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چكيده:
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 روشهای تحلیل محتوا و روش تحقیق
توصیفی بهره گرفته شــد .نمونههای موردنظر برای گردآوری دادهها عبارتاند از  44متخصص
برنامهریزی درسی ،هنرآموز و خبرة حرفة مکانیک صنایع ،و  35منبع مرتبط با موضوع .عالوه
بر آن ،دادههای حاصل از فن دلفی ،با استفاده از آزمون کندال ،فراوانی ،درصد و درصد تراکمی
تجزیهوتحلیل شــدند .یافتههای 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 ،فعالیتهای یادگیری و روشهای ارزشیابی و ویژگیهای هر یک از آنها .این چارچوب که
با توافق صاحبنظران حاصل شد ،برای نخستین بار برای رشتة مذکور در کشور طراحی میشود
و توجه به گزارههای برنامة درســی ملی و قانون نظام جامــع آموزش و تربیت فنی ،حرفهای و
مهارتی از ویژگیهای اصلی در طراحی آن محسوب میشوند .نتایج این پژوهش میتواند عالوه
بر تدوین برنامة درســی مبتنی بر شایستگی رشــتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه ،برای
سایر رشتههای فنیوحرفهای ،بهمنظور تدوین چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی ،برای
نمونه مورد استفاده قرار گیرد.

كليد واژهها:

برنامة درسی مبتنی برشایستگی ،رشتة مکانیک صنایع ،چارچوب برنامة درسی

 ïتاريخ دريافت مقاله98/5/1 :

 ïتاريخ شروع بررسي98/5/28 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله98/9/4 :

* دانشجوی دکترا ،رشتة برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانdourandish. a@gmail. com.....................

** استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)eznaderi@hotmail. com.....................
*** استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانm. seyf. n@yahoo. com .......................................................
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مقدمه

پس از تصویب و ابالغ قانون نظام جامع تربیت و آموزش فنیوحرفهای و مهارتی ،و ملزم کردن
دستگاههای ارایه کننده آموزشهای فنیوحرفهای به تدوین استانداردهای شایستگی حرفهها ،تنظیم
برنامههای درسی در رشتههای فنیوحرفهای و مهارتی با تغییراتی همراه خواهد شد .حرفة مکانیک
صنایع از جمله حرفههای حوزة صنعت اســت و برای تدوین برنامة درسی در دورة دوم متوسطه در
شوپروش را
شــاخة فنیوحرفهای ،مصوبة کمیسیون برنامههای درســی و تربیتی شورای عالی آموز 
دارد .در حال حاضر این حرفه فاقد برنامة درســی مدون اســت .برای تنظیم برنامة درسی با رویکرد
شایســتگی که توصیه نامههای بینالمللی آموزشهای فنیوحرفهای و اسناد باالدستی از جمله برنامة
درسی ملی نیز بر آن تأکید کردهاند ،ابتدا میباید چارچوب برنامة درسی آن را تدوین کرد .چارچوب
برنامــة درســی معیارهایی برای تولید هر یک از عناصر برنامة درســی و ایجــاد هماهنگی در درون
و بیرون نظام آموزشــی فراهم میآورد .ســؤال این اســت که چارچوب مطلوب برنامة درسی مبتنی
برشایســتگی رشتة مکانیک صنایع دارای کدام اجزا ،مؤلفههای برنامة درسی و ویژگیهاست؟ با این
توضیح که چارچوب مذکور ،عالوه بر انطباق با گزارههای اســناد باالدســتی در حوزة تعلیموتربیت
وپاسخگویی به نیاز دنیایکار ،با استانداردهای جهانی حوزة کار نیز همسو باشد.
واژة برنامة درسی ریشة التین دارد و به معنای فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا
به هدف مورد نظر برسند .فتحی واجارگاه تعریفهایی را که از برنامة درسی ارائه شده است ،به یکی
از محورهای برنامة درسی به عنوان مجموعهای از درسها یا برنامهای برای مطالعه برنامة درسی به
عنوان فهرســت رئوس مطالب برنامة درســی به عنوان محتوای یک درس یا مجموعهای از درسها،
برنامة درســی به عنوان برنامة زمانی برای تدریس درسها ،برنامة درســی بــه عنوان مجموعهای از
اهداف و مقاصد ،برنامة درســی به عنوان مجموعهای از تجربههای یادگیری ،برنامة درســی به عنوان
شیوة تفکر ،و برنامة درسی به عنوان یک طرح مرتبط میداند (فتحی واجارگاه .)1389 ،ملکی()1383
تعریفهای صاحبنظران علم برنامة درسی از برنامة درسی را دسته بندی کردهاست:
تعامل یادگیرنده با جنبههای متنوع محیطی که هدایت طراحی آن توســط راهنمای مدرســه انجام
میشود (نظر ماکنزی.)1
 èمحتوایی رســمی و غیررســمی که یادگیرنده را با نظارت مدرسه ،به کسب معلومات و فهمیدن،
فراگیری مهارتها ،ارزشگذاری نگرشها و تغییر ارزشها میرساند (نظر دال.)2

 èمحتوای آموزشی پیشبینی شده در زمان مشخص و روشهای ارائه و ارزشیابی آن (نظر سیلور.)3

 èیک سلســله وقایع آموزشــی که با هدف تحقق نتایج آموزشــی برای دانشآمــوز یا گروهی از
دانشآموزان پیشبینی میشود (نظر آیزنر.)4
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 èمجموعهای از فعالیتهای یادگیری ،وسایل آموزشی ،راهبردهای یادگیری و روش اجرای آنها
(نظر لوی.)5
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ملکی با مقایسة آنها نظر خود را چنین ارائه کردهاست:
ی و غیررسمی ،و محتوای آموزشهای آشکار و پنهان اطالق میشود
برنامة درسی به محتوایی رسم 
که با آن دانشآموز ،تحت هدایت مدرســه ،دانش را میآموزد ،مهارت را کســب میکند و نگرشها و
ارزشها را در خود تغییر میدهد(ملکی.)1383 ،
کزیکگلو و یوگان )2018( 6در پژوهش خود ،به نقل از تعدادی پژوهشگر ،برنامة درسی را تعریف
کردهاند .سایلر ،7اســکندر 8و لوئیس )1981( 9برنامة درسی را برنامهای برای ارائة تجربههای یادگیری
به افراد تعریف کرد .واریس )1978( 10برنامة درسی را فعالیتهایی میداند که هدفشان تحقق اهداف
تعیین شــدة آموزش ملی برای کودکان ،جوانان و بزرگســاالن اســت .فیدان )2012( 11برنامة درســی
راموقعیتهایی یادگیری میداند که دانشآموزان با آنها مواجه میشوند و همة تجربههای آنها را هم
در برمیگیــرد .ارتورک )2013( 12برنامة درســی راطرحی از تجربههای یادگیری فعلی میداند که برای
آموزش دانشآموزان خاصی در دورة زمانی خاص طراحی شده است .دمیران )2015( 13برنامة درسی
را بــه عنوان تنظیــم تجربههای یادگیری حاصل از فعالیتهای برنامهریزی شــده در داخل و خارج از
مدرســه تعریف کرد و سنمگلو )2018( 14برنامة درسی را طرح تجربههای آموزشی برای افراد تعریف
کرد (کزیکگلو و یوگان.)2018 ،
19
مالتســف )2018( 15به نقل از تابا ،)1962( 16اســتن هوس ،)1975( 17ریچــارد ،)2001( 18براون
( ،)1994تانر )1980( 20و جکوب )1989( 21میگوید ،توسعة برنامة درسی معمو ًال به عنوان یک فرایند
برنامة درسی شناخته میشود و طراحی برنامة درسی حاصل یا نتیجة توسعة برنامة درسی است .مراحل
مهم طراحی برنامة درسی عبارتاند از :تشخیص نیازها ،فرموله کردن اهداف یادگیری ،انتخاب محتوا،
سازماندهی محتوا ،انتخاب تجربة یادگیری ،سازماندهی تجربههای یادگیری ،سازماندهی ارزیابیها و
روشهای انجام آن است(مالتسف.)2018 ،22
عابدی و شعله کار ( )1394منظور از طراحی برنامة درسی را تعیین عناصر برنامة درسی میدانند
و از نظــر صاحبنظران برنامة درســی بــه این عناصر پرداختــه اند .تایلــر )1949( 23عناصر برنامة
درســی را اهداف و مقاصد ،تجربههای یادگیری (محتوا و موضوع درس) سازمان دادن ،و ارزشیابی
میدانست .زایس )1976( 24عناصر برنامة درسی را متشکل از هدف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری ،و
ی کرد .بوشامپ )1981( 25عناصر برنامة درسی را متشکل از بیان هدف
روشهای ارزشــیابی تلقی م 
ی دانست .آیزنر ( )1985عناصر برنامة درسی را شامل هدف،
و مقصود ،محتوا ،کاربرد و ارزشیابی م 
محتوا ،فرصتهای یادگیری ،سازمان دادن محتوا ،روش ارائه و روش پاسخ و ارزشیابی می دانست.
گودلد )1979( 26و کالین )1991( 27عناصر برنامة درســی را متشــکل از نه عنصر میدانند :اهداف و
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مقاصد ،محتوا ،مواد و منابع ،فعالیتها ،راهبردهای تدریس ،ارزشــیابی ،گروه بندی ،زمان و فضا .به
صورت کلی میتوان گفت ،برنامة درســی چهار عنصر اساســی دارد که در تعامل مداوم با یکدیگرند
و عبارتاند از:
 èاهداف (اهداف کلی و اهداف جزیی)

