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هدف پژوهش حاضر طراحی چارچوب برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی رشتة مکانیک 
صنایع در دورة دوم متوسطه است. رویکرد تحقیقی حسب مفهوم و ماهیت تحقیق »آمیخته یا 
ترکیبی« و هدف آن کاربردی اســت و برای انجام آن از روش های تحلیل محتوا و روش تحقیق 
توصیفی بهره گرفته شــد. نمونه های موردنظر برای گردآوری داده ها عبارت اند از 44 متخصص 
برنامه ریزی درسی، هنرآموز و خبرة حرفة مکانیک صنایع، و 35 منبع مرتبط با موضوع. عالوه 
بر آن، داده های حاصل از فن دلفی، با استفاده از آزمون کندال، فراوانی، درصد و درصد تراکمی 
تجزیه وتحلیل شــدند. یافته های این پژوهش چارچوب برنامة درسی است مبتنی بر شایستگی 
رشتة مکانیک صنایع، شامل اجزای منطق برنامة درسی، کارکرد برنامة درسی، محدوده و قلمرو 
برنامة درسی، الگوی طراحی برنامة درسی، ساختار، جدول برنامة درسی، اهداف برنامة درسی، 
محتوا، فعالیت های یادگیری و روش های ارزشیابی و ویژگی های هر یک از آن ها. این چارچوب که 
با توافق صاحب نظران حاصل شد، برای نخستین بار برای رشتة مذکور در کشور طراحی می شود 
و توجه به گزاره های برنامة درســی ملی و قانون نظام جامــع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و 
مهارتی از ویژگی های اصلی در طراحی آن محسوب می شوند. نتایج این پژوهش می تواند عالوه 
بر تدوین برنامة درســی مبتنی بر شایستگی رشــتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه، برای 
سایر رشته های فنی وحرفه ای، به منظور تدوین چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی، برای 

نمونه مورد استفاده قرار گیرد.

ï تاريخ دريافت مقاله: ï                    98/5/1 تاريخ شروع بررسي: ï                    98/5/28 تاريخ پذيرش مقاله: 98/9/4
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 مقدمه
پس از تصويب و ابالغ قانون نظام جامع تربیت و آموزش فنی وحرفه ای و مهارتی، و ملزم کردن 
دستگاه های ارايه کننده آموزش های فنی وحرفه ای به تدوين استانداردهای شايستگی حرفه ها، تنظیم 
برنامه های درسی در رشته های فنی وحرفه ای و مهارتی با تغییراتی همراه خواهد شد. حرفة مکانیک 
صنايع از جمله حرفه های حوزة صنعت اســت و برای تدوين برنامة درسی در دورة دوم متوسطه در 
شــاخة فنی وحرفه ای، مصوبة کمیسیون برنامه های درســی و تربیتی شورای عالی آموزش و پروش را 
دارد. در حال حاضر اين حرفه فاقد برنامة درســی مدون اســت. برای تنظیم برنامة درسی با رويکرد 
شايســتگی که توصیه نامه های بین المللی آموزش های فنی وحرفه ای و اسناد باالدستی از جمله برنامة 
درسی ملی نیز بر آن تأکید کرده اند، ابتدا می بايد چارچوب برنامة درسی آن را تدوين کرد. چارچوب 
برنامــة  درســی معیارهايی برای تولید هر يک از عناصر برنامة  درســی و ايجــاد هماهنگی در درون 
و بیرون نظام آموزشــی فراهم می آورد. ســؤال اين ا ســت که چارچوب مطلوب برنامة درسی مبتنی 
برشايســتگی رشتة مکانیک صنايع دارای کدام اجزا، مؤلفه های برنامة درسی و ويژگی هاست؟ با اين 
توضیح که چارچوب مذکور، عالوه بر انطباق با گزاره های اســناد باالدســتی در حوزة تعلیم وتربیت 

وپاسخ گويی به نیاز دنیای کار، با استانداردهای جهانی حوزة کار نیز هم سو باشد.
واژة برنامة  درسی ريشة التین دارد و به معنای فاصله و مقدار راهی است که افراد بايد طی کنند تا 
به هدف مورد نظر برسند. فتحی واجارگاه تعريف هايی را که از برنامة درسی ارائه شده است، به يکی 
از محورهای برنامة درسی به عنوان مجموعه ای از درس ها يا برنامه ای برای مطالعه برنامة درسی به 
عنوان فهرســت رئوس مطالب برنامة درســی به عنوان محتوای يک درس يا مجموعه ای از درس ها، 
برنامة درســی به عنوان برنامة زمانی برای تدريس درس ها، برنامة درســی بــه عنوان مجموعه ای از 
اهداف و مقاصد، برنامة درســی به عنوان مجموعه ای از تجربه های يادگیری، برنامة درســی به عنوان 
شیوة تفکر، و برنامة درسی به عنوان يک طرح مرتبط می داند )فتحی واجارگاه، 1389(. ملکی)1383( 

تعريف های صاحب نظران علم برنامة درسی از برنامة درسی را دسته بندی کرده است:

تعامل يادگیرنده با جنبه های متنوع محیطی که هدايت طراحی آن توســط راهنمای مدرســه انجام 
می شود )نظر ماکنزی1(.

è محتوايی رســمی و غیررســمی که يادگیرنده را با نظارت مدرسه، به کسب معلومات و فهمیدن، 
فراگیری مهارت ها، ارزش گذاری نگرش ها و تغییر ارزش ها می رساند )نظر دال2(.

è محتوای آموزشی پیش بینی شده در زمان مشخص و روش های ارائه و ارزشیابی آن )نظر سیلور3(.
è يک سلســله وقايع آموزشــی که با هدف تحقق نتايج آموزشــی برای دانش آمــوز يا گروهی از 

دانش آموزان پیش بینی می شود )نظر آيزنر4(.
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è مجموعه ای از فعالیت های يادگیری، وسايل آموزشی، راهبردهای يادگیری و روش اجرای آن ها 
)نظر لوی5(.

ملکی با مقايسة آن ها نظر خود را چنین ارائه کرده است:
برنامة درسی به محتوايی رسمی  و غیررسمی ، و محتوای آموزش های آشکار و پنهان اطالق می  شود 
که با آن دانش آموز، تحت هدايت مدرســه، دانش را می  آموزد، مهارت را کســب می کند و نگرش ها و 

ارزش ها را در خود تغییر می دهد)ملکی، 1383(.
کزيکگلو و يوگان6 )2018( در پژوهش خود، به نقل از تعدادی پژوهشگر، برنامة درسی را تعريف 
کرده اند. سايلر7، اســکندر8 و لوئیس9 )1981( برنامة درسی را برنامه ای برای ارائة تجربه های يادگیری 
به افراد تعريف کرد. واريس10 )1978( برنامة درسی را فعالیت هايی می داند که هدفشان تحقق اهداف 
تعیین شــدة آموزش ملی برای کودکان، جوانان و بزرگ ســاالن اســت. فیدان11 )2012( برنامة درســی 
راموقعیت هايی يادگیری می  داند که دانش آموزان با آن ها مواجه می شوند و همة تجربه های آن ها را هم 
در برمی  گیــرد. ارتورک12 )2013( برنامة درســی راطرحی از تجربه های يادگیری فعلی می داند که برای 
آموزش دانش آموزان خاصی در دورة زمانی خاص طراحی شده است. دمیران13 )2015( برنامة درسی 
را بــه عنوان تنظیــم تجربه های يادگیری حاصل از فعالیت های برنامه ريزی شــده در داخل و خارج از 
مدرســه تعريف کرد و سنمگلو14 )2018( برنامة درسی را طرح تجربه های آموزشی برای افراد تعريف 

کرد )کزيکگلو و يوگان، 2018(.
مالتســف15 )2018( به نقل از تابا16 )1962(، اســتن هوس17 )1975(، ريچــارد18 )2001(، براون19  
)1994(، تانر20 )1980( و جکوب21 )1989( می  گويد، توسعة برنامة درسی معمواًل به عنوان يک فرايند 
برنامة درسی شناخته می  شود و طراحی برنامة درسی حاصل يا نتیجة توسعة برنامة درسی است. مراحل 
مهم طراحی برنامة درسی عبارت اند از: تشخیص نیازها، فرموله کردن اهداف يادگیری، انتخاب محتوا، 
سازمان دهی محتوا، انتخاب تجربة يادگیری، سازماندهی تجربه های يادگیری، سازمان دهی ارزيابی ها و 

روش های انجام آن است)مالتسف22، 2018(. 
عابدی و شعله کار )1394( منظور از طراحی برنامة درسی را تعیین عناصر برنامة درسی می دانند 
و از نظــر صاحب نظران برنامة درســی بــه اين عناصر پرداختــه اند. تايلــر23 )1949( عناصر برنامة 
درســی را اهداف و مقاصد، تجربه های يادگیری )محتوا و موضوع درس( سازمان دادن، و ارزشیابی 
می دانست. زايس24 )1976( عناصر برنامة درسی را متشکل از هدف، محتوا، فعالیت های يادگیری، و 
روش های ارزشــیابی تلقی می  کرد. بوشامپ25 )1981( عناصر برنامة درسی را متشکل از بیان هدف 
و مقصود، محتوا، کاربرد و ارزشیابی می  دانست. آيزنر )1985( عناصر برنامة درسی را شامل هدف، 
محتوا، فرصت های يادگیری، سازمان دادن محتوا، روش ارائه و روش پاسخ و ارزشیابی می  دانست. 
گودلد26 )1979( و کالين27 )1991( عناصر برنامة درســی را متشــکل از نه عنصر می  دانند: اهداف و 
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مقاصد، محتوا، مواد و منابع، فعالیت ها، راهبردهای تدريس، ارزشــیابی، گروه بندی، زمان و فضا. به 
صورت کلی می  توان گفت، برنامة درســی چهار عنصر اساســی دارد که در تعامل مداوم با يکديگرند 

و عبارت اند از:

è اهداف )اهداف کلی و اهداف جزيی(
è محتوا يا موضوع درس

è شیوه ها يا تجربه های يادگیری
è ارزشیابی)عابدی و شعله کار، 1394(.

