند  و  تعامالت 
پدیده به  واکنش  تحتدر  و  شرایطمحوری  اتخاذ  مداخلهتاثیر  گر 

آموزش شدن پیشنهادی تخصصیازجمله راهبردهای  (.27شود)می
به   برای  ایناست؛  که  از سیستممعنا  به دانشتغییر  سمت    محور 

-آموزش تغییر( باید شیوه6،13،14کنندگانمحور)مشارکتمهارت
فردی آموزش  و  شود)مشارکت یافته  در  15کنندهسازی   )

تدریس   ( و7و5کنندگانها عینی)مشارکتصورت باید آموزشاین

آموزش به  گیرد و در ضمنِ( انجام 7کنندهعملی)مشارکت صورتبه
 شودآموزش توجه  مختلف  ( و ابعاد15کننده)مشارکت  هوشانواع  

شیوه7کننده)مشارکت و  نیازهای  (  با  هماهنگی    آموزش  بازار 
این داشته  در  استعدادباشد.  نمایش  یابیراستا  و    هنرجویان 

جشنواره  هایتوانمندی طریق  از  و آنان  نمایشگاهها  و  ها 
)مشارکت درست اجرای  (،6،15،  1،2کنندگانمسابقات  و  صحیح 

توجه2،3،6،8،9،15کنندگان  کارورزی)مشارکت واحدهای و   )-
به   عقدسیستمی  و  شرکتبازارکار  با  به قرارداد  برونها  -جهت 

آموزشرشتهسپاری و  بهها  استادشاگردی)مشارکتعملی  -شیوه 
 باشد. مهم می( ازجمله راهبردهای6،9،13کنندگان

محووور اجوورا شووود شایسووتهکووه شیوهدرصووورتی پیامدددها: 
-وفنیالتحصوویالن موودارستوووان انتظارداشووت کووه فووارغمووی

راحتووی جووذب بازارکووار ای آنقوودر توانمنوود شوووند کووه بووهحرفووه
اطالعووواتی هایاسوووت پایگاهمنظوووور الزمهموووینشووووند بوووه

ای حضوووری و مشوواورهایجادشووود تووا عووالوه بوور ارائووه خوودمات
شوغلی موجوود کوار و فرصوتبوهغیرحضوری، متقاضویان آمواده

صووورت آموووزش باعووث کووارآفرینی و کننوود در ایوونرا معرفووی
شووود. ( خواهووود7کننووودهزندگی)مشوووارکتافوووزایش کیفیت

 

 
 

برشایستگی مبتنیآموزش پارادایمیالگوی .2شکل

اصلیپدیده  

 شایستگی: 

 دانش           نگرش

 توانایی             بینش 

 مهارت             انگیزه 

 علیشرایط

 عملانتزاعی بهتفکرلزوم تبدیل
 ومهارتتلفیق دانش

 ماهرنیرویتربیتضرورت
 نظریهایغیرمنطقی داوطلبین در رشتهتراکم

 دانش، مهارت و تجربهبودنلزوم توام
 آشنایی با نیازمندیهای بازارکار

  شغلیهایالتحصیالن و فرصتتعداد فارغتوازنعدم

 گرمداخلهشرایط

 هنرآموزانسازیتوانمند
 آموزشیعوامل

درسی، ارزشیابی، )برنامه
-استانداردصالحیت، زمان

 یادگیری(–آموزش،فرآیندیاددهی
 ومدیریتینظارتیعوامل

 اییزمینهشرایط

 ها حمایت
 اقتصادیعوامل
 فرهنگی عوامل
 و تجهیزاتامکانات

  سازمانیتغییراتایجاد

 و اقدامات راهبردها

 استعدادیابی 
 کارورزی 

 بازارکار سیستمی بهتوجه
 هنرجویانسازیتوانمند

 پیامدها

 اشتغالافزایش قابلیت
 کاربهاطالعاتی از متقاضیان آمادهبانک

 توانمندالتحصیالنفارغ
 اجتماعیکارآفرینان

 ایشهروندحرفه
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 بحث 
به ستگیشابریمبتنآموزش مدارس  در  هنرستانی  های ویژه 