 èمحتوا یا موضوع درس

 èشیوهها یا تجربههای یادگیری

 èارزشیابی(عابدی و شعله کار.)1394 ،
کارشناسان معتقدند ،تحقیق و توسعة هر برنامة درسی فنیوحرفهای ،دو مرحله دارد :مرحلة اول:
ارزیابی نیازها شامل :الف) بررسی نیازها یعنی نشان دادن نیاز و اولویتبندی نیازها؛ تجزیهوتحلیل
متقابــل ،یعنــی تجزیهوتحلیل علــت ،و راه حل نیاز .مرحلة دوم :برنامة درســی دوره شــامل :الف)
تجزیهوتحلیل شغلی؛ ب) برنامهریزی و انتخاب واحد؛ ج) ایجاد هدف؛ د) طراحی محتوا؛ ه) طراحی
یوحرفهای
طرح درس میباشد(سرمســوکا ،28چین چاناب 29و اســترایکم .)2014 ،30برنامة درسی فن 
برنامهای آموزشــی اســت که برای ایجاد مجموعــهای کامل از تجربههای یادگیــری از جمله کارگاه
آموزشی ،کالس درس ،تجربههای و راهنماییهای آموزشی ارائه شده است و دستیابی به مجموعهای
از صالحیتهــای مورد نظر را دنبال میکند که شــامل مجموعهای از اســتانداردهای صالحیت ملی
و نیازهای بازار کار میشــوند (راهنمای تدوین برنامة درســی فنیوحرفهای .)2018 ،برنامةدرســي
فنیوحرفهای مجموعهاي از استانداردهای دنياي کار ،اهداف ،محتوا ،روشها ،راهبردهاي يادگيري،
تجهيزات ،زمان ،فضا ،استاندارد شايستگيها ،مواد آموزشي ،و استاندارد ارزشيابي است که دانشآموز
را براي دســتیابی به اهداف و شایســتگیهای فنیوحرفهای هدایت میکند .قلمروی برنامةدرسي در
حوزة آموزشهاي فنیوحرفهای ،دنياي كار و دنياي آموزش است(اسمعیلی.)1394 ،
بســیاری از کشــورها ،مؤسســات ملی و بینالمللی ،مدرســهها و کالجها ،انجمنهایحرفهای،
اتاقهای بازرگانی ،شــرکتها و ســازمانهای مشــاورهای ،برای اجرای آموزشهــای فنی مبتنی بر
شایســتگی ،مدلسازی شایستگی ،توسعه وارزیابی صالحیت حرفهای مبتنی بر شایستگیاند(مولر،31
 .)2017شایســتگی از مفاهیم خاص مهارتآموزی اســت که امروزه در قلمرو برنامهریزی درسی به
کار میرود (مرجانی .)1395 ،شایستگی (صالحیت) در لغت به عنوان درخور ،سزاوار ،قابلپذیرش،
کفایت کننده ،و آمادگی کافی برای وارد شــدن به حرفهای خاص مطرح شــده است(مومنی مهموئی،
32
شریعتمداری و نادری .)1387 ،با بررسی تعریفهای گوناگون از صاحبنظران و محققان مانند فیلد
و درایسدیل ،)1991( 33کرسنر 34و همکاران( ،)1997گاراوان 35و مک گوی )2001( 36مفهوم شایستگی
ی از دانش ،مهارتها و نگرشهاســت که ویژگیهای شــخصیتی و جنبههایی از
مجموعة منســجم 
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عملکرد حرفهای را که بر رشد شایستگیها تأثیر می گذارد نیز در بر میگیرد(هدایتی ،ملکی ،صادقی
و ســعدی پور 1395 ،به نقل از کوئنن ،داچی و برگمن« .)2015 ،37منظور از شایســتگی مجموعهای
ترکیبــی از صفات ،توانمندیها و مهارتهای ناظر به همة جنبههای هویت (عقالنی ،عاطفی ،ارادی
و عملی) اســت که متربیان بهمنظور درک و عمل برای بهبود مســتمر موقعیت خود (برای دستیابی به
مراتب حیات طیبه) باید آنها را کسب کنند .شایستگی را میتوان بر حسب سطح و لزوم کسب آنها
توســط عموم افراد جامعه به دو گروه شایســتگیهای پایه و شایستگیهای ویژه تقسیم کرد» (مبانی
نظری تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران ،1390 ،ص.)437 .
در آموزش مبتني بر شايستگي ،شايستگيها پيامدهایي آموزشي هستند که فرايند نيازسنجي ،طراحي
و تدوين برنامةدرسي و ارزشيابي بر اساس آنها انجام ميشود .هدف آموزشهاي فنيوحرفهاي در
رويكرد آموزش مبتنی بر شایســتگی ،کسب حداقلي از مجموعة شايستگيهای فنیو شایستگیهای
غیرفنی است (اسمعیلی.)1394 ،
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در تدوین برنامههای درسی و تربیتی ،با رویکرد مبتنی بر شایستگی سه اصل اساسی تأکید میشود:

 èشایســتگیهایی که فراگیرندگان در پایان هر ســال تحصیلی و در پایان تحصیالت ،باید آنها را
کسب کنند.
 èترکیبی از دانش با مهارت و نگرش در یادگیری

 èارزشــیابی از صالحیــت دانشآمــوزان در بهرهگیــری از شایســتگیها در محیــط کار
واقعی(ایتهادوچین ،38بکالی ،39آجانا 40و قاسمی.)2017 ،

سينگال ،41رستوگی 42و سونیتا )2005( 43دقیق بودن ،هدفمندی ،توجه به ویژگیهای فردی ،نتیجه
محور بودن ،مشــارکت فراگیر در راهبردهای یادگیری و ارزشیابی عملکردی را برخی از ويژگيهاي
آموزش مبتني بر شايستگي معرفی کردند(سينگال و همكاران .)2005 ،هدف از طراحی برنامة درسی
مبتنی بر شایستگی این است که اطمینان حاصل شود دانشآموزان پس از اینکه ترکیبی الزم از دانش،
مهارتها و تواناییها را کســب کردند ،تواناییهای خود را نشــان دهند .دانشآموزان این مهارتها
را با انجام فعالیتهای یادگیری به دســت میآورند .فعالیتهــای یادگیری باید با محتوای مطالعات
انجام شــده مرتبط باشند .به طور خالصه ،یادگیری یادآوری صالحیتها و دستورالعملهای رفتاری
آنهاســت که باید از طریق فعالیتهای یادگیری دورة تحصیل به دســت آید .این فعالیتها با منابع
دانش در ارتباطاند که مواد اولیة یادگیری هستند .تدوین برنامة درسی مبتنی بر شایستگی شش مرحله
دارد:
 )1مفهومسازی؛
 )2برنامهریزی؛
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 )3جمعآوری دادهها؛

 )4تجزیهوتحلیل دادهها و ایجاد فهرستی از صالحیتها؛
 )5تدوین برنامة درسی مبتنی بر شایستگی؛

 )6تدوین برنامههای کاربردی و ارزشیابی(نیکولوف ،44شوکاوا 45و کواچوا.)2014 ،46

آبا آنا )2013( 47به نقل از نورتون ،)1987( 48فوستور )1990( 49و دلکر )1990( 50برنامههای درسی
مبتنی بر شایستگی را شامل چهار ویژگی کلیدی عنوان میکند:
 )1مهارتها با دقت انتخاب میشوند؛

 )2از دانش و مهارت در فرایند آموزش به صورت تلفیقی استفاده میشود؛

 )3مواد آموزشی برای پشتیبانی از کسب شایستگی به دقت انتخاب میشوند؛
 )4از روش آموزش یادگیری در حد تسلط استفاده میشود (آبا آنا.)2013 ،

مؤمنی مهموئی و همکاران ( ،)1387در پژوهشــی با عنوان برنامة درســی مبتنی بر شایستگی در
آموزش عالی ،پژوهش ســينگال و همكاران ( )2005با عنوان برنامهريزي درســي مبتني بر شايستگي
براي برنامههاي فني و حرفهاي را بررســی کردهاند به نقل از آنها ،ويژگيهاي طراحي برنامة درسي
آموزش مهارتی مبتني برشايستگي را در هفت محور بیان میکنند:
 )1تمركز بر عملكرد شغلي به جای محتواي آموزشی؛

 )2تناسبسازی محتوا با نیازهای شغلی؛

 )3پرهیز از تفکیک اجزا و عناصر محتوا به شکل سنتی؛
 )4کاربردی کردن محتوای آموزشی؛

 )5طراحی درسهای کاربردی برای رویارویی با موقعیتهای ویژة شغلی؛

 )6تدوین محتوای آموزشی برای استقالل در عملکرد؛

 )7افزایش قابلیتهای تدریس معلمان به عنوان تسهیلگران آموزشی(مؤمنی مهموئی و همکاران.)1387 ،

در آموزش مبتني بر شايســتگي ،بر شايســتگيهاي حرفهاي تمرکز میشود(اســمعیلی.)1394 ،
از حرفــه تعریفهای گوناگونــی وجود دارد :در فرهنگ فارســی معین ،تعریــف حرفه بهصورت
پیشــه ،کسبوکار و صناعت بیان شده و در فرهنگ فارسی دهخدا ،برای واژة حرفه ،تعاریفهایی
همچون پیشــه ،شــغل ،صناعت که روزی بدان بهدســت آرند ،کار و کســب آمده اســت .در قانون
نظــام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای ،و مهارتی ،حرفه بخشــي از نظام چارچوب صالحيت
حرفهاي عنوان شده و در استاندارد طبقهبندی بینالمللی مشاغل و حرف -ایسکو ،سازمان جهانی
کار  ،2008حرفه به عنوان مجموعهاي از مشــاغل تعریف شــده اســت .حرفــة مکانیک صنایع از
12
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حرفههای زمینة صنعت اســت و در گروه بزرگ حرفههای مکانیک قرار دارد .فرد شــاغل در حرفة
مکانیــک صنایــع بهطور معمول در شــرکتهای تولیدی و ســاختوتولید کار میکنــد و به تعمیر
تجهیزات و ماشــینآالت متنوع میپردازد .بازرســیهای منظم برای تشخیص دستگاههای معیوب،
نگهداری از تجهیزات و دســتگاه از وظایف اصلی شــاغلین در حرفة مکانیک صنایع است .حرفة
مکانیک صنایع در ســطح تکنیســینی میتواند به عنوان اســتادکار در هنرستانها در فرایند آموزش
نقش مؤثر ایفا کند .حرفة مکانیک صنایع مجموعهای از مشاغل مرتبط با نگهداری ،تعمیر و نصب
ماشــینها و دســتگاههای صنعتی در ســطوح  2 ،1و 3مهارت میباشــد .وظایف این حرفه معموال
شــامل تعمیر و انجام اتصاالت ،عایق بندی ،جوشکاری ،ماشینکاری ،تعمیر تجهیزات الکترونیکی
و برقــی ،نصب و تراز کــردن تجهیزات و تعمیر ماشــینهای پنوماتیکــی ،هیدرولیکی و مکانیکی
است(ایســکو .)2008 ،نمونهای از شــغلهایی که در توسعه حرفهای حرفة مکانیک صنایع گزارش
شــده شــامل ،مکانیک تعمیر و نگهداری کارگاهها ،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 کارهایی که مکانیســین مکانیک صنایع انجام
میدهد عبارتاند از:
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 èجابه جایی دســتگاهها وتجهیزات برای بازیابی و حذف قطعات معیوب ،با اســتفاده از باالبرها،
جرثقیلها و ابزارهای دستی.

