
چكيده:

كليدواژهها:

31
 ë 73 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399 بهار

کریم اصغرنژاد*                    شهرام رنجدوست**                    محمد عظیمی***

 پژوهش حاضر به شیوة توصیفی شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا، با هدف تبیین مؤلفه های 
تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی و تحلیل جایگاه آن در کتاب های درسی دورة دوم متوسطة فنی 
انجام گرفت. جامعة آماری کتاب های مربوط به شایستگی های غیر فنی دورة متوسطة فنی در سال 
98-97 بودند. ابزار جمع آوری اطالعات در بخش تحلیل اسنادی، برگه های فیش برداری از اطالعات 
و در بخش تحلیل محتوا چک لیســت محقق ساخته بود. دادة اســنادی به شیوة کیفی و داده های 
تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصیفی در فرایند آنتروپی شانون تجزیه و تحلیل شد. 
نتایج حاصل بیانگر آن اســت که چارچوب مفهومِی تربیت حرفه ای را می توان در سه مؤلفة دانش، 
نگرش و مهارت تدوین کرد که خرده مؤلفه های خالقیت و نوآوری، وسخت کوشــی با فراوانی بیشتر 
در رتبه های اول و خرده مؤلفه های درک موقعیت و ســازگاری با فراوانی کمتر در رتبه های آخر قرار 
گرفتند. همچنین، میزان توجه به مؤلفه ها در کتاب های درسی متفاوت است، به طوری که بیشترین 
تأکید بر مولفة دانش )35/91 درصد( و کمترین تأکید برمولفة نگرش )30/88 درصد( شده است. با 
توجه به تحوالت آموزش وپرورش در عصر جدید، استفاده از برنامة درسی مارپیچی برونر در تدوین 
و طراحی برنامة درســی و بازنگری در ویراست های آتی در راستای توجه بیشتر به مقوله های کمتر 

توجه شده، ضروری به نظر می رسد.
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مقدمه
تربیــت حرفــه ای از ديرباز موردتوجه بوده اســت. به طور کلی فرهنگ هــا، ايدئولوژی ها و تمامی 
تمدن ها و اديان بشری و الهی به انحاي مختلف، و به طور تلويحي يا تصريحي تعالیم حرفه ای خود را 
به پیروان و وابســتگان خود آموزش داده اند. تربیت حرفه ای در کشــور ما نیز از ابتدا تاکنون مسیرهای 
متعددي را پیموده اســت و در طی ســال ها در شیوه ها و چگونگی آموزش های فنی وحرفه ای تغییراتی 
مشاهده  شده است. اما با وجود به کارگیری سیاست ها و راهبردهای متعدد براي تحول در ساحت تربیت 
حرفه ای، برون داد نظام آموزشی در اين مورد با چالش های اساسی روبه روست. به نظر می رسد هر نوع 
تغییر و تحول در نظام تربیت حرفه ای يا دريافت درک درست از آن، مستلزم تبیین فلسفة تربیتی حاکم بر 
نظام تربیت حرفه ای است. در باب تربیت حرفه ای ديدگاه های متعددي مطرح شده اند: از ديدگاه باقری، 
بینشــی که در اســالم در باب تربیت حرفه ای قابل توجه می نمايد، اين است که تربیت حرفه ای را بايد 
همچون تحولی نگريســت که به نحوی در همة گســترة وجود آدمی ظهور می کند. قاسمی معتقد است، 
تأثیر تعلیم وتربیت در توســعة اقتصادی و اجتماعی هر مملکت روزبه روز بر اهمیت خود می افزايد و 
بحث جديدی را به میان می آورد. شهید مطهری معتقد است در مکتب اسالم، هر چند اقتصاد زيربنا و 
هدف نیست، اما به عنوان وسیله، برای آن اهمیت زيادی در نظرگرفته شده است، تا جايی که آن را چون 
خون در پیکر انسان دانسته اند. کاردان بر اين عقیده است که يکی از ويژگی های آموزش وپرورش توجه 

