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 چکیده
ارشد مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی

- فیتوصی روش ، روش اسنادی وتحلیل محتوای کیفیهای روش ،در این پژوهش .رشته برنامه درسی بود

متخصص رشته برنامه  1ها عبارت از نمونه مورد نظر جهت گردآوری داده .گرفتمورد استفاده قراراستنتاجی 

فنون  دند.به صورت هدفمند انتخاب ش برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بود که امنبع در رابطه ب 55درسی و 

 و تحلیل کیفی متون برنامه درسی  ها عبارت از مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی با متخصصانگردآوری داده

ژوهش، های این پیافته .شدتجزیه و تحلیل  قیاسی کدگذار روش با ها از مصاحبه های بدست آمدهداده .بود

دگیری، اای یهترتیب برای هدف، محتوا و فعالیت های عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی را بهویژگی

ن فرایند، همچنی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی طراحی شد. اولیه و الگوی روش و ارزشیابی بدست داد

رابطه با  های پیشین در، منتج از پژوهششایستگیبرنامه درسی مبتنی بر چگونگی ارائه الگوی  مراحل و

مورد تأیید  ها،و اعمال تعدیلنظران الگوی مذکور پس از اعتباریابی توسط متخصصان و صاحب موضوع بود.

 .فاده قرار گیردمورد استتواند در طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی نتایج این پژوهش می قرار گرفت.

 ، دوره کارشناسی ارشدمبتنی بر شایستگی گو، برنامه درسیال: های کلیدیواژه
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 بیان مسألهمقدمه و 

همواره یکی از اهداف نظام آموزش عالی بوده است که  ،سازی جوانان برای اشتغالآماده

ر گیگسترش چشمشود. محسوب می نیز ترین هدف آندر عصر کنونی شاید بتوان گفت مهم

 آموختگان،داد آن یعنی حجم عظیم دانشو همچنین برون ها و مراکز آموزش عالیدانشگاه

های اخیر به سمت مفهوم سازی و سنجش ابعاد مختلف مؤسسات آموزش عالی را در دهه

از سوی  (.0313کیفیت در آموزش عالی متمرکز کرده است )یوسفی افراشته و همکاران،

قادات به ها، انتآموختگان دانشگاهدر چند دهه گذشته، با افزایش نرخ بیکاری دانشدیگر 

 ، برخی از مسئوالن و متخصصاندر این راستافزونی یافته است.  یعمل آمده از نظام آموزش

 های درسی را با مقتضیات جامعه و دنیای کار پیوند دهنداند با اتخاذ تدابیری، برنامهکوشیده

های مختلف تقاضای بخشآموختگان، به تا از این طریق ضمن ممانعت از بیکاری دانش

اقتصادی کشور به نیروی انسانی ماهر و متخصص پاسخ دهند)بینقی و سعیدی 

های پیش روی نظام آموزش ترین چالششرایط مذکور، یکی از مهمدر  (.0331رضوانی،

است دانش آموختگان های عملی های نظری و شایستگیشکاف بین آموخته عالی،

 های اخیر در، یکی از رویکردهایی که در سالبا این چالش مقابلهبرای (. 0،2113)ویلسون

ه نیازهای جامعه مورد توج های فارغ التحصیالن دانشگاهی وجهت ایجاد پیوند بین آموخته

 (.3،2102الگریا-است)گارسیا 2هاریزان بوده، رویکرد شایستگیبرنامه

ندکی وجود ا اق نظراتفبین صاحبنظران  رچنده در مورد تاریخ دقیق رویکرد شایستگی

های آخر قرن بیستم ههروی این امر که ظهور رویکرد شایستگی مربوط به ددارد، اما 

، با بررسی ادبیات شایستگی (.0331)کرمی، القول هستندهمه صاحبنظران متفق ،باشدمی

هوم در مورد شایستگی و مف شود، فقدان تعریف واحداولین چیزی که به خوبی مشخص می

ای از این تعاریف که بوسیله با مقایسه مجموعه ،با این حال (.5،2101است)وسلینکآن 

نظران و محققان مختلف ارائه شده است، می توان پنج گروه از تعاریف را مشخص صاحب

                                                           
1. Wilson 
2. Competencies approahes 
3. García-Alegría 
4. Wesselink 
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شایستگی به عنوان توانایی عمل کردن در سطحی مطلوب یا در جهت یک استاندار -0کرد: 

شایستگی به عنوان توانایی در انتخاب و استفاده از -2 (.0110، 0معین)فیلد و دریسدیل

ها( که مستلزم عملکرد در سطحی مطلوب است)کرسنر ها و نگرشها)دانش، مهارتویژگی

ش، های معین)دانشایستگی به معنای تسلط پیدا کردن بر ویژگی-3(. 2،0117و همکاران

توصیفی محض از آنچه که  شایستگی به عنوان -AAPA) .5،0111ها(. )ها و نگرشمهارت

تعریفی از شایستگی که  -5(. 3،2110تواند انجام دهد)گاراوان و مک گویریک فرد می

، دعناصر چهار گروه از تعاریف باال)عمل کردن در سطحی مطلوب یا در جهت یک استاندار

آنچه حض از ها، توصیفی مبر ویژگی ها، تسلط یافتنتوانایی در انتخاب و استفاده از ویژگی

ور های مذکگیرد. با توجه به تعاریف گروهتواند انجام دهد( را در بر میکه یک فرد می

ها دانست که ها و نگرشتوان شایستگی را مجموعه منسجمی از دانش، مهارتمی

ها تاثیر ای که بر رشد شایستگیهایی از عملکرد حرفهو جنبه 5تیهای شخصیویژگی

 (.5،2105گیرد)کوئنن و همکاراندر بر مینیز گذارد را می

 یهامنحصر به فرد خود، در سال هاییژگیو ثیاز حبرنامه درسی مبتنی بر شایستگی 

قرار  یدر حوزه آموزش عال ژهیجهان، به و یآموزش هایمورد توجه خاص اغلب نظام ریاخ

 انزیشده است که م موجب کردیرو نینظران، نقاط قوت اگرفته است. به زعم صاحب

اغلب در  این نوع برنامه درسی(.2100دیلمور و همکاران،باشد) شیاستفاده از آن رو به افزا

رنامه گیرد. در بقرار میتوجه  مقابل برنامه درسی سنتی یا برنامه درسی محتوا محور مورد

درسی محتوا محور که دیدگاهی سنتی به آموزش دارد بر کسب دانش موضوعی)هیل و 

(، و اولویت دانش 7،2113لوبانوا و شونینهای شناختی)ها و تواناییت(؛ مهار1،2110هاگتن

شود. در مقابل، برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بر ( تاکید می3،2103بر کابردها)سردنکیک

                                                           
1. Field & Drysdale 
2. Kirschner et al 
3. Garavan & McGuire 
4. Personal traits 
5. Koenen et al 
6. Hill & Houghton 
7. Lobanova & Shunin 
8. Serdenciuc 
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(. 2113های اساسی مورد نیاز در زندگی اجتماعی تاکید دارد)لوبانوا و شونین،رشد شایستگی

برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در خصوص عملکرد (. 0111)0بویاتزیس و همکارانبه بیان 

 ایباشد. در این منظر برنامه درسی مجموعهای فارغ التحصیالن نظام آموزشی میحرفه

( اشاره دارند 0110گیری حرفه، در مرکز آن قرار دارد. فیلد و دریسدیل)منسجم است که یاد

ته آن حور بوده و فرایند یادگیری در هسبرنامه درسی مبتنی بر شایستگی، یادگیرنده مکه 

قرار دارد که در آن مواد آموزشی فردی، زمان یادگیری منعطف و بازخورد مداوم به 

درسی مبتنی بر در برنامه همچنین  روند.های بارز به شمار مییادگیرندگان از ویژگی

د تا فعاالنه کندارد. معلم یادگیرندگان را ترغیب میشایستگی معلم نقش راهنمای شناختی 

محیط یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی  (.2،0117به کسب دانش بپردازند)کرکا

بر رشد شایستگی تاکید دارد. محتوای دیسیپلینی به تنهایی برای سازمان دادن به برنامه درسی 

، باید مورد توجه خاص باشند)کرشنر و های ضروریکافی نیست، بلکه شایستگی

ا هبرنامه درسی مبتنی بر شایستگی بر مبنای تشخیص و تعیین شایستگی(. 3،0117همکاران

ده های تعیین شبا توجه به شایستگینیز  های مورد نیازگیرد. دانش و مهارتصورت می

با تاکید به ارزشیابی  ( و ارزشیابی در این رویکرد2115 ،5شوند)داچی و نیکمنزمشخص می

کنند که برنامه درسی مبتنی بر بیان می (0113) 5اوریواینج و همکاران .شودتکوینی انجام می

سی؛ ها و موضوعات درکند: اول، یادگیری دیسیپلینشایستگی سه هدف عمده را دنبال می

 .یادگیری برای یادگیری و سوم، رشد ظرفیت های عمومی و تخصصیدوم، رشد مهارت

های چه در سطح جهانی، پژوهش در ادبیات موضوع شایستگی چه در داخل کشور و

های رشته برایانگشت شماری در زمینه طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی 

ها در رابطه با طراحی الگوی و قریب به اتفاق این پژوهش صورت گرفته استمختلف 

الگویی نظام مند  طراحی( در پژوهشی به 2105)1اندرانیک و همکاران .است بوده شایستگی

                                                           
1. Boyatzis et al 
2. Kerka 
3. Kirschner et al 
4. Dochy&Nickmans 
5. Everwinj et al 
6. Andronache et al 
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ارائه در این زمینه الگویی ایشان  اند.پرداخته حی برنامه درسی مبتنی بر شایستگیجهت طرا

 )محتوای شناختی، محتوای ها، محتواها، شایستگیاند که عناصر اصلی آن را رسالتکرده

ه . بدهدتشکیل می عملی و محتوای نگرشی(، راهبردهای آموزشی و ارزشیابی و بازخورد

زئی های جها استخراج شده و به شایستگیها از رسالتزعم این پژوهشگران، شایستگی

است.  ، دانش و نگرشهای جزئی نیز در بردارنده سه بعد مهارتشوند. شایستگیتقسیم می

ها به واسطه سه نوع محتوای مذکور و از طریق راهبردهای آموزشی ارائه شده این شایستگی

  گیرد.طراحی با ارزشیابی و ارائه بازخورد شکل می و در نهایت فرایند

( در تحلیل پدیدارشناختی اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی 2105کوئنن و همکاران)

تدریس و هایی در زمینه نقش یادگیرنده، نقش معلم، روش های یافته، در آموزش عالی

و نگرش  مهارت، دانشاین پژوهش بر مبنای میزان تلفیق  یافته .اندارزشیابی به دست آورده