است که کلیدآن در دست  دانش، نیازمندمدلیای و کاروحرفهفنی
چراکه   است؛  چگونه معلمانمعلمان  که  را هستند  آموختن 

میبه  به یادگیرندگان  آن آموزند،  اگر  که  این  طوری  در  بتوانند  ها 
به  می نقش  شوند  ظاهر  زندگی خوبی  بستر  را توانند  واقعی 

فراهم دانش برای آمادهآموزان خود  از طرفی،  جوانان سازینمایند؛ 
یکی  بازارکار  مسئولیتبرای  نظامهایاز  هرکشور    آموزشیمهم 

آموزش  و  به حرفهوفنیاست  راه ای  یک  برای حلِعنوان  کارآمد 
فراهم(  33شود)بیکاری جوانان محسوب می کاهش با  کردن زیرا 

ارتقای و نگرش زمینه  باعث  موردنیاز میهایدانش، مهارت  تواند 
شود.  توسعه کشورها  نقش ایناقتصادی  براساس  مهم مطالعه 

مناسب، با هدف  در مدارس و نبود مدلیشایستگی  برمبتنیآموزش
شایستگی براساس  برمبتنیموثر بر آموزششناسایی ابعاد و عوامل

داده مقولهرویکرد  و  انجام  موردبررسی  های بنیاد  فرعی  و  اصلی 
 گردید.حوزه تبیین 6قرارگرفته و الگوی آن براساس

اولیه  اول:حوزه شکلخاستگاه  آموزشی  -مبتنیگیری 
که  برشایستگی شرایط است  عنوان  می با  نامگذاری  از  علّی  شود. 

شرایط  شناساییمیان  نامناسبعلّی  آموزششده،  و  بودن  ها 
  شود آموزشضعیف آن با بازارکار مدنظراست که سبب می ارتباط

وکار را نداشته  درحال تغییر بازار کسبتوانایی پاسخگویی نیازهای
یجادکننده این ناهماهنگی ااز عوامل و منجربه اشتغال نشود. یکی

استانداردهایعدم دنیایتطابق  با  تحوالتآموزشی  و  سریع کار 
این که  است  پژوهشتکنولوژی  در  -کرمی هایمسئله 

)1394وسیالنه) بهروزی  شاکری2014(،  و  ( 1398وهمکاران)( 
مطرح قابل 30،33،34)  است شدهنیز  شکاف  همچنین  توجهی  (. 

(  35دارد)  شده در مدارس وجودکسب  هایمهارتو    بین بازارکار
این شرایط که  دیگر  از  قابل خود  میعلّی  سایر  بحث  در  که  باشد 
شده پژوهش اشاره  آن  به  پژوهش ها  به  توجه  با  حاضر  است. 

مهارت و  دانش  بر  عالوه  شایستگیهایکارآموزان  به  هایی  فنی 
شایستگی روحیهایازجمله  داشتن  خالقیت،  چون  کار هفردی 
-پذیری و... و شایستگیمساله، انعطافحلهایونوآوری، مهارت

تواناییهایرفتاری چون مهارتهای -تصمیمارتباطی، کارتیمی، 
ها در مذاکره و... نیازدارند. لزوم این مهارتگیری، آشنایی با فنون

صالحیپژوهش قاسمهای    Buntat et al(،  1392)   زادهو 
است؛  ( نیز مورد تاکید قرارگرفته2010)ومجاب( و زعفریان2013)

آنجایی  کسباز  دنیای  فرد  که  اگر  است،  رقابتی  امروز  وکار 
قدرتروحیه نوآوری،  خالقیت،  حل کار،  و  مساله  تحلیل 
و  نداشته  مشکالت  با  مواجهه  در  زندگی  مسیر  در  نتواند  و  باشد 
دهد، قطعا در تحقق اهدافش موفق  ها ازخود انعطاف نشانسختی 

مسلحنخو پس  به اهدبود.  هنرآموزان  جعبهنمودن  ابزاری چنین 
 سازد. پیشرفت و موفقیت آماده میها را برای دستیابی به آن