روزافزون به بعد اقتصادی آن است )نادری، غفاري، آهنچیان، 1397(.
در سند تحول بنیادين نیز در باب تربیت حرفه ای سخن به میان آمده است. جامعیت مفهوم تربیت 
حرفه ای و اقتصادی در اين سند به حدي است که شئون متعددي را در برمی گیرد. اين شئون عبارت اند 
از: درک و فهم مســائل اقتصادي، درک و مهارت حرفه ای، التــزام به اخالق حرفه ای، توان کارآفريني، 
پرهیز از بطالت و بیکاري، رعايت بهره وری، تالش براي حفظ و توسعة ثروت، اهتمام به بسط عدالت 
اقتصادي، مراعات قوانین کسب و کار، احکام معامالت و التزام به اخالق و ارزش ها در روابط اقتصادي 
)شورای عالی آموزش وپرورش، 1390(. عالوه بر موارد ذکرشده، تربیت حرفه ای مؤلفه های متعدد دارد. 
ازجمله مؤلفه های آن می توان به دانش، نگرش و مهارت اشــاره کرد. بنابراين، از جاهای اثرگذار براي 
اجرايي کردن تربیت حرفه ای، برنامه های درســي هســتند. برنامه های درسی يکی از مهم ترين عناصر و 
آينة تمام نماي موفقیت و شکست و حتی در بیشتر موارد جهت دهندة نظام آموزشی اند و محل مناسبی 
برای ارائة دانش، تغییر نگرش و آموزش مهارت ها به دانش آموزان، بزرگ ساالن و تصمیم گیرندگان اولیه 
خواهند بود. محصول برنامة درســي، کتاب درســي است. بررسی وضعیت موجود کتاب های درسی از 
اين نظر مهم است که تصوير دقیقی از کم و کیف توجه به اين مضمون ها به دست می دهد و در حکم 
بررســی وضعیت موجود، بینش هــای الزم را برای برنامه ريزان و دســت اندرکاران طراحی برنامه های 
درســی، به منظور تدوين برنامه ها و پوشــش دادن حیطه ها و برنامه های درســی پنهان و مغفول، فراهم 
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می آورد )نیلی، موســوي، نصر، احمدرضا و مســعود، و همکاران، 1393(. نگاهی گذرا به ســابقة نظام 
آموزشــی و تحقیقات انجام شده در اين زمینه بیانگر آن است که آموخته های نظری و عملی حاصل از 
اين آموزش ها براي تربیت حرفه ای، با واقعیت های موجود در تربیت حرفه ای در کشــورهای پیشرفتة 
جهان تفاوت دارد. از يک ســو تغییر ماهیت بازار اقتصادی و اشــتغال و دانش محور شدن آن ها و تنوع 
نیازهای آموزشــی، به ويژه يادگیری مادام العمر، و از ســوی ديگر انفجار اطالعات، روش های آموزشی 
نظام آموزشی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است )رشیدی، 1396(. گسترش چشمگیر مراکز آموزش 
فنی وحرفه ای و همچنین برونــداد آن، يعنی حجم عظیم دانش آموختگان، مراکز آموزش فنی وحرفه ای 
را در دهه های اخیر به ســمت مفهوم سازی و سنجش ابعاد مختلف کیفیت در آموزش سوق داده  است 
)يوســفی افراشته، قاضی طباطبايی، غروی، بازرگان، و شــکوهی يکتا، 1393(. از سوی ديگر، در چند 
دهة گذشــته، با افزايش نرخ بیکاری دانش آموختگان مراکز فنی وحرفه ای، انتقادات به عمل آمده از نظام 
آموزشی فزونی يافته است )هدايتی، ملکی، صادقی و سعدی پور، 1395(. يکی از چالش های پیش روی 
نظام آموزش فنی وحرفه ای وجود شکاف بین آموخته های نظری و شايستگی های عملی دانش آموختگان 
اســت )ويلســون1، 2008(. يکی از رويکردها به منظور ايجاد پیوند بین آموخته های فارغ التحصیالن و 