 èانجام تعمیرات روزمره مانند بررسی موتورها ،نقالهها ،بررسی سطوح مایع ،جایگزینی فیلترها یا
انجام سایر اقدامات تعمیر پیشگیرانه.
 èتشخیص مشکالت مکانیکی و تعیین نحوة اصالح آنها ،کنترل طرحها ،اصالح راهنما و تفسیر
کاتالوگ قطعات.
 èانجام تعمیرات ماشینآالت و تجهیزات با استفاده از ابزارها و انجام تستهای الزم(اونت.)51

تاکنون در زمینة چارچوب برنامة درســی پژوهشهای متعددی صورت گرفته اســت .مارش
( ،)2004منطــق یــا برنامــة کار ،محــدوده و شــاخصهاي حیطــة برنامة درســی ،اهــداف کلی،
دســتورالعملهایی بــراي طراحی درس ،محتــوا ،راهبردهــای یادگیري ،دســتورالعملهایی براي
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی ،معیارهایی بــراي صدور مدرك تحصیلی در موضوعات درســی ،و
کارهــای توســعهای آینده را از عوامل تشــکیل دهندة چارچوب برنامة درســی میداند .در ســال
 ،2017دفتر آموزش جهانی یونســکو گزارشــی با عنواننمونهای از چارچوب برنامة درســی ملی
منتشــر کرد که در آن قلمرو ،مأموریت برنامهریزی ،اهداف ،فلسفة آموزشوپرورش ،ساختار برنامة
درســی ،شایســتگیها ،راهبردهای یادگیری ،راهبردهای تدریس ،و ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی
52
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به عنوان اجزای چارچوب برنامة درســی ملی مورد توجه قرار گرفتهاند .چارچوب برنامة درســی
یک برنامة ســازماندهی شــده یا مجموعهای از اســتانداردها یا نتایج یادگیری اســت که محتوای
مشــخصی را با توجه به استانداردهای روشــن و قابل تعریف برای دانشآموز تعریف میکند(سند
چارچــوب حوزههای تربیــت و یادگیری .)1397 ،چارچوب برنامة درســی معمو ًال شــامل مقدمه
و زمینة کنونی ،بیانیههای سیاســت آموزشــی ،بیانیة اهداف و نتایج آموزشــی /اســتانداردها برای
هر سطح ،ســاختار نظام آموزشوپرورش ،ســاختار محتوای برنامة درســی ،زمینههای یادگیری و
موضوعــات ،اســتانداردهای منابع الزم برای اجــرا ،روش آموزش ،ارزیابی و گزارش پیشــرفت
تحصیلی دانشآموزان است .با این حال ،یکی از مزایای هر چارچوب ،رویکرد انعطافپذیری آن
اســت و عناصر را میتوان به آن افزود یا حذف کرد(راهنمای تدوین برنامة درســی فنیوحرفهای،
 .)2018گزارشهــای ارائه شــده از پژوهشهای مرتبط ،به لحاظ اجزای چارچوب برنامة درســی
تفاوتهایی دارند اما اغلب آنها در اجزای چارچوب شــامل منطق برنامة درســی ،حدود و ثغور
برنامه ،و عناصر اصلی برنامة درســی اشــتراکاتی دارند .البته در پژوهشهای انجام شده ،همچنان
نبود چارچوب برنامة درســی مبتنی برشایستگی مشهود است و تنها در مواردی ،از نتایج به الگوی
آموزش مبتنی برشایستگی اکتفا شده است.
در ســالهای اخیر ،آموزش مبتنی بر شایستگی از موضوعات مورد توجه پژوهشهای مطالعات
برنامة درســی بوده اســت :برنامة درســی مبتنــی بر شایســتگی در آموزش عالی مؤمنــی مهموئی و
همکارانش()1387؛ طراحي و تدوين برنامهریزی درسی در آموزشهای فنیوحرفهای ،قسمت اول:
دنياي كار اســمعیلی()1394؛ الگوي برنامة درســی پودمانی بر پایة اســتاندارد شایســتگی حرفهاي،
چهاربند()1391؛ آموزش مبتنی بر شایســتگی پل ارتباطی بین تئوری و عمل ،نعمتی دهکردی ،گلی
و برخــورداری ()1395؛ طراحی الگوی آموزش دانشــگاهی مبتنی بر شایســتگی ،برای رشــتههای
علوم انســانی کدخدایی و همکارانش ()1397؛ طراحی و اعتباریابی الگوی برنامة درســی مبتنی بر
شایســتگی برای دورة کارشناسی ارشــد رشتة برنامة درســی هدایتی و همکاران ()1395؛ راهنمای
تدوین برنامة درســی فنیوحرفهای ،تیپــیاسدی[)2018( 53]TPSD؛ آموزش حرفهای و تخصصی
مبتنی بر شایســتگی ،مولر ()2017؛ سنجش شایستگی در عملکرد تخصصی(حرفهای) بین رشتهها و
تخصصها ویمر و منتسوکی.)2016( 54
در پژوهشهای مذکور ،به مفهوم شایســتگی و مؤلفههای آن ،پیشینة رویکرد شایستگی ،مقایسة
دو نوع برنامة درســی و گذر برنامة درســی سنتی به برنامة درســی مبتنی بر شایستگی ،ویژگیهای
برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی و اســتلزامات آن پرداخته شده اســت .البته در تعدادی از این
پژوهشها و پژوهشهای دیگر ،ویژگیهای عناصر برنامة درســی مبتنی برشایســتگی عنوان شــده
است.
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جدول  .1تعدادی از پژوهشهای مورد مطالعه به زبان فارســی و زبان انگلیسی در ارتباط با ویژگیهای عناصر برنامة درسی
مبتنی بر شایستگی

پژوهش
راهنمای تدوین
برنامة درسی
فنی وحرفهای

نگارندگان
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خالصة نتایج

اهداف برنامة درسی را شامل استانداردسازی ساختار و قالب برنامة درسی ،تدارک راهنمایی
تیپیاسدی
ی داند .همچنین ،تکالیف کاری را معادل
برای کمیتههای برنامة درسی ،و شایستگیهای فنی م 
()2018
ی داند و برای آن ویژگیهایی زیر را برشمرده است؛ قابل اندازهگیری بودن قابل
شایســتگی م 
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
فنیوحرفهای

آباآنا
()2013

ویژگیهای اهداف برنامة درســی مبتنی بر شایستگی شامل این موارد است :استانداردهای
روشنی که قابل سنجش باشند ،دارای قابلیت آموزش افراد با مهارتهای قابل انتقال ،متناسب
با مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان.

تغییر به سوی
پیامدهای یادگیری
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سدفاپ
()2009

فراگيرندگان از استقالل بيشتري برخوردارند .محيط يادگيري به گونهاي فراهم ميشود كه
برانگیزاننده و فعالكننده باشــد و يادگيري را به يك تجربة اجتماعي و مشاركتي تبديل كند.
به ايجاد شايستگيهايي از قبيل مسئوليتپذيري ،نوآوري ،اعتمادبهنفس ،انعطافپذيري ،خود
ارزيابي و استقالل در فراگيرنده منجر مي شود .رويكرد پيامد محور دارد ،و معلمان را به استفاده
از ابزارهاي آموزشــي خالقانه تشویق میکند و تفويض اختيار میکند و مسئوليت بيشتري به
آنها ميدهد .در رويكرد پيامد محور ،يادگيري متناســب با سرعت شخصي فراگيرنده صورت
ميگيرد و وابســته به زمان و مكان يادگيري نيســت ،و انعطافپذير اســت .همچنین ،شامل
تركيبی از يادگيري نظري و یادگیری عملي است.

بیانیة
یوهشتمین
س
کنفرانس عمومی

فرانسه
()2015

فرایندهای یادگیری باید شامل مهارتهای پایه نیز باشند و درک افراد را از جنبههای علمی،
فناورانه ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیســت محیطی ،اقتصادی و ســایر جنبههای اجتماعی افزایش
دهند .آمــوزش و تربیت فنیوحرفهای باید كل نگر و همه جانبه باشــد و مهارتهای عرضی
(غیرفنی) و کار آفرینی ،مهارتهای ایمنی و بهداشت کار ،پیشرفت فرهنگی ،زندگی شهروندی
مســئوالنه و توســعة پایدار و نیز آگاهی از حقوق كار را نیز شامل شود .انواع متفاوت یادگیری
مبتنی بــر كار ،از جمله مهارتآمــوزی در حین كار ،یادگیری خارج از زمــان كار (الحاقی)،
کارآموزی و کارورزی نیز باید ترغیب شوند .کیفیت یادگیریهای مبتنی بر كار باید ارتقا داده
شود و در صورت لزوم ،به کمک یادگیری مدرسهای یا سایر یادگیریهای دیگر کامل شود.

استانداردهای
شایستگی
برای آموزش
فنیوحرفهای

وهبا
()2013

شایستگیها در چهار سطح دسته بندی میشوند:
ســطح یک ،آگاهی :از دانســتنیهای پایه ،داراي آگاهي و توانا در كار به صورت تنها تحت
سرپرستی سطح پايه ،و توانا در فهرست كردن ،تشخیص ،سؤال كردن ،توانایی كسب اطالعات،
و نیازمند سرپرست.
سطح دو داشــتن دانش فنی انجام كار ،توانایی انجام كار بدون سرپرستی به طور مستقل،
توصیف ،مشاركت ،توضیح ،كار با استفاده از خطوط راهنما و تشخیص زمان ارجاع به راهنما.
ســطح ســه مهارت :ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران ،توانایی برنامهریزی و تحلیل،
پاسخ گویی در برابر كارهای خود ،سروكار داشتن با سطح وسیعی از كارها و فعالیت ها ،كشف
راههای افزایش مشاركت خود و دیگران ،فراهم كردن خطوط راهنما و هدایت ،ارائة شایستگی
به دیگران ،و تعیین چشم انداز بیرونی.
سطح چهار ،تسلط :خبرگی در انجام كار 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 میکند .تأکید بر شایستگیهایی 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 دانشآموز و تأکید بر ارزشــیابی از صالحیت
دانشآموزان در بهرهگیری از شایستگیها در محیط کار واقعی.

ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی

ویتی
و گستون
()2008

برنامهریزی درسی
و طرح درس در
یو
آموزش رسم 
تربیت نیروی انسانی

میرزابیگی
()1389

انتخاب هدفهای کلــی؛ طبقهبندی اهداف؛ تجزیة اهداف کلی بــه اهداف جزئی؛ تنظیم
مجموعهای از اهداف متناســب؛ گزینش ســایر عناصر برنامة درسی؛ دقت در رعایت مجموعة
اهداف در مرحلة اجرا؛ ارزشیابی برنامة درسی بر اساس مجموعة هدفها.

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 اندازهگیری باشند؛ بیانگر کیفیت
عملکرد یادگیرنده باشند؛ بهطور ویژه بیان شده باشند؛ قابل دستیابی باشند؛ شرایط عملکرد را
بیان کنند؛ محدودة زمانی نیل به آنها مشخص شده باشند؛ استانداردهای یادگیری و سطوح
عملکرد در آنها اعمال شده باشد.
فعالیتهای یادگیری باید مشــارکتی و گروهی باشند؛ تلفیقی باشند؛ ارتباط با دنیای کار
را تشــویق و تسهیل کنند؛ تمرین (با تأکید بر مهارتها) جایگاه ویژهای در آنها داشته باشد؛
تسهیلگر؛ پیوند بین نظر و عمل باشند؛ درگیری با محتوا و مواد یادگیری را افزایش دهند.
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ارزیابی باید بر اساس اصول زیر باشد:
ارزشیابی در زمان کوتاه معتبر ،قابلاطمینان ،انعطافپذیر ،عادالنه و ایمن.