کارشناسان معتقدند، تحقیق و توسعة هر برنامة  درسی فنی وحرفه ای، دو مرحله دارد: مرحلة اول: 
ارزيابی نیازها شامل: الف( بررسی نیازها يعنی نشان دادن نیاز و اولويت بندی نیازها؛ تجزيه وتحلیل 
متقابــل، يعنــی تجزيه وتحلیل علــت، و راه حل نیاز. مرحلة دوم: برنامة  درســی دوره شــامل: الف( 
تجزيه وتحلیل شغلی؛ ب( برنامه ريزی و انتخاب واحد؛ ج( ايجاد هدف؛ د( طراحی محتوا؛ ه( طراحی 
طرح درس می  باشد)سرمســوکا28، چین چاناب29 و اســترايکم30، 2014(. برنامة  درسی فنی و حرفه ای 
برنامه ای آموزشــی اســت که برای ايجاد مجموعــه ای کامل از تجربه های يادگیــری از جمله کارگاه 
آموزشی، کالس درس، تجربه های و راهنمايی های آموزشی ارائه شده است و دستیابی به مجموعه ای 
از صالحیت هــای مورد نظر را دنبال می کند که شــامل مجموعه ای از اســتانداردهای صالحیت ملی 
و نیازهای بازار کار می  شــوند )راهنمای تدوين برنامة درســی فنی وحرفه ای، 2018(. برنامة درســي 
فنی وحرفه ای مجموعه اي از استانداردهای دنیاي کار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي يادگیري، 
تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد شايستگي ها، مواد آموزشي، و استاندارد ارزشیابي است که دانش آموز 
را براي دســتیابی به اهداف و شايســتگی های فنی وحرفه ای هدايت می کند. قلمروی برنامةدرسي در 

حوزة آموزش هاي فنی وحرفه ای، دنیاي كار و دنیاي آموزش است)اسمعیلی، 1394(.
بســیاری از کشــورها، مؤسســات ملی و بین المللی، مدرســه ها و کالج ها، انجمن های  حرفه ای، 
اتاق های بازرگانی، شــرکت ها و ســازمان های مشــاوره ای، برای اجرای آموزش هــای فنی مبتنی بر 
شايســتگی، مدل سازی شايستگی، توسعه وارزيابی صالحیت حرفه ای مبتنی بر شايستگی اند)مولر31، 
2017(. شايســتگی از مفاهیم خاص مهارت آموزی اســت که امروزه در قلمرو برنامه ريزی درسی به 
کار می رود )مرجانی، 1395(. شايستگی )صالحیت( در لغت به عنوان در خور، سزاوار، قابل پذيرش، 
کفايت کننده، و آمادگی کافی برای وارد شــدن به حرفه ای خاص مطرح شــده است)مومنی مهموئی، 
شريعتمداری و نادری، 1387(. با بررسی تعريف های گوناگون از صاحب نظران و محققان مانند فیلد32 
و درايسديل33 )1991(، کرسنر34 و همکاران)1997(، گاراوان35 و مک گوی36 )2001( مفهوم شايستگی 
مجموعة منســجمی  از دانش، مهارت ها و نگرش هاســت که ويژگی های شــخصیتی و جنبه هايی از 
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عملکرد حرفه ای را که بر رشد شايستگی ها تأثیر می  گذارد نیز در بر می  گیرد)هدايتی، ملکی، صادقی 
و ســعدی پور، 1395 به نقل از کوئنن، داچی و برگمن37، 2015(. »منظور از شايســتگی مجموعه ای 
ترکیبــی از صفات، توانمندی ها و مهارت های ناظر به همة جنبه های هويت )عقالنی، عاطفی، ارادی 
و عملی( اســت که متربیان به منظور درک و عمل برای بهبود مســتمر موقعیت خود )برای دستیابی به 
مراتب حیات طیبه( بايد آن ها را کسب کنند. شايستگی را می  توان بر حسب سطح و لزوم کسب آن ها 
توســط عموم افراد جامعه به دو گروه شايســتگی های پايه و شايستگی های ويژه تقسیم کرد« )مبانی 
نظری تحول بنیادين در نظام تعلیم وتربیت رسمی  عمومی  جمهوری اسالمی  ايران، 1390، ص. 437(. 
در آموزش مبتني بر شايستگي، شايستگي ها پیامدهايي آموزشي هستند که فرايند نیازسنجي، طراحي 
و تدوين برنامة درسي و ارزشیابي بر اساس آن ها انجام مي شود. هدف آموزش هاي فني وحرفه اي در 
رويكرد آموزش مبتنی بر شايســتگی، کسب حداقلي از مجموعة شايستگي های فنی و شايستگی های 

غیرفنی است )اسمعیلی، 1394(.

در تدوين برنامه های درسی و تربیتی، با رويکرد مبتنی بر شايستگی سه اصل اساسی تأکید می شود:

è شايســتگی هايی که فراگیرندگان در پايان هر ســال تحصیلی و در پايان تحصیالت، بايد آن ها را 
کسب کنند.

è ترکیبی از دانش با مهارت و نگرش در يادگیری 
کار  محیــط  در  شايســتگی ها  از  بهره گیــری  در  دانش آمــوزان  صالحیــت  از  ارزشــیابی   è

واقعی)ايت هادوچین38، بکالی39، آجانا40 و قاسمی، 2017(.

سینگال41، رستوگی42 و سونیتا43 )2005( دقیق بودن، هدفمندی، توجه به ويژگی های فردی، نتیجه 
محور بودن، مشــارکت فراگیر در راهبردهای يادگیری و ارزشیابی عملکردی را برخی از ويژگي هاي 
آموزش مبتني بر شايستگي معرفی کردند)سینگال و همكاران، 2005(. هدف از طراحی برنامة  درسی 
مبتنی بر شايستگی اين است که اطمینان حاصل شود دانش آموزان پس از اينکه ترکیبی الزم از دانش، 
مهارت ها و توانايی ها را کســب کردند، توانايی های خود را نشــان دهند. دانش آموزان اين مهارت ها 
را با انجام فعالیت های يادگیری به دســت می  آورند. فعالیت هــای يادگیری بايد با محتوای مطالعات 
انجام شــده مرتبط باشند. به طور خالصه، يادگیری يادآوری صالحیت ها و دستورالعمل های رفتاری 
آن هاســت که بايد از طريق فعالیت های يادگیری دورة تحصیل به دســت آيد. اين فعالیت ها با منابع 
دانش در ارتباط اند که مواد اولیة يادگیری هستند. تدوين برنامة  درسی مبتنی بر شايستگی شش مرحله 

دارد:

1( مفهوم سازی؛
2( برنامه ريزی؛
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3( جمع آوری داده ها؛
4( تجزيه وتحلیل داده ها و ايجاد فهرستی از صالحیت ها؛

5( تدوين برنامة درسی مبتنی بر شايستگی؛
6( تدوين برنامه های کاربردی و ارزشیابی)نیکولوف44، شوکاوا45  و کواچوا46، 2014(.

آبا آنا47 )2013( به نقل از نورتون48 )1987(، فوستور49 )1990( و دلکر50 )1990( برنامه های درسی 
مبتنی بر شايستگی را شامل چهار ويژگی کلیدی عنوان می کند:

1( مهارت ها با دقت انتخاب می  شوند؛
2( از دانش و مهارت در فرايند آموزش به صورت تلفیقی استفاده می  شود؛

3( مواد آموزشی برای پشتیبانی از کسب شايستگی به دقت انتخاب می  شوند؛
4( از روش آموزش يادگیری در حد تسلط استفاده می  شود )آبا آنا، 2013(. 

مؤمنی مهموئی و همکاران )1387(، در پژوهشــی با عنوان برنامة درســی مبتنی بر شايستگی در 
آموزش عالی، پژوهش ســینگال و همكاران )2005( با عنوان برنامه ريزي درســي مبتني بر شايستگي 
براي برنامه هاي فني و حرفه اي را بررســی کرده اند به نقل از آن ها، ويژگي هاي طراحي برنامة درسي 

آموزش مهارتی مبتني برشايستگي را در هفت محور بیان می  کنند:
1( تمركز بر عملكرد شغلي به جای محتواي آموزشی؛

2( تناسب سازی محتوا با نیازهای شغلی؛
3( پرهیز از تفکیک اجزا و عناصر محتوا به شکل سنتی؛

4( کاربردی کردن محتوای آموزشی؛
5( طراحی درس های کاربردی برای رويارويی با موقعیت های ويژة شغلی؛

6( تدوين محتوای آموزشی برای استقالل در عملکرد؛
7( افزايش قابلیت های تدريس معلمان به عنوان تسهیل گران آموزشی)مؤمنی مهموئی و همکاران، 1387(.

در آموزش مبتني بر شايســتگي، بر شايســتگي هاي حرفه اي تمرکز می  شود)اســمعیلی، 1394(. 
از حرفــه تعريف های گوناگونــی وجود دارد: در فرهنگ فارســی معین، تعريــف حرفه به صورت 
پیشــه، کسب و کار و صناعت بیان شده و در فرهنگ فارسی دهخدا، برای واژة حرفه، تعاريف هايی 
همچون پیشــه، شــغل، صناعت که روزی بدان به د ســت آرند، کار و کســب آمده اســت. در قانون 
نظــام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای، و مهارتی، حرفه بخشــي از نظام چارچوب صالحیت 
حرفه اي عنوان شده  و در استاندارد طبقه بندی بین المللی مشاغل و حرف- ايسکو، سازمان جهانی 
کار 2008، حرفه به عنوان مجموعه اي از مشــاغل تعريف شــده اســت. حرفــة مکانیک صنايع از 
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حرفه های زمینة صنعت اســت و در گروه بزرگ حرفه های مکانیک قرار دارد. فرد شــاغل در حرفة 
مکانیــک صنايــع به طور معمول در شــرکت های تولیدی و ســاخت و تولید کار می کنــد و به تعمیر 
تجهیزات و ماشــین آالت متنوع می  پردازد. بازرســی های منظم برای تشخیص دستگاه های معیوب، 
نگهداری از تجهیزات و دســتگاه از وظايف اصلی شــاغلین در حرفة مکانیک صنايع است. حرفة 
مکانیک صنايع در ســطح تکنیســینی می  تواند به عنوان اســتادکار در هنرستان ها در فرايند آموزش 
نقش مؤثر ايفا کند. حرفة مکانیک صنايع مجموعه ای از مشاغل مرتبط با نگهداری، تعمیر و نصب 
ماشــین ها و دســتگاه های صنعتی در ســطوح 1، 2 و3 مهارت می  باشــد. وظايف اين حرفه معموال 
شــامل تعمیر و انجام اتصاالت، عايق بندی، جوشکاری، ماشین کاری، تعمیر تجهیزات الکترونیکی 
و برقــی، نصب و تراز کــردن تجهیزات و تعمیر ماشــین های پنوماتیکــی، هیدرولیکی و مکانیکی 
است)ايســکو، 2008(. نمونه ای از شــغل هايی که در توسعه حرفه ای حرفة مکانیک صنايع گزارش 
شــده شــامل، مکانیک تعمیر و نگهداری کارگاه ها، مکانیک ساختمان، مهندسی تجهیزات، مهندسی 
تعمیــر و نگهــداری، مکانیک تعمیر و نگهداری، سرپرســت تعمیر و نگهداری، تکنســین تعمیر و 
نگهداری و کارگر تعمیر و نگهداری اســت. برخی از کارهايی که مکانیســین مکانیک صنايع انجام 

می دهد عبارت اند از:

è جابه جايی دســتگاه ها وتجهیزات برای بازيابی و حذف قطعات معیوب، با اســتفاده از باالبرها، 
جرثقیل ها و ابزارهای دستی.

è انجام تعمیرات روزمره مانند بررسی موتورها، نقاله ها، بررسی سطوح مايع، جايگزينی فیلترها يا 
انجام ساير اقدامات تعمیر پیشگیرانه.

è تشخیص مشکالت مکانیکی و تعیین نحوة اصالح آن ها، کنترل طرح ها، اصالح راهنما و تفسیر 
کاتالوگ قطعات.

è انجام تعمیرات ماشین آالت و تجهیزات با استفاده از ابزارها و انجام تست های الزم)اونت51(.