نیازهای جامعه، رويکرد شايستگی و بازنگری در برنامه های درسی است )گارسیا الگريا2، 2012(.
با توجه به اهمیت اين مقوله، پژوهش حاضر درصدد اســت ضمن تبیین مؤلفه های تربیت حرفه ای 
مبتنی بر شايستگی، به تحلیل جايگاه آن در کتاب های درسی مربوط به شايستگی های غیرفنی دورة دوم 
متوســطة فنی وحرفه ای اقدام کند تا ضمن شناسايی و مشخص کردن وضعیت موجود، تصوير مناسبی در 
اختیار دســت اندرکاران آموزشــی قرار دهد. امروزه در نظام های متمرکز، اغلب فعالیت های آموزشــي و 
پرورشي مدرسه ها در چارچوب کتاب درسي و محتواي آن ها انجام می گیرد )سبحانی نژاد، جعفری هرندی 
و نجفی، 1394(. از اين رو محتواي درس ها دربردارندة مجموعه ای از دانش ها )حقايق، تبیین ها، اصول و 
تعريف ها(، مهارت ها و فرايندها )خواندن، نوشتن، حساب کردن، تفکرمنطقی، تصمیم گیری و ايجاد ارتباط( 
و ارزش ها )خوب و بد، صحیح و غلط، زشت و زيبا( است که دانش آموز در ضمن آموزش يا در فرايند 
ياددهی ـ يادگیری با آن در تعامل قرار می گیرد. در دورة متوسطه در کنار يادگیری و کسب شايستگی های 
فنِی هدف، يادگیری و کسب شايستگی های غیرفنی نیز مهم و ضروری هستند. شايستگی های غیرفنی را 
در شــش گروه اصلی دسته بندی می کنند: شايستگی های پايه و اساسی؛ شايستگی های ارتباط با ديگران؛ 
شايستگی های تفکر؛ شايستگی های کسب و کار؛ شايستگی های شخصیتی؛ شايستگی های ارتباط با جامعه.

در برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ايران، شايستگی های غیرفنی موردنیاز دنیای کار يکی از چهار 
شايستگی کالن حوزة تربیت و يادگیری کار و فناوری است. در برنامه های درسی رشته های فنی وحرفه ای 
شايستگی های غیر فنی به صورت درس هاي مستقل تدوين شده اند. اين درس ها شامل الزامات محیط کار، 

کاربرد فناوری های نوين، مديريت تولید، کارگاه نوآوری و کارآفرينی، و اخالق حرفه ای هستند.
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پيشينةپژوهش
يافته هــای پژوهش کدخدايی، اخوان تفتی، خادمی، رضايــت و احمدی )1396( با عنوان طراحی 
الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر شايستگی برای رشته های علوم انسانی نشان دادند که مدل پارادايمی 
عبارت است از: شرايط زمینه ای )بررسی بنیاد نظری، بافت و يادگیرندگان(، شرايط علی )تغییر رويکرد 
از آموزش ســنتی به آموزش مبتنی بر شايستگی(، شــرايط مداخله گر )درونی سازی فرهنگ دانشگاهی 
برای ســهولت در تغییر(، راهبردها )شناســايی شايستگی های سه گانه، طراحی برنامة آموزشی مبتنی بر 
شايستگی، کاربست برنامة آموزشی، ارزشیابی، بازنگری و اصالح برنامة آموزشی( و پیامدها )دستیابی 

به شايستگی شناختی، اجتماعی و عاطفی(.
هاشمی و کرمی )1392( در تحقیقی با عنوان ارتباط آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش با بازار 
کار بیان می کنند که دانش آموختگان آموزش های فنی وحرفه ای به میزان مطلوبی از مهارت های ارتباطی، 