فینچ و
برنامهریزی درسی در
هدف نهایی بر چگونگی عملکرد فراگیرنده در محیط کار مورد نظر توجه دارد؛ برای زندگی
آموزش فنیوحرفهای کرانکیلتن 59فرد مفید اســت؛ واقعی است بر جنبههای کلیدی اشتغال تأکید دارد؛ اهداف توانمندسازی بر
( )1390/1939چیزی تمرکز دارند کــه دانشآموزان باید آن را بیاموزند تا بتوانند هدف نهایی را انجام دهند.
در واقع ،هدف توانمندســازی ،دانشآموزان را از نقطة آغــاز آموزش به نقطة پایان آن هدایت
میکند .این هدف ممکن اســت بر دانش پایة مبتنی بر واقعیــت ،آگاهی ،مهارتهای پایه یا
نگرشها متمرکز شود.
یادگیری مدرســهمحور به آمادهســازی اغلب فراگیرندگان برای اشــتغال ،بر فعالیتهای
یاددهی -یادگیری در فضای کالس درس و آزمایشــگاه تمرکز دارد .انتقال از مدرسه به محیط
کار از طریق یادگیری مدرســهمحور و با اســتفاده از بهکارگیری زمینههــای کاری از طریق
گذراندن دورههای کارآموزی بهوسیلة فراگیرندگان صورت میگیرد .بر دستیابی به سطح باالی
ی و مهارت از طریق یادگیری درســت تمرکز میکند .تجربههای یادگیری
ی و دانش علم 
علم 
مدرسه ای با تجربههای ،صنعت و جامعه ،با ابداع راههایی که یادگیری مدرسهمحور را حمایت
و تقویت کند ،پیوند مییابند.
برخی نمونههای فرصتهای یادگیری کار محور عبارت اند از :گردش محیط کار ،سایهبهسایه
بودن (همراهی) مربی ،مربیگری ،آموزش مشارکتی ،خدمات یادگیری اجتماعی ،آموزش ضمن
خدمت و استاد شاگردی.
در ارزیابی شایســتگی فراگیرندگان ،مدرس باید معیارهای ویژهای در اختیار داشــته باشد
که هر یک از شایســتگیها را تعریف کند .معیار مربوط به هر شایســتگی باید منعکسکنندة
دو موضوع باشــد؛ یکی ســطح قابلقبول عملکرد و دیگری شــرایط مربوط به آن .هر یک از
فراگیرندگان باید تا حد امکان بهطور کام ً
ال عینی بر اســاس واقعیترین اســتانداردهای عملی
موجود ارزیابی شوند.
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محتوای برنامه در تمام موارد باید پیرو اهداف آموزشــی جامعی باشــد و به صورت عملی
آزاد ،اسمعیلی
تحلیل نتایج
کنگرههایبینالمللی و محمدعلی .طراحی شــود .از این رو در آن نیازهای خاص شــغلی ،به خصوص مشاغل جدید و مشاغلی
که دســتخوش تغییر میشــوند و به طور اخص اســتفاده از فناوریهای اطالعاتی-ارتباطی
()1391
در حوزة آموزش
نوین ،به عنوان ابزاری برای افزایش ســودمندی همة حرفه ها از جمله مشــاغل ســنتی ،در
فنیوحرفهای
نظر گرفته شود.
مبانی برنامهریزی
آموزش متوسطه

موسی پور
()1395

معیارها و اصول انتخاب محتوای برنامه عبارتاند از :تناسب با هدفهای تعیین شده ،تناسب
با نیازها و عالقههای یادگیرنده ،تناسب با نیازها و موضوعات مهم جامعه ،تناسب با پیشرفتهای
ی و فناوری.
علم 

طراحی و
اعتباربخشیچارچوب
نظری ارزشیابی
شایستگی محور بر
اساس مبانی نظری
سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش

خوشخلق
()1395

ارزشیابی پیشــرفت تربیتی فرایند محور :جمعآوری و تحلیل نظامدار شــــواهد دربارة
فرایند دســتیابی یادگیرنده به مراتبی از شایســتگیها یا نتایج یادگیری بهمنظور قضاوت و
ارائة بازخورد برای اصالح و هدایت عملکرد در طول پایه یا دورة تحصیلی .ارزشیابی پیشرفت
تربیتی نتیجهمحور :جمعآوری و تحلیل نظامدار شــواهد دربارة میزان دســتیابی یادگیرنده
به مراتبی از شایســــتگیها یا نتایــــج یادگیری بهمنظور قضــاوت و تصمیمگیری دربارة
ارتقای آنان :الف) به دورهها (به صورت اهداف دوره) .ب) به پایههای باالتر (به صورت اهداف
خاص پایه) در دورههای اول و دوم متوسطه .ارزشیابی پیشــرفت تربیتی با رویکرد تلفیقی:
تلفیق شــواهد و نتایج حاصل از ارزشیابی فرایندمحــــور و نتیجهمحور بهمنظور قضاوت و
تصمیمگیــری برای ارتقای یادگیرنــــدگان به پایة تحصیلی باالتــر در دورههای اول و دوم
متوسطه

در اکثر پژوهشها به اســتانداردهای مربوط به دنیای کار توجهی نشــده اســت و به جز مطالعات
یوحرفهای در نظام جدیدآموزشی ،به شایستگیهای غیرفنی کمتر
انجام شده در تعدادی از رشتههای فن 
توجه شده است .همچنین ،به الگو و روش تدوین اهداف مبتنی بر شایستگی ،و فعالیتهای یادگیری
مبتنی بر شایســتگی اشاره نشده اســت .به غیر از استاندارد مدون سازمان آموزش فنیوحرفهای که در
خصوص حرفة مکانیک صنایع در سال  ،1375به شیوة سنتی نه شایستگی محور تهیه شده است ،برای
آموزش حرفة مذکور در ســطوح صالحیت حرفهای 1و ،2در داخل کشــور برنامة مدونی تنظیم نشــده
اســت .در مقابل ،تعدادی از محققان و مؤسســات پژوهشی خارج از کشــور ایران ،برای نمونة برمبچ
و کلید ،)2014( 60کالج میسیســیپی ،)2014( 61مؤسسة ملی کار آفریقای جنوبی ،)2017( 62دانشگاه
کار ایاالت متحده )2010( 63و مرکز ملی تحقیقات آموزشــی ایاالت متحده ،)2010( 64نســبت به ارائة
چارچوب برنامة درســی رشتة مکانیک صنایع شامل دانش فنی و مهارتهای فنی ،پیامدهای یادگیری،
مدیریــت پــروژه و کارتیمی ،ایمنی و بهداشــت و مدیریت منابع در حرفة مکانیــک صنایع که غالب ًا به
صورت پیمانههای یادگیری و سرفصلهای آموزشی اشاره شده است ،پرداختهاند و کمتر به ویژگیها و
روش تدوین عناصر برنامة درسی در رشتة مذکور توجه شده است .بدیهی است ،در طراحی چارچوب
ی و توجه به گزارههای اسناد باال دستی کشور ،از جمله برنامة درسی ملی،
برنامة درسی ،اقتضائات بوم 
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از عوامل مهم در تهیه و تصویب برنامة درسی محسوب میشوند که باید مورد توجه قرار گیرند.
در ادامة مقاله ،پس از مرور سؤاالت و روش پژوهش و ارائة یافتهها ،در بخش بحث و نتیجهگیری،
به اجزای چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع و ویژگیهای عناصر اصلی
برنامة درسی پرداخته میشود.

هدف پژوهش طراحی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
است و سؤاالت پژوهش عبارتاند از:
 .1چارچوب مطلوب برنام ة درسی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
کدام است؟
 .2میزان توافق صاحبنظران (برنامهریزان درســی ،خبرگان و هنرآموزان) در خصوص اجزای
اصلی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع چگونه است؟

روش تحقیق

هــدف از ایــن پژوهش ،طراحی چارچوب برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی رشــتة مکانیک
صنایع دورة دوم متوســطه بهمنظور تدوین برنامة درســی رشــتة مذکور از طریق احصای عناصر و
ویژگیهای چارچوب برنامة درســی آموزش مبتنی برشایســتگی با اســتفاده از تحلیل منابع و فن
دلفی 65اســت .رویکرد تحقیقی حسب مفهوم و ماهیت تحقیق آمیخته 66یا ترکیبی است و هدف آن
کاربردی اســت ،اما برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شدهاســت(نادری و سیف
نراقی .)1397 ،به این ترتیب که نگارندگان با مطالعة تعداد سی و پنج منبع و سند مطالعاتی داخلی
و خارجی مرتبط با آموزش فنیوحرفهای و برنامة درســی ،با رویکرد شایستگی نسبت به احصای
عناصر و ویژگیهای چارچوب مبادرت کردند .اسناد مورد مطالعه به بازة زمانی سالهای  1380تا
 1397برای اســناد فارسی و معادل آن برای اسناد انگلیسی مربوطاند .اسناد به روش فیش برداری
و ماتریس مفهومی مطالعه و تحلیل مفهومی شــدند .ســپس با توجه به گزارههای اســناد باالدستی،
تعدیالتــی در آنهــا صورت گرفــت و مواردی به آنها اضافه شــد .این مطالعــات مبنای طراحی
پرسشــنامه و هدایت محتوایی اظهار نظر متخصصان فن دلفی شــد .فن دلفی رویکردی پژوهشی
برای دســتیابی به اجماع نظر متخصصان در یک موضوع ،از طریق پرســشنامه و ارائة بازخورد به
آنهاست(حبیبی ،سرفراز و ایزدیار.)2014 ،
برای بررسی روایی محتوایی و روایی ساختاری پرسشنامة دلفی در مرحلة پیش مطالعه مورد
تأییــد متخصصان قرار گرفت .برای بررســی پایایی پرســشنامه ،ضریب آلفــای کرانباخ ()0/924
محاســبه شد که بیانگر پایایی پرسشنامه است(خدایاری .)1396 ،سپس برای گردآوری اطالعات،
پرســشنامه 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 .نمونهها متشــکل
از  14نفر متخصص برنامهریزیدرســی رشــتههای گروه مکانیک 14 ،نفر هنرآموز رشــتة مکانیک
دارای تجربه در طراحی برنامههای رشــتههای گروه مکانیک درســی و  16نفر از شــاغالن حرفة
مکانیــک صنایع دارای تجربه در آموزش رشــتة مکانیک صنایع در پنج ســال گذشــته بودند که به
صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب شــدند .در دور اول دلفی ،نخســت موضــوع پژوهش تببین و
ســپس ایدة اولیه توســط مشارکتکنندگان تولید شــد و پس از دخالت اطالعات حاصل از تحلیل
اســناد و پس از حذف موارد تکراری و کاربرد واژگان یکسان ،چارچوب اولیه استخراج شد و در
نهایــت چارچوب مورد توافق اعضای دلفی احصا و ارائه شــد .در روش دلفی ،برای دســتیابی به
میزان اتفاق نظر متخصصان ،از آزمون رتبههای دبلیو کندال اســتفاده میشــود .ضریب هماهنگی
دبلیوکندال 67معیاری از اجماع اســت که سطح اجماع بین اعضای دلفی را نشان میدهد(اسماعیلی
کیا و مالنظری.)1394 ،