تاکنون در زمینة چارچوب برنامة درســی پژوهش های متعددی صورت گرفته اســت. مارش52 
)2004(، منطــق يــا برنامــة کار، محــدوده و شــاخص هاي حیطــة برنامة درســی، اهــداف کلی، 
دســتورالعمل هايی بــراي طراحی درس، محتــوا، راهبردهــای يادگیري، دســتورالعمل هايی براي 
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی، معیارهايی بــراي صدور مدرك تحصیلی در موضوعات درســی، و 
کارهــای توســعه ای آينده را از عوامل تشــکیل دهندة چارچوب برنامة درســی می  داند. در ســال 
2017، دفتر آموزش جهانی يونســکو گزارشــی با عنوان  نمونه ای از چارچوب برنامة درســی ملی 
منتشــر کرد که در آن قلمرو، مأموريت برنامه ريزی، اهداف، فلسفة آموزش وپرورش، ساختار برنامة 
درســی، شايســتگی ها، راهبردهای يادگیری، راهبردهای تدريس، و ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی 
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به عنوان اجزای چارچوب برنامة درســی ملی مورد توجه قرار گرفته اند. چارچوب برنامة درســی 
يک برنامة ســازمان دهی شــده يا مجموعه ای از اســتانداردها يا نتايج يادگیری اســت که محتوای 
مشــخصی را با توجه به استانداردهای روشــن و قابل تعريف برای دانش آموز تعريف می کند)سند 
چارچــوب حوزه های تربیــت و يادگیری، 1397(. چارچوب برنامة  درســی معمواًل شــامل مقدمه 
و زمینة کنونی، بیانیه های سیاســت آموزشــی، بیانیة اهداف و نتايج آموزشــی/ اســتانداردها برای 
هر سطح، ســاختار نظام آموزش وپرورش، ســاختار محتوای برنامة درســی، زمینه های يادگیری و 
موضوعــات، اســتانداردهای منابع الزم برای اجــرا، روش آموزش، ارزيابی و گزارش پیشــرفت 
تحصیلی دانش آموزان است. با اين حال، يکی از مزايای هر چارچوب، رويکرد انعطاف پذيری آن 
اســت و عناصر را می  توان به آن افزود يا حذف کرد)راهنمای تدوين برنامة درســی فنی وحرفه ای، 
2018(. گزارش هــای ارائه شــده از پژوهش های مرتبط، به لحاظ اجزای چارچوب برنامة درســی 
تفاوت هايی دارند اما اغلب آن ها در اجزای چارچوب شــامل منطق برنامة درســی، حدود و ثغور 
برنامه، و عناصر اصلی برنامة درســی اشــتراکاتی دارند. البته در پژوهش های انجام شده، همچنان 
نبود چارچوب برنامة درســی مبتنی برشايستگی مشهود است و تنها در مواردی، از نتايج به الگوی 

آموزش مبتنی برشايستگی اکتفا شده است.
در ســال های اخیر، آموزش مبتنی بر شايستگی از موضوعات مورد توجه پژوهش های مطالعات 
برنامة درســی بوده اســت: برنامة  درســی مبتنــی بر شايســتگی در آموزش عالی مؤمنــی مهموئی و 
همکارانش)1387(؛ طراحي و تدوين برنامه ريزی درسی در آموزش های فنی وحرفه ای، قسمت اول: 
دنیاي كار اســمعیلی)1394(؛ الگوي برنامة  درســی پودمانی بر پاية اســتاندارد شايســتگی حرفه اي، 
چهاربند)1391(؛ آموزش مبتنی بر شايســتگی پل ارتباطی بین تئوری و عمل، نعمتی دهکردی، گلی 
و برخــورداری )1395(؛ طراحی الگوی آموزش دانشــگاهی مبتنی بر شايســتگی، برای رشــته های 
علوم انســانی  کدخدايی و همکارانش )1397(؛ طراحی و اعتباريابی الگوی برنامة درســی مبتنی بر 
شايســتگی برای دورة کارشناسی ارشــد رشتة برنامة  درســی هدايتی و همکاران )1395(؛ راهنمای 
تدوين برنامة درســی فنی وحرفه ای، تی پــی اس دی]TPSD[53 )2018(؛ آموزش حرفه ای و تخصصی 
مبتنی بر شايســتگی، مولر )2017(؛ سنجش شايستگی در عملکرد تخصصی) حرفه ای( بین رشته ها و 

تخصص ها ويمر و منتسوکی54 )2016(. 
در پژوهش های مذکور، به مفهوم شايســتگی و مؤلفه های آن، پیشینة رويکرد شايستگی، مقايسة 
دو نوع برنامة درســی و گذر برنامة درســی سنتی به برنامة  درســی مبتنی بر شايستگی، ويژگی های 
برنامة درســی مبتنی بر شايســتگی و اســتلزامات آن پرداخته شده اســت. البته در تعدادی از اين 
پژوهش ها و پژوهش های ديگر، ويژگی های عناصر برنامة درســی مبتنی برشايســتگی عنوان شــده 

است. 
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جدول 1.    تعدادی از پژوهش های مورد مطالعه به زبان فارســی و زبان انگلیسی در ارتباط با ویژگی های عناصر برنامة درسی 
مبتنی بر شایستگی

خالصة نتایجنگارندگانپژوهش

 راهنمای تدوین 
 برنامة درسی 
فنی وحرفه ای

تی پی اس دی 
)2018(

اهداف برنامة درسی را شامل استانداردسازی ساختار و قالب برنامة درسی، تدارک راهنمایی 
برای کمیته های برنامة درسی، و شایستگی های فنی می  داند. همچنین، تکالیف کاری را معادل 
شایســتگی می  داند و برای آن ویژگی هایی زیر را برشمرده است؛ قابل اندازه گیری بودن قابل 
مشاهده بودن، دارای روش منحصر به فرد بودن، قابل شکستن به سه یا چند مرحلة دارای نقطه 

آغاز و پایان، و دارای خروجی مشخص.

کیفیت بخشی آموزش 
 مبتنی بر شایستگی 

 برای آموزش 
فنی وحرفه ای

آباآنا
)2013(

ویژگی های اهداف برنامة درســی مبتنی بر شایستگی شامل این موارد است: استانداردهای 
روشنی که قابل سنجش باشند، دارای قابلیت آموزش افراد با مهارت های قابل انتقال، متناسب 

با مهارت های مورد نیاز کارفرمایان.

تغییر به سوی 
پیامدهای یادگیری

سدفاپ55 
)2009(

فراگیرندگان از استقالل بیشتري برخوردارند. محیط یادگیري به گونه اي فراهم مي شود که 
برانگیزاننده و فعال کننده باشــد و یادگیري را به یک تجربة اجتماعي و مشارکتي تبدیل کند. 
به ایجاد شایستگي هایي از قبیل مسئولیت پذیري، نوآوري، اعتمادبه نفس، انعطاف پذیري، خود 
ارزیابي و استقالل در فراگیرنده منجر مي شود. رویکرد پیامد محور دارد، و معلمان را به استفاده 
از ابزارهاي آموزشــي خالقانه تشویق می کند و تفویض اختیار می کند و مسئولیت بیشتري به 
آن ها مي دهد. در رویکرد پیامد محور، یادگیري متناســب با سرعت شخصي فراگیرنده صورت 
مي گیرد و وابســته به زمان و مکان یادگیري نیســت، و انعطاف پذیر اســت. همچنین، شامل 

ترکیبی از یادگیري نظري و یادگیری عملي است.

 بیانیة 
 سی و هشتمین 
کنفرانس عمومی 

فرانسه
)2015(

فرایندهای یادگیری باید شامل مهارت های پایه نیز باشند و درک افراد را از جنبه های علمی ، 
فناورانه، اجتماعی، فرهنگی، زیســت محیطی، اقتصادی و ســایر جنبه های اجتماعی افزایش 
دهند. آمــوزش و تربیت فنی وحرفه ای باید کل نگر و همه جانبه باشــد و مهارت های عرضی 
)غیرفنی( و کار آفرینی، مهارت های ایمنی و بهداشت کار، پیشرفت فرهنگی، زندگی شهروندی 
مســئوالنه و توســعة پایدار و نیز آگاهی از حقوق کار را نیز شامل شود. انواع متفاوت یادگیری 
مبتنی بــر کار، از جمله مهارت آمــوزی در حین کار، یادگیری خارج از زمــان کار )الحاقی(، 
کارآموزی و کارورزی نیز باید ترغیب شوند. کیفیت یادگیری های مبتنی بر کار باید ارتقا داده 

شود و در صورت لزوم، به کمک یادگیری مدرسه ای یا سایر یادگیری های دیگر کامل شود.

استانداردهای 
 شایستگی

  برای آموزش 
فنی وحرفه ای

وهبا 56
)2013( 

شایستگی ها در چهار سطح دسته بندی می  شوند:
ســطح یک، آگاهی: از دانســتنی های پایه، داراي آگاهي و توانا در کار به صورت تنها تحت 
سرپرستی سطح پایه،  و توانا در فهرست کردن، تشخیص، سؤال کردن، توانایی کسب اطالعات، 

و نیازمند سرپرست. 
سطح دو داشــتن دانش فنی انجام کار، توانایی انجام کار بدون سرپرستی به طور مستقل، 
توصیف، مشارکت، توضیح، کار با استفاده از خطوط راهنما و تشخیص زمان ارجاع به راهنما. 

ســطح ســه مهارت: ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، 
پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها، کشف 
راه های افزایش مشارکت خود و دیگران، فراهم کردن خطوط راهنما و هدایت، ارائة شایستگی 

به دیگران، و تعیین چشم انداز بیرونی.
سطح چهار، تسلط: خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب 

یابی، هدایت و راهنمایی دیگران، و اقتباس چشم انداز بلندمدت.
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استفاده از رویکرد 
آموزش مبتنی بر 
شایستگی برای 
ارزیابی مشکالت 
آموزشی و اشتغال

 ایت
هادوچین 
و همکاران 

)2017(

رویکرد مبتنی بر شایستگی سه هدف اساسی را دنبال می کند. تأکید بر شایستگی هایی که 
فراگیرندگان باید در پایان هر سال تحصیلی و در پایان تحصیالت کسب کنند. تأکید بر ترکیبی 
از دانش با مهارت و نگرش در یادگیری توســط دانش آموز و تأکید بر ارزشــیابی از صالحیت 

دانش آموزان در بهره گیری از شایستگی ها در محیط کار واقعی.

ارزشیابی مبتنی بر 
شایستگی

 ویتی57 
و گستون58 

)2008(

ارزیابی باید بر اساس اصول زیر باشد:
ارزشیابی در زمان کوتاه معتبر، قابل اطمینان، انعطاف پذیر، عادالنه و ایمن.

برنامه ریزی درسی 
و طرح درس در 
آموزش رسمی  و 

تربیت نیروی انسانی

می رزابیگی 
)1389(

انتخاب هدف های کلــی؛ طبقه بندی اهداف؛ تجزیة اهداف کلی بــه اهداف جزئی؛ تنظیم 
مجموعه ای از اهداف متناســب؛ گزینش ســایر عناصر برنامة درسی؛ دقت در رعایت مجموعة 

اهداف در مرحلة اجرا؛ ارزشیابی برنامة درسی بر اساس مجموعة هدف ها.

طراحی و اعتباریابی 
الگوی برنامة درسی 
مبتنی بر شایستگی 
برای دورة کارشناسی 

ارشد رشتة برنامة 
درسی

هدایتی و 
همکاران 
)1395(

اهداف در برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی باید قابل اندازه گیری باشند؛ بیانگر کیفیت 
عملکرد یادگیرنده باشند؛ به طور ویژه بیان شده باشند؛ قابل دستیابی باشند؛ شرایط عملکرد را 
بیان کنند؛ محدودة زمانی نیل به آن ها مشخص شده باشند؛ استانداردهای یادگیری و سطوح 

عملکرد در آن ها اعمال شده باشد.
فعالیت های یادگیری باید مشــارکتی و گروهی باشند؛ تلفیقی باشند؛ ارتباط با دنیای کار 
را تشــویق و تسهیل کنند؛ تمرین )با تأکید بر مهارت ها( جایگاه ویژه ای در آن ها داشته باشد؛ 

تسهیلگر؛ پیوند بین نظر و عمل باشند؛ درگیری با محتوا و مواد یادگیری را افزایش دهند.