کارگروهی، تعهد و مسئولیت پذيری برخوردارند.
نعمتی دهکردی )1395( در پژوهشی با عنوان آموزش مبتنی بر شايستگی، پل ارتباطی بین تئوری و 
عمل، بیان می کند که آموزش های سنتی به تنهايی در کارهای عملی، به خصوص کارهای مرتبط با مراقبت 
بهداشتی، اثربخشی مناسبی ندارد. بنابراين، اتخاذ رويکرد و الگوی طراحی آموزشی مناسب از اولین و 

مؤثرترين گام هاي ايجاد هر نظام آموزشی کارا و مؤثر است.
آندرانیک3، بوچوش4 و نکولو5 )2015( در پژوهشی با عنوان طراحی الگوی نظام مند براي طراحی 
برنامة درســی مبتنی بر شايســتگی بیان می دارند که عناصر اصلی اين الگو را رسالت ها، شايستگی ها، 
محتوا و راهبردهای آموزشی و ارزشیابی و بازخورد تشکیل می دهند و شايستگی های جزئی نیز سه بعد 

مهارت، دانش ونگرش را دربرمي گیرد.
ريکــوس و هوگــز6 )2013( در مطالعة خود به اين نکته اشــاره کردند که بــا توجه به ضعف های 
سیستم های آموزشی سنتی و چالش هايی که فرد در طول دورة آموزشی و قبل و بعد با آن مواجه است، 

نیاز به سیستم آموزشی جديد محسوس است.
شــصتی )1389( در تحقیقی با عنوان آموزش مبتنی بر شايستگی بیان می دارد که مزيت به کارگیری 
شايستگی برای طراحی برنامة آموزشی از يک سو تشخیص دقیق تر نیازهای آموزشی و افزايش کارايی 

آموزش ها و از سوی ديگر کاربردی بودن آموزش ها و پرهیز از انتقال صرف دانش است.
کوئنن7، داچی8 و برگمانز9 )2015( در تحلیل پديدارشناسی اجرای آموزش مبتنی بر شايستگی در 
آموزش عالی بیان می دارند که تربیت حرفه ای مجموعة منســجمی از دانش، مهارت ها و نگرش هاست 

که بر ويژگی های شخصیتی ورشد شايستگی ها تأثیر می گذارد.
اديگر10 و رائو11 )2003( معتقدند که تربیت حرفه ای از ديرباز همواره به عنوان بخشی از جريان و 
اهداف تربیت شناخته شــده اســت. هدف از اين نوع تربیت، آماده سازی برای شغل، حرفه يا مسئولیت 
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شغلی خاص است و ورود به دنیای کار و اشتغال همواره يکی از اهداف نظام آموزشی بوده است.
هیــل و هاگتــن12 )2001( در برنامة درســی محتوا محور که ديدگاهی ســنتی به آمــوزش دارد، بر 
کســب دانش موضوعی مهارت ها و توانايی های شــناختی تأکید می کنند. لوبانوا و شونین13 )2008(، و 