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

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

یافتههای پژوهش

به سؤال پژوهش عبارت بود از :چارچوب مطلوب برنامة درسی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک
صنایع در دورة دوم متوسطه کدام است؟ همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،نگارندگان با استفاده از مطالعه
و تحلیــل منابع مرتبط و جمعآوری نظرات متخصصان و خبــرگان فن ،به طراحی چارچوب مذکور
اقدام کردند .اجزای این چارچوب شامل منطق برنامة درسی ،کارکرد برنامة درسی ،محدوده و قلمرو
برنامة درســی ،الگوی طراحی برنامة درســی و مؤلفههای اصلی برنامة درســی شامل اهداف برنامة
درســی ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و روشهای ارزشــیابی اســت .به گزارههای چارچوب برنامة
درســی ،مؤلفههای برنامة درســی به همراه روابط و ویژگی آنها در بخش بحث و نتیجه گیری اشاره
میشود.
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طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه
 éسیاستهای کلی نظام در حوزة آموزش تربیت
فنی و مهارتی
 éقانون نظام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای
و مهارتی

 éمبانی نظری تعلیموتربیت
 éساحت های تعلیموتربیت
 éحوزه های تربیت و یادگیری

 éاهداف دورة متوسطه
 éاهداف شاخه
فنیوحرفهای

 éاستاندارد بینالمللی طبقهبندی مشاغل
ایسکو ۲۰۰۸
 éاستاندارد بینالمللی آموزش ایسکو ۲۰۱۳

اهداف
منطقی بودن ،کاربردی و مفید بودن ،واضح و روشن بودن ،قابلیت دستیابی و قابل
اندازهگیری ،واقعبینانه ،کلنگر و ترکیب مناسبی از دانش مهارت و نگرش ،دارای سطح
متناظر با الگوی هدفگذاری برنامة درسی ملی ،تلفیقی از شایستگیهای فنی و غیرفنی.
استاندارد
شایستگی حرفة
مکانیک صنایع
 éنیازسنجی شغلی
 éتوسعه حرفهای
 éتحلیل حرفه
مکانیک صنایع
 éتعیین
شایستگیهای فنی
و شایستگیهای
غیر فنی
 éتلفیق
شایستگیها
 éتعیین
استانداردهای
عملکرد هر
شایستگی

استاندارد
ارزشیابی حرفة
مکانیک صنایع

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

چارچوب نظری برنامة درسی مبتنی
بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع در
دوره متوسطه دوم

 éتعیین واحدهای
شایستگی برای
ارزشیابی
 éتحلیل
استانداردهای
عملکردی
 éتعیین روش ها و
ابزارهای سنجش
 éتعیین مقیاس
های ارزشیابی
 éتدوین الگوهای
گواهینامهشایستگی

 éجدولها
 éعنوانها
 éزمان آموزش

فعالیتهاییادگیری
قابلیت اجرا ،متناسب با زمان و سطوح مهارتی ،تقویتکننده و برانگیزانندة فعال ،بهرهمندی
از روشهای مشارکتی ،تعامل با هنرجویان ،محتوا و هنرآموز ،مفید ،واقعی بودن ،کلنگر،
منعطف ،برخوردار از روشهای نوین یادگیری فعال اکتشــافی و مشارکتی و استفاده از
نرمافزارهای تعاملی ،تعامل با کارفرما ،ارتقاء اخالق حرفهای ،مسئولیتپذیری ،نوآوری ،تفکر،
خود ارزیابی و اعتماد بنفس ،یادگیری پروژهای و نمونه کار ،تلفیقی از شایستگی فنی و غیرفنی.

ارزشیابی
ناظر بر تحقق شایستگیها متناسب با سطوح صالحیت حرفهای ملی ،منطبق بر اصول
حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،عملکردگرا ،کلنگر ،یادگیرندهمحور دارای بازخورد
ســازنده در ابزار ها و روشهای ارزشیابی مالک بودن استانداردهای عملکرد حرفهای در
رشتة مکانیک صنایع ،مســتمر و عملکردی مبتنی بر واقعیتهای حرفه در دنیای کار،
نتیجهمحور و فرایندمحور با توجه به شایستگیهای حرفهای مکانیک صنایع ،خودآگاهی و
خودارزیابی ،منصفانه و عاری از شرایط اضطرابآور.

کارکرد

الگوی برنامة درسی

محدوده و قلمرو

منطق برنامة درسی

شکل  .1چارچوب نظری برنامة درسی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
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در پاســخ به ســؤال میزان توافــق صاحبنظران در خصوص مؤلفههای اصلــی چارچوب برنامة
درســی مبتنی بر شایستگی رشــتةمکانیک صنایع چگونه اســت ،جدول 2میزان فراوانی و درصد نظر
ی که حدود 74
صاحبنظران را دربارة مطلوب بودن چارچوب برنامة درســی نشــان میدهد ،به طور 
درصد متخصصان حوزة برنامة درســی و  72درصد هنرآموزان و  71درصد متخصصان فن ،گزینههای
خیلــی زیاد و زیــاد را انتخاب کردهاند و تنها کمتــر از یک درصد متخصصان حوزة برنامة درســی و
هنرآموزان و یک درصد متخصصان فن ،گزینههای کم و خیلی کم را انتخاب کردهاند .بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت هر ســه گروه ،اجزای چارچوب برنامة درســی مبتنی برشایستگی رشتةمکانیک صنایع در
دورة دوم متوسطه را مناسب دانستهاند.
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طراحی چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه

جدول  .2توزیع و درصد فراوانی پاسخ صاحبنظران دربارة تناسب اجزا و گزارههای چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی
رشتة مکانیک صنایع

رتبه ها
گروههای مورد بررسی

کم

زیاد

متوسط

خیلی زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

برنامهریزان درسی

3

0/60

126

25/00

258

51/19

117

23/21

هنرآموزان

4

0/79

135

26/79

244

48/41

121

24/01

متخصصان فن

7

1/22

155

26/91

261

45/31

153

26/16

در تحلیل اســتنباطی ،برای پاسخ به ســؤال دوم پژوهش ،از آزمون دبلیو-کندال استفاده شد .در
آزمون دبلیوکندال ،چنانچه ضریب کندال بیشــتر از  0/7باشــد ،توافق قوی ،در صورت برابری با 0/5
توافق متوسط و کمتر از  0/3توافق ضعیف بین خبرگان وجود دارد(حبیبی و همکاران .)2014 ،جدول
 3نشان میدهد ضریب کندال در همة عوامل بیشتر از  0/7است .بنابراین ،در تأیید عوامل چارچوب
بین صاحبنظران توافق باالیی وجود دارد .عالوه برآن ،از آنجاکه در همگی مؤلفههای چارچوب در
سطح خطاپذیری  5درصد و درجة آزادی  ،3مقدار سطح معناداری کمتر از  0/05است و مقدارهای
بهدســت آمده از آزمون خی دو از مقدار جدول (مقدار  )7/82بزرگتر اســت ،لذا فرض تحقیق مبنی
بر توافق نظر متخصصان حوزة برنامة درسی ،هنرآموزان و متخصصان فن پذیرفته میشود.
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جدول  .3میزان توافق صاحبنظران با استفاده از ضریب هماهنگی کندال

آمار خی دو

ضریب کندال ()W

اجزا

ردیف

1

منطق برنامه

63/230

0/788

2

کارکرد برنامه

57/446

0/718

3

محدوده و قلمرو برنامة درسی

147/584

0/738

4

اهداف برنام ة درسی

37

0/925

5

الگوی طراحی برنام ة درسی

173/501

0/868

6

محتوای برنام ة درسی

59/045

0/738

7

فعالیتهای یادگیری

89/007

0/742

8

جدول برنامة درسی

98/327

0/819

9

ارزشیابی

137/501

0/868

سطح معناداری0/0001 :

بحث و نتیجهگیری
همانطــور که نتایج ایــن تحقیق نشــان داد ،چارچوب برنامة درســی مبتنی
برشایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه دارای اجزای منطق برنامة
درســی ،کارکرد برنامة درســی ،محدوده و قلمرو برنامة درسی و مؤلفههای اصلی
برنامة درسی شامل اهداف برنام ة درسی ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری و روشهای
ارزشیابی است .در ادامه ،محتوای اجزای چارچوب و مؤلفههای برنامة درسی و
ویژگیهای آن به اختصار آورده شدهاست ،با این توضیح که "منطق برنامة درسی"
بــه چرایی و ضرورت طراحی برنامة درســی مبتنی برشایســتگی رشــتة مکانیک
صنایع تأکید دارد" ،محدوده و قلمرو برنامة درسی" به عناصر برنامة درسی و انواع
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شایســتگیهای مرتبط با رشتة مکانیک صنایع اشــاره دارد ،و در "الگوی تدوین
برنامة درســی" ،مراحل طراحی برنامة درســی رشــتة مکانیــک صنایع با رویکرد
شایستگی مشخص شدهاست .همچنین ،مؤلفههای برنامة درسی چارچوب برنامة
درســی مبتنی برشایستگی رشتة مکانیک صنایع ویژگیهایی دارد که هر مؤلفه نام
برده شدهاســت .یکپارچگی و انسجام چارچوب از زاویة سازگاری اجزا ،تحت
عنــوان روایی کلی و هر یک از عنوانها و محتوای آنها با شــاخصهای روایی
درونی مؤلفهها مورد توجه قرار گرفتهاند .اعتبار بیرونی گزارهها در تمامی بخشها
به صورت اسنادی مشخص شده است.
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 منطق برنامة درسی

آمــوزش فناوری ،کار و مهارتآموزی به پیشــرفت فردی ،افزایش بهرهوری،
مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کسب درآمد حالل ،کاهش فقر ،افزایش
درآمد و توسعهیافتگی میانجامد .حرفة مکانیک صنایع از حرفههای زمینة صنعت
اســت .فرد شــاغل در این حرفه به طور معمول در شــرکتهای تولید ،و ساخت
و تولیــد کار میکند و تجهیزات و ماشــینآالت متنوع را تعمیــر میکند با تحلیل
اطالعات مرکز آمار از روند اشــتغال در حرفة مکانیــک صنایع ،میانگین نیروی
انسانی مورد نیاز در این حرفه در سطوح مختلف صالحیت حرفهای ملی ،حدود
پنج هزار نفر در ســال برآورد میشــود .از آنجاکه یکــی از مأموریتهای اصلی
وزارت آموزشوپرورش تربیت نیروی انســانی در ســطح کارگر ماهر در شــاخة
فنیوحرفهای اســت و تأسیس رشتة مکانیک صنایع به دلیل فقدان رشتة تحصیلی
و حرفــهای در شــاخة فنیوحرفهای در دورة دوم متوســطه ،توســط برنامهریزان
آموزشــی و سیاستگذاران آموزشی توصیه شده است ،گزارههای اسناد باالدستی
در ســالهای اخیر و مطالعات انجام شــده ،بر تدوین برنامههای درسی مبتنی بر
شایستگی تأکید دارند .لذا در جهت توسعه و آموزش مناسب هنرجویان این رشته
با هدف کسب شایستگیهای مورد نیاز دنیای کار ،طراحی برنامة درسی مبتنی بر
شایستگی در رشتة مکانیک صنایع ضروری است.
یافتههــای حاصل از تحلیل داده ها نشــان داد ،بین گروههای مورد بررســی
(برنامهریــزان درســی ،هنرآموزان و خبــرگان حرفه) در ارتباط با مناســب بودن
گزارههای منطق برنامة درســی توافق وجود دارد و به لحاظ مبانی نظری طراحی
رشــته ،ضرورت و الزامات مربوط به طراحی برنامة درســی مبتنی بر شایستگی
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در رشتة مکانیک صنایع با مفاد اسناد مرتبط با حوزة آموزشهای فنی وحرفهای،
از جملــه برنامة درســی ملی جمهوری اســامی ایــران( ،)1391قانون اهداف و
وظایــف وزارت آموزشوپرورش( ،)1366سیاســتهای کلی اشــتغال (،)1390
ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش( ،)1390قانون نظام جامع آموزش و تربیت
فنیوحرفــهای و مهارتــی ( ،)1396تحلیل نتایج کنگرههــای بینالمللی در حوزة
آموزش فنیوحرفهای ( )1391سازگار است.
 کارکرد برنامة درسی و محدوده و قلمرو برنامة درسی