عوامل مجموعه  دوم:حوزه از  برشکلای  که  گیری  است 
ای  زمینهعنوان شرایطبرشایستگی تاثیردارند و تحتمبتنیآموزش

برای هرتغییرنامگذاری شده آنجاکه  از  باید فرهنگ اند.  جامعه ی 
عوامل  یکی فرهنگیتغییرکند،کارشناسان  مسائلرا  زمینهاز  -مهم 

آموزش  می مبتنیساز  شیوه برشایستگی  این   آموزش دانند. 
است  روشیک را   که نوآورانه  خود  فرآیندیادگیری  باید  افراد 

آموزشمدیریت شیوه  با  و  معلم  کرده  و  محتوا  بر  که  سنتی 
-می. در این شیوه تئوری و عمل ادغام  استمتفاوتدارد،  تاکید
بنابراینگردد به  تواند نمی   ،  تغییرناگهانی  یک    و شود  کارگرفتهبا 

  آزمایش و اجراست   ریزی، سازماندهی ووقت، برنامهنیازمندصرف
(36)Volmari,Helakorpi & Frimodt(2014  )از  یکی  نیز

  دانند میفرهنگی تتغییرا را  آموزشهایمهم تغییر در شیوهعوامل
جامعه37) یا  سازمان  هر  در  تغییر  هرگونه  الزمه  ای (؛چراکه 

با  فرهنگسازینهادینه نتواند  که  سازمانی  است؛  تغییر 
 محیطی خود را سازگارنماید محکوم به شکست است. تغییرات

آنجاکه  زمینهعامل از  است.  تجهیزات  و  امکانات  سازدیگر 
اشتغال هنرجویان ای افزایش حرفهوفنیهایاز اهداف آموزش یکی

مورد بهباید  است   آن  نیازهای  و  بازارکار  مرتب  بررسی  طور 
توجه به  و  قرارگیرد مفاهیمجای  به  به  صرف  دانش  و  نظری 
توجههایمهارت الزمشودعملی  بنابراین  و ،  کارگاهها  تا  است 

بهامکانات بروزرسانی    طور آموزشی  اعتقاد.  شوندمرتب   به 
Acquaha, Frimpongb, Borkloec(2017 )  از  یکی

درهایچالش آموزشپیاده  زیربنایی  کامل  -مبتنیسازی 
(. در کلیه  15است)آموزشی برشایستگی تجهیزات، ابزار و امکانات 

که  هایپژوهش تاکیدشده  نیز  بررسی  و  مورد  امکانات  توسعه 
گسترش  موردهایزیرساخت و  بهبود  خدماتنیاز  در  آموزشی 

نقش یفیتک هنرجویان  هیچداردموثریآموزش  چراکه  سازمانی ؛ 
تجهیزاتبدون  و  امکانات  نمیداشتن  تحقق  الزم  فضای  تواند 

امری   تجهیزات  و  امکانات  وجود  و  نماید  فراهم  را  اهداف 
 ناپذیر است. اجتناب

عواملیحوزه مجموعه  بهسوم:  که  بر  است  غیرمستقیم  طور 
آموزش شکل درقالب برشایسمبتنیگیری  و  تاثیردارند  تگی 

طبقه مداخلهشرایط  و  شناسایی  میگر  یکیبندی  این  شوند.  از 
توانمندسازی  است.عوامل    Torres,Brett,Cox  هنرآموزان 

حمایت از  را  محور  صالحیتهای یادگیریضرورت از  یکی(  2015)
. با توجه به تغییراتی که در  دانند می آنانای حرفهتوسعه ومعلمان 

فرایندیاددهی،  آموزشزمینه و  –تکنولوژی،  یادگیری 
بازارکارتغییرات در  در  الزم  دهدمیروی  سریع  معلمان  است 

عالوهتوانمندگوناگون  هایهزمین انتظار  شوند.  معلمان  از  این  بر 
بهمی خودارزیابی رود  مرتب  با   طور  ارتباط  در  و  داشته 