سردنکیک14 )2013( بر اولويت دانش برکاربردها تأکید می کنند.
واضح اســت که برای اتخاذ هر راهبــرد کارآمد در آموزش دانش آمــوزان، بايد الگوها و برنامه های 
آموزشی و درسی طراحي کرد؛ برنامه هايی که در فرايند تهیة آن اصول حاکم بر نظام ارزشی و فلسفة تربیتی، 
نظام تعلیم وتربیت، تحوالت علمی و فرهنگی، و نیازهای جامعه و يادگیرنده رعايت شوند. در همین راستا 
اين سؤال مطرح می شود که با توجه به سیاست های آموزش وپرورش برای تربیت حرفه ای در مدرسه هاي 
فنی وحرفه ای کشور، ازجمله »هماهنگ و سازگار شدن با نیازهای ملی و منطقه ای و توجه به شرايط اقلیمی 
و بومی اين آموزش ها، امکان به روز شــدن اين آموزش ها متناسب با پیشرفت علوم و فناوری و نیازهای 
بازار کار، و نیز امکان ارتقای آموزش های عملی و کارگاهی به منظور تعمیق دانش هنرجويان، امکان تربیت 
نیروی کار متناسب با مقتضیات جغرافیايی، اقتصادی و فرهنگی استان ها، ايجاد آمادگی نسبی در هنرجويان 
برای ادامة تحصیل در دوره های آموزش عالی )فنی- مهندســی، و علمیـ  کاربردی(«، و پرورش روحیة 
کارآفرينی در هنرجويان فنی وحرفه ای و کاردانش، کتاب های دورة دوم متوسطه به چه میزان به مؤلفه های 

تربیت حرفه ای مبتنی بر شايستگی توجه کرده و دانش آموزان را برای آينده توانمند کرده اند؟

روشپژوهش
پژوهش حاضر به شیوة توصیفی شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا انجام شده است؛ بدين صورت 
که ابتدا مؤلفه های تربیت حرفه ای مبتنی بر شايستگی به کمک روش تحلیل اسنادی از متون نظری و پیشینة 
پژوهشی احصا و سپس میزان توجه به اين مؤلفه ها در کتاب های شايستگی های غیرفنی دورة دوم متوسطه 
بررسی شد. جامعة تحلیلي پژوهش حاضر شامل پنج عنوان کتاب درسی شايستگی های غیر فنی دورة دوم 
متوسطة فنی وحرفه ای و کاردانش در سال تحصیلي 98-97 بوده است. در اين پژوهش، برای پردازش نتايج، 
از روش جديدی اســتفاده می شــود که برگرفته از نظرية سیستم هاست. اين روش آنتروپی شانون است که 
پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جديد و به صورت کمی مطرح می کند. نمونة پژوهش در 
بخش تبیین مؤلفه ها به صورت منابع در دسترس، به صورت تحلیلی- استنتاجی و در تحلیل محتوا به صورت 
تمام شــمار بود. ابزار جمع آوری اطالعات در بخش تحلیل اسنادی، برگه های فیش برداری از اطالعات و 
در بخش تحلیل محتوا فهرست وارسي )چک لیست( محقق ساخته بود که به منظور تدوين آن تعداد قابل 
توجهی از منابع نظری و پژوهشِی مرتبط با تربیت حرفه ای بررسی شدند. روش کار در بخش تحلیل اسنادی 
به اين صورت بود که پژوهشــگر ابتدا با مطالعة متون و اســناد مرتبط با تربیت حرفه ای و هدف پژوهش 
مضمون های اصلی تربیت حرفه ای با اســتفاده از کدگذاری باز، داده های گردآوری شده را بارها و بارها با 
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فکری آزاد و با دور از هرگونه شتاب زدگی مرور کند تا مفهوم پنهان شده در آن ها را بازشناسد و آن ها را به 
دور از هر گونه محدوديتی نام گذاری کند. کدها می توانند به اندازة يک واژه يا بلندتر از آن باشــند. پس از 
کدگذاری باز، داده های حاصل از آن، بر اساس مضمون هاي مشترکی که میان آن ها بروز يافته است، در کنار 
هم قرارگرفتند و فراوانی آن ها محاسبه شد. سپس کدهای محوری بر اساس همانندی و ناهمانندی هايی که 

با يکديگر داشتند، درتم هايی گنجانده شدند. چارچوب نهايی در جدول 1 نشان داده می شود:

 جدول 1.   چارچوب مفهومی مؤلفه های تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی                                                                             