کارکرد برنام ة درسی مبتنی بر شایستگی مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
عبارت اســت از تربیت کارگر ماهر مکانیک صنایع در ســطوح  1و  2صالحیت
حرفهای ملی ،متناسب با نیازهای بازارکار و همچنین فراهم کردن شرایط هدایت
و راهنمــای حرفهای – تحصیلی هنرجویان رشــتة مکانیک صنایع برای ســطوح
باالتر صالحیت حرفهای.
محدودة برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی مکانیک صنایع شــامل موارد زیر
است:
استاندارد شایستگی حرفة مکانیک صنایع ،استاندارد ارزشیابی حرفة مکانیک
صنایع ،اســتاندارد آموزش حرفة مکانیک صنایع ،نیازســنجی آموزشی ،اهداف،
جدول درسها ،استاندارد فضا و تجهیزات درسها ،توالی شایستگیهای عمومی،
شــیوة ارزشیابی پیشرفت درسها ،منابع ،مواد و رسانههای یادگیری ،جدولهای
اهــداف و محتوا ،فعالیتهــای یاددهی–یادگیری شایســتگیها ،فرایند اصالح و
بهبود برنامة درسی ،فرایند تهیة منابع آموزشی.
قلمرو برنامة درســی شــامل شایســتگیهای فنــی ،شایســتگیهای غیرفنی،
شایستگیهای فناوری اطالعاتوارتباطات و شایستگیهای مربوط به یادگیری
مادامالعمــر در حرفــة مکانیــک صنایع اســت .شايســتگيها بر اســاس نوع در
برنامة درســي رشتة مکانیک صنایع به شایســتگیهای پایه در برنامة درسی ملی،
شایستگیهای عمومی ،شایستگیهای غیر فنی محوری دنیایکار ،شایستگیهای
یادگیری مادامالعمر حرفة مکانیک صنایع ،و شایستگیهای فنی دنیایکار در حرفة
مکانیک صنایع دستهبندی میشوند.
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جدول  .4شايســتگيهای فنی رشــتة مکانیک صنایع حاصل از تحلیل استانداردهای حرفه و
جمعبندی نظرات متخصصان حرفه
تعمیر اتصال
پیچ و مهره

تعمیر
اتصال خار

تعمیر
اتصال چسب

تعمیر
اتصال پرچ

تعمیر
اتصال لحیم

جوشکاری

ماشینکاری

سنگزنی

مونتاژکاری

تعویض و
تعمیر شیرآالت

تعویض و تعمیر شفتها
و بادامکها

تعویض و تعمیر
چرخ تسمه

تعویض و تعمیر
چرخ زنجیر

تعویض و تعمیر
چرخ دنده

تعویض و تعمیر فنرها
و یاتاقان ها

تعمیر پخش کنندههای
هیدرولیکی و پنوماتیکی

تعویض و
تعمیر
سیلندرها

تعویض و
تعمیر
شیرها

تعویض و
تعمیر
عملگرها

تعویض و
تعمیر
رلهها

سیمکشی

تعویض و تعمیر
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 سیستمهای
خنک کاری

نصب ماشینهای ابزار

نصب باالبرهای
صنعتی

نصب دستگاههای
صنعتی

نصب میکسر و
نوارهای نقاله

نصب
کورههای صنعتی
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برخــی از شایســتگیهای غیر فنی که بــا حرفة مکانیک صنایــع در ارتباطاند
عبارتاند از :شایســتگیهای تفکر ،ارتباط مؤثر ،مديريت كاروكیفيت ،كارآفريني،
اخالقحرفهای (امانتداری ،مسؤلیتپذیری ،وفای به عهد ،درستکاری ،بهرهوری)،
يادگيريمادمالعمر ،كاربرد فناوري و محاســبه .یافتههــای حاصل از تحلیل دادهها
نشان داد ،در ارتباط با مناسب بودن گزارههای کارکرد ،محدوده و قلمرو چارچوب
برنامة درســی بین گروههای مورد بررســی توافق وجــود دارد و به لحاظ توجه به
گزارههــای مخاطبان برنامة درســی ،تربیت نیروی کار ماهــر و راهنمایی و هدایت
تحصیلی با مواد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای و مهارتی ()1396
و برنامة درسی ملی( ،)1391و به لحاظ شایستگیهای فنی و غیرفنی رشتة مکانیک
صنایع با ایسکو ،سازمان جهانی کار( ،)2008همسویی وجود دارد.
 الگوی برنامة درسی

الگوی برنام ة درســی مبتنی بر شایســتگی رشــتة مکانیک صنایع در دورة دوم
متوسطه بر اساس اقتضائات دنیای کار ،دنیای آموزش و مبانی نظری طراحی برنامة
درسی مبتنی بر شایستگی به صورت در هم تنیده و در شکل  2ارائه شدهاست.
الگوی تدوین برنام ة درســی مبتنی بر شایســتگی رشــتة مکانیک صنایع از سه
بخش تشــکیل میشود .1 :استاندارد شایستگی حرفة مکانیک صنایع؛ .2استاندارد
ارزشــیابی حرفة مکانیک صنایع؛  .3اســتاندارد آموزش حرفة مکانیک صنایع .در
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بخش اول ،نیازسنجی شغلی ،توسعة حرفهای و تحلیل حرفة مکانیک صنایع انجام
میشــود .در بخش دوم ،شایســتگیها گروهبندی و روشها و ابزار سنجش حرفة
مکانیک صنایع تعیین میشــوند .بخش ســوم شامل نیازســنجی آموزشی ،تدوین
اهداف آموزشــی ،طراحــی درس ،تعیین فعالیتهــای یادگیری ،انتخــاب مواد و
رســانههای یادگیری ،تعیین محتوا و تعیین شیوههای ارزشیابی است .هر بخش به
صورت ســندی مجزا ،پس از اعتباربخشــی و اعمال پیشنهادهایی صاحب نظران،
منتشر میشود .هر سه سند استاندارد شایستگی حرفه ،استاندارد ارزشیابی حرفة و
استاندارد آموزش حرفة مکانیک صنایع با هم مرتبط و در تعاملاند.
خاســتگاه استاندارد شایستگی ،حرفه است و استاندارد ارزشیابی ،حرفة دنیای
کار اســت .به عبارت دیگر ،تعیین شایســتگیهای حرفه از طریق مطالعه و تحلیل
شــرایط و اقتضائات حرفة مکانیک صنایع و مشاغل وابسته به آن در محیط واقعی
کار و با مشــارکت خبرگان شــاغل در حرفة مکانیک صنایع اســت .اصول ناظر بر
برنام ة درسی شامل دین محوری ،تقویت هویت ملی ،اعتبار نقش یادگیرنده ،اعتبار
نقش مرجعیت مربــی ،اعتبار نقش پایهای خانواده ،جامعیــت ،توجه به تفاوتها،
تعادل ،یادگیری مادامالعمر ،جلب مشــارکت و تعامل ،یکپارچگی و فراگیری است
که برنامهریزی به صورت هماهنگ و درهم تنیده در برآن تأکید میشــود و رویکرد
آن فطرتگرایی توحیدی اســت که در الگوی هدفگذاری و شایســتگیهای پایه
به آن توجه میشــود .هر شایســتگی ترکیب مناســبی از دانش ،مهــارت و نگرش
است و اجزای آن به صورت در هم تنیده و منسجم آموزش و ارزشیابی میشوند.
شایســتگیهای فنی و شایســتگیهای غیرفنی در حرفة مکانیک صنایع به صورت
تلفیقی ارائه میشوند .با توجه به ارتباط و تعامل طولی و عرضی مراحل ،در داخل و
بیرون هر بخش ،فراینداعتباربخشی و اصالح در هر مرحله انجام میشود .یافتههای
حاصل از تحلیل داده ها نشان داد ،بین گروههای مورد بررسی در ارتباط با مناسب
بودن اجزا و مراحل الگوی تدوین برنامة درسی توافق وجود دارد و به لحاظ ساختار
در ســه بخش استاندارد شایستگی حرفه و اســتاندارد ارزشیابی حرفه و استاندارد
آمــوزش حرفه ،با مفاد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنیوحرفهای و مهارتی،
مادة  ،4بند  )1396( 4ســازگاری دارد .به لحاظ اصول ناظر ،با ســند برنامة درســی
ملی( )1391و از منظر مبانی نظری و نیازسنجی با نتایج پژوهشهای مؤمنی مهمویی
و همکاران( ،)1387تاک ،)2007( 68نیکولوف و همکاران( ،)2014کدخدای(،)1397
و راهنمای تدوین برنام ة درسی فنیوحرفهای ( )2018همسویی و همخوانی دارد.
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شکل  .2الگوی پیشنهادی تدوین برنام ة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع
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 اهداف