پیشین هایپژوهش( در  26)  دارندنوین خود را بروز نگه هایروش
جمله   Acquaha,Frimpongb ,Borkloec  (2017 ،)از 

Torres, Brett,Cox(2015مرادی محسنی،   ولیسکانی ( 
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به (  1395) اشارهنیز  موارد  چراکه  26،15،10)  است   شده  این  (؛ 
عامل در رشد و توسعه است. اما این نیرو  ترینانسانی مهمنیروی

می  اثربخش زمانی  و  کارآمد  توانمندیباتواند  از  که  الزم شد 
می رخ  زمانی  توانمندی  این  و  باشد  زمینه برخوردار  که  دهد 

 باشد. توانمندسازی برای هنرآموزان فراهم
برنامهبعدی عواملگرمداخلهعامل -آموزشی است که شامل 

فرآیندیاددهی ارزشیابی،  و...است.  –درسی،  از  یکی یادگیری 
آموزشمهم عناصر  بایترین  که  و  وپرورش  اهداف  راستای  در  د 

و تحوالت تناسبوظایف  از  برنامهآموزشی  برخوردارباشد،  -الزم 
الزم  هایاست شایستگی الزم  این شیوه آموزشدرسی است. در  

عمومی و تخصصی ایجادشود و این موضوع محقق  هایدر زمینه
برنامه  مگرآنکه  گونه نخواهدشد  به  که درسی  تغییریابد  ای 

افشایستگی در  را  تقویت  ها  و  ایجاد  برآن،  9نماید)راد  عالوه   .)
مواردیارزشیابی   از  سرمایهاستیکی  فرآیندتوسعه  در  انسانی  که 

یادگیرینقش مهم  اجزا  از  یکی  و  داشته  بهماداممهمی  -العمر 
-یکی از ابزارهای دستهرا  آنGervais  (2016  )  ورود  شمارمی

از نظر تسلط بردانش و مهارت آبندی دانشبندی و طبقه  موزان 
دیگر  .  داندمی بهی–یندیاددهیآفرعنصرمهم  شیوه  ادگیری 

-آموزش باید دانشاست. در این شیوه  برشایستگیمبتنیآموزش
سرعت و در زمان و مکان  خودرا با  هایبگیرند مهارت  آموزان یاد

به نتایجموردنظر  به  منجر  تا  اینکارگیرند  در  شود.    صورتبهتر 
آموزش شخصی  بوده پذیر  انعطاف  باید  فرآیندیادگیری -سازیو 

و   تکنیازهایشده  دانشآموزشی  برطرفآتک  (.  37)گرددموزان 
تحقیقات  باسایر  بخش  این  همنتایج  هیچ  گذشته  دارد؛  خوانی 

توسعه نظام نمییافتهآموزشی  دنیا  در  را  که  توان ای  یافت 
برخوردارنباشد؛  ازعوامل  مناسبی  هستهآموزشی  هر  چون  فنی 
 تدریس و یادگیری است.  ای فرایندمدرسه

برشایستگی است که با تاثیرپذیری  مبتنیچهارم: آموزشحوزه
محوری شناسایی و  شود و با عنوان پدیدهعلّی ایجاد می از شرایط

گردد. در این پژوهش ابعاد شایستگی شامل دانش،  نامگذاری می
باشدکه همراستا  یادگیری میمهارت، نگرش، بینش، انگیزه برای  

پژوهش به هایبا  موردی  و  بوده  نشدهگذشته  اضافه  است.  آن 
زمینهمبتنیآموزش نظامبرشایستگی  مهم  اهداف  آموزشی  ساز 

افراد   با صالحیت و شایستگی  متناسب  آموزشی که  است؛ چون 
نیاز جوامع  توانمند که  و  امروز  نباشد منجربه هنرآموز چندمهارته 

 شود.  است، نمی 
است که  متقابلیهایها و واکنشپنجم: راهبردها، کنش حوزه

ناشی میازپدیده برای  شود و هدفمحوری  راهکارهایی  ارائه  آن 
از راهبردها استعدادیابی است.  محوری است. یکیمواجهه با پدیده