دقت و تصمیم گیری درستکاری آگاهی از استانداردها

خالقیت و نوآوری

مهارت

سخت کوشی

نگرش

محاسبه و ریاضی

دانش

مؤلفه های تربیت حرفه ای

حل مسئله تفکر خالق سواد رایانه ای و فناوري

خود نظمی تفکر انتقادی آشنایی با مشاغل مختلف

آموزش دیگران پذیرش تغییرات آشنایی با قوانین کار

گزارش نویسی مثبت اندیشی گردآوری اطالعات

مدیریت منابع انعطاف پذیری دانش موقعیتی

هوش احساسی درک موقعیت مستندسازی

کار تیمی درک درست از سیستم دانش رویه ای

سازگاری آینده نگری آشنایی با مفاهیم اقتصادی

به منظور آگاهي از روايي چارچوب مفهومي مقوله های تربیت حرفه ای، چارچوب تدوين شــده در 
اختیار 20 نفر از متخصـصان برنامة درسی قرار گرفت و از آنان درخواست شد ارتباط مقوله های سه گانة 
پیشنهادشده از طرف محقق با همة زير مقوله های نـام برده را بررسی کنند. مشخصات شرکت کنندگان در 

اعتباربخشی به شرح جدول 2 است:
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 جدول 2.   متخصصان شرکت کننده در نظرسنجی ارتباط مؤلفه های سه گانه با زیر مؤلفه هاي آن ها                                                                                          
مدرک و سابقهمحل خدمتتعدادعنوان متخصصانردیف

استادیار گروه علوم 1
دانشگاه های استان 12تربیتی

آذربایجان غربی

دکترای علوم تربیتی، متخصص در آموزش و تدریس درس هاي 
علوم تربیتی، عضو هیئت علمی و بیش از 10 ســال تدریس در 

دانشگاه، دارای مقاله

دبیران مدرسه هاي 2
مدرسه هاي 6فنی وحرفه ای

فنی وحرفه ای آ.غربی
دارای مدرک دکترا و سابقة تدریس در دانشگاه ها و مدرسه هاي 

فنی وحرفه ای، دارای مقاالت علمی

کارشناسان آموزش 3
ادارة کل 2متوسطه

آموزش وپرورش آ.غربی
دارای مدرک دکترا، سابقة تدریس در دانشگاه ها، دارای مقاالت 

علمی

نظرات اين متخصصان در خصوص ارتباط مؤلفه های اصلی با زيرمؤلفه هاي تربیت حرفه ای مبتنی 
بر شايستگی در جدول 3 آمده است.

 جدول 3.   نتایج بررسی ارتباط مؤلفه های اصلی با زیرمؤلفه هاي آن ها                                                                                                   

زیرمؤلفهمؤلفه
زیاد
F1درصد

متوسط
F2درصد

کم
F3درصد

ارتباط
F4درصد

دانش

157531521000محاسبه و ریاضی

مفاهیم  با  آشــنایی 
17853150000اقتصادی

مشاغل  با  آشــنایی 
1575525000.0مختلف

و  رایانــه ای  ســواد 
147031531500فناوري

12604204200.0گردآوری اطالعات

10504206300.0دانش رویه ای

15753152100.0دانش موقعیتی

136542031500آشنایی با قوانین کار

16802102100.0مستندسازی

10504206300.0آگاهی از استانداردها
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زیرمؤلفهمؤلفه
زیاد
F1درصد