اهــداف برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی رشــتة مکانیک صنایــع در دورة
دوم متوســطه در ســه ســطح هدف کلی رشــته ،اهداف کلی هر درس و اهداف
توانمندســازی هر شایستگی تعریف میشــود .اهداف هر سطح با توجه به منابع
هدف گزینی متناظر آن سطح از اســتاندارد شایستگی حرفه ،استاندارد ارزشیابی
حرفــه ،اهداف دورههای تحصیلی ،اهداف شــاخة تحصیلی و اهداف حوزههای
یادگیری تدوین میشود .الگوی هدفگذاری برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی
ایران و توجه به شایســتگیهای پایه در تدوین اهداف مالک عمل است .اهداف
آموزشی با رویـکرد شایستگی ،عباراتی منطقی و واقع بینانه ،صریح و روشن ،قابل
دســتیابی ،قابل اندازهگیری ،دارای زمان بندی ،کلنگر و ترکیبی از دانش ،مهارت
و نگرش ،دارای ســطوح ،متناظر با الگوی هدفگذاری برنامة درسی ملی ،تلفیقی
از شایســتگیهای فنی و غیرفنی ،پشتیبان وظایف و شایستگیهای فنیوحرفهای
هســتند .یافتههای حاصل از تحلیل داده ها نشــان داد بین گروههای مورد بررسی
(برنامهریــزان درســی ،هنرآموزان و خبــرگان حرفه) در ارتباط با مناســب بودن
گزارههای اهداف برنامة درســی توافق وجود دارد و به لحاظ ویژگیهای اهداف
در برنامة درســی مبتنی بر شایســتگی ،این نتیجه با نتایج پژوهشهای هدایتی و
همــکاران( ،)1395فینچ و کرانکیلتن ( ،)1390/1999موســیپور ( ،)1395آبا آنا
( )2013و راهنمای تدوین برنامة درســی فنیوحرفــهای ( )2018همخوانی و به
لحاظ انواع شایســتگیها با آیین نامة آموزشــی دورة دوم متوســطه ( )1395و به
لحاظ تدوین اهداف تفصیلی و روش آن با برنامة درســی ملی جمهوری اسالمی
ایران( ،)1391همخوانی و همسویی دارد.
اهدافدورةتحصیلی
سطوحشایستگیدرحرفةمکانیکصنایع
وظایفحرفهدرحرفةمکانیکصنایع
تکلیفکاریدرحرفةمکانیکصنایع
استانداردعملکردشایستگیدرمکانیکصنایع
عناصرشایستگیدانش ،مهارت،نگرش

ارتباط
با خود

ارتباط
با خدا

ارتباط ارتباط
با خلق با خلقیت

تعقل
علم
عمل

هدفکلیرشتةمکانیکصنایع

ایمان

اهداف هر پودمان

اخالق

اهداف کلی هر درس

اهدافهرشایستگی
اهدافتوانمندسازی

شکل  .3الگوی هدفگذاری پیشنهادی در رشتة مکانیک صنایع مبتنی برشایستگی ،برگرفته از
الگوی هدف گذاری برنامة درسی ملی (.)1391
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جدول  .5نمونههایی از اهداف تفصیلی رشــتة مکانیک صنایع بر اساس شایستگیهای پایه در
برنامة درسی ملی (.)1391
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تعقل در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
تعقل در ارتباط با خود :کشف
 éکشف و تحلیل عملکرد ابزار ،تجهیزات ،ماشین آالت و فناوریهای مرتبط با حرفة مکانیک صنایع؛ توجه
دقيق به وظایف و کارهای شغلی و حرفهای خویش و تواناییها در كار خود در انجام وظایف شغلی وتوجه به ايمني
و بهداشت محيطي مرتبط با مکانیک صنایع
ایمان در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
 éایمــان در ارتباط با خود :ایمان به نقش تربیتی کار؛ ایمان به عمل صالح به عنوان راهی برای رســیدن به
مرتبهای از حیات طیبه؛ ايمان و باور آگاهانه به توانمنديهاي فردي براي پيشرفت حرفهاي؛ برخورداري از روحية
اعتمادبهنفس و استقالل در كار؛ باور آگاهانه به تعلق منابع مادي و ثروتهاي ملي به خداوند
 éایمان در ارتباط با خلقت :باور داشتن محیط زیست به عنوان خلقت خداوند و محافظت از آن؛ باور داشتن
نقش مؤثر انسانها در تغییرات محيط زيست؛ باور به حق داشتن نسلهای آینده براي استفاده از منابع.
علم در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
 éعلــم در ارتباط با خود :شــناخت دانش؛ مهــارت و نگرش مورد نیاز مراحل کاری شایســتگیهای فنی و
شایســتگیهای غیر فنی حرفة مکانیک صنایع؛ شــناخت اصول مشــتری مداری؛ دانش انواع فناوری در حرفة
مکانیک صنایع؛ شــناخت الزم براي توســعة حرفهای و ادامة تحصيل در دورههاي باالتررشــتة مکانیک صنایع؛
شــناخت كارآفريني و ويژگيهاي آن؛ آگاهی از خطرات شــغلی و دانش ایمنی دستگاهها ،وسایل و تجهیزات در
حرفة مکانیک صنایع.
عمل در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
 éعمل 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 دستگاهها؛ برنامهريزي براي ايجاد كسب و كار؛ رعایت ایمنی و بهداشت
فردی و محیطی؛کاربست فناوری مناسب در انجام وظایف شغل.
 éعمــل در ارتباط با خلقت :دفع و امحای مواد و پســماندها بــه روش اصولی؛ دفع آلودگی صوتی ،فیزیکی،
شیمیایی؛ مشاركت در جلوگيري از خسارت زيست محيطي به دليل فعاليتهاي كسبوكار؛ تالش در توسعة منابع
اقتصادی کشور؛ شایستگی کاربست مفاهیم توسعة پایدار در محیط کاری.
اخالق در ارتباط با خود ،خدا ،خلق ،خلقت
 éاخالق در ارتباط با خدا :تلقی کار و فعالیت به عنوان عبادت؛ درستكاري در انجام كار
 éاخالق 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 ساماندهی محیط کار بهصورت مشارکتی؛ ارزش قائل شدن به
تجربة کار واقعی؛ پایبندی به حقوق همکاران شــغلی ؛ رعایت اصول مشتری مداری؛ ترجیح هدف گروه كاري بر
اهداف شخصی؛ برخورداری از روحیة تعاون؛ مشخص كردن رفتار اخالقي و قانوني.
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 محتوا

قلمرو و جهتگیری محتوا در راســتای تحقق اهداف و شایســتگیهای لحاظ
شده در برنام ة درسی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع در دورة دوم متوسطه
به گونهایســت که شایســتگیهای فنی و غیرفنی در قالب ساختار تجویزی ،نیمه
تجویزی و غیرتجویزی ،با توجه به اســتعداد و عالقههای هنرجویان و شــرایط و
نیازهای هنرســتان ،منطقهای و ملی را شامل میشود .مواد و رسانههای یادگیری بر
اساس محتوای شایستگیها و پیچیدگی سطوح صالحیت مطابق با سیاستهای تولید
مواد و رســانههای یادگیری برنامة درســی ملی تدوین میشود .محتوا باید متناسب
با استعداد و عالقة هنرجویان ،جذاب ،منعطف ،واقعی و مبتنی بر اقتضائات دنیای
کار ،تلفیقی از شایستگیهای فنی و غیرفنی حرفة مکانیک صنایع ،دارای ساختار سه
وجهی ،متناسب با نیازهای منطقهای ،به روز و فناورانه ،پودمانی ،شامل مشخصات
و استانداردهای فضا و مواد و تجهیزات ،شامل شاخصهای خودارزیابی و فضای
آموزشی ،شامل موارد ایمنی ،بهداشتی و حفاظتی باشد .دارای سازماندهی مناسب
و مطابــق با فناوری روز حرفة مکانیک صنایع باشــد و برخــوردار از فعالیتهای
یادگیری اســت که محتوای دانشــی و مهارتی و نگرشی مراحل کاری مربوط به هر
شایســتگی را پشتیبانی میکند و متناسب با زمان آموزشی و فاقد اطالعات اضافی
اســت و فضا و تجهیزات و شــاخصهای ارزشیابی را به روشــنی نشان میدهد.
یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان داد بین گروههای مورد بررسی درارتباط با
مناسب بودن گزارههای مربوط به محتوای برنامة درسی توافق وجود دارد و به لحاظ
ویژگیهای محتوای مبتنی بر شایستگی در رشتة مکانیک صنایع با نتایج پژوهشهای
مولر( ،)2017کوئنن و همکاران( ،)2015هدایتی و همکاران( ،)1395مومنی مهموئی
و همــکاران( ،)1387آزاد و همکاران ،)1391( .ملکی ( ،)1383میرزابیگی (،)1389
موســیپور ( ،)1395فینچ و کرانکیلتن ( )1390/1999و برنامة درسی ملی ()1391
همسویی و همخوانی وجود دارد.
 جدول درسها

جدول درسهای رشــتة مکانیک صنایع در چهار دســته خوشة درسی تدوین
شد .1 :شایستگیهای عمومی .2 ،شایستگیهای پایة فنی .3 ،شایستگیهای فنی،
 .4شایســتگیهای غیر فنی .دســته بندی درسها و زمان اختصــاص یافته به هر
درس با آیین نامة آموزشی دورة دوم متوسطه ( )1395انطباق دارد.
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جدول  .6جدول درسهای پیشنهادی رشتة مکانیک صنایع ،مطابق با چارچوب جدولهای برنامة
درسی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش.
رشتة تحصیلی:
مکانیک صنایع

ردیف

دامنة محتوایی

1

تربیت دینی
و اخالقی

2

3
4

کد رشتة تحصیلی:
...
پایه 10

نام درس

تعليمات ديني
(ديني ،قرآن و
اخالق) 1

ساعت

2

عربی ،زبان قرآن 1

1

2

نام درس

تعليمات ديني
(ديني ،قرآن و
اخالق) 2

ساعت

2

عربی ،زبان قرآن 2

1

2

پایه 12

نام درس

تعليمات ديني
(ديني ،قرآن و
اخالق) 3
عربی ،زبان قرآن 3

زمینه
...
ساعت

2
1

2

زبان و ادبیات فارسی

فارسی 1

زبان هاي خارجي

زبان خارجي 1

خوشة درسها:
مطالعات اجتماعی

2

زبان خارجي 2

2

-

-

جغرافيای عمومي
و استانشناسي

2

علوم اجتماعي

2

تاريخ معاصر

2

2

تربيتبدني 2

2

تربيتبدني 3

2

-

انسان و
محيط زيست

2

سالمت
و بهداشت

2

تربيتبدني 1

5

خوشة درسها:
انسان و سالمت

6

خوشة درسها:
انسان و مهارتهای
زندگی

7

خوشة درسها:
شایستگیهای
غیر فنی

8

خوشة درسها:
شایستگیهای پایة فنی
(ریاضی ،فیزیک ،شیمی،
زیست شناسی)

9

خوشة درسها:
شایستگیهای فنی

-

-

-

-

-

برنامة ویژة مدرسه

-

آمادگی دفاعی

3

2

مديريت خانواده
و سبك زندگي

2

الزامات محیط کار

2

کارگاه نوآوری و کار
آفرینی

2

اخالق حرفهای

2

-

-

درس انتخابي
(-1کاربرد
فناوریهای نوین
-2مدیریت تولید

2

-

2

درس پایه

4

درس پایه

4

درس پایه

2

ایجاد و تعمیر قطعات
اتصاالت مکانیکی

8

تعمیر
ساز و کارهای
هیدرولیکی و
پنوماتیکی

8

تعمیر و نگهداری
ماشینهای ابزار
و ماشینآالت
دستگاههای صنعتی

8

تعمیر سازو کارهای
مکانیکی

8

تعمیر سیستمهای
برقی

8

2

نصب ماشینهای
ابزار ،ماشین آالت
صنعتی

8

دانش فنی پایه
جمع

فارسی 2

فارسی 3

درس انتخابي
( -1هنر  -2تفكر و
سواد رسانهاي)

درس مشترک گروه

10

گروه تحصیلی
... :
پایه 11

کد گروه:
...