صورتالگوی به  فرضشایستگی  بخش  میهرمی  دو  که  شود 
و    استعداد مهارتهایویژگیذاتی  انواع  با  دانش   شخصیتی   و 

تالش و تجربه باعث رفتارمطلوب و از طریقو    هم پیوندخوردهبه 
آموزش .  توانایی خواهدشد فعالیتمبتنیدر  باید  هایی برشایستگی 

آنها  رساندن به آموزان و یاریدانشفردیهایپرورش استعدادبرای
تبلور استعدادها را  مینهمنطقی زای که اصولگونه ، به طراحی شود

 کند. درستی مشخص هنرآموزان را به فراهم و مسیر آینده
های مهم و جدی از دغدغه یکیراهبردبعدی کارورزی است.  

آموزان از مدرسه  دانش  آموزشی گذارریزانگذاران و برنامهسیاست
-به بازارکار است. فرآیندی که سبب ارتباط و پیوند میان محیط

موثر در بهبود اشتغال به حساب  شود و اقدامیکار میآموزش و  
جهتاهمیت.  آیدمی این  از  درکارورزی  که  کار دنیای  است 

تدریس آن درسی امکان دارد که در برنامه  همواره مناسباتی وجود
حاصلبه آنها  از  برخی  و  وجودندارد  مستقیم  و صورت  تعامل 

محیط و  کارفرما  کار،  با  هنرجویان  قابل    بوده  کاربرخورد  و 
نیستبرنامه صاحب  اعتقادبه (.  38)ریزی  و  ،  نظرانخبرگان 

راه  از  به هایشایستگی  میگوناگونی  شامل  آدست  که  ید 
آموزش هایتجربه  تجربه هایزندگی،  و محیطهایرسمی،  کار 

است آموزش.  کارآموزی  از وحرفهفنیهایدر  یکی  ای 
ار واقعی است که  کدانش در محیط   آموزی تکرارمهارتروشهای

کیفیت به  می منجر  مطالعات.  شودعملکرد  اکثر  و  بررسیدر  شده 
کارورزی بخصوص   کهتاکیدشده  مصاحبه با خبرگان براین نکته  

است که باید موردتوجه  مهمیاز موارد  شاگردی یکی–شیوه استاد
این نتایج  مطالعات  با  بخشقرارگیرد.    معصومی   نتایج 

(1395)Gervais   (2016 ،)  
Torres,Brett,Cox(2015،)Acquaha,  Frimpongb,  

Borkloec   (2017  ،)Buntat et al  (2012)  سایر   و
همخوانی تحقیقات هنرجویی    .(31،36،32،15،17)دارددیگر  هیچ 

دوره  گذراندن  نمیبدون  مهارتکارورزی  دست  تواند  به  را  الزم 
لمی، پرستاری و ، کارمعفنیکارهای بارز آن در زمینه  آورد. نمونه  

   آموزی را بگذرانند. ... است که باید دوره مهارت
آموزشحوزه بر  که مبنیبرشایستگی است  مبتنیششم: پیامد 
باشد که در بیشتر  اشتغال میقابلیتهنرجویان و افزایش توانمندی

افزایش  لزوم  به  اشارهتحقیقات  کارآفرینی  و  جزء  اشتغال  و  شده 
فنیاهداف  میوحرفهمهم  هدف ای  چراکه  نهایی باشد؛ 

فنیهنرستان آمادهوحرفههای  کاردانش  و  هنرآموزان ای  کردن 
به  ورود  بدون کسبدنیایبرای  پس  است،  به  وکار  توجه 

 ها امیدوار باشند.  توانند به اثربخشی آنها نمیآموزشپیامدهای
دهد یکی از عوامل مهم و نتایج مطالعه انجام شده نشان می

محور؛ هنرآموزان هستند که  اثیرگذار در اجرای آموزش شایستهت
راستا  این  در  و  شود  تالش  آنان  توانمندسازی  راستای  در  باید 

می شیوهپیشنهاد  در  وکیفیتشود  تربیت ها  مراکز  دبیر  آموزشی 
تشکیل  بازنگری با  و  استفادهضمنهایدورهشده  و  از  خدمت 

برنامهاساتید مجرب  و  برایای  توانمند  و   منسجم  بازآموزی 
تدوین  آنان  روشارتقاعلمی  راستا  همین  در  –یاددهیهایگردد. 