ی عناصر برنامه درسی را ارائه هاویژگیاست که در قالب یک پیوستار  برنامه درسیدر 

ا ابعاد شایستگی در آن کامال مجز قرار دارد کهبرنامه درسی  پیوستار،. در یک طرف دهدمی

ر برنامه درسی .  دی بر شایستگی قرار داردبرنامه درسی مبتن ،بوده و در سوی دیگر پیوستار

گری تعیین معلم به نفع فعالیت یادگیرندگان از نقش، مبتنی بر شایستگی، در عنصر یادگیرنده

رانی، روش سمینار، پروژه و ناغلب از سخ های تدریسدر عنصر روشکاهد. خود می

 ناظر بر مشارکتشود. ارزشیابی نیز اغلب های شبیه سازی شده استفاده میموقعیت

، استفاده از مطالعه شیابی همگنانزو ارهای سنجش مداوم یادگیرندگان بوده و از روش

( نیز در پژوهشی جهت 2101)0زلر و همکاران شود.ارزشیابی استفاده می-موردی و خود

 ایهعناصر و مولفه، هاطراحی و اجرای برنامه آموزش پزشکی در جهت انتقال شایستگی

بندی سنجش، استانداردهای ارزشیابی و زمان اتمام برنامه وا، ابزار سنجش، زماناهداف، محت

اربردی، در بعد محتوا ها در بعد اهداف به دانش کاند. آنرا در پژوهش مورد توجه قرار داده

های چندمنظوره، در بعد و یادگیرنده، در بعد ابزارهای سنجش به مقیاس به همکاری مدرس

                                                           
1. Zeller et al 
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به سنجش تکوینی، در بعد استانداردهای ارزشیابی به آزمون های بندی سنجش زمان

 اشاره و تاکید دارند. متغیر بودن زمانبه  ،معیارمحور و در زمان اتمام برنامه

( عناصر برنامه درسی در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی را عبارت از 2100ریان)

)هدف های قابل مشاهده و های خاصهای کلی)هدف(، دستاوردهای یا شایستگیشایستگی

( در طراحی برنامه 2111)0داند. لنبورگ و همکارنشیابی میزگیری(، تدریس و اراندازه

ردهای ها، دستاوردهای یادگیری)هدف(، راهبدرسی مبتنی بر شایستگی به عناصر شایستگی

( فلسفه، اهدف، 2100کنند. دیلمور و همکاران)یادگیری و ارزشیابی اشاره می-تدریس

های ( عناصر  هدف، تجارب و فرصت2111استانداردها، آموزش و ارزشیابی و چادها)

شیابی را به عنوان مهم ترین عناصر برنامه درسی در رویکرد شایستگی معرفی زیادگیری و ار

( مهمترین عناصر برنامه درسی در رویکرد شایستگی 0111کنند. همچنین از منظرلنبورگ)می

بل های شایستگی)اهداف قابیانیهها(، و پیامدهای یادگیری)هدف هاعبارتند از شایستگی

یادگیری و ارزشیابی. در نهایت  -های تدریسمشاهده و اندازه گیری(، روش

( مهمترین عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی را 0111( و گونچزی)2111آرگولس)

ریس، یادگیری و )هدف(، محتوا، تدها و دستاوردهای یادگیریعبارت از شایستگی

 کنند. ارزشیابی معرفی می

های داخلی که مطابق با موضوع پژوهش حاضر باشد، در جستجوی در رابطه با پژوهش

نی مبه زبان فارسی یافت شد که توسط مؤهای اطالعاتی تنها یک پژوهش کامل از پایگاه

الگوی برنامه درسی ( انجام شده است. ایشان پژوهشی در زمینه 0337مهموئی و شریعتمداری)

د. محققان در این انمبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی انجام داده

های مورد نیاز دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی را شایستگی پژوهش

عناصر هدف، محتوا و ماده درسی، و براساس آن  اندبندی کردهطبقهشناسایی و 

در ادامه اند. مورد توجه قرار داده در الگوی خود راهبردهای تدریس( و ارزشیابی راروش)

 حاضر می پردازیم. اهمیت و ضرورت پژوهشبه 

                                                           
1. Lenburg et al 
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 طح جهانیسدر  ستمیآخر قرن ب هایاز دهه یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس این که با

 نیمربوط به ا اتیادب نی، اما تکواست بوده ینظران عرصه آموزش عالمورد توجه صاحب

ادعا معدود بودن مطالعات  نیگواه ا ؛خود است ییهنوز در مراحل ابتدا رانیدر ا کردیرو

اران، باشد)هدایتی و همکمی در داخل کشور یستگیبر شا یمبتن یبرنامه درس همربوط ب

که این موضوع در رشته برنامه درسی، که هدف اصلی آن تربیت متخصصانی است  (0315

( 0310درسی)قاسم پور دهاقانی و نصر اصفهانی،، یعنی برنامه نظام آموزشیب که با قل

در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال یابد. سروکار دارند، ضرورت بیشتری می

های درسی و توسعه، بیشتر مؤسسات آموزش عالی، شکاف رو به رشدی  بین برنامه

ب توانند تا حد زیادی موجی درسی مناسب، میهاکنند که برنامهتقاضاهای جامعه تجربه می

(. درحال حاضر نه تنها آموزش، شکاف بین 0،2111کاهش این شکاف شوند)کوونهون

  (.2،2101زند )مک کیمدهد، بلکه خود بر این شکاف دامن میتئوری و عمل را کاهش نمی

ار تقاضای باز های درسی باامروزه مشکالتی در مورد عدم سازگاری برنامهدر ایران نیز 

های درسی در کمک به دانشجویان برای کسب اطالعات و کار و موفق نبودن برنامه

های الزم جهت ایفای نقش موثر در دنیای کار متحول امروزی مشاهده مهارت

نیز  یریزی درسکه برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه؛ (0335شود)عارفی،می

ها از یکدیگر، عدم انعطاف در برنامه و تعداد دروس، جدایی آن .از این امر مستثنی نیست

دارد. دانشجویان های جدید آن منافات آن همگی با روح برنامه درسی و نظریه جزمی بودن

شوند و تقریبا بدون هیچ وارد دوره می 3ارشد این رشته به عنوان یک هنگکارشناسی

واخت هستند. بی توجهی به این امر، های یکنانعطافی همگی محکوم به گذراندن درس

ا تعداد هشود. در بیشتر دانشگاهآموختگان بدون تخصص در این رشته میموجب تولید دانش

زیادی مفاهیم مجرد بدون داشتن پشتوانه تجربی و ملموس در مدت کوتاهی بصورت 

، به درسیریزی . به عبارت دیگر در مباحث برنامهشودطرفه به دانشجو منتقل مییک

                                                           
1. Kouwenhoven 
2. McKimm 
3. cohort 
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ظه هایی که در این دوره به حافدانشجویان در استفاده از آموخته شود وگری بسنده میاخباری

(. در 0333شوند)انجمن برنامه ریزی درسی ایران، خود سپرده اند، با مشکل  مواجه می

هایی که در جهت بهبود وضعیت رشته برنامه ترین فعالیتمواجهه با این چالش، یکی از مهم

رسی و همچنین روزآمد کردن آن با توجه به شرایط و نیازهای جامعه صورت گرفته است، د

این سند، اهداف اصلی رشته . در باشدمی (0313)بازنگری سرفصل دروس این رشته

ریزی درسی عبارتند از تربیت افراد متخصص در حوزه برنامه ریزی درسی و کسب برنامه

ه ریزی درسی بپاسخگو بودن رشته برنامههمچنین  آمادگی برای ورود به دوره دکتری.

ان شده عنودر سند بازنگری شده رشته برنامه ریزی درسی  اصول مهمنیازهای جامعه یکی از 

ندترین اینکه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی به عنوان یکی از سودم بنابراین، با توجه به. است

ر د، و نیازهای جامعه مطرح است دانشگاهیهای رویکردها در جهت ایجاد پیوند بین آموزه

 جامعه رسی و نیازهایایجاد پیوند بین برنامه د در راستایکه  این پژوهش در صدد آن هستیم

برنامه  به طراحی الگوی، درسیدر حوزه برنامه  به اصل تربیت افراد متخصصپوشش دادن  و

   .ردازیمبپ رشته برنامه درسی ارشدبرای دوره کارشناسیدرسی مبتنی بر شایستگی 

 پژوهش روش

ر ی بالگوی برنامه درسی مبتن و اعتباریابی طراحیاین پژوهش با روش کیفی و با هدف 

متناسب با  .انجام شد 0315در سال  ارشد رشته برنامه درسیشایستگی برای دوره کارشناسی

 و با رویکرد قیاسی تحلیل محتوای کیفیاسنادی و  پژوهش روش های این پژوهش ازهدف

تون های مورد نیاز از طریق تحلیل کیفی مداده .ه استاستفاده شد استنتاجی-روش توصیفی

ت بصورگیری در هر دو روش، نمونه آوری شد.جمع ،نیمه ساختاریافته فردی و مصاحبه

ز به رو»از در روش اسنادی عبارت بودمعیارهای انتخاب منابع در بخش اول، هدفمند بود. 

ین بر این اساس منابع منتشر شده ب«. اول پژوهش سودمندی در پاسخگویی به سؤال»و « دنبو

 55، هاهای آنبا مرور عناوین و چکیدهجستجو و گردآوری شد و  2101 تا 0172 هایسال

له اول در مرح در دو مرحله مورد مرور و بررسی قرار گرفت. ،منابع منتخب منبع انتخاب شد.

، عناصر دانجام ش که با هدف شناسایی مهمترین عناصر برنامه درسی در رویکرد شایستگی
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 شناسایی شد. ،و ارزشیابی های یادگیری، روش تدریس)روش(هدف، محتوا و فعالیت

ماتریس مفهومی کد گذاری تدوین شد. در با توجه به منابع مذکور،  همچنین در این مرحله

ه های هر یک از عناصر برناممطالعه قرار گرفته و ویژگی مورد ابع بطور عمیقمرحله دوم من

بندی طبقه ،شناسایی شده و بر اساس ماتریس مفهومی )مضامین(درسی مبتنی بر شایستگی

مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته تا های مورد نیاز، آوری دادهبرای جمعدر بخش دوم،  شد.

نمونه د. انجام ش نظران رشته برنامه درسیمتخصصان و صاحب ، بارسیدن به حد اشباع نظری

دقیقه در نظر گرفته شد.  21-11نفر بودند. زمان هر مصاحبه  1مورد نظر برای این بخش نیز 

رای شد. بیادداشت برداری میکننده یت مشارکتدر صورت حساسها ضبط و یا مصاحبه

در  .محتوای کیفی قیاسی استفاده شدهای ثبت شده از روش تحلیل تجزیه و تحلیل جمله

ها با توجه به ماتریس مفهومی های حاصل از بررسی متون و مصاحبهبخش سوم، یافته

کدگذاری، با هم تجمیع شده و پس از حذف مضامین تکراری جهت اعتباریابی در اختیار 

ی زیر اههای پژوهش فعالیتتباریابی یافتهبرای اع متخصصان و صاحبنظران قرار گرفت.