متوسط
F2درصد

کم
F3درصد

ارتباط
F4درصد

نگرش

1785315000.0آینده نگری

1890151500سخت کوشی

1365630150.0انعطاف پذیری

157531521000پذیرش تغییرات

16802102100.0مثبت اندیشی

126031552500درک موقعیت

15752103150.0تفکر انتقادی

درک درست از 
147031531500سیستم

136531542000مسئولیت پذیری

126042042000درستکاری

مهارت

13653154200.0خالقیت و نوآوری

1890210000.0حل مسئله

157531521000کار تیمی

1890151500خود نظمی

157521031500هوش احساسی

15751542000سازگاری

15754201500دقت و تصمیم گیری

1785315000.0گزارش نویسی

1890151500حل مسئله

1890151500آموزش دیگران

 جدول 3.  )ادامه(
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پــس از دســته بندی اطالعات جدول 3، با مشــاهدة فراواني هــر زيرمؤلفه، به میــزان ارتباط 
زيرمؤلفه ها با مؤلفه های سه گانه پي خواهیم برد. معیار در پذيرش هـــر زيرمؤلفـــه، داشـتن امتیـاز 
بیشتر از 50 درصد در ستون 1 يـــا 50 درصـــد در سـتون 1 و 50 درصـــد در سـتون 2 مؤلفه های 
اساسي تربیت حرفه ای است. شرايط ممکن براي تأيید شدن يا تأيیدنشدن ارتباط مؤلفه با زيرمؤلفه 
يـــا مـــشخص کردن ارتباط قوي و ضعیــف زيرمؤلفه ها با مؤلفه های اساســي به اين قرار اســت: 
شـرايطي که ارتباط مؤلفه را با زيرمؤلفه قوي توصـیف می کند و زيرمؤلفـه به عنوان مؤلفه پذيرفتـه 

می شود.
F1 ستون ارتباط زياد اسـت )F1< 50% ارتبـاط بـسیار قـوي؛ در صورتی کـه مقادير درصدي 
هر دو ستون )ارتبـــاط زيـــاد و ارتبـاط متوسـط( هـر کـدام 50 درصد باشد. در غیر از اين شرايط، 
ســتون های »ارتبــاط کم« و »بی ارتباط«، بـــا هـــر مقادير درصــدي، به عنوان زيرمؤلفــه پذيرفته 
نمی شــوند. در شــرايط نوع اول، اگر ارتباط بین هر زيرمؤلفه با مؤلفه اي معین قوي ارزيابي شــود، 
ســتون ارتباط زياد باالي 50 درصد باشــد يا هر کدام از ســتون های 1 و 2 50 درصد باشند، مؤلفة 
مربوطـــه و زيرمؤلفـــة آن تأيیـد و به عنوان مؤلفة اساسي شناسايي می شود. اما در شرايط نوع دوم، 
اگر ارتبـــاط بـــین هـر زيرمؤلفه با مؤلفة معین ضعیف ارزيابي شود و ستون 1 زير 50 درصد باشد، 
زيرمؤلفـــة مربوط تأيید نمی شــود و از فهرست حذف می شود. بر اساس نظـــرات متخصـــصان، 
مؤلفه های سه گانة پیشنهادي محقق با همة زيرمؤلفـه هـــاي نـــام برده ارتبـــاط زيادي دارد و نشان 
می دهد هر يـــک از ايـــن مؤلفه های متـشکل از زيرمؤلفـه هـــاي مشخص، می تواند مؤلفة اساسي 

تربیت حرفه ای قرار گیرد.

یافتهها
 مرحلة اول.  شناساییمؤلفهها

در اين پژوهش، ابتدا مؤلفه های تربیت حرفه ای مبتنی بر شايســتگی در دورة دوم متوســطة فنی و 
کاردانش تبیین  شــده اند. برای اين کار ابتدا داده های موردنیاز به روش مطالعة کتابخانه ای و اســنادی و 
منابع چاپی و الکترونیکی مرتبط با پژوهش به طور همه جانبه گردآوری شــدند و با اســتفاده از مراحل 
کدگذاری شــامل کدگذاری باز بر مبنای مقوالت استخراج شده از مطالعة مقدماتی مبانی نظری تحقیق، 
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. درنهايت سه مؤلفه اصلی و سی زير مؤلفه به شرح 

جدول 4 گزينش شدند:
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 جدول 4.   زمینة کلی، مؤلفه های اصلی، مؤلفه های فرعی، فراوانی، درصد و رتبة ابعاد و مؤلفه هاي مطلوب تربیت حرفه ای                                               