برنامه  تغییر یابد،  یادگیری،  باید  نیز  ارزشیابی هنرجویان  درسی و 
می پیشنهاد  واستانداردهایبنابراین  الگوها  از  آموزشی شود 
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استفابین بازارکار  نیاز  با  متناسب  و  مرتبط  تکنولوژی  و  ده المللی 
در و  مهارت  دانش  دیکومهاینشست  شود  ها، موردنیاز، 

ابزارمناسبتجهیزات کار و  درست  انجامبرای    نیاز  مورد  آموزشی، 
مورد کارکنان  موردنیاز    و  قرارگرفته  تحلیل  و  بررسی  نگرش 

  تهیه و اجرا گردد، همچنین ارزشیابی بر   درسی برنامه  براساس آن
اینصورت  هنرجویان  عملکردمبنای در  که  باید  گیرد،  صورت 
  اجرای صحیح   با  نیز  هنرآموزان  و  ارزشیابی تغییریافتههای  شیوه

 . آشنا باشند آن

محدودیتپژوهش با  ازجمله؛  هایحاضر  بوده  روبرو  متعددی 
منابع آموزشمحدودیت  زمینه  در  و  مبتنیکافی  برشایستگی 

بیبی  و  تجربیاتتوجهی  و  مشارکترغبتی    کنندگان؛ قبلی 
میدراین پیشنهاد  پژوهشراستا  بههایشود  جهت  مشابهی 

یافته انجاماعتباریابی  بهره  ها  با  و  ارائهگیرد  مدل  از  شده گیری 
چشمعوامل از  که  شناسایی تاثیرگذاری  مورد  دورمانده  محقق 

شده برای  شود. همچنین مدل ارائه جدیدی ارائهقرارگرفته و مدل 
و  وحرفهفنیهایهنرستان تدوینای  پیشنهاد  کاردانش  که  شده 

گرفته و با  مشابه صورتتحصیلی تحقیقاتشود در سایر مقاطع می
 شود.حاضر مقایسهنتایج پژوهش

 گیریتیجهن
تبیین   که استآن بیانگر تحقیقنتایج و هایافته طورکلىبه
-به  ها منوطبر شایستگی در هنرستانمبتنیآموزش اصلىعوامل
 این  از هرکدام براى که استمتعددىعوامل و هامقوله تحقق

 در پژوهشنتایج شد. همچنینقائل اىویژهنقش  توانعوامل مى

-هاى راهبرد که  دادنشان شدهتوصیفهاىمتغیر بین ارتباط زمینه

زمینه اثرمستقیمى علّىشرایط و سازبستراىعملى،   بر داراى 

میمقوله زمینهمحوری  بین  و   علّىشرایط و بسترسازهاىباشند 

راهبرد برقراراست سویهدو ارتباط  نقش عملىهاىو 

می را اىمتغیرواسطه بهایفا   هاىمقوله و ابعاد طورکلىکنند. 

 در  شدهاشاره هاىمؤلفه با حاضر در پژوهش مدل فرعى و اصلى

مناسبى  تحقیق ادبیات و  هماهنگى  الگو  با  نهایت،  در  دارد. 
می راهکارهای انتظار  شده  برای  ارائه  بسترمناسبی  که  رود 

   گردد.  آموزشی فراهمبر شایستگی در نظام مبتنیآموزش

 سپاسگزاری 
اعضای و  مدیران  شرکتهیاتاز  و  علمی  مصاحبه  در  کننده 

 شود.  راهنما و مشاور تشکر و قدردانی میاساتید

 الحظات اخالقی م
پایان اقتباس حاضرپژوهش  ازپس که بوده دکترىنامهاز 

در  واحدگرمسار  آزاد اسالمیپژوهشى دانشگاه  بررسى درمعاونت  
 گردید.  مصوب 18921212961007با کد  24/6/1395تاریخ 
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