های حاصل از آن، مضامین پس از انجام هر مصاحبه و کدگذاری داده-0صورت گرفت: 

استخراج شده در جدولی ذیل عناصر برنامه درسی)هدف، محتوا و فعالیت های یادگیری، 

، شد تا مصاحبه شوندگانروش و ارزشیابی( قرار گرفته و برای مصاحبه شونده ارسال می

 از این روش به گر را مورد بازبینی و تأیید قرار دهد.پژوهش های بدست آمده توسطداده

متخصص  5در این مرحله،  شود.یاد می( 2103، 0ریچ و همکارانعنوان اعتباریابی مخاطب )

ایید های این مرحله از اعتباریابی را مورد تها یافتهبرنامه درسی مشارکت داشتند که کلیه آن

الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، الگوی پیشنهادی به پس از طراحی -2قرار دادند. 

نفر از متخصصان)متخصصانی که سابقه فعالیت  7های آن در اختیار همراه مختصات و ویژگی

قرار داشتند(  تیواولاجرایی یا پژوهشی در حوزه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی داشتند، در 

های طراحی شده حول الگو، با عنایت به سؤال ها در رابطه باقرار گرفته و دیدگاه آن

الگو، مورد توجه قرار گرفت. از بین متخصصانی که در اعتباریابی مشارکت  محورهای

                                                           
1. Ritchie et al 
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خاب متخصصان نفر خارج از این گروه بودند. انت 2نفر از گروه مصاحبه شونده و  5داشتند، 

، یوسفی 0333)محمدپور،یشونده، در جهت اعمال معیار انتقال پذیرخارج از گروه مصاحبه

در نهایت با توجه به نظر متخصصان،  ها صورت گرفت.یافته (0313افراشته و همکاران، 

الگوی پیشنهادی در برخی محورها تعدیل شده و برای بار دوم در اختیار 

ا همتخصصان)متخصصانی که نظرات اصالحی ارائه کرده بودند( قرار گرفته و مورد تأیید آن

ی یند، مراحل و چگونگاندازی در زمینه فرابرای بدست آوردن چشمبطور خالصه،  .واقع شد

ارب پژوهشگران گیری از تجبا بهره روش استنتاجیاز  (0طراحی الگو)الگوی شماتیک

 ست.ا استفاده شده محتوای الگو از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفیدر و پیشین، 

که طراحی برنامه درسی در دو سطح عام و خاص انجام  اشاره به این نکته ضروری است

گیرد. در سطح عام شناسایی عوامل موثر بر برنامه مورد تاکید بوده و در  طراحی برنامه می

(. در این 0330درسی در سطح خاص، عناصر برنامه درسی مورد تاکید است)مهرمحمدی،

 ، منظور از الگوی برنامه درسیپژوهش با در نظر داشتن سطح  خاص در طراحی برنامه درسی

ری، روش و های یادگیمبتنی بر شایستگی، الگویی است که عناصر)هدف، محتوا و فعالیت

رسی را رنامه دارشد رشته بارزشیابی( برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی

حاضر با عنایت  پردازد. پژوهشهای هر یک  از عناصر میویژگیارائه کرده و به مختصات و 

 به سؤاهای زیر انجام شده است:

رشته برنامه  ارشدالگوی مطلوب برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی -0

 درسی کدام است؟

رشته برنامه  ارشداعتبار الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی -2

 درسی چگونه است؟

 ی پژوهشهایافته

الگوی مطلوب برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی  :اول پژوهش سؤال

 ارشد رشته برنامه درسی کدام است؟

                                                           
1. Schematic 
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های حاصل از مصاحبه در جهت پاسخگویی به این سؤال، از منابع و متون و همچنین داده

احبه ها صاستفاده شده است. در ادامه ابتدا نتایج حاصل از بررسی متون و نتایج حاصل از م

نتایج بدست آمده از  ارائه شده و در نهایت الگوی مورد نظر ارائه می شود.بطور جداگانه 

ر درون مایه هدف، های عناصر برنامه درسی را در چهاویژگی و متون، مرور مبانی نظری

 ( بدست داد.0به قرار جدول ) ، روش و ارزشیابیهای یادگیریمحتوا و فعالیت

 ه(های آن)مستخرج از مبانی نظری و پیشینبرنامه درسی مبتنی بر شایستگی و ویژگیعناصر . 1جدول 

 عناصر برنامه درسی ویژگی های عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی

 -بیان شده باشد بطور ویژه -بیانگر کیفیت عملکرد یادگیرنده باشد -قابل اندازه گیری باشد 

 -محدوده زمانی نیل به آنها مشخص شده باشد -عملکردبیان شرایط  -قابل دستیابی باشد

، چنگ، 2115استانداردهای یادگیری و سطوح عملکرد در آنها اعمال شده باشد)فوگدینگ 

؛ 0313؛ یوسفی افراشته و همکاران، 0310، میلر ترجمه مهرمحمدی،2115، گبی،2102

؛ سنگال و همکاران، 2111؛ ارتل، 0110؛ جساپ، 0111؛ گونچزی و همکاران، 2113شارانی ،

 (2101؛ زلر و همکاران،0333؛ مؤمنی مهموئی و شریعتمداری، 2115

هاهدف  

-قابل اندازه–جذاب باشد –ها باشد مطابق با شایستگی ها و اهداف مستخرج از آن -محتوا:

اهمیت،  مطابق با اصول –متناسب با توانایی ها، نیازها و عالیق یادگیرندگان  –گیری باشد 

و پایه  با توجه به ساختار دانش–سودمندی، اعتبار، قابلیت یادگیری و انعطاف پذیری  باشد 

 استفاده از مواد یادگیری مختلف در-های بعدی باشد بودن برای یادگیری مستمر و آموزش

های هارتم برای فعالیت و -در ارتباط کار و مسائل جامعه باشد -آن پیش بینی شده باشد 

از ساده به  –با توجه به رشد همه جانبه ی ابعاد شایستگی باشد –چندگانه ایجاد فرصت کند 

برقرار کننده تعادل میان سهل و مشکل ، فراهم کننده فرصت تقویت  -پیچیده سازملندهی شود

چی دابا توجه به منابع قابل دسترس باشد) –باشد  تخیل فراگیر در ارتباط با هدف های عینی

؛ 2115؛ الیوت، 0111؛ بنیاد ملی آموزش جوانان امریکا،2100؛ لوننبرگ، 2115و نیکمنز،

؛ 2103؛ پوروانتو و آندریاتی2103؛ کاسمین، 0117؛ وارس،0112؛ فرانکل،0333،سلیمان پور

 (.2115اسالترلی و کارلسون،

ای کار را تشویق یارتباط با دن -تلفیقی باشد -مشارکتی و گروهی بودن-های یادگیری: فعالیت

گر ها( جایگاه ویژه ای در آن داشته باشد، باید تسهیلتمرین)با تاکید بر مهارت-و تسهیل کند

؛ 2110پیوند بین نظر و عمل باشد، درگیری با محتوا و مواد یادگیری را افزایش دهد)جونز، 

DDI،2115،نتلی و ؛ فوال2111؛ بروم و همکاران، 2101؛ هانمن و گرادنر،2110؛ ورهیس

؛ 2105؛ فورد، 2113؛ سانچز و رویز،0113؛ کنفرانس آموزش عالی جهانی، 2100اپری، 

 (.2113؛ سانچز و رویز، 2100؛ بارمان و کنوار،2105کوئنن و همکاران،

 هایفعالیت و محتوا

 یادگیری



 6359 پاییز، 4، شمارة اول، سال ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهشفصلنامة /  32

 

ای هتاکید بر روش -مبتنی بر مسائل واقعی -های تدریس خطی و برنامه ریزی شدهروش

؛ 2103؛ انانه، COTVET ،2111انعطاف پذیری)-فعال و بیشتر تلفیقی -نده محور یادگیر

؛ 0133؛ ویکری، 2111؛ کیلن،0333؛ مؤمنی مهموئی و شریعتمداری، 2101زلر و همکاران،

 (.011؛ گونچزی و همکاران، 2113؛ شارانی ،2105کوئنن و همکاران،

 روش

توجه   -یژه به استانداردهای عملکردتوجه و-هدف ارزشیابی بطور دقیق مشخص شده باشد

آزمون های -کاغذی-انواع آزمون های مداد -به انواع ارزشیابی)آزمون های مالک مرجع

ها، بویژه ارزشیابی شفاهی و مشاهده، ارزیابی فرایند محور از طریق تعبیه چک لیست

نجش س تنوع در زمان -ها در ارزشیابیعملکردی)کتبی، تشخیصی(، شمول دانش و مهارت

عتبر جامعیت )مبتنی بر دانش، مهارت و نگرش( م -و ارزشیابی)تشخیصی، تکوینی و تراکمی(

بودن، پایایی داشتن، منعطف بودن، منصفانه بودن، مقرون به صرفه بودن.) سازمان آموزش 

؛ 2112؛ رینهارت و گراف،2115؛ ویویان، 2105؛ کوئنن و همکاران،2115ملی استرالیا ،

؛ سایمون و 0115؛ برادی،2101؛ زلر و همکاران،0115؛ برادی ،2100ینگ، دیبینگر و هلو

؛ مؤسسه 0310؛ میلر ترجمه مهرمحمدی،2112؛ لینچ و مورانکا، 2111فروگتی گیروکس،

 (.2100؛ دیبینگر و هلوینگ، 2110سیدنی غربی، 

 ارزشیابی

 را بدست داد: (2)جدول های زیرها نیز یافتهنتایج بدست آمده از انجام مصاحبه

 ها()مستخرج از مصاحبه های آن. عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی و ویژگی2 جدول

 عناصر برنامه درسی های عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگیویژگی

ها باید بطور واضح بیان شود، استانداردها و سطوح در آنها مشخص شود،  شامل کلیه هدف

، مهارت و نگرش( باشد، قابل اندازه گیری باشد، واقع بینانه بوده و ابعاد شایستگی)دانش

 قابل دستیابی باشد.

 هاهدف

محتوا: محتوا باید جامعیت داشته باشد)شمول دانش، مهارت و نگرش(، معتبر باشد، بر اساس 

سودمند باشد، فناوری روز باشد، از سازماندهی افقی و عمودی مناسب برخوردار باشد، 

ر  یادگیری گیادگیری داشته باشد، جذابیت و انعطاف پذیری داشته باشد، تسهیل قابلیت

بر اساس  -گر یادگیری معنادار باشدتسهیل مستمر باشد،  متناسب با نیازهای جامعه باشد،

سطوح و استانداردهای شایستگی باشد، بر انتقال پذیری تاکید داشته باشد، بین ابعاد مختلف 

اد کند،  امکان تغییر و اصالح مداوم داشته باشد، به مقتضیات بازار کار شایستگی تعادل ایج

 توجه داشته باشد، به بخش پدیدارشونده توجه داشته باشد.