برنامه ریزی درسی در 
آموزش فنی وحرفه ای

فینچ و 
کرانکیلتن59 

)1390/1939(

هدف نهایی بر چگونگی عملکرد فراگیرنده در محیط کار مورد نظر توجه دارد؛ برای زندگی 
فرد مفید  اســت؛ واقعی است بر جنبه های کلیدی اشتغال تأکید دارد؛ اهداف توانمندسازی بر 
چیزی تمرکز دارند کــه دانش آموزان باید آن را بیاموزند تا بتوانند هدف نهایی را انجام دهند. 
در واقع، هدف توانمندســازی، دانش آموزان را از نقطة آغــاز آموزش به نقطة پایان آن هدایت 
می کند. این هدف ممکن اســت بر دانش پایة مبتنی بر واقعیــت، آگاهی، مهارت های پایه یا 

نگرش ها متمرکز شود.
یادگیری مدرســه محور به آماده ســازی اغلب فراگیرندگان برای اشــتغال، بر فعالیت های 
یاددهی- یادگیری در فضای کالس درس و آزمایشــگاه تمرکز دارد. انتقال از مدرسه به محیط 
کار از طریق یادگیری مدرســه محور و با اســتفاده از به کارگیری زمینه هــای کاری از طریق 
گذراندن دوره های کارآموزی به وسیلة فراگیرندگان صورت می  گیرد. بر دستیابی به سطح باالی 
علمی  و دانش علمی  و مهارت از طریق یادگیری درســت تمرکز می کند. تجربه های یادگیری 
مدرسه ای با تجربه های، صنعت و جامعه، با ابداع راه هایی که یادگیری مدرسه محور را حمایت 

و تقویت کند، پیوند می  یابند.
برخی نمونه های فرصت های یادگیری کار محور عبارت اند از: گردش محیط کار، سایه به سایه 
بودن )همراهی( مربی، مربیگری، آموزش مشارکتی، خدمات یادگیری اجتماعی، آموزش ضمن 

خدمت و استاد شاگردی.
در ارزیابی شایســتگی فراگیرندگان، مدرس باید معیارهای ویژه ای در اختیار داشــته باشد 
که هر یک از شایســتگی ها را تعریف کند. معیار مربوط به هر شایســتگی باید منعکس کنندة 
دو موضوع باشــد؛ یکی ســطح قابل قبول عملکرد و دیگری شــرایط مربوط به آن. هر یک از 
فراگیرندگان باید تا حد امکان به طور کاماًل عینی بر اســاس واقعی ترین اســتانداردهای عملی 

موجود ارزیابی شوند.

جدول 1. )ادامه(
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تحلیل نتایج 
کنگره های بین المللی 

در حوزة آموزش 
فنی وحرفه ای

آزاد، اسمعیلی 
و محمدعلی. 

)1391(

محتوای برنامه در تمام موارد باید پیرو اهداف آموزشــی جامعی باشــد و به صورت عملی 
طراحی شــود. از این رو در آن نیازهای خاص شــغلی، به خصوص مشاغل جدید و مشاغلی 
که دســتخوش تغییر می شــوند و به طور اخص اســتفاده از فناوری های اطالعاتی-ارتباطی 
نوین، به عنوان ابزاری برای افزایش ســودمندی همة حرفه ها از جمله مشــاغل ســنتی، در 

نظر گرفته شود.

مبانی برنامه ریزی 
آموزش متوسطه

موسی پور 
)1395(

معیارها و اصول انتخاب محتوای برنامه  عبارت اند از: تناسب با هدف های تعیین شده، تناسب 
با نیازها و عالقه های یادگیرنده، تناسب با نیازها و موضوعات مهم جامعه، تناسب با پیشرفت های 

علمی  و فناوری.

طراحی و 
اعتباربخشی چارچوب 

نظری ارزشیابی 
شایستگی محور بر 
اساس مبانی نظری 
سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش

خوش خلق 
)1395(

ارزشیابی پیشــرفت تربیتی فرایند محور: جمع آوری و تحلیل نظام دار شــــواهد دربارة 
فرایند دســتیابی یادگیرنده به مراتبی از شایســتگی ها یا نتایج یادگیری به منظور قضاوت و 
ارائة بازخورد برای اصالح و هدایت عملکرد در طول پایه یا دورة تحصیلی. ارزشیابی پیشرفت 
تربیتی نتیجه محور: جمع آوری و تحلیل نظام دار شــواهد دربارة میزان دســتیابی یادگیرنده 
به مراتبی از شایســــتگی ها یا نتایــــج یادگیری به منظور قضــاوت و تصمیم گیری دربارة 
ارتقای آنان: الف( به دوره ها )به صورت اهداف دوره(. ب( به پایه های باالتر )به صورت اهداف 
خاص پایه( در دوره های اول و دوم متوسطه. ارزشیابی پیشــرفت تربیتی با رویکرد تلفیقی: 
تلفیق شــواهد و نتایج حاصل از ارزشیابی فرایندمحــــور و نتیجه محور به منظور قضاوت و 
تصمیم گیــری برای ارتقای یادگیرنــــدگان به پایة تحصیلی باالتــر در دوره های اول و دوم 

متوسطه

در اکثر پژوهش  ها به اســتانداردهای مربوط به دنیای کار توجهی نشــده اســت و به جز مطالعات 
انجام شده در تعدادی از رشته های فنی و حرفه ای در نظام جديدآموزشی، به شايستگی های غیر فنی کمتر 
توجه شده است. همچنین، به الگو و روش تدوين اهداف مبتنی بر شايستگی، و فعالیت های يادگیری 
مبتنی بر شايســتگی اشاره نشده اســت. به غیر از استاندارد مدون سازمان آموزش فنی وحرفه ای که در 
خصوص حرفة مکانیک صنايع در سال 1375، به شیوة سنتی نه شايستگی محور تهیه شده است، برای 
آموزش حرفة مذکور در ســطوح صالحیت حرفه ای 1و2، در داخل کشــور برنامة مدونی تنظیم نشــده 
اســت. در مقابل، تعدادی از محققان و مؤسســات پژوهشی خارج از کشــور ايران، برای نمونة برمبچ 
و کلید60 )2014(، کالج می  سی ســی پی61 )2014(، مؤسسة ملی کار آفريقای جنوبی62 )2017(، دانشگاه 
کار اياالت متحده63 )2010( و مرکز ملی تحقیقات آموزشــی اياالت متحده64 )2010(، نســبت به ارائة 
چارچوب برنامة درســی رشتة مکانیک صنايع شامل دانش فنی و مهارت های فنی، پیامدهای يادگیری، 
مديريــت پــروژه و کارتیمی ، ايمنی و بهداشــت و مديريت منابع در حرفة مکانیــک صنايع که غالبًا به 
صورت پیمانه های يادگیری و سرفصل های آموزشی اشاره شده است، پرداخته اند و کمتر به ويژگی ها و 
روش تدوين عناصر برنامة درسی در رشتة مذکور توجه شده است. بديهی است، در طراحی چارچوب 
برنامة درسی، اقتضائات بومی  و توجه به گزاره های اسناد باال دستی کشور، از جمله برنامة درسی ملی، 

جدول 1. )ادامه(



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه

18
ë شمارة 71 

ë سال هجدهم 
ë پاییز 1398

از عوامل مهم در تهیه و تصويب برنامة درسی محسوب می  شوند که بايد مورد توجه قرار گیرند.
در ادامة مقاله، پس از مرور سؤاالت و روش پژوهش و ارائة يافته ها، در بخش بحث و نتیجه گیری، 
به اجزای چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شايستگی رشتة مکانیک صنايع و ويژگی های عناصر اصلی 

برنامة درسی پرداخته می  شود.

هدف پژوهش طراحی برنامة درسی مبتنی بر شايستگی رشتة مکانیک صنايع در دورة دوم متوسطه 
است و سؤاالت پژوهش عبارت اند از: 

1. چارچوب مطلوب برنامة  درسی مبتنی برشايستگی رشتة مکانیک صنايع در دورة دوم متوسطه 
کدام است؟ 

2. میزان توافق صاحب نظران )برنامه ريزان درســی، خبرگان و هنرآموزان( در خصوص اجزای 
اصلی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شايستگی رشتة مکانیک صنايع چگونه است؟ 

  روشتحقيق
هــدف از ايــن پژوهش، طراحی چارچوب برنامة  درســی مبتنی بر شايســتگی رشــتة مکانیک 
صنايع دورة دوم متوســطه به منظور تدوين برنامة درســی رشــتة مذکور از طريق احصای عناصر و 
ويژگی های چارچوب برنامة درســی آموزش مبتنی برشايســتگی با اســتفاده از تحلیل منابع و فن 
دلفی65 اســت. رويکرد تحقیقی حسب مفهوم و ماهیت تحقیق آمیخته66 يا ترکیبی است و هدف آن 
کاربردی اســت، اما برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شده اســت)نادری و سیف 
نراقی، 1397(. به اين ترتیب که نگارندگان با مطالعة تعداد سی و پنج منبع و سند مطالعاتی داخلی 
و خارجی مرتبط با آموزش فنی وحرفه ای و برنامة  درســی، با رويکرد شايستگی نسبت به احصای 
عناصر و ويژگی های چارچوب مبادرت کردند. اسناد مورد مطالعه به بازة زمانی سال های 1380 تا 
1397 برای اســناد فارسی و معادل آن برای اسناد انگلیسی مربوط اند. اسناد به روش فیش برداری 
و ماتريس مفهومی  مطالعه و تحلیل مفهومی  شــدند. ســپس با توجه به گزاره های اســناد باالدستی، 
تعديالتــی در آن هــا صورت گرفــت و مواردی به آن ها اضافه شــد. اين مطالعــات مبنای طراحی 
پرس شــنامه و هدايت محتوايی اظهار نظر متخصصان فن دلفی شــد. فن دلفی رويکردی پژوهشی 
برای دســتیابی به اجماع نظر متخصصان در يک موضوع، از طريق پرســش نامه و ارائة بازخورد به 

آن هاست)حبیبی، سرفراز و ايزديار، 2014(.
 برای بررسی روايی محتوايی و روايی ساختاری پرسش نامة دلفی در مرحلة پیش مطالعه مورد 
تأيیــد متخصصان قرار گرفت. برای بررســی پايايی پرســش نامه، ضريب آلفــای کرانباخ )0/924( 
محاســبه شد که بیانگر پايايی پرسش نامه است)خداياری، 1396(. سپس برای گردآوری اطالعات، 
پرســش نامه در اختیــار متخصصان قرار گرفــت. جامعة مورد مطالعه شــامل ترکیبی از افرادی بود 
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کــه با توجه بــه ماهیت موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص و تجربه بودند. نمونه ها متشــکل 
از 14 نفر متخصص برنامه ريزی درســی رشــته های گروه مکانیک، 14 نفر هنرآموز رشــتة مکانیک 
دارای تجربه در طراحی برنامه های رشــته های گروه مکانیک درســی و 16 نفر از شــاغالن حرفة 
مکانیــک صنايع دارای تجربه در آموزش رشــتة مکانیک صنايع در پنج ســال گذشــته بودند که به 
صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شــدند. در دور اول دلفی، نخســت موضــوع پژوهش تببین و 
ســپس ايدة اولیه توســط مشارکت کنندگان تولید شــد و پس از دخالت اطالعات حاصل از تحلیل 
اســناد و پس از حذف موارد تکراری و کاربرد واژگان يکسان، چارچوب اولیه استخراج شد و در 
نهايــت چارچوب مورد توافق اعضای دلفی احصا و ارائه شــد. در روش دلفی، برای دســتیابی به 
میزان اتفاق نظر متخصصان، از آزمون رتبه های دبلیو کندال  اســتفاده می  شــود. ضريب هماهنگی 
دبلیوکندال67 معیاری از اجماع اســت که سطح اجماع بین اعضای دلفی را نشان می دهد)اسماعیلی 

کیا و مالنظری، 1394(. 
 