1

40

-

-

دانش فنی تخصصی

-

-

8

کار آموزی رشته

تجمیعی

جمع

40

جمع

40
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*

زمینه ســازی برای اجرای بند  5-5سند تحول بنیادین و بند  13-2برنامة درسی ملی
مشــتمل بر عنوانهایی مانند :پژوهش و ارائة خالقانه(ســمینار) ،یادگیری پروژه محور و
آموزش مهارت تأمین معاش حالل (ساالنه  50تا  100ساعت)
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 فعالیتهای یادگیری
راهبردهای یادگیری برنام ة درســی مبتنی بر شایســتگی رشتة مکانیک صنایع
در دورة دوم متوســطه بر فرصتهای تربیتی تدارک یافتهای ناظر است که هنرجو
برای کسب شایســتگیهای الزم نیازمند بهکارگیری آنهاســت .فعالیتها باید با
توجه به محدوده و قلمرو شایســتگیهای رشــتة مکانیک صنایع طراحی شود و
قابــل اجرا بودن فعالیتهای یادگیری در محیط یادگیری از مهمترین ویژگیهایی
است که در هنگام طراحی به آن توجه میشود .انتخاب فعالیتهای یادگیری باید
به گونهای باشد که تقویت انگیزة هنرجویان را دربرداشته باشد .به این منظور ،از
روشهــای همآموزی و بازدید از مراکز صنعتی مربــوط به حرفة مکانیک صنایع
مؤثر است .همچنین ،استفاده از نرم افزارهای تعاملی ،ایجاد فرصتهای نوآوری
و خالقیت و روشهای اکتشافی در یادگیری فعال ،در آموزش مبتنی بر شایستگی
رشــتة مکانیک صنایع تأکید میشود .ارائة رویکرد یادگیری مشارکتی در تدریس،
فراهم کردن شــرایط تعادل مؤثر هنرجویان با هنرآموز و محتوا و محیط یادگیری،
و بهرهمندی از فناوریهای نوین در آموزش مبتنی بر شایستگی در حرفة مکانیک
صنایع توصیه میشود.
مبانی طراحی فعالیتهای یادگیری ســاخت یافته در رشــتة مکانیک صنایع،
اســتاندارد آموزش حرفه اســت .اهداف توانمندسازی هر شایستگی و استاندارد
عملکرد هر شایستگی منابع اصلی تدوین فعالیتهای یادگیری ساخت یافته برای
این رشتهاند .نحوة تعامل هنرجو با سایر هنرجویان ،هنرجو با هنرآموز یا هنرجو
با محتوا و محیط یادگیــری ،امکانات و تجهیزات در الگوی طراحی فعالیتهای
یادگیری ساخت یافتة رشتة مکانیک صنایع به شرح زیر است:
راهبردهای
یاددهی -یادگیری

انتخاب نحوۀ
تعامل هنرجو
باهنرجویان

بررسی
اهداف توانمندسازی
از لحاظ

باهنرآموزان
بامحتوا

انتخاب مواد و
رسانههاییادگیری

انتخاب فضا
و تجهیزات

فعالیتیادگیری
ساختیافته

اجزایشایستگی
سطحیادگیری

شکل  .4الگوی پیشنهادی طراحی فعالیتهای یادگیری ساخت یافتة رشتة مکانیک صنایع
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یافتههــای حاصــل از تحلیل دادهها نشــان داد بین گروههای مورد بررســی
درارتباط با مناســب بودن گزارههای مربوط به محتوای برنامة درسی توافق وجود
دارد و ویژگیهــای فعالیتهای یادگیری مبتنی بر شایســتگی در رشــتة مکانیک
صنایــع با نتایــج پژوهشهــای کوئنن و همــکاران( ،)2015نعمتــی دهکردی و
همــکاران( ،)1395هدایتی و همکاران( ،)1395ملکی ( ،)1383فینچ و کرانکیلتن
( ،)1390/1999مومنی مهموئی و همکاران ( ،)1387ســدفاپ ( ،)2009راهنمای
تدوین برنامة درسی فنیوحرفهای ( )2018و برنامة درسی ملی ( )1391همسویی
و همخوانی دارد.
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 روشهای ارزشیابی
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی و تربیتی در برنامة درســی مبتنی بر شایستگی
مکانیک صنایع دورة دوم متوســطه بر تحقق شایســتگیها و دســتیابی به سطوح
شایستگیها و صالحیت حرفهای ملی در حرفة مکانیک صنایع ناظر است .مالک
کسب شایســتگیحرفهای ،استاندارد ارزشیابی حرفة مبتنی بر استاندارد عملکرد
حرفة مکانیک صنایع درتکالیفکاری در سطوح مهارتی است.
آگاهي( 69سطح اول مهارت) :در این سطح ،فرد آگاهیهای پایه را دارد و تنها
ی تواند کار کند .ویژگیهای این ســطح عبارتاند از :شناســایی
تحت نظارت م 
ابتدایی فهرست کردن ،تشخیص ،تفکر دقیق و آموزش جستجوی اطالعات.
دانش( 70سطح دوم مهارت) :در این سطح ،فرد چگونگی انجام کار را میداند
و میتواند بدون نظارت مســتقل کار کند .ویژگیهای این سطح عبارتاست از:
توصیف ،مشارکت ،توضیح و کار با دستورالعملها.
مهارت( 71ســطح ســوم مهارت) :فرد ماهراســت و توانایی آموزش و تربیت
دیگران را دارد .برنامهریزی و تجزیهوتحلیل ،مسئولیتپذیری در محیط کار خود،
رسیدگی به طیف وسیعی از فعالیتها و وظایف ،ارائة راههایی برای افزایش سهم
خود و دیگران ،ارائة راهنمایی و مربیگری به دیگران ،ترسیم چشم انداز بیرونی و
نشان دادن ابعاد شایستگی به دیگران ،از ویژگیهای سطح سوم هستند.
تسلط( 72سطح چهارم مهارت) :در سطح چهارم ،هنرجو درکار خبره است و
توانایی آموزش مربیگری به دیگران را دارد .سازگاری ،ایجاد ،نوآوری ،عیبیابی،
ارائة راهــکار و راهنمایی دیگران (به عنوان متخصص) ،تعریف اســتانداردهای
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جدیــد ،چشــمانداز وســیع و بلند مــدت ،و پیشبینی و برنامهریــزی پیشرو از
ویژگیهای این سطح هستند.
ضمن رعایت اصول حاکم بر ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی -تربیتی در برنامة
درســی ملی ،اصول خاصی همچون عملکرد گرایی ،کل نگری ،یادگیرنده محوری
و بازخورد ســازنده در اجرای چارچوب ارزشیابی از شایستگی برخوردار است.
یافتههای حاصل از تحلیل دادهها نشان داد بین گروههای مورد بررسی درارتباط با
مناسب بودن گزارههای مربوط به ارزشیابی برنامة درسی توافق وجود دارد و این
نتایــج ،به لحاظ ویژگیها ،با یافتههای کوئنن و همــکاران( ،)2015وهبا(،)2013
آبــا آنا ( ،)2013ایت هادوچیــن ( ،)2017خوشخلق ( ،)1395مومنی مهموئی و
همکاران( ،)1387فینچ و کرانکیلتن ( ،)1390/1999ویمر ( )2016و ســند برنامة
درسی ملی( )1391همسویی و همخوانی دارد.
بــا توجه به بند  4از مادة 4قانون نظام جامــع آموزش و تربیت فنی ،حرفهای
و مهارتی مبنی بر تدوین اســتانداردهای شایســتگی و ارزشیابی وآموزشی حرفه
برای آموزش حرفه درســطوح صالحیت حرفه ،تفاوت عمده ،تدوین چارچوب
برنامة درســی مبتنی بر شایستگی رشتة مکانیک صنایع دورة دوم متوسطه با سایر
برنامههای درســی مدون شــده در تأکید بر توســعة حرفهای ،ســطوح صالحیت
حرفهای ،تلفیق شایســتگیهای فنی و غیرفنی و ترکیب مناسبی از دانش ،مهارت
و نگرش در فرایند تدوین چارچوب برنامة درسی است.
«چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی در رشتة مکانیک صنایع در دورة
دوم متوســطه» با هدف ارائة معیارهایی برای تولید برنامة درســی رشتة مکانیک
صنایع و اجزای مرتبط با آن تدوین شــده اســت .مخاطبان این ســند کارشناسان
برنامهریزی درســی رشــتة مکانیک صنایــع و هنرآموزان مجری آن هســتند .این
چارچوب برای اولین بار در سطح کشور و پس از ابالغ قانون نظام جامع آموزش
و تربیــت فنی ،حرفهای و مهارتی تدوین شــده اســت .با توجه بــه فقدان برنامة
درسی رشــتة مکانیک صنایع ،تدوین چارچوب برنامة درسی مبتنی بر شایستگی
رشــتة مذکور به صورت اختصاصی ،اقدامی مؤثر برای تدوین برنامة درسی رشتة
مکانیک صنایع محســوب میشــود .عالوه بر ارائة چارچوب برنامة درسی مبتنی
برشایستگی در رشتة نمونة مکانیک صنایع ،ارائة الگوهای تدوین اهداف ،تدوین
فعالیتهای یادگیری ،تعامل شایســتگیهای فنی با شایســتگیهای فنی و الگوی
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تدوین برنامة درسی از نوآوریهای این پژوهش محسوب میشود .نبود دسترسی
به اســناد برنامههای درســی مبتنی برشایســتگی سایر کشــورها و نبود دسترسی
مناســب به خبرگان فن رشتة مکانیک صنایع که در آموزش رشته نیز تجربه داشته
باشند ،از محدودیتهای این پژوهش بود.
بــا توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،به متخصصان برنام ة درســی پیشــنهاد
میشود:
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 èبا توجه به ضرورت تهیة برنام ة درســی رشتة مکانیک صنایع ،از چارچوب
برنام ة درسی برای تدوین برنام ة درسی رشتة مذکور استفاده کنند.
 èنتایج ارزشیابی از برنام ة درسی مبتنی بر شایستگیرشت ة مکانیکصنایع ،پس
از تدوین و در مرحلة اجرا برای بهبود این چارچوب برنام ة درسی مؤثرند.
 èبرنامهریزان درسی سایر رشتهها که تاکنون چارچوب برنام ة درسی و برنام ة
درســی نداشــتهاند ،میتوانند با ویژهســازی این چارچوب بــرای حرفه یا
رشتههای مذکور ،برای تدوین برنام ة درسی مبتنی بر شایستگی ازآن استفاده
کنند.
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Abstract
The purpose of this study was designing a competency-based curriculum framework 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' discipline 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' discipline 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 activities, 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 developing such a curriculum framework for the other TVET disciplines.
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