لفیق های یادگیری حداالمکان تلفیقی) تفعالیت های یادگیری: فعال بودن دانشجو، فعالیت

 جه شود، ارتباط با دنیایهای گروهی و فردی تودانش، مهارت، نگرش( باشد، به فعالیت

 ها( جایگاه ویژه ای در آن داشته باشد، بایدکار را تشویق کند، تمرین)با تاکید بر مهارت

 هایعالیتف و محتوا

 یادگیری
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باشد.  گر تفکر انتقادی و خالق و سیسمتیگر پیوند بین نظر و عمل باشد، تسهیلتسهیل

 درگیری با محتوا و مواد یادگیری را افزایش دهد، مشارکتی باشد.

روشهای  -انعطاف پذیری-فعال و بیشتر تلفیقی -های یادگیرنده محور تاکید بر روش

روشهای غیرخطی و  -استفاده از بسترهای فناورانه -تدریس خطی و برنامه ریزی شده

عیت خاص متناسب با موق -مبتنی بر مسئله واقعی -مبتنی بر مسائل واقعی -پدیدارشونده

 ژگی ها و نیازهای فراگیر و شرایط محیط آموزشی.تربیت و وی

 روش

های زمدر نظر داشتن مکانی -توجه ویژه به استانداردهای عملکرد-بیان دقیق هدف ارزشیابی

انواع آزمون  -توجه به انواع ارزشیابی)آزمون های مالک مرجع  -بازخورد سریع و شفاف

ارزیابی فرایند محور از طریق تعبیه چک آزمون های شفاهی و مشاهده، -کاغذی-های مداد

ر ها دها، بویژه ارزشیابی عملکردی)کتبی، تشخیصی(، شمول دانش و مهارتلیست

تنوع ارزیاب)ارزشیابی فردی یادگیرندگان مدرس، ارزشیابی گروهی  -ارزشیابی(

یادگیرندگان توسط مدرس ، ارزشیابی گروهی یادگیرندگان توسط مدرس، سنجش درون 

توسط یادگیرندگان(، تنوع در زمان سنجش و ارزشیابی)تشخیصی، تکوینی و گروهی 

جامعیت  -ارزشیابی در قالب آزمون جامع گسترده پاسخ در پایان دوره تحصیل -تراکمی(

 )مبتنی بر دانش، مهارت و نگرش(.

 ارزشیابی

ذف ح ها پس از تجمیع وو مصاحبه و متوننتایج حاصل از بررسی مبانی نظری در ادامه، 

جهت اعتباریابی در اختیار متخصصان قرار گرفت. پس از اعتباریابی توسط  ،های مشابهمؤلفه

کارشناسی برای دوره ها، الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگیمتخصصان و اعمال تعدیل

 .( بدست آمد0به قرار شکل ) ارشد رشته برنامه درسی
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 برنامه درسی رشتهارشد کارشناسیدوره برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای  الگوی .1 شکل

  

هاشایستگی  

 نگرش مهارت دانش

هاهدف  

مهارتی_عملی نگرشی دانشی  

های یادگیریمحتوا و فعالیت  

مهارتی_عملی نگرشی شناختی  

 روش تدریس)روش اجرا(

مهارتی_عملی نگرشی  دانشی 

 ارزشیابی

مهارتی_عملی نگرشی  دانشی 

ی
ی یادگیر

داردها
 استان

 بازخورد

 بطور واضح بیان شود.   -
ها مشخص استتانداردها و ستطوح در هدف  -

 شود.
باید شتتتامل کلیه ابعاد شتتتایستتتتگی)دانش،  -

 مهارت و نگرش( باشد.
 گیری باشد،  قابل اندازه-

 واقع بینانه و قابل دستیابی باشد.  
 

 شمول دانش، مهارت و نگرش؛-
 از سازمان مناسب برخوردار باشد؛- 

 سودمند باشد؛-
 متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار باشد؛- 

 گر یادگیری معنادار باشد؛تسهیل-
سطوح و استانداردهای شایستگی بر استاس  -

 باشد؛  
 بر انتقال پذیری تاکید داشته باشد؛-
بین ابعاد مختلف شتتتایستتتتگی تعادل ایجاد - 

 کند؛
 امکان تغییر و اصالح مداوم داشته باشد؛- 

پدیدارشتتونده محتوا توجه داشتتته   به بخش -
 باشد.

فتتتعتتتال بتتتودن   -
 دانشجو؛

 تلفیقی بودن؛- 
-توجته به فعالیت - 

هتتای گتتروهتتی و  
 فردی ؛

ارتبتتاط بتتا دنیتتای -
 کار را تسهیل کند؛

 تمرین)با تاکید بر-
ها( جایگاه مهتارت 

ویتتتژه ای در آن 
 داشته باشد؛

 گر پیوندتستتتهیل-
بتیتن نتظر و عمتتل    

 باشد؛
گر تفکر تستتتهیتتل 

تقتتادی و خالق و ان
 سیسمتی باشد؛

درگیری با محتوا و 
متواد یتتادگیری را  

 افزایش دهد،
 مشارکتی باشد.  - 

 های فعال در تدریس؛تاکید بر روش-
هتتای تتلفیقی بودن روش) شتتتمول حوزه - 

 ؛مختلف یادگیری(
 انعطاف پذیری؛- 

 استفاده از بسترهای فناورانه در تدریس-
نیازهای فراگیر، تنتاستتتب بتا ویژگی هتا و     -

 محیط آموزشی و محتوا.

توجته ویژه بته استتتتانداردهای تعیین   -
های در نظر داشتتتتن مکانیزم- شتتتده؛

توجته به انواع ستتتنجش و  -بتازخورد؛  
ارزشتتیابی)با توجه به زمان اجرا، هدف 
ارزشتتتیتتابی، چگونگی ارزشتتتیتتابی و  

یتاب، ارزشتتتیابی در پایان دوره  ارزش
ویژه  هتحصیل توسط گروه آموزشی( ب

معیت جا-ارزشتتیابی مبتنی بر عملکرد؛ 
 در ارزشیابی.
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 شرح مختصات الگوی پیشنهادی 

های پژوهش در طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، مختصات با نظر به یافته 

 پیشنهادی به قرار زیر است:الگوی 

مبنای روانشناختی در طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، رفتارگرایی و  -0

ند. کآموزش و پرورش قابلیت مدار بوده و فرایند طراحی غالبا از رویکرد خطی تبعیت می

های و هدفشایستگی  هایاین ویژگی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، چگونگی تعیین بیانیه

رفتاری را مشخص کرده و دیگر عناصر برنامه درسی به ویژه ارزشیابی را تحت تاثیر قرار 

 دهد.می

گیری در مورد از آن تصمیمها آغاز شده و پس فرایند طراحی با شناسایی شایستگی -2

 گیرد. های یادگیری، روش و ارزشیابی صورت میاهداف، محتوا و فعالیت

ها در الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بیشتر ناظر بر پرورش شایستگی -3

 های هدف، تحلیل کرد.ها را با توجه به ویژگیهایی است که بتوان آنشایستگی

تواند به عنوان بخشی از طراحی برنامه درسی مطرح ها هم میمرحله شناسایی شایستگی -5

که ممکن است شایستگی از پیش  شده و هم خارج از این فرایند فرض شود. به این معنا

شناسایی شده و یا از قبل موجود باشند. )این وضعیت در الگوی پیشنهادی با خطوط منقطع 

 ها مشخص شده است(.بین هدف و شایستگی

 .گیردقرار می انش، مهارت و نگرش مورد توجهها در سه بعد دشناسایی شایستگی -5

شود. می های مبتنی بر معیار منتهیرفتاری یا هدفهای شناسایی شده به نتایج شایستگی -1

یل توان از این روش استفاده کرد اما اغلب تحلهای شناختی و مهارتی میدر تحلیل شایستگی

ی هاایستگیش با سهولت انجام نمی پذیرد وهای عاطفی و نگرشی به نتایج رفتاری شایستگی

 بدون تحلیل  مورد توجه هستند.اغلب  این حوزه

ورد ها و در تدوین اهداف ماستانداردهای یادگیری که پس از مرحله شناسایی شایستگی -7

توانند در فرایند طراحی برنامه درسی تدوین شده یا خارج از این گیرند، میتوجه قرار می

 فرایند بوده و یا از پیش موجود باشند.
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درسی مورد توجه قرار ها، در کلیه مراحل و عناصر برنامه ها و نگرشدانش، مهارت -3

 .ردیگمی

هر چند عنصر ارزشیابی، دستاوردهای یادگیری و همچنین کلیه عناصر برنامه درسی را  -1

 شود اما در الگوی پیشنهادی بیشتر ناظر بر دستاوردهای یادگیری است.شامل می

 بینی شده است.حلقه بازخورد در الگوی پیشنهادی پیش -01

ای هبر اساس مبانی نظری و نظر متخصصان، عنصر محتوا و فعالیتدر الگوی پیشنهادی،  -00

 یادگیری از هم تفکیک نشده و به عنوان یک عنصر در الگوی برنامه درسی ارائه شده است.

« روش»عنصر روش تدریس، با توجه به مبانی نظری و نظر متخصصان با واژه جامع تر  -02

 گرفته شده است. مترادف در نظر

ه ب به شرح هر یک از عناصر الگوی پیشنهادی پرداخته می شود. اما نظر در این قسمت

ن مقاله نمی گنجد، تنها به تشریح های مذکور در ایاینکه پرداختن به کلیه ویژگی

تخصصان مورد توجه مبیشتر  های صورت گرفتهدر مصاحبه شود کههایی پرداخته میویژگی

 .های مذکور تاکید داشتندویژگیاغلب ایشان بر نظران بوده و و صاحب

 های عنصر هدف، مهمترینهای پژوهش در زمینه مختصات و ویژگیبا توجه به یافته هدف:

 ها به قرار زیر شناسایی شد: ویژگی

ها مشخص شود؛ استانداردها و سطوح در هدفبیان شود؛  ها باید بطور واضحهدف -

یری گقابل اندازه؛ مهارت و نگرش( باشد ها باید شامل کلیه ابعاد شایستگی)دانش،هدف

 واقع بینانه و قابل دستیابی باشد. باشد؛ 

 ها پرداخته شده است:این ویژگیبرخی از در ادامه به تشریح 

ها، این است که دستاوردهای یادگیری و آنچه که انتظار مقصود از وضوح در بیان هدف

بطور صریح بیان شود. برای مثال درباره این رود دانشجو در برنامه درسی به آن نایل شود می

های برنامه درسی، الزاماتی وجود دارد در تدوین هدف»  گوید:( می2ویژگی متخصص کد)

که بسته به رویکرد اتخاذ شده در برنامه درسی به آنها توجه می شود. مثال در برنامه درسی 

ریح ، باید هدف ها کامال صمبتنی بر شایستگی که رویکردی قابلیت مدار به آموزش دارد

در این   .«بیان شود. باید در ابتدای کار به یادگیرنده بگوییم که چه انتظاری از شما داریم
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ک ما اگر در ی»گویدها می( با تاکید بر ویژگی صراحت در بیان هدف5) راستا متخصص کد

نمیتونیم ادعا  جرا بشه،برنامه، اگر ندونیم دقیقا دنبال چی هستیم، حتی اگر برنامه بخوبی هم ا

گیری ازهها، قابل اندویژگی دیگر در تعیین هدف «.کنیم که به هدفای برنامه مون رسیده ایم

هرچند که اندازه گیری هدف »گوید: ( در این زمینه می1هاست. متخصصی)کدبودن آن

وی ت های عاطفی سخت و گاهی خیلی سخته اما با این حال نباید از این هدف ها غافل شد.