 یافتههایپژوهش
به سؤال پژوهش عبارت بود از: چارچوب مطلوب برنامة درسی مبتنی برشايستگی رشتة مکانیک 
صنايع در دورة دوم متوسطه کدام است؟ همان طور که قباًل اشاره شد، نگارندگان با استفاده از مطالعه 
و تحلیــل منابع مرتبط و جمع آوری نظرات متخصصان و خبــرگان فن، به طراحی چارچوب مذکور 
اقدام کردند. اجزای اين چارچوب شامل منطق برنامة  درسی، کارکرد برنامة  درسی، محدوده و قلمرو 
برنامة  درســی، الگوی طراحی برنامة  درســی و مؤلفه های اصلی برنامة درســی شامل اهداف برنامة 
درســی، محتوا، فعالیت های يادگیری و روش های ارزشــیابی اســت. به گزاره های چارچوب برنامة  
درســی، مؤلفه های برنامة  درســی به همراه روابط و ويژگی آن ها در بخش بحث و نتیجه گیری اشاره 

می شود.
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دارای ساختار تجویزی، نیمه تجویزی و غیر تجویزی، منطبق با موقعیت های واقعی حرفه 
در دنیای کار، دارای ســازمان دهی متناسب با زمان آموزش و سطوح صالحیت حرفه ای 
ملی، جذاب، جامع و متناســب با عالقه و اســتعداد های هنرجویان رشتة شاخص های 
ارزشیابی با رویکرد شایستگی و فاقد مطالب اضافی، واقعی و مبتنی بر اقتضائات دنیای کار، 
تلفیقی از شایستگی های فنی و غیرفنی حرفة مکانیک صنایع، دارای ساختار سه وجهی 
متناســب با نیازهای منطقه، به روز و فن آورانه، پودمانی، شامل مشخصات استانداردهای 
فضا، مواد و تجهیزات و شامل شاخص های خود ارزیابی، تأکید بر موارد ایمنی، بهداشتی 

و حفاظتی.

é جدول ها
é عنوان ها

é زمان آموزش

منطقی بودن، کاربردی و مفید بودن، واضح و روشن بودن، قابلیت دستیابی و قابل 
اندازه گیری، واقع بینانه، کل نگر و ترکیب مناسبی از دانش مهارت و نگرش، دارای سطح 
متناظر با الگوی هدف گذاری برنامة درسی ملی، تلفیقی از شایستگی های فنی و غیرفنی.

قابلیت اجرا، متناسب با زمان و سطوح مهارتی، تقویت کننده و برانگیزانندة فعال، بهره مندی 
از روش های مشارکتی، تعامل با هنرجویان، محتوا و هنرآموز، مفید، واقعی بودن، کل نگر، 
منعطف، برخوردار از روش های نوین یادگیری فعال اکتشــافی و مشارکتی و استفاده از 
نرم افزارهای تعاملی، تعامل با کارفرما، ارتقاء اخالق حرفه ای، مسئولیت پذیری، نوآوری، تفکر، 
خود ارزیابی و اعتماد بنفس، یادگیری پروژه ای و نمونه کار، تلفیقی از شایستگی فنی و غیرفنی.

استاندارد 
ارزشیابی حرفة 
مکانیک صنایع

استاندارد 
شایستگی حرفة 
مکانیک صنایع

ناظر بر تحقق شایستگی ها متناسب با سطوح صالحیت حرفه ای ملی، منطبق بر اصول 
حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، عملکردگرا، کل نگر، یادگیرنده محور دارای بازخورد 
ســازنده در ابزار ها و روش های ارزشیابی مالک بودن استانداردهای عملکرد حرفه ای در 
رشتة مکانیک صنایع، مســتمر و عملکردی مبتنی بر واقعیت های حرفه در دنیای کار، 
نتیجه محور و فرایندمحور با توجه به شایستگی های حرفه ای مکانیک صنایع، خودآگاهی و 

خودارزیابی، منصفانه و عاری از شرایط اضطراب آور.

اهداف

محتوا

فعالیت های یادگیری

ارزشیابی

چارچوب نظری برنامة درسی مبتنی 
بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع در 

دوره متوسطه دوم

    é نیازسنجی شغلی
 é توسعه حرفه ای
é تحلیل حرفه  

 مکانیک صنایع
é تعیین 

شایستگی های فنی 
و شایستگی های 

 غیر فنی
é تلفیق  

 شایستگی ها
é تعیین 

استانداردهای 
عملکرد هر 

شایستگی

é تعیین واحدهای 
شایستگی برای 

 ارزشیابی
é تحلیل 

استانداردهای 
 عملکردی

é تعیین روش ها و 
 ابزارهای سنجش
é تعیین مقیاس 

 های ارزشیابی
é تدوین الگوهای 

گواهینامه شایستگی

é استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل 
 ایسکو ۲۰۰۸

é استاندارد بین المللی آموزش ایسکو ۲۰13

 é اهداف دورة متوسطه
é اهداف شاخه 

فنی وحرفه ای

é مبانی نظری تعلیم وتربیت
 é ساحت های تعلیم وتربیت

é حوزه های تربیت و یادگیری

é سیاست های کلی نظام در حوزة آموزش تربیت 
فنی و مهارتی

é قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای 
و مهارتی

محدوده و قلمروکارکرد الگوی برنامة درسی

منطق برنامة درسی

 شکل 1.   چارچوب نظری برنامة درسی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه                                                                          
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 در پاســخ به ســؤال میزان توافــق صاحب نظران در خصوص مؤلفه های اصلــی چارچوب برنامة 
درســی مبتنی بر شايستگی رشــتةمکانیک صنايع چگونه اســت، جدول2 میزان فراوانی و درصد نظر 
صاحب نظران را دربارة مطلوب بودن چارچوب برنامة درســی نشــان می دهد، به طوری  که حدود 74 
درصد متخصصان حوزة برنامة درســی و 72 درصد هنرآموزان و 71 درصد متخصصان فن، گزينه های 
خیلــی زياد و زيــاد را انتخاب کرده اند و تنها کمتــر از يک درصد متخصصان حوزة برنامة درســی و 
هنرآموزان و يک درصد متخصصان فن، گزينه های کم و خیلی کم را انتخاب کرده اند. بنابراين، می  توان 
نتیجه گرفت هر ســه گروه، اجزای چارچوب برنامة درســی مبتنی برشايستگی رشتةمکانیک صنايع در 

دورة دوم متوسطه را مناسب دانسته اند. 

جدول 2.    توزیع و درصد فراوانی پاسخ صاحب نظران دربارة تناسب اجزا و گزاره های چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی 
رشتة مکانیک صنایع

خیلی زیادزیادمتوسطکمرتبه ها

درصدفراوانی درصدفراوانی درصدفراوانی درصدفراوانی گروه های مورد بررسی

30/6012625/0025851/1911723/21برنامه ریزان درسی

40/7913526/7924448/4112124/01هنرآموزان

71/2215526/9126145/3115326/16متخصصان فن

در تحلیل اســتنباطی، برای پاسخ به ســؤال دوم پژوهش، از آزمون دبلیو-کندال استفاده شد. در 
آزمون دبلیوکندال، چنانچه ضريب کندال بیشــتر از 0/7 باشــد، توافق قوی، در صورت برابری با 0/5 
توافق متوسط و کمتر از 0/3 توافق ضعیف بین خبرگان وجود دارد)حبیبی و همکاران، 2014(. جدول 
3 نشان می دهد ضريب کندال در همة عوامل بیشتر از 0/7 است. بنابراين، در تأيید عوامل چارچوب 
بین صاحب نظران توافق بااليی وجود دارد. عالوه برآن، از آنجا  که در همگی مؤلفه های چارچوب در 
سطح خطاپذيری 5 درصد و درجة آزادی 3، مقدار سطح معناداری کمتر از 0/05 است و مقدارهای 
به دســت آمده از آزمون خی دو از مقدار جدول )مقدار 7/82( بزرگ تر اســت، لذا فرض تحقیق مبنی 

بر توافق نظر متخصصان حوزة برنامة درسی، هنرآموزان و متخصصان فن پذيرفته می شود.
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 جدول 3.   میزان توافق صاحب نظران با استفاده از ضریب هماهنگی کندال                                                                          

ضریب کندال )W(آمار خی دواجزاردیف

63/2300/788منطق برنامه1

57/4460/718کارکرد برنامه2

147/5840/738محدوده و قلمرو برنامة درسی3

370/925اهداف برنامة  درسی4

173/5010/868الگوی طراحی برنامة  درسی5

59/0450/738محتوای برنامة  درسی6

89/0070/742فعالیت های یادگیری7

98/3270/819جدول برنامة درسی8

137/5010/868ارزشیابی9

سطح معناداری: 0/0001

 بحثونتيجهگيری 
همان طــور که نتايج ايــن تحقیق نشــان داد، چارچوب برنامة  درســی مبتنی 
برشايستگی رشتة مکانیک صنايع در دورة دوم متوسطه دارای اجزای منطق برنامة  
درســی، کارکرد برنامة  درســی، محدوده و قلمرو برنامة  درسی و مؤلفه های اصلی 
برنامة درسی شامل اهداف برنامة  درسی، محتوا، فعالیت های يادگیری و روش های 
ارزشیابی است. در ادامه، محتوای اجزای چارچوب و مؤلفه های برنامة درسی و 
ويژگی های آن به اختصار آورده شده است، با اين توضیح که  "منطق برنامة درسی" 
بــه چرايی و ضرورت طراحی برنامة درســی مبتنی برشايســتگی رشــتة مکانیک 
صنايع تأکید دارد، "محدوده و قلمرو برنامة درسی" به عناصر برنامة درسی و انواع 
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شايســتگی های مرتبط با رشتة مکانیک صنايع اشــاره دارد، و در "الگوی تدوين 
برنامة درســی"، مراحل طراحی برنامة درســی رشــتة مکانیــک صنايع با رويکرد 
شايستگی مشخص شده است. همچنین، مؤلفه های برنامة درسی چارچوب برنامة 
درســی مبتنی برشايستگی رشتة مکانیک صنايع ويژگی هايی دارد که هر مؤلفه نام 
 برده شده اســت.  يکپارچگی و انسجام چارچوب از زاوية سازگاری اجزا، تحت 
عنــوان روايی کلی و هر يک از عنوان ها و محتوای آن ها با شــاخص های روايی 
درونی مؤلفه ها مورد توجه قرار گرفته اند. اعتبار بیرونی گزاره ها در تمامی  بخش ها 

به صورت اسنادی مشخص شده است.

منطق برنامة  درسی
آمــوزش فناوری، کار و مهارت آموزی به پیشــرفت فردی، افزايش بهره وری، 
مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی، کسب درآمد حالل، کاهش فقر، افزايش 
درآمد و توسعه يافتگی می  انجامد. حرفة مکانیک صنايع از حرفه های زمینة صنعت 
اســت. فرد شــاغل در اين حرفه به طور معمول در شــرکت های تولید، و ساخت 
و تولیــد کار می کند و تجهیزات و ماشــین آالت متنوع را تعمیــر می کند با تحلیل 
اطالعات مرکز آمار از روند اشــتغال در حرفة مکانیــک صنايع، می انگین نیروی 
انسانی مورد نیاز در اين حرفه در سطوح مختلف صالحیت حرفه ای ملی، حدود 
پنج هزار نفر در ســال برآورد می  شــود. از آنجا  که يکــی از مأموريت های اصلی 
وزارت آموزش وپرورش تربیت نیروی انســانی در ســطح کارگر ماهر در شــاخة 
فنی و حرفه ای اســت و تأسیس رشتة مکانیک صنايع به دلیل فقدان رشتة تحصیلی 
و حرفــه ای در شــاخة فنی وحرفه ای در دورة دوم متوســطه، توســط برنامه ريزان 
آموزشــی و سیاست گذاران آموزشی توصیه شده است، گزاره های اسناد باالدستی 
در ســال های اخیر و مطالعات انجام شــده، بر تدوين برنامه های درسی مبتنی بر 
شايستگی تأکید دارند. لذا در جهت توسعه و آموزش مناسب هنرجويان اين رشته 
با هدف کسب شايستگی های مورد نیاز دنیای کار، طراحی برنامة درسی مبتنی بر 

شايستگی در رشتة مکانیک صنايع ضروری است. 