برنامه درسی، فارغ از نوع و رویکردی که اتخاذ میشه، باید به انواع حیطه های یادگیری توجه 

گیری وجود نداره؛ بشه. در مورد هدفهای دانشی و مهارتی مشکل چندانی تو اندازه

های نگرشی رو هم میشه مثال با مشاهده و پیگیری کار دانشجوها تا حدی ارزیابی کرد. هدف

عالقه دانشجوها رو به مباحث کالسی و فعالیت های تخصصی،  با سنجش  مثال میشه

گیری ( ضمن اشاره به ویژگی قابل اندازه3متخصص کد)«. ای تا حدی ارزیابی کردمشاهده

اهمیت این ویژگی تا اونجاست که میتونم بگم اگه هدف ها قابل » گوید:ها، میبودن هدف

ه های یادگیری رو مستقیما نتیجه ی دوره ای بدونیم کاندازه گیری نباشند، نمیتونیم پیامد

 «.دانشجو گذرونده

های برنامه درسی باید استانداردها و سطوح مشخص شود. به گفته در هدف

در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، استانداردها نقش حیاتی دارن؛ چون »   (:3متخصص)کد 

ا. هرد توجه قرار بگیره. بویژه تو تدوین هدفاستاندرها از تعیین اهداف تا ارزشیابی باید مو

( عالوه با 0متخصص دیگری)کد«. کننهمین استانداردها کیفیت ارزشیابی رو هم تعیین می

  ها اشاره کرده و اظهار داشت که:تاکید بر اهمیت استاندردها در اهداف، به سطوح هدف

م با شود، یعنی می توانی در تعیین اهداف برنامه درسی باید سطوح یادگیری نیز مشخص»

عنایت به طبقه بندی بلوم از اهداف آموزشی، برای هدف ها سطح تعریف کرده و برای هر 

 «.یک از سطوح استاندارد مورد نظر رو اعمال کنیم

ویژگی دیگر در تعیین اهداف برنامه درسی از منظر متخصصان، شمول کلیه ابعاد 

د. ها باید ابعاد دانش، مهارت و نگرش توجه شوهدفشایستگی بود. به این معنا که در تعیین 

ادعای صاحب نظران در برنامه درسی مبتنی بر » گوید:( می5در این رابطه متخصص کد)

شایستگی این است که تمام حیطه های یادگیری را پوشش می دهد. به همین خاطر توجه به 
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کرد ی های اصلی این رویحرکتی و عاطفی( از ویژگ-هر سه حیطه یادگیری)شناختی، روانی

برنامه درسی است. البته در این رویکرد هر چند که عبارات دانش، مهارت و نگرش رایج 

است اما محتوا و فعالیت ها طوری باید انتخاب بشن که بشه در پایان کار ادعا کرد که ما به 

هرچند »گوید ( در این باره می1متخصص دیگری)کد  «.هر سه حیطه یادگیری توجه کردیم

چ دونن اما من معتقدم که هیکه شایستگی رو گاهی با مهارت داشتن و ماهر بودن مترادف می

نوع یادگیری اتفاق نمی افته مگر اینکه دانشی پشت اون باشه و نگرشی باعث صورت 

گرفتنش بشه. البته ناگفته نمونه که این سه حوزه از نظر زمانی و تقدم و تأخر میتونه حالت 

 . «ای داشته باشن اما نکته اصلی اینه که باید همراه هم باشن تا شایستگی اتفاق بافتههای دیگه 

ت های های محتوا و فعالیهای پژوهش در زمینه ویژگییافته. های یادگیریمحتوا و فعالیت

 یادگیری عبارتند از اینکه:

به روز  ؛باشد معتبر محتوا باید جامعیت داشته باشد)شمول دانش، مهارت و نگرش(؛ محتوا:

ی داشته قابلیت یادگیر سودمند باشد؛ از سازمان افقی و عمودی مناسب برخوردار باشد؛ باشد؛

ب با گر  یادگیری مستمر باشد؛ متناستسهیل جذابیت و انعطاف پذیری داشته باشد؛ باشد؛

و  سطوحبر اساس  گر یادگیری معنادار باشد؛تسهیل نیازهای جامعه و بازار کار باشد؛

اد مختلف شایستگی بین ابع استانداردهای شایستگی باشد؛ بر انتقال پذیری تاکید داشته باشد؛

 تعادل ایجاد کند؛

  به بخش پدیدارشونده محتوا توجه داشته باشد. امکان تغییر و اصالح مداوم داشته باشد؛ -

ت، نگرش( رحداالمکان تلفیقی) تلفیق دانش، مها فعال بودن دانشجو؛ :های یادگیریفعالیت

 رتباط با دنیای کار را تسهیل کند؛ا های گروهی و فردی با توجه شود؛به فعالیت باشد؛

ین نظر و گر پیوند بتسهیل ها( جایگاه ویژه ای در آن داشته باشد؛تمرین)با تاکید بر مهارت

مواد  رگیری با محتوا ود گر تفکر انتقادی و خالق و سیسمتی باشد؛تسهیل عمل باشد؛

 مشارکتی باشد.  گیری را افزایش دهد،یاد

های محتوا در برنامه درسی از منظر متخصصان برنامه درسی، یکی از مهمترین ویژگی

مبتنی بر شایستگی، جامعیت محتوا است. مقصود از جامعیت این است که محتوا همزمان 

( با تاکید بر این 5ها را پوشش دهد. متخصص کد)ها و نگرشهای بعد دانش، مهارتهدف
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ب باشد که تواند مطلومحتوایی در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی می» گوید:ویژگی، می

هر سه بعد شایستگی ها را در بر بگیرد. اینطور نباشد که مانند برنامه های موضوع محور تاکید 
. «وجه قرار گرفته یا مغفول واقع شوداصلی بر دانش باشد و حوزه های دیگر کمتر مورد ت

همونطور که ما در اهداف » گوید:( در مورد این ویژگی محتوا می7متخصص دیگری)کد

ها رو در سه بعد دانش و مهارت و نگرش، تدوین می کنیم، باید برای برنامه درسی، هدف
ی به برنامه درسمحتوای هر یک از این ابعاد هم تصمیماتی بگیریم....هرچند شاید در اجرای 

راحتی نتونیم همه ابعاد رو همونطور که طراحی کردیم پیش ببریم اما من معتقدم که اگر 
بخواهیم دانش آموخته شایسته تربیت کنیم، باید در مرحله طراحی جامعیت محتوا رو مد نظر 

 «.قرار بدیم

غلب ه اویژگی دیگر در عنصر محتوا، تناسب آن با نیازهای جامعه است که مورد توج

نی بر های بارز برنامه درسی مبتمشارکت کنندگان بوده و در مبانی نظری هم یکی از ویژگی

هر نوع برنامه درسی، در نهایت » گوید:( در این باره می1شایستگی است. متخصص کد)

دنبال این است که به نیازی پاسخ بدهد. من معتقدم در دنیای امروز و بویژه در کشور ما هر 

دیم و اونچه که واقعا مورد نیاز جامعه شکاف بین اونچه که در دانشگاه ها آموزش میروز به 

همونطور که یکی از منابع اصلی توی طراحی هدف  -س، اضافه میشه؛ پس جامعه و نیازهاش

متخصص دیگری)کد «. باید یکی از محورهای انتخاب و طراحی محتوا باشه -ها هم هست

ما اگر نیازهای جامعه رو توی برنامه درسی لحاظ »...گوید:ی می( در زمینه اهمیت این ویژگ1

نکنیم، دیگه نیازی به برنامه ریزی نداریم اصال. من معتقدم جایی اگه توی برنامه درسی بتونه 

بخوبی این ویژگی رو منعکس کنه، محتوای برنامه درسیِ. البته به این موضوع، باید از همون 

شه..یعنی هدف ها، محتوا، فعالیت های یادگیری و...در راستای ابتدای طراحی برنامه توجه ب

 «.نیازهای جامعه باشه

انتقال پذیری ویژگی دیگر محتواست که اغلب متخصصان به آن اشاره داشتند. این 

( در 5کند. متخصص کد)ها را در زمینه های متفاوت تسهیل میویژگی، استفاده از آموخته

ر برنامه درسی، بطور کلی و در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی محتوای د گوید:این باره می

بطور ویژه باید انتقال پذیری را تسهیل کند. البته این ویژگی باید با عناصر دیگر برنامه درسی 
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حمایت شود. یعنی ما محتوایی برای برنامه درسی در نظر بگیریم که پیشتر به کاربرد آن در 

کر کرده باشیم و بوسیله روش های مناسب آموزش بدهیم زمینه واقعی شغلی و تخصصی ف

( در تصریح اهمیت این ویژگی بر زمینه شغلی تاکید داشته و 0متخصص کد)«. و غیره...

ما باید  ]برنامه درسی مبتنی بر شایستگی[در این برنامه درسی که مد نظر شماست» گوید:می

ند، برنامه درسی گنجانده شود چه چیزهایی هستای که باید در  رشته اول ببینیم الزامات شغلی

بعد بر اساس اونها بیاییم محتوا رو تعیین کنیم. بیاییم ببینیم یک دانش آموخته باید در شغلی 

که بدست می آورد چه چیزهایی بلد باشد، بعد بر همون اساس بخش قابل توجهی از محتوا 

 «.رو بهش اختصاص بدیم

ای یادگیری که مورد توجه ویژه متخصصان قرار می هاز جمله ویژگی هایی فعالیت

ادگیری های یهای یادگیری بود. به این معنا که فعالیتگرفت، تلفیقی بودن فعالیت

( ضمن 2،5،1ها باشد. متخصصان)کدحداالمکان در بردارنده دانش، مهارت ها و نگرش

های روهی و فعالیتهای از قبیل انجام پروژه های گتاکید کردن بر این ویژگی، فعالیت

( در 5دانستند. همچنین متخصص )کدکننده میمشارکتی را برای اعمال این ویژگی تسهیل

 گوید:رابطه با این ویژگی می

توان حیطه های مختلف را براحتی از هم جدا کرد، بر همانطور که در یادگیری نمی»

در  تلفیق، حدالمقدورهمین اساس باید فعالیت های یادگیری نیز طوری طراحی شوند که 

 «.بینی شده باشدآنها پیش

ویژگی دیگری که در زمینه فعالیت های یادگیری مورد توجه متخصصان قرار می 

( 5های یادگیری در پیوند بین نظر و عمل بود. متخصص کد)گر بودن فعالیتگرفت، تسهیل

تی که دانشجو براح به نظر من فعالیت ها باید طوری طراحی شوند» گوید:در این رابطه می

بتواند بین آنچه که می آموزد و آنچه که قرار است در آینده انجام دهد، رابطه برقرار کند. 

س های خود را با طرح درتوانیم در روش تدریس از دانشجو بخواهیم که کنفرانسمثال ما می

کنفرانسش  ایهایی که دانشجو برارائه بدهد و از دیگر دانشجویان بخواهیم که کلیه فعالیت

انجام داده است را مورد نقد قرار بدهند. هم روش تدریسش، هم طرح درسش، هم نوع 
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توانیم چند مهارتی که دانشجو در عرصه عمل به آنها نیاز برقراری ارتباطش. با این کار می

 «.خواهد داشت را ایجاد کرده یا پرورش دهیم

 ها بود که مورد توجه کلیه مشارکتی بودن فعالیت های یادگیری، یکی از ویژگی

 هایی برایبینیاگر پیش» گوید:( در این باره می3متخصصان قرار می گرفت. متخصص)کد

ا این گیرند داشته باشیم، بهایی که بصورت مشارکتی در کالس درس صورت میفعالیت

 ایندها را بواسطه آن، در فرها و هم برخی نگرشتوانیم هم دانش، هم برخی مهارتکار می

تحقیقات بسیاری هست که نشان » گوید:( می3متخصص دیگری)کد«. یادگیری داشته باشیم

دهد، مشارکت یادگیرنده در فرایند یادگیری یکی از اساسی ترین فعالیت هاست. حاال می

اگر ما بتوانیم تمهیداتی برای اجرایی کردن آن در برنامه داشته باشیم، با احتمال بیشتری 

 «.فقیت برنامه را تضمین کنیمتوانیم مومی

های پژوهش در زمینه عنصر روش تدریس)روش اجرا( یافته. ()روش روش تدریس

 های زیر را بدست داد:ویژگی

های مختلف تلفیقی بودن روش) شمول حوزه های فعال در تدریس؛تاکید بر روش

ژگی ها و تناسب با وی ؛ استفاده از بسترهای فناورانه در تدریس انعطاف پذیری؛ ؛یادگیری(

 نیازهای فراگیر، محیط آموزشی و محتوا.

ود از ها بود. مقصهای فعال در تدریس، یکی از پرفراوانی ترین ویژگیتاکید بر روش

است. نظر  یادگیری-فعال بودن روش تدریس، تاکید بر نقش یادگیرنده در فرایند تدریس

ر تچقدر یادگیرنده در فرایند یادگیری فعالهر »  ( در این باره چنین بود که:1متخصص)کد

باشد، انتظار بیشتری می توان داشت که یادگیری اش عمیق تر شود. یکی از این زمینه هایی 
متخصص «. که فعالیت یادگیرنده در اون خیلی مهم است، همین روش تدریس است

 ( عقیده داشت که:2دیگری)کد

م یا استاد به نفع دانش آموز یا دانشجو من معتقدم باید در روش تدریس محوریت معل»

تغییر کند. یعنی عمده وظیفه و فعالیت هایی که منجر به یادگیری می شود، باید بر عهده 

دانشجو باشد. نه اینکه استاد کاری انجام ندهد و صرفا مشاهده گر باشد، خیر؛ استاد باید 

 «.نظارت داشته باشد و هرجا که نیاز بود وارد بحث شود
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یقی بودن، ویژگی دیگر عنصر روش تدریس بوده و از دیدگاه متخصصان اهمیت تلف

هایی بود که همزمان حوزه باالیی داشت. منظور از تلفیق در اینجا اتخاذ و ترکیب روش

( در این باره 5مختلف یادگیری)شناختی، مهارتی و نگرشی( را پوشش دهد. متخصص)کد

خیلی مهم است و نه تنها در بحث  ]بودن روش تلفیقی[به نظر من این ویژگی» گوید:می

روش های تدریس، بلکه در تمام عناصر برنامه درسی باید به اون توجه بشود. اما معتقدم که 
در روش تدریس، این کار ظرافت بیشتری می طلبد...باید روش هایی را بکار ببریم که 

بعد  ا روش سخنرانی فقطهای یادگیری باشد. این نباشد که ما فقط بپاسخگوی همه حیطه
( نیز 5و  2،7متخصصان)کد «. ها غافل بمونیمدانش رو ترتیب اثر بدیم و از مهارتها و نگرش

ضمن تاکید بر ویژگی تلفیقی بودن در عنصر روش، راهبردهایی از قبیل، یادگیری مشارکتی، 

  بحث گروهی، حل مسأله را  برای تسهیل تلفیق در روش تدریس پیشنهاد دادند.

روش بحث گروهی یکی »گوید: ( در زمینه اهمیت روش بحث گروهی می7متخصص)کد

از روش های خوب توی آموزش عالی، به خصوص تو رشته هایی مثل برنامه درسیه. اگه 

های یادگیری رو تو بعد شناختی، هم مهارتی و تونه هم هدفاین روش خوب اجرا بشه، می

 «. هم نگرشی پوشش بده

چون در مبحث »گوید: یز ضمن تاکید بر روش بحث گروهی می( ن5متخصص کد)

غییر تونه باعث تهای نگرشی، سه جزء عاطفی و رفتاری و شناختی داریم، این روش میهدف

 «.ها هم بشهنگرش

انعطاف پذیری ویژگی دیگر عنصر روش تدریس بود که مورد توجه اغلب متخصصان 

ابلیت تغییر روش تدریس با توجه به هدف ها، قرار می گرفت. مقصود از انعطاف پذیری، ق

ما نمیتوانیم »( در این باره معتقد بود: 0محتوا، شرایط محیط آموزشی و...است. متخصص کد)

بگوییم که فالن روش تدریس خوب است و فالن روش بد است. هر موقعیت خاص روش 
سیار یت بتدریس خاص خودش را می طلبد. گاهی روش تدریس مشارکتی برای یک موقع

مناسب است و گاهی مثال روش تدریس بحث گروهی. در نتیجه به باور من، این موقعیت ها 
  گوید:( می1متخصص دیگری )کد«. هستند که تعیین می کنند چه روشی مناسب تر است

استاد یا مدرس باید موقع تدریس، حتما به روش های جایگزین فکر کند. مثال فرض کنید »
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اده از نمایش اسالید رو روش سخنرانی تدریس صورت بگیرد...در این قرار است با استف

موقعیت اگر محدودیتی در استفاده از این روش ها ایجاد شود، مدرس باید با توجه به شرایط، 
 «.روش تدریس مناسب دیگری جایگزین روش پیش بینی شده کند

  را بدست داد: د زیرژوهش در زمینه عنصر ارزشیابی موارهای پیافته. ارزشیابی

ه های بازخورد؛ توجه بدر نظر داشتن مکانیزم توجه ویژه به استانداردهای تعیین شده؛

ارزشیابی، چگونگی ارزشیابی و انواع سنجش و ارزشیابی)با توجه به زمان اجرا، هدف 

یاب، ارزشیابی در پایان دوره تحصیل توسط گروه آموزشی( به ویژه ارزشیابی مبتنی بر ارز

  عملکرد؛ جامعیت در ارزشیابی.

قابل ذکر است که در بحث حاضر، عنصر ارزشیابی بیشتر ناظر بر عملکرد یادگیرندگان 

 های یادگیری است:هدف و به عبارت دیگر میزان تحقق

ها در عنصر ارزشیابی بود که مورد توجه توجه به استانداردها یکی از مهمترین ویژگی

 از استاندارد، بیان شرایطی است که باید برای دستیابی به یک متخصصان قرار داشت. مقصود

یکی » گوید:( در این باره می5شایستگی یا هدف معین رعایت شود. یکی از متخصصان)کد

این است که در ارزشیابی  ]مبتنی بر شایستگی[های مهم این رویکرد برنامه درسیاز ویژگی
باید به استانداردهای وضع شده توجه شود. این استاندردهای یا از قبل مشخص است یا باید 

به  سطوح مختلف در نیل ..به باور من استاندردها یابرای آنها هم تصمیماتی گرفته شود.
متخصص دیگری ضمن اشاره به اهمیت «. اهداف باید در ارزشیابی مشخص شده باشد

در »وید: گاستانداردها به سطوح یادگیری که باید در ارزشیابی لحاظ شود توجه کرده و می

و ها هم تعریف شود. مثال باید دقیقا اشاره کنیم که دانشجارزشیابی، باید سطوح شایستگی
تخصصی  هایباید تا چه سطحی به اهداف دست یافته باشد. مثال دانشجو باید در بعد مهارت

باید به سطح عالی برسد اما در برخی هدف ها صرفا در حد شناخت و آگاهی  برنامه درسی
دارند، از  هایی که جنبه عمومیبرای او در این رشته کفابت می کند. مثال خیلی از شایستگی

 «.این قبیل اند

صان هایی بود که از منظر متخصهای بازخورد، یکی دیگر ویژگیدر نظر داشتن مکانیزم

در فرایند » گوید:( در باره این ویژگی می7یی برخوردار بود. متخصص کد)از اهمیت بسزا
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خش ها تکیه داره و بگیرد که اغلب رو میزان دستابی هدفارزشیابی، کارهایی صورت می

شه. این بازخورد هم یادگیری رو در بر می مهم ارزشیابی، یعنی دادن بازخورد فراموش می
( 0متخصص دیگری)کد   «.ظورم کل عناصر برنامه درسیِگیره، هم کل برنامه درسی رو..من

ا و پیامدها هوقتی برنامه اجرا شد و نتیجه»  گوید:در تایید نقش بازخورد در برنامه درسی می

وارسی شد، باید بر اساس اطالعات بدست اومده برگردیم و ببینیم توی مراحل قبلی برنامه 
ی هامون، محتوا، روشمون. حتختم شده...هدفکیفیت کارمون چطور بوده که به این نتایج 