يافته هــای حاصل از تحلیل داده ها نشــان داد، بین گروه های مورد بررســی 
)برنامه ريــزان درســی، هنرآموزان و خبــرگان حرفه( در ارتباط با مناســب بودن 
گزاره های منطق برنامة درســی توافق وجود دارد و به لحاظ مبانی نظری طراحی 
رشــته، ضرورت و الزامات مربوط به طراحی  برنامة درســی مبتنی بر شايستگی 
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در رشتة مکانیک صنايع با مفاد اسناد مرتبط با حوزة آموزش های فنی وحرفه ای، 
از جملــه برنامة  درســی ملی جمهوری اســالمی  ايــران)1391(، قانون اهداف و 
وظايــف وزارت آموزش وپرورش)1366(، سیاســت های کلی اشــتغال )1390(، 
ســند تحول بنیادين آموزش وپرورش)1390(، قانون نظام جامع آموزش و تربیت 
فنی وحرفــه ای و مهارتــی )1396(، تحلیل نتايج کنگره هــای بین المللی در حوزة 

آموزش فنی وحرفه ای )1391( سازگار است.

کارکرد برنامة درسی و محدوده و قلمرو برنامة  درسی
کارکرد برنامة  درسی مبتنی بر شايستگی مکانیک صنايع در دورة دوم متوسطه 
عبارت اســت از تربیت کارگر ماهر مکانیک صنايع در ســطوح 1 و 2 صالحیت 
حرفه ای ملی، متناسب با نیازهای بازار کار و همچنین فراهم کردن شرايط هدايت 
و راهنمــای حرفه ای – تحصیلی هنرجويان رشــتة مکانیک صنايع برای ســطوح 

باالتر صالحیت حرفه ای. 
محدودة برنامة  درســی مبتنی بر شايســتگی مکانیک صنايع شــامل موارد زير 

است:
استاندارد شايستگی حرفة مکانیک صنايع، استاندارد ارزشیابی حرفة مکانیک 
صنايع، اســتاندارد آموزش حرفة مکانیک صنايع، نیازســنجی آموزشی، اهداف، 
جدول درس ها، استاندارد فضا و تجهیزات درس ها، توالی شايستگی های عمومی ، 
شــیوة ارزشیابی پیشرفت درس ها، منابع، مواد و رسانه های يادگیری،  جدول های 
اهــداف و محتوا، فعالیت هــای ياددهی – يادگیری شايســتگی ها، فرايند اصالح و 

بهبود برنامة  درسی، فرايند تهیة منابع آموزشی.
قلمرو برنامة  درســی شــامل شايســتگی های فنــی، شايســتگی های غیرفنی، 
شايستگی های فناوری اطالعات  و  ارتباطات و شايستگی های مربوط به يادگیری 
مادام العمــر در حرفــة مکانیــک صنايع اســت. شايســتگي ها بر اســاس نوع در 
برنامة درســي رشتة مکانیک صنايع به شايســتگی های پايه در برنامة  درسی ملی، 
شايستگی های عمومی ، شايستگی های غیر فنی محوری دنیای کار، شايستگی های 
يادگیری مادام العمر حرفة مکانیک صنايع، و شايستگی های فنی دنیای کار در حرفة 

مکانیک صنايع دسته بندی می  شوند. 
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جدول 4.    شایســتگي های فنی رشــتة مکانیک صنایع حاصل از تحلیل استانداردهای حرفه و 
جمع بندی نظرات متخصصان حرفه 

 تعمیر اتصال 
پیچ و مهره

 تعمیر 
اتصال خار

 تعمیر 
اتصال چسب

 تعمیر 
اتصال پرچ

 تعمیر 
اتصال لحیم

 تعویض ومونتاژ کاریسنگ زنیماشین کاریجوشکاری
 تعمیر شیرآالت

تعویض و تعمیر شفت ها 
و بادامک ها

تعویض و تعمیر 
چرخ تسمه

تعویض و تعمیر 
چرخ زنجیر

تعویض و تعمیر 
چرخ دنده

تعویض و تعمیر فنرها 
و یاتاقان ها

تعمیر پخش کننده های 
هیدرولیکی و پنوماتیکی

 تعویض و 
 تعمیر

 سیلندرها

 تعویض و 
 تعمیر 
شیرها

 تعویض و
 تعمیر 
عملگرها

 تعویض و 
 تعمیر 
رله ها

تعویض و تعمیر سیم کشی
قطعات الکتریکی

تعویض و تعمیر 
قطعات الکترونیکی

 تعویض و 
تعمیر درایورها

 تعمیر 
تابلوهای برق

تعمیر سیستم انتقال 
قدرت

تعمیر قطعات 
متحرک و نوارهای 

نقاله
تعمیر تیرک ها و 

ابزارگیرها
تعمیر سیستم کالچ 

و ترمز
تعمیر سیستم های 

خنک کاری

نصب باالبرهای نصب ماشین های ابزار
صنعتی

نصب دستگاه های 
صنعتی

نصب می کسر و 
نوارهای نقاله

 نصب 
کوره های صنعتی

برخــی از شايســتگی های غیر فنی که بــا حرفة مکانیک صنايــع در ارتباط اند 
عبارت اند از: شايســتگی های تفکر، ارتباط مؤثر، مديريت كاروكیفیت، كارآفريني، 
اخالق حرفه ای )امانت داری، مسؤلیت پذيری، وفای به عهد، درستکاری، بهره وری(، 
يادگیري مادم العمر، كاربرد فناوري و محاســبه. يافته هــای حاصل از تحلیل داده ها 
نشان داد، در ارتباط با مناسب بودن گزاره های کارکرد، محدوده و قلمرو چارچوب 
برنامة درســی بین گروه های مورد بررســی توافق وجــود دارد و به لحاظ توجه به 
گزاره هــای مخاطبان برنامة درســی، تربیت نیروی کار ماهــر و راهنمايی و هدايت 
تحصیلی با مواد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی )1396( 
و برنامة درسی ملی)1391(، و به لحاظ شايستگی های فنی و غیرفنی رشتة مکانیک 

صنايع با ايسکو، سازمان جهانی کار)2008(، هم سويی وجود دارد.

الگوی برنامة  درسی
الگوی برنامة  درســی مبتنی بر شايســتگی رشــتة مکانیک صنايع در دورة دوم 
متوسطه بر اساس اقتضائات دنیای کار، دنیای آموزش و مبانی نظری طراحی برنامة  

درسی مبتنی بر شايستگی به صورت در هم تنیده و در شکل 2 ارائه شده است.
الگوی تدوين برنامة  درســی مبتنی بر شايســتگی رشــتة مکانیک صنايع از سه 
بخش تشــکیل می  شود: 1. استاندارد شايستگی حرفة مکانیک صنايع؛ 2.  استاندارد 
ارزشــیابی حرفة مکانیک صنايع؛ 3. اســتاندارد آموزش حرفة مکانیک صنايع. در 
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بخش اول، نیازسنجی شغلی، توسعة حرفه ای و تحلیل حرفة مکانیک صنايع انجام 
می  شــود. در بخش دوم، شايســتگی ها گروه بندی و روش ها و ابزار سنجش حرفة 
مکانیک صنايع تعیین می  شــوند. بخش ســوم شامل نیازســنجی آموزشی، تدوين 
اهداف آموزشــی، طراحــی درس، تعیین فعالیت هــای يادگیری، انتخــاب مواد و 
رســانه های يادگیری، تعیین محتوا و تعیین شیوه های ارزشیابی است. هر بخش به 
صورت ســندی مجزا، پس از اعتباربخشــی و اعمال پیشنهادهايی صاحب نظران، 
منتشر می  شود. هر سه سند استاندارد شايستگی حرفه، استاندارد ارزشیابی حرفة و 

استاندارد آموزش حرفة مکانیک صنايع با هم مرتبط و در تعامل اند.
خاســتگاه استاندارد شايستگی، حرفه است و استاندارد ارزشیابی، حرفة دنیای 
کار اســت. به عبارت ديگر، تعیین شايســتگی های حرفه از طريق مطالعه و تحلیل 
شــرايط و اقتضائات حرفة مکانیک صنايع و مشاغل وابسته به آن در محیط واقعی 
کار و با مشــارکت خبرگان شــاغل در حرفة مکانیک صنايع اســت. اصول ناظر بر 
برنامة  درسی شامل دين محوری، تقويت هويت ملی، اعتبار نقش يادگیرنده، اعتبار 
نقش مرجعیت مربــی، اعتبار نقش پايه ای خانواده، جامعیــت، توجه به تفاوت ها، 
تعادل، يادگیری مادام العمر، جلب مشــارکت و تعامل، يکپارچگی و فراگیری است 
که برنامه ريزی به صورت هماهنگ و درهم تنیده در برآن تأکید می  شــود و رويکرد 
آن فطرت گرايی توحیدی اســت که در الگوی هدف گذاری و شايســتگی های پايه 
به آن توجه می شــود. هر شايســتگی ترکیب مناســبی از دانش، مهــارت و نگرش 
است و اجزای آن به صورت در هم تنیده و منسجم آموزش و ارزشیابی می  شوند. 
شايســتگی های فنی و شايســتگی های غیرفنی در حرفة مکانیک صنايع به صورت 
تلفیقی ارائه می  شوند. با توجه به ارتباط و تعامل طولی و عرضی مراحل، در داخل و 
بیرون هر بخش، فرايند  اعتبار بخشی و اصالح در هر مرحله انجام می  شود. يافته های 
حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، بین گروه های مورد بررسی در ارتباط با مناسب 
بودن اجزا و مراحل الگوی تدوين برنامة درسی توافق وجود دارد و به لحاظ ساختار 
در ســه بخش استاندارد شايستگی حرفه و اســتاندارد ارزشیابی حرفه و استاندارد 
آمــوزش حرفه، با مفاد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی، 
مادة 4، بند 4 )1396( ســازگاری دارد. به لحاظ اصول ناظر، با ســند برنامة درســی 
ملی)1391( و از منظر مبانی نظری و نیازسنجی با نتايج پژوهش های مؤمنی مهمويی 
و همکاران)1387(، تاک68 )2007(، نیکولوف و همکاران)2014(، کدخدای)1397(، 

و راهنمای تدوين برنامة  درسی فنی وحرفه ای )2018( هم سويی و هم خوانی دارد.
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شکل ۲.    الگوی پیشنهادی تدوین برنامة  درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع         
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اهداف
اهــداف برنامة  درســی مبتنی بر شايســتگی رشــتة مکانیک صنايــع در دورة 
دوم متوســطه در ســه ســطح هدف کلی رشــته، اهداف کلی هر درس و اهداف 
توانمندســازی هر شايستگی تعريف می  شــود. اهداف هر سطح با توجه به منابع 
هدف گزينی متناظر آن سطح از اســتاندارد شايستگی حرفه، استاندارد ارزشیابی 
حرفــه، اهداف دوره های تحصیلی، اهداف شــاخة تحصیلی و اهداف حوزه های 
يادگیری تدوين می  شود. الگوی هدف گذاری برنامة  درسی ملی جمهوری اسالمی  
ايران و توجه به شايســتگی های پايه در تدوين اهداف مالک عمل است. اهداف 
آموزشی با رويـکرد شايستگی، عباراتی منطقی و واقع بینانه، صريح و روشن، قابل 
دســتیابی، قابل اندازه گیری، دارای زمان بندی، کل نگر و ترکیبی از دانش، مهارت 
و نگرش، دارای ســطوح، متناظر با الگوی هدف گذاری برنامة درسی ملی، تلفیقی 
از شايســتگی های فنی و غیرفنی، پشتیبان وظايف و شايستگی های فنی وحرفه ای 
هســتند. يافته های حاصل از تحلیل داده ها نشــان داد بین گروه های مورد بررسی 
)برنامه ريــزان درســی، هنرآموزان و خبــرگان حرفه( در ارتباط با مناســب بودن 
گزاره های اهداف برنامة درســی توافق وجود دارد و به لحاظ ويژگی های اهداف 
در برنامة درســی مبتنی بر شايســتگی، اين نتیجه با نتايج پژوهش های هدايتی و 
همــکاران)1395(، فینچ و کرانکیلتن )1390/1999(، موســی پور )1395(، آبا آنا 
)2013( و راهنمای تدوين برنامة درســی فنی وحرفــه ای )2018( همخوانی و به 
لحاظ انواع شايســتگی ها با آيین نامة آموزشــی دورة دوم متوســطه )1395( و به 
لحاظ تدوين اهداف تفصیلی و روش آن با برنامة  درســی ملی جمهوری اسالمی  

ايران)1391(، هم خوانی و هم سويی دارد.