 «.های ارزشیابیمون هم باید بررسی بشهروش

ویژگی دیگر عنصر ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، جامعیت است. مقصود 

( ضمن 1از این ویژگی، توجه همزمان به ابعاد دانش، مهارت و نگرش است. متخصص)کد

برای ارزشیابی هر سه بعد »دارد که: ر ارزشیابی اظهار میتاکید بر اهمیت این ویژگی د
شایستگی، ناگزیر باید در آزمون ها هم دانش، هم مهارت و هم نگرش رو بسنجیم. حذف 

توجه به انواع سنجش و ارزشیابی  «.کردن هر یک از این ابعاد، به این فرایند لطمه میزنه

ه زمان توجه به انواع ارزشیابی با توجه ب ویژگی دیگر این عنصر است. مقصود از این ویژگی،

( در این زمینه می گوید: 0یاب است. متخصصی)کداجرا، محتوا و چگونگی ارزشیابی و ارز

ر اساس زمان تونیم بدر ارزشیابی به اقتضای شرایط باید از انواع ارزشیابی استفاده کرد، می»

با توجه به هدف  تونیمباشیم. می ارزشیابی، ارزشیابی تشخیصی، و تکوینی و تراکمی داشته
های برنامه، انواع آزمون های بسته پاسخ و کوتاه پاسخ و بازپاسخ استفاده کنیم. البته باید 

 ]0مالک مرجع [ها همه معیار محورتوجه داشته باشیم که در رویکرد شایستگی، آزمون

 «.هستند

اد اینکه معلم یا است»گوید: ( در باب توجه به انواع ارزشیابی می1متخصص دیگری)کد 

موضوع  هایهای سنتی مثل برنامههمیشه به عنوان ارزیاب شناخته بشود، خصیصه ی برنامه

همونطور  ]برنامه درسی مبتنی بر شایستگی[هایی که مد نظر شماستمحورِ. در چنین برنامه

جویا میشن و  ها رو از منبعی مثل کارفرمایانکه خارج از روال طراحی برنامه درسی، هدف

                                                           
1. criterion referenced 
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کنن، به نظرم باید این موضوع رو در ارزشیابی هم ها دخیل میها را هم در هدفنظر اون

(ضمن توجه به انواع ارزشیابی، ارزشیابی مبتنی بر 3متخصص دیگری )«. بازتاب بدهند

 وید: گعملکرد را در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بسیار حایض اهمیت خوانده و می

از ارزشیابی مبتنی بر عملکرد، به واسطه آزمون های عملکردی، کمک زیادی به  استفاده»

کنه. این نوع ارزشیابی چند نوع داره که توی یادگیری مهارت ها و سطوح باالی شناختی می

های عملکردی کتبی تونیم مثال از آزمونمی ]برنامه درسی[آموزش عالی و برای این رشته

اسایی استفاده کنیم. مثال در آزمون عملکردی کتبی می تونیم یا آزمون های عملکردی شن

ونیم تروش نوشتن مقاله علمی رو از دانشجو بخواییم. با آزمون عملکردی شناسایی هم می

مثال تلفظ صحیح لغات تخصصی رشته رو از دانشجو بپرسیم یا یه مقاله تخصصی بهش بدیم 

ه به ارزشیابی جامع در پایان دوره تحصیل توج  «.تا از جهات مختلف ایراداتشو پیدا کنه

ت. منظور گرفتوسط گروه آموزشی، ویژگی دیگری بود که مورد توجه متخصصان قرار می

از این ویژگی، برگزاری آزمونی در پایان دوره کارشناسی ارشد و از دورس اصلی این دوره 

ن دند که برگزاری چنی( در این باره نظر مشابهی داشته و معتقد بو0و 5بود. متخصصین )کد

( در قالب 3کند. متخصص)کدهای دانشجویان کمک شایانی میآزمونی به تعمیق آموخته

برنامه  به عقیده بنده، ارزش یک»  کند که:بیان می "توجه به انواع سنجش و ارزشیابی"مولفه 

. ها و محتوا و روش و..ی اون، یعنی هدفدرسی با ارزش هر یک از عناصرتشکیل دهنده

ر در تونیم این کار رو بکنیم. مثال اگباید سنجیده شه. ما در حین برنامه و در پایان برنامه می

حین برنامه متوجه بشیم که فالن هدف مناسب نبوده یا فالن محتوا برای یه درس خاص 

 .«تونیم اونها رو مورد بازبینی قرار بدیممطلوب نبوده و ما در حال اجرای اون هستیم، می

های بعد نگرشی و عاطفی را مدنظر قرار داده و ( ارزشیابی هدف2ص دیگری)کدمتخص

در هر برنامه درسی، معموال به همه ابعاد یا حیطه های یادگیری توجه میشه، مثال » گوید:می

در هدف بهشون اشاره میشه؛ محتوایی برای این دست هدف ها در نظر گرفته میشه و 

های این حوزه پژوهشگرها گیره، اما برای ارزشیابی هدفهایی هم گاها انجام میفعالیت

کمتر توجه و عالقه نشون میدن، شاید دلیلش هم این باشه که ارزشیابی عاطفی و نگرشی 

دی این حدودانشجو یا یادگیرنده خیلی سخته و معموال هم میسر نیست. اما باز هم میشه تا 
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تونیم از ابزارهای نگرش سنج استفاده میها رو هم مورد ارزشیابی قرار داد. مثال ما هدف

تونیم تاثیری رو که یک دستاورد عاطفی و نگرشی روی دانشجو داشته رو در کنیم یا می

رفتارش مشاهده کنیم و ارزشیابی مشاهده ای انجام بدیم... هرچند ممکنه این نوع ارزشیابی 

 .«اشیماین حوزه بی اعتنا بکه کال به ارزشیابی  ها سوگیری داشته باشن اما بهتر از اینه

رشد رشته ااعتبار الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی سؤال دوم:

 برنامه درسی چگونه است؟

همانطور که پیشتر اشاره شد، در فرایند طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی 

ز در مرحله اول یافته های حاصل ا .ها صورت گرفتیت هایی جهت ارتقاء اعتبار یافتهفعال

قرار گیرد)مرور  ییدمورد بازبینی و تأ گرفت تامتخصصان در اختیار ایشان قرار میمصاحبه با 

 محورهای به همراه سؤاالتی که در رابطه بامخاطب(. در مرحله دوم الگوی طراحی شده 

خش این مرحله در دو بیابی برای متخصصان ارسال شد. الگو طراحی شده بود، جهت اعتبار

بخش اول اعتباریابی از منظر متخصصانی که در پژوهش مشارکت داشتند و  صورت گرفت.

بخش دوم اعتباریابی از منظر متخصصانی بود که خارج از گروه مصاحبه شونده بودند)جهت 

های مطرح شده الپژوهش به تفکیک سؤهای این بخش از یافته بررسی معیار انتقال پذیری(.

 ر زیر آمده است:د

های شناسایی شده برای عنصر هدف در الگوی برنامه درسی پیشنهادی از آیا ویژگی -0

 ها کاست؟توان مواردی به آنها افزوده یا از آنکفایت الزم برخوردار است یا می

رای های شناسایی شده بدر پاسخ به این سؤال، شش نفر از مشارکت کنندگان، ویژگی

ا هبرخی ویژگی» ها  اشاره داشت که: و مکفی دانسته و یک نفر از آن ها را مناسبهدف

ای واقع بینانه هبهتر است تجمیع شده و در قالب یک ویژگی بیان شود. به عنوان مثال، ویژگی

ورده داشتن در معانی، به عنوان یک ویژگی آ پوشانیهمبودن و قابل دستیابی بودن، به دلیل 

 «.شود
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رنامه های یادگیری در الگوی بشناسایی شده برای عناصر محتوا و فعالیت هایآیا ویژگی -2

ها نها افزوده یا از آتوان مواردی به آندرسی پیشنهادی از کفایت الزم برخوردار است یا می

 کاست؟

نفر از متخصصان اشاره داشتند که  5ها، یید کلیه ویژگیأدر پاسخ به این سؤال، ضمن ت

 های یادگیری در قالب یک عنصر تجمیع شود. یتعنصر محتوا و فعال

های شناسایی شده برای عنصر روش در الگوی برنامه درسی پیشنهادی از آیا ویژگی -3

 ها کاست؟توان مواردی به آنها افزوده یا از آنکفایت الزم برخوردار است یا می

رده ریس اشاره کهای تددر پاسخ به این سؤال، دو نفر از متخصصان بطور ویژه به روش

برنامه  های عناصربودند؛ اما از آنجا که الگوی برنامه درسی در پژوهش حاضر ناظر بر ویژگی

درسی بود، از دخیل کردن نظر ایشان در الگوی نهایی اجتناب شد و به موارد مورد نظر ایشان 

مناسب  ی وها را مکفاشاره شد. متخصصان دیگر کلیه ویژگی تشریح ویژگی های عناصر،در 

 «روش»تر ارزیابی کردند. همچنین سه نفر از متخصصان پیشنهاد دادند که واژه جامع

 شود.« روش تدریس»جایگزین واژه 

های شناسایی شده برای عنصر ارزشیابی در الگوی برنامه درسی پیشنهادی از آیا ویژگی -5

 از آن کاست؟ها افزوده یا توان مواردی به آنکفایت الزم برخوردار است یا می

های شناسایی شده مکفی و مناسب ارزشیابی شد. شایان در پاسخ به این سؤال ویژگی

زشیابی های ارذکر است که در پاسخ به این سؤال نیز برخی متخصصان بطور ویژه به روش

 .تشریح عناصر برنامه درسی اشاره شداشاره کرده بودند که به این موارد تنها در بخش 

برنامه درسی در الگوی پیشنهادی از ارتباط و هماهنگی مطلوبی برخوردار آیا عناصر  -5

 هستند؟

متخصصان با در نظر داشتن مختصات الگوی پیشنهادی، ارتباط و هماهنگی عناصر  هکلی

 الگو را مطلوب ارزیابی کردند.

آیا الگوی پیشنهادی بر اساس مختصات ذکر شده، از وضوح کافی برخوردار است یا در  -1

 توان تغییراتی در آن اعمال کرد؟هت شفاف سازی آن میج
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در پاسخ به این سؤال، چهار نفر از متخصصان وضوح الگوی پیشنهادی را مورد تایید 

را  هابرخی ویژگیسازی الگو، افزودن قرار دادند. سه نفر از متخصصان نیز در جهت شفاف

و منعکس مختصات الگ در بخشدیدگاه ایشان  ات الگو  پیشنهاد کردند کهبه بخش مختص

 شد.