 ارتباط 
با  خلقیت

 ارتباط 
با  خلق

 ارتباط 
با  خدا

 ارتباط 
با خود

تعقل

علم

عمل

ایمان

اخالق

هدف کلی رشتة مکانیک صنایع
اهداف کلی هر درس

اهداف هر پودمان
اهداف هر شایستگی
اهداف توانمندسازی

اهداف دورة تحصیلی

سطوح شایستگی در حرفة مکانیک صنایع

وظایف حرفه در حرفة مکانیک صنایع

تکلیف کاری در حرفة مکانیک صنایع

 استاندارد عملکرد شایستگی در مکانیک صنایع

عناصر شایستگی دانش،  مهارت، نگرش

شکل 3.    الگوی هدف گذاری پیشنهادی در رشتة مکانیک صنایع مبتنی برشایستگی، برگرفته از 
الگوی هدف گذاری برنامة درسی ملی )1391(. 
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جدول 5.    نمونه هایی از اهداف تفصیلی رشــتة مکانیک صنایع بر اساس شایستگی های پایه در 
برنامة درسی ملی )1391(. 

تعقل در ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت
تعقل در ارتباط با خود: کشف

é کشف و تحلیل عملکرد ابزار، تجهیزات، ماشین آالت و فناوری های مرتبط با حرفة مکانیک صنایع؛  توجه 
دقیق به وظایف و کارهای شغلی و حرفه ای خویش و توانایی ها در کار خود در انجام وظایف شغلی وتوجه به ایمني 

و بهداشت محیطي مرتبط با مکانیک صنایع

ایمان در ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت

é ایمــان در ارتباط با خود: ایمان به نقش تربیتی کار؛ ایمان به عمل صالح به عنوان راهی برای رســیدن به 
مرتبه ای از حیات طیبه؛ ایمان و باور آگاهانه به توانمندي هاي فردي براي پیشرفت حرفه اي؛ برخورداري از روحیة 

اعتمادبه نفس و استقالل در کار؛ باور آگاهانه به تعلق منابع مادي و ثروت هاي ملي به خداوند
é ایمان در ارتباط با خلقت: باور داشتن محیط زیست به عنوان خلقت خداوند و محافظت از آن؛ باور داشتن 

نقش مؤثر انسان ها در تغییرات محیط زیست؛ باور به حق داشتن نسل های آینده براي استفاده از منابع.

علم در ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت

é علــم در ارتباط با خود: شــناخت دانش؛ مهــارت و نگرش مورد نیاز مراحل کاری شایســتگی های فنی و 
شایســتگی های غیر فنی حرفة مکانیک صنایع؛ شــناخت اصول مشــتری مداری؛ دانش انواع فناوری در حرفة 
مکانیک صنایع؛ شــناخت الزم براي توســعة حرفه ای و ادامة تحصیل در دوره هاي باالتررشــتة مکانیک صنایع؛ 
شــناخت کارآفریني و ویژگي هاي آن؛ آگاهی از خطرات شــغلی و دانش ایمنی دستگاه ها، وسایل و تجهیزات در 

حرفة مکانیک صنایع.

عمل در ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت

é عمل در ارتباط با خود: شایستگی کار با ابزار و وسایل در محیط کار؛ انجام وظایف و کارهای شغلی مربوط 
به حرفة مکانیک صنایع؛ شایستگی کار با دستگاه ها؛ برنامه ریزي براي ایجاد کسب و کار؛ رعایت ایمنی و بهداشت 

فردی و محیطی؛کاربست فناوری مناسب در انجام وظایف شغل.

é عمــل در ارتباط با خلقت: دفع و امحای مواد و پســماند ها بــه روش اصولی؛ دفع آلودگی صوتی، فیزیکی، 
شیمیایی؛ مشارکت در جلوگیري از خسارت زیست محیطي به دلیل فعالیت هاي کسب وکار؛ تالش در توسعة منابع 

اقتصادی کشور؛ شایستگی کاربست مفاهیم توسعة پایدار در محیط کاری.

اخالق در ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت

é اخالق در ارتباط با خدا: تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت؛ درستکاري در انجام کار
é اخالق در ارتباط با خلق: انجام کارهای محول شده با دقت کامل؛ ارزش قائل شدن به انجام کارها در گروه 
کاری؛ پرهیز از رفتار مغایر با قانون کار؛ توجه به سامان دهی محیط کار به صورت مشارکتی؛ ارزش قائل شدن به 
تجربة کار واقعی؛ پایبندی به حقوق همکاران شــغلی ؛ رعایت اصول مشتری مداری؛ ترجیح هدف گروه کاري بر 

اهداف شخصی؛ برخورداری از روحیة تعاون؛ مشخص کردن رفتار اخالقي و قانوني.
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محتوا
قلمرو و جهت گیری محتوا در راســتای تحقق اهداف و شايســتگی های لحاظ 
شده در برنامة  درسی مبتنی بر شايستگی رشتة مکانیک صنايع در دورة دوم متوسطه 
به گونه ای ســت که شايســتگی های فنی و غیرفنی در قالب ساختار تجويزی، نیمه 
تجويزی و غیرتجويزی، با توجه به اســتعداد و عالقه های هنرجويان و شــرايط و 
نیازهای هنرســتان، منطقه ای و ملی را شامل می شود. مواد و رسانه های يادگیری بر 
اساس محتوای شايستگی ها و پیچیدگی سطوح صالحیت مطابق با سیاست های تولید 
مواد و رســانه های يادگیری برنامة درســی ملی تدوين می  شود. محتوا بايد متناسب 
با استعداد و عالقة هنرجويان، جذاب، منعطف، واقعی و مبتنی بر اقتضائات دنیای 
کار، تلفیقی از شايستگی های فنی و غیرفنی حرفة مکانیک صنايع، دارای ساختار سه 
وجهی، متناسب با نیازهای منطقه ای، به روز و فناورانه، پودمانی، شامل مشخصات 
و استانداردهای فضا و مواد و تجهیزات، شامل شاخص های خودارزيابی و فضای 
آموزشی، شامل موارد ايمنی، بهداشتی و حفاظتی باشد. دارای سازمان دهی مناسب 
و مطابــق با فناوری روز حرفة مکانیک صنايع باشــد و برخــوردار از فعالیت های 
يادگیری اســت که محتوای دانشــی و مهارتی و نگرشی مراحل کاری مربوط به هر 
شايســتگی را پشتیبانی می کند و متناسب با زمان آموزشی و فاقد اطالعات اضافی 
اســت و فضا و تجهیزات و شــاخص های ارزشیابی را به روشــنی نشان می دهد. 
يافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بین گروه های مورد بررسی درارتباط با 
مناسب بودن گزاره های مربوط به محتوای برنامة درسی توافق وجود دارد و به لحاظ 
ويژگی های محتوای مبتنی بر شايستگی در رشتة مکانیک صنايع با نتايج پژوهش های 
مولر)2017(، کوئنن و همکاران)2015(، هدايتی و همکاران)1395(، مومنی مهموئی 
و همــکاران)1387(، آزاد و همکاران. )1391(، ملکی )1383(، میرزابیگی )1389(، 
موســی پور )1395(، فینچ و کرانکیلتن )1390/1999( و برنامة درسی ملی )1391( 

هم سويی و هم خوانی وجود دارد.

جدول درس ها 
جدول درس های رشــتة مکانیک صنايع در چهار دســته خوشة درسی تدوين 
شد: 1. شايستگی های عمومی ، 2. شايستگی های پاية فنی، 3. شايستگی های فنی، 
4. شايســتگی های غیر فنی. دســته بندی درس ها و زمان اختصــاص يافته به هر 

درس با آيین نامة آموزشی دورة دوم متوسطه )1395( انطباق دارد.  
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جدول 6.    جدول درس های پیشنهادی رشتة مکانیک صنایع، مطابق با چارچوب جدول های برنامة 
درسی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش. 

 زمینه
...

 کد گروه:
... 

 گروه تحصیلی
... :

 کد رشتة تحصیلی:
... 

 رشتة تحصیلی: 
مکانیک صنایع

پایه 1۲ پایه 11 پایه 1۰ دامنة محتوایی ف
ردی

ساعت نام درس ساعت نام درس ساعت نام درس

۲
تعلیمات دیني 
)دیني، قرآن و 

اخالق( 3
۲

تعلیمات دیني 
)دیني، قرآن و 

اخالق( 2
۲

تعلیمات دیني 
)دیني، قرآن و 

اخالق( 1  تربیت دینی
1 و اخالقی

1 عربی، زبان قرآن 3 1 عربی، زبان قرآن 2 1 عربی، زبان قرآن 1

۲ فارسی 3 ۲ فارسی 2 ۲ فارسی 1 زبان و ادبیات فارسی ۲
- - ۲ زبان خارجي 2 ۲ زبان خارجي 1 زبان هاي خارجي 3

۲ تاریخ معاصر ۲ علوم اجتماعي ۲  جغرافیای عمومي
 و استان شناسي

خوشة درس ها:
4 مطالعات اجتماعی

۲ تربیت بدني 3 ۲ تربیت بدني 2 ۲ تربیت بدني 1
خوشة درس ها:
5۲ انسان و سالمت  سالمت

۲ و بهداشت  انسان و 
محیط زیست -

-
3 آمادگی دفاعی - - -

۲  مدیریت خانواده 
و سبک زندگي ۲

 درس انتخابي 
)1- هنر 2- تفکر و 

سواد رسانه اي(
- -

خوشة درس ها:
انسان و مهارت های 

زندگی
6

۲ اخالق حرفه ای ۲ کارگاه نوآوری و کار 
آفرینی ۲ الزامات محیط کار

خوشة درس ها:
 شایستگی های 

غیر فنی
7

۲ - ۲
درس انتخابي 

)1-کاربرد 
فناوری های نوین 
2-مدیریت تولید

- -

۲ درس پایه 4 درس پایه 4 درس پایه
خوشة درس ها:

شایستگی های پایة فنی 
)ریاضی، فیزیک، شیمی ، 

زیست شناسی(

۸

۸
تعمیر و نگهداری 
ماشین های ابزار 
و ماشین آالت 

دستگاه های صنعتی
۸

 تعمیر 
ساز و کارهای 
هیدرولیکی و 

پنوماتیکی
۸ ایجاد و تعمیر قطعات 

اتصاالت مکانیکی

خوشة درس ها:
شایستگی های فنی 9۸

نصب ماشین های 
ابزار، ماشین آالت 

صنعتی
۸ تعمیر سیستم های 

برقی ۸ تعمیر سازو کارهای 
مکانیکی

۸ دانش فنی تخصصی - - ۲ دانش فنی پایه
تجمیعی* کار آموزی رشته - - 1 درس مشترک گروه

4۰ جمع 4۰ جمع 4۰ جمع

زمینه ســازی برای اجرای بند 5-5 سند تحول بنیادین و بند 2-13 برنامة درسی ملی 
مشــتمل بر عنوان هایی مانند: پژوهش و ارائة خالقانه)ســمی نار(، یادگیری پروژه محور و 

آموزش مهارت تأمی ن معاش حالل )ساالنه 50 تا 100 ساعت(
برنامة ویژة مدرسه 1۰
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 فعالیت های یادگیری
راهبردهای يادگیری برنامة  درســی مبتنی بر شايســتگی رشتة مکانیک صنايع 
در دورة دوم متوســطه بر فرصت های تربیتی تدارک يافته ای ناظر است که هنرجو 
برای کسب شايســتگی های الزم نیازمند به کارگیری آن هاســت. فعالیت ها بايد با 
توجه به محدوده و قلمرو شايســتگی های رشــتة مکانیک صنايع طراحی شود و 
قابــل اجرا بودن فعالیت های يادگیری در محیط يادگیری از مهم ترين ويژگی هايی 
است که در هنگام طراحی به آن توجه می  شود. انتخاب فعالیت های يادگیری بايد 
به گونه ای باشد که تقويت انگیزة هنرجويان را دربرداشته باشد. به اين منظور، از 
روش هــای هم آموزی و بازديد از مراکز صنعتی مربــوط به حرفة مکانیک صنايع 
مؤثر است. همچنین، استفاده از نرم افزارهای تعاملی، ايجاد فرصت های نوآوری 
و خالقیت و روش های اکتشافی در يادگیری فعال، در آموزش مبتنی بر شايستگی 
رشــتة مکانیک صنايع تأکید می شود. ارائة رويکرد يادگیری مشارکتی در تدريس، 
فراهم کردن شــرايط تعادل مؤثر هنرجويان با هنرآموز و محتوا و محیط يادگیری، 
و بهره مندی از فناوری های نوين در آموزش مبتنی بر شايستگی در حرفة مکانیک 

صنايع توصیه می شود.

مبانی طراحی فعالیت های يادگیری ســاخت يافته در رشــتة مکانیک صنايع، 
اســتاندارد آموزش حرفه اســت. اهداف توانمندسازی هر شايستگی و استاندارد 
عملکرد هر شايستگی منابع اصلی تدوين فعالیت های يادگیری ساخت يافته برای 
اين رشته اند. نحوة تعامل هنرجو با ساير هنرجويان، هنرجو با هنرآموز يا هنرجو 
با محتوا و محیط يادگیــری، امکانات و تجهیزات در الگوی طراحی فعالیت های 

يادگیری ساخت يافتة رشتة مکانیک صنايع به شرح زير است:

 انتخاب نحوة 
تعامل هنرجو

با هنرجویان

با هنرآموزان

با محتوا

انتخاب مواد  و 
رسانه های یادگیری

 انتخاب فضا
و تجهیزات

 راهبردهای
 یاددهی - یادگیری

 بررسی
 اهداف توانمندسازی

فعالیت یادگیری 
ساخت یافته

از لحاظ
اجزای شایستگی 

سطح یادگیری

شکل 4.    الگوی پیشنهادی طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافتة رشتة مکانیک صنایع         

ی
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يافته هــای حاصــل از تحلیل داده ها نشــان داد بین گروه های مورد بررســی 
درارتباط با مناســب بودن گزاره های مربوط به محتوای برنامة درسی توافق وجود 
دارد و ويژگی هــای فعالیت های يادگیری مبتنی بر شايســتگی در رشــتة مکانیک 
صنايــع با نتايــج پژوهش هــای کوئنن و همــکاران)2015(، نعمتــی دهکردی و 
همــکاران)1395(، هدايتی و همکاران)1395(، ملکی )1383(، فینچ و کرانکیلتن 
)1390/1999(، مومنی مهموئی و همکاران )1387(، ســدفاپ )2009(، راهنمای 
تدوين برنامة درسی فنی وحرفه ای )2018( و برنامة درسی ملی )1391( هم سويی 

و هم خوانی دارد.

 روش های ارزشیابی
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی و تربیتی در برنامة  درســی مبتنی بر شايستگی 
مکانیک صنايع دورة دوم متوســطه بر تحقق شايســتگی ها و دســتیابی به سطوح 
شايستگی ها و صالحیت حرفه ای ملی در حرفة مکانیک صنايع ناظر است. مالک 
کسب شايســتگی  حرفه ای، استاندارد ارزشیابی حرفة مبتنی بر استاندارد عملکرد 

حرفة مکانیک صنايع در  تکالیف کاری در سطوح مهارتی است.
آگاهي69 )سطح اول مهارت(: در اين سطح، فرد آگاهی های پايه را دارد و تنها 
تحت نظارت می  تواند کار کند. ويژگی های  اين ســطح عبارت اند از: شناســايی 

ابتدايی فهرست کردن، تشخیص، تفکر دقیق و آموزش جست جوی اطالعات.
دانش70 )سطح دوم مهارت(: در اين سطح، فرد چگونگی انجام کار را می  داند 
و می  تواند بدون نظارت مســتقل کار کند.  ويژگی های اين سطح عبارت است از: 

توصیف، مشارکت، توضیح و کار با دستورالعمل ها.
مهارت71 )ســطح ســوم مهارت(: فرد ماهراســت و توانايی آموزش و تربیت 
ديگران را دارد. برنامه ريزی و تجزيه وتحلیل، مسئولیت پذيری در محیط کار خود، 
رسیدگی به طیف وسیعی از فعالیت ها و وظايف، ارائة راه هايی برای افزايش سهم 
خود و ديگران، ارائة راهنمايی و مربیگری به ديگران، ترسیم چشم انداز بیرونی و 

نشان دادن ابعاد شايستگی به ديگران، از ويژگی های سطح سوم هستند.
تسلط72 )سطح چهارم مهارت(:  در سطح چهارم، هنرجو درکار خبره است و 
توانايی آموزش مربیگری به ديگران را دارد. سازگاری، ايجاد، نوآوری، عیب يابی، 
ارائة راهــکار و راهنمايی ديگران )به عنوان متخصص(، تعريف اســتانداردهای 
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جديــد، چشــم انداز وســیع و بلند مــدت، و پیش بینی و برنامه ريــزی پیش رو از 
ويژگی های اين سطح هستند. 

ضمن رعايت اصول حاکم بر ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی در برنامة 
درســی ملی، اصول خاصی همچون عملکرد گرايی، کل نگری، يادگیرنده محوری 
و بازخورد ســازنده در اجرای چارچوب ارزشیابی از شايستگی برخوردار است. 
يافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بین گروه های مورد بررسی درارتباط با 
مناسب بودن گزاره های مربوط به ارزشیابی برنامة درسی توافق وجود دارد و اين 
نتايــج، به لحاظ ويژگی ها، با يافته های کوئنن و همــکاران)2015(، وهبا)2013(، 
آبــا آنا )2013(، ايت هادوچیــن )2017(، خوش خلق )1395(، مومنی مهموئی و 
همکاران)1387(، فینچ و کرانکیلتن )1390/1999(، ويمر )2016( و ســند برنامة 

درسی ملی)1391( هم سويی و هم خوانی دارد.
بــا توجه به بند 4 از مادة4 قانون نظام جامــع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای 
و مهارتی مبنی بر تدوين اســتانداردهای شايســتگی و ارزشیابی وآموزشی حرفه 
برای آموزش حرفه درســطوح صالحیت حرفه، تفاوت عمده، تدوين چارچوب 
برنامة  درســی مبتنی بر شايستگی رشتة مکانیک صنايع دورة دوم متوسطه با ساير 
برنامه های درســی مدون شــده در تأکید بر توســعة حرفه ای، ســطوح صالحیت 
 حرفه ای، تلفیق شايســتگی های فنی و غیرفنی و ترکیب مناسبی از دانش، مهارت 

و نگرش در فرايند تدوين چارچوب برنامة درسی است.
»چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شايستگی در رشتة مکانیک صنايع در دورة 
دوم متوســطه« با هدف ارائة معیارهايی برای تولید برنامة درســی رشتة مکانیک 
صنايع و اجزای مرتبط با آن تدوين شــده اســت. مخاطبان اين ســند کارشناسان 
برنامه ريزی درســی رشــتة مکانیک صنايــع و هنرآموزان مجری آن هســتند. اين 
چارچوب برای اولین بار در سطح کشور و پس از ابالغ قانون نظام جامع آموزش 
و تربیــت فنی، حرفه ای و مهارتی تدوين شــده اســت. با توجه بــه فقدان برنامة 
درسی رشــتة مکانیک صنايع، تدوين چارچوب برنامة  درسی مبتنی بر شايستگی 
رشــتة مذکور به صورت اختصاصی، اقدامی  مؤثر برای تدوين برنامة  درسی رشتة 
مکانیک صنايع محســوب می  شــود. عالوه بر ارائة چارچوب برنامة  درسی مبتنی 
برشايستگی در رشتة نمونة مکانیک صنايع، ارائة الگو های تدوين اهداف، تدوين 
فعالیت های يادگیری، تعامل شايســتگی های فنی با شايســتگی های فنی و الگوی 
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تدوين برنامة درسی از نوآوری های اين پژوهش محسوب می  شود. نبود دسترسی 
به اســناد برنامه های درســی مبتنی برشايســتگی ساير کشــورها و نبود دسترسی 
مناســب به خبرگان فن رشتة مکانیک صنايع که در آموزش رشته نیز تجربه داشته 

باشند، از محدوديت های اين پژوهش بود.
بــا توجه به يافته های پژوهش حاضر، به متخصصان برنامة  درســی پیشــنهاد 

می  شود:

è  با توجه به ضرورت تهیة برنامة  درســی رشتة مکانیک صنايع، از چارچوب 
برنامة  درسی برای تدوين برنامة  درسی رشتة مذکور استفاده کنند.

è  نتايج ارزشیابی از برنامة  درسی مبتنی بر شايستگی  رشتة  مکانیک  صنايع، پس 
از تدوين و در مرحلة اجرا برای بهبود اين چارچوب برنامة  درسی مؤثرند.

è  برنامه ريزان درسی ساير رشته ها که تاکنون چارچوب برنامة  درسی و برنامة  
درســی نداشــته اند، می  توانند با ويژه ســازی اين چارچوب بــرای حرفه يا 
رشته های مذکور، برای تدوين برنامة  درسی مبتنی بر شايستگی ازآن استفاده 

کنند.
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school level

Competency-Based Curriculum - Industrial Mechanics' 
Discipline - Curriculum Framework

The purpose of this study was designing a competency-based curriculum frame-
work for the industrial mechanics' discipline at the second cycle secondary 
school level. According to the concept and the nature of study, it was a mixed 
methods one, with content analysis and descriptive study design; and according 
to the objectives, it was an applied study.The research sample consisted of 44 
curriculum experts, teachers and the elites in the industrial mechanics' disci-
pline and 35 sources related to the topic. The data collected through the Delphi 
technique was analyzed using descriptive statistics, i.e., frequency, percentage 
and cumulative percentage and Kendall test. Findings of this research are a 
competency-based curriculum framework for the industrial mechanics' disci-
pline which includes the components of the logic of the curriculum, the function, 
the scope and domain of the curriculum, the pattern of the curriculum design, 
structure, curriculum table, the curriculum objectives, content, learning activi-
ties, methods of assessment, and the characteristics of each one. This framework 
which was the result of the consensus of the authorities has been designed for 
the first time in Irān, considering the propositions of the national curriculum 
and the comprehensive system of the Technical and Vocational Education and 
Training (TVET) as its main charateristics. The results of this research could be 
used not only for designing a competency-based curriculum for the industrial 
mechanics' discipline at the second cycle secondary school level, but also devel-
oping such a curriculum framework for the other TVET disciplines.
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