 گیریبحث و نتیجه

و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره  دف این پژوهش، طراحیه

یابی به این هدف سه فعالیت عمده در ارشد رشته برنامه درسی بود. برای دستکارشناسی

درسی  مهمترین عناصر برنامه قالب سه گام، صورت گرفت. فعالیت اول در راستای شناسایی

 ش اسنادیبا عنایت به رو های آن عناصر از متون و منابع علمیمبتنی بر شایستگی و ویژگی

ای هبود. فعالیت دوم انجام مصاحبه با متخصصان رشته برنامه درسی جهت شناسایی ویژگی

 حذف ها،فتهافعالیت سوم نیز پس از تجمیع ی عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بود.

 ها، در راستای اعتباریابی الگوی برنامه درسی انجام شد.موارد تکراری و طبقه بندی آن

نوان به ع های یادگیری، روش و ارزشیابیاین پژوهش، عناصر هدف، محتوا و فعالیت در

خشی از باین یافته با  .شناسایی شدمهمترین عناصر برنامه درسی در رویکرد شایستگی 

؛ 2111؛ لنبورگ و همکارن، 2100؛ ریان، 0333ؤمنی مهموئی و شریعتمداری،مهای)یافته

؛ آرگولس، 2105؛ ویل، 2115؛ پاور و کوهن، 2117؛ مک کیم، 2100دیلمور و همکاران، 

، در پژوهش حاضر برای عنصر هدفهمچنین  شود.( حمایت میو گونچزی 2111

ص بودن استاندارد ها و سطوح اهداف، ها، مشخهایی از قبیل وضوح در بیان هدفویژگی

جامعیت از لحاظ شمول ابعاد دانش، مهارت و نگرش، قابل اندازه گیری بودن و واقع بینانه 

؛ 2102چنگ، )وهش هایاز جمله پژ ییهابا پژوهش هابودن بدست آمد. این یافته

 ( هماهنگی دارد.2115سنگال و همکاران،  ؛2115گبی،؛ 2115،فوگدینگ

ایی ههای یادگیری در الگوی پیشنهادی، ویژگیدر زمینه عنصر محتوا و فعالیت هایافته

از قبیل جامعیت، اعتبار، به روز بودن، استفاده از سازماندهی افقی و عمودی مناسب، تناسب 

ا با نتایج هبا نیازهای جامعه،  تاکید بر انتقال پذیری و غیره را بدست داد. این بخش از یافته
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؛ الیوت، 0111؛  بنیاد ملی آموزش جوانان امریکا،2103پوروانتو و آندریاتیهای)پژوهش

؛ لوننبرگ، 2115؛ داچی و نیکمنز،0117؛ وارس،0112؛ فرانکل،0333،سلیمان پور؛ 2115

همچنین در زمینه  شود.حمایت می (2115؛ اسالترلی و کارلسون، 2103؛ کاسمین، 2100

ل بودن دانشجو، هایی نظیر فعابر شایستگی نیز ویژگیهای یادگیری در برنامه مبتنی فعالیت

گر  هیلهای فردی و گروهی، ارتباط با دنیای کار، تسها، توجه به فعالیتتلفیقی بودن فعالیت

ا نتایج ها بدست آمد که این یافته ببودن در پیوند بین نظر و عمل و مشارکتی بودن فعالیت

؛ فورد، 2100؛ فوالنتلی و اپری، 2111و همکاران،  ؛ بروم2101و گرادنر،های )هانمن پژوهش

 ( هماهنگی دارد.2105،؛ و کوئنن و همکاران2100؛ بارمان و کنوار،2105

مشاهده ها ویژگیدر دیگر عناصر، کثرت چندانی  در زمینه عنصر روش بر خالف

یس، رهای فعال در تدهای توجه به روششود. در این زمینه نتایج بدست آمده، ویژگینمی

رهای ، انعطاف پذیری، استفاده از بستهای مختلف یادگیری(تلفیقی بودن روش) شمول حوزه

ها و نیازهای فراگیر، محیط آموزشی و محتوا را برای فناورانه در تدریس و تناسب با ویژگی

؛ شارانی 2103های )انانه، با نتایج پژوهشها دهد. این بخش از یافتهاین عنصر نشان می

 شود.( حمایت می2105و کوئنن و همکاران،  2103؛ بیرن و همکاران،2113،

ه به توجه ویژاز قبیل ی یهادر نهایت برای عنصر ارزشیابی در پژوهش حاضر، ویژگی

های بازخورد، توجه به انواع سنجش و استانداردهای تعیین شده، در نظر داشتن مکانیزم

ها نیز با نتایج شد. این بخش از یافتهارزشیابی و جامعیت در ارزشیابی شناسایی 

؛ دیبینگر و هلوینگ، 2113شارانی، ؛ 2115؛ ویویان، 2100های)دیبینگر و هلوینگ، پژوهش

 .هماهنگ بود( 2105و کوئنن و همکاران، 2101، زلر و همکاران، 2115

ایی هحصل پژوهش حاضر بود، دارای ویژگیشایستگی که ما الگوی برنامه درسی مبتنی

 :شودها اشاره میکه در زیر به آن است

 انگشت شماری هایبرای اولین بار در سطح کشور طراحی شده است. پژوهش این الگو -

یران های مختلف در ادر زمینه طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در رشته

اشد. بصورت گرفته و در رشته برنامه درسی، الگوی حاضر اولین الگوی طراحی شده می

ود. شهای اطالعاتی در سطج جهانی نیز احساس میهمچنین این فقدان، در جستجوی پایگاه
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نابع گیری تنها بر اساس تجارب بین المللی در دسترس و مالبته شایان ذکر است که این نتیجه

هایی در ارتباط با موضوع پژوهشی منتشر شده و موجود صورت گرفته و چنانچه پژوهش

رسی ها دستگر به آنداخل یا خارج از کشور صورت گرفته باشد، حداقل پژوهشرساله، در 

 نداشته است.

الگوی پیشنهادی یک الگوی اختصاصی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی  -

های عناصر برنامه درسی در این الگو، عالوه بر است.  از آنجا که در شناسایی کلیه ویژگی

ن رشته ، بطور ویژه از دیدگاه متخصصان و صاحبنظرابا رویکرد شایستگی مبانی نظری مرتبط

 ردد.گآن مشهود میبومی بودن برنامه درسی استفاده شده است، ماهیت اختصاصی بودن 

ایی ههای عناصر برنامه درسی ، شاخصتوان با توجه به ویژگی، میدر الگوی پیشنهادی -

درسی تدوین کرد. بنابراین الگوی حاضر بطور در جهت  ارزیابی کیفیت اجرای برنامه 

 آورد.ضمنی این امکان را فراهم می

محتوا و هدف، تعیین  دهایتواند راهنمای فراینالگوی طراحی شده در این پژوهش می -

 ها و فرایند ارزشیابی در برنامه درسی باشد.های یادگیری، روشفعالیت

ه در شود کگرامی پیشنهاد میو مدرسان ان های این پژوهش به استادبا توجه به یافته

ر های شناسایی شده برای هها، ویژگیجهت سوق برنامه درسی به سوی پرورش شایستگی

های یادگیری، روش و ارزشیابی را در فرایند آموزش محتوا و فعالیتهدف، یک از عناصر 

امه مصوب رشته برن برنامهاز آنجا که رشته برنامه درسی مطابق با  همچنین، اعمال کنند.

( پس از سه سال اجرا، مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت و پنج سال پس از 0313)درسی

ضر به طور ویژه به دوره اجرا، قابل بازنگری خواهد بود، و با توجه به اینکه پژوهش حا

رسی اندرکاران ارزشیابی برنامه دارشد رشته برنامه درسی اختصاص دارد، به دستکارشناسی

، در ارزشیابی از «0پاسخگویی برنامه به نیازهای جامعه»شود که با عنایت به اصل پیشنهاد می

های این پژوهش در جهت تدوین معیارهای ارزشیابی عناصر برنامه درسی این رشته، به یافته

شود که در راستای پرورش همچنین به طراحان برنامه درسی پیشنهاد می توجه فرمایند.

                                                           
 .( است0313درسی)این اصل یکی از اصول مورد تاکید در سند بازنگری شده رشته برنامه  .0
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های تدریس و آموختگان، در تعیین اهداف، انتخاب محتوا و روشدانش هایشایستگی

الوه ع های این پژوهش توجه نمایند.به یافتههای ارزشیابی دستاوردهای یادگیری اتخاذ روش

رنامه درسی ب میزان شایستگی محور بودن د در بررسیتوانهای این پژوهش مییافته ،بر این

 کارگشا باشد.ه برنامه درسی ارشد رشتمصوب دوره کارشناسی

 منابع

قلمرو برنامه درسی در ایران: ارزشیابی وضع موجود (. 0333ریزی درسی ایران. )انجمن برنامه
 تهران: سمت .و ترسیم چشم انداز مطلوب

. طراحی برنامه درسی علوم کاربردی در دوره (0331)بینقی، تقی؛ سعیدی رضوانی، محمود

کنفرانس ملی تکنولوژی در آموزش ، الگوی مناسب وزش عالی: ارائه یکهای آم

 .عالی

برنامه ریزی درسی با تاکید برتدوین محتوای درسی فعال وکاربرد (. 0333)سلیمان پور جواد

 .احسن انتشارات تهران: .تحلیل محتوا

تهران: انتشارات  .برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی(. 0335عارفی، محبوبه. )

 دانشگاه شهید بهشتی.

(.رویکرد معنوی و برنامه ریزی 0310قاسم پور دهاقانی، علی؛ نصر اصفهانی، احمدرضا. )

 .70-12(: 03) 01، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمیدرسی، 

(. برنامه درسی مبتنی بر شایستگی رویکردی فروگذارنده در تدوین 0331کرمی، مرتضی. )

، دانشگاه تربیت نقد و نظر همایش برنامه درسی ملی:امه درسی ملی. برن

 معلم)خوارزمی( تهران.

(. ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی: اصول و راهبردهای اعتباریابی 0333محمدپور، احمد. )

 75-011: 53، شماره فصلنامه علوم اجتماعیو تعمیم پذیری. 

 مشهد: .اندازهاو چشم کردهایرو ها،گاهنظر :یدرسبرنامه .(0330)محمود.ی، مهرمحمد

 .یانتشارات آستان قدس رضو
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(. طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر 0337مومنی مهموئی، حسین؛ شریعتمداری، علی. )

و برنامه  دوفصلنامه مدیریتشایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، 
 .023-2:051ه، شمار0، دورهریزی در نظام های آموزشی

، تهران: (0310)ترجمه محمود مهرمحمدی .نظریه های برنامه درسی(. 0153میلر، جی، پی. )

 سمت

(. تأملی بر برنامه 0315هدایتی، اکبر؛ ملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا؛ سعدی پور، اسماعیل. )

، کیمجله ایرانی آموزش در علوم پزشدرسی مبتنی بر شایستگی در آموزش پزشکی، 

01(01 :)15-013. 
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