رتبهدرصدفراوانیمضمون فرعیمضمون های اصلیردیف

1

دانش

420/0387آشنایی با مفاهیم اقتصادی

370/03414محاسبه و ریاضی2

390/0358آشنایی با مشاغل مختلف3

450/0416سواد رایانه ای و فناوری4

360/03310آشنایی با قوانین کار5

330/03011دانش موقعیتی6

390/0358دانش رویه ای7

240/02414گردآوری اطالعات8

240/02214مستندسازی9

270/02413آگاهی از استانداردها10

11

نگرش

450/0416آینده نگری

630/0582سخت کوشی12

390/0358تفکر خالق13

60/008418درک موقعیت14

270/02413مثبت اندیشی15

380/0349درستکاری16

510/0465تفکر انتقادی17

580/0534پذیرش مسئولیت18

360/0339انعطاف پذیری19

240/02214درک درست از سیستم20



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تبیین مؤلفه های تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی و تحلیل جایگاه آن در کتاب های درسی مربوط به شایستگی های غیرفنی دورة دوم متوسطة فنی و حرفه ای و کاردانش

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

41
 ë 73 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399 بهار

رتبهدرصدفراوانیمضمون فرعیمضمون های اصلیردیف

21

مهارت

690/0701خالقیت و نوآوری

390/0358گزارش نویسی22

600/0053کار تیمی23

450/0416حل مسئله24

300/02712آموزش دیگران25

240/02214مدیریت منابع26

180/01616هوش احساسی27

150/01317سازگاری28

330/03011دقت و تصمیم گیری29

210/01915خود نظمی30

مرحلة دوم.  تدوینسياهةوارسيمحتوا
بر اســاس چارچوب مفهومي تدوين شده، سیاهة وارســي محتوا تدوين شد. بدين منظور جدولی 
تنظیم شــد و در آن، در ســتون اول کتاب ها، در ستون دوم مؤلفه ها، در ستون سوم مصداق هاي مقوله ها 
و در ســتون چهارم حضور يا عدم حضور مقوله ها در کتاب ها قرار دارد. براي تأمین پايايي اين ابزار، 
از روش اســکات استفاده شد؛ روشی که اســکات ارائه کرده، از ديگر روش های محاسبة ضريب قابل  
اعتماد تر اســت، زيرا تعداد زيرمقوله ها را در محاســبة ضريب در نظر گرفته و بر اين اســاس ضريب 
محاسبه شده دقیق تر است. سیاهة وارسي محتوا در اختیار هشت نفر از صاحب نظران مذکور قرار گرفت 

و ضريب توافق آن ها محاسبه شد. اين ضريب توافق 94.6 است.

é روش اجرا
پس از تدوين سیاهة وارسي محتوا و محاسبة روايي و پايايي آن، تحلیل محتوا آغاز شد. بدين معني 
که کتاب های دورة دوم متوسطة فنی و کاردانش تک تک با استفاده از سیاهة وارسي محتوا بررسی و موارد 
همسو ثبت شدند. سپس فراواني هر مقوله شمارش و تعیین شد که هرکتاب به چه میزان به اين موضوع 
توجه کرده است. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی در فرايند تحلیلی آنتروپی شانون بررسی شدند.

 جدول 4.  )ادامه(



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تبیین مؤلفه های تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی و تحلیل جایگاه آن در کتاب های درسی مربوط به شایستگی های غیرفنی دورة دوم متوسطة فنی و حرفه ای و کاردانش

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 73 
ë سال نوزدهم 

ë بهار 1399
42

 جدول 5.   میزان کل فراوانی توجه به مؤلفه های تربیت حرفه ای در کتاب های درسی دورة دوم متوسطة فنی و کاردانش                                        

مؤلفه های 
تربیت 
حرفه ای

مجموعکتاب های دورة دوم متوسطة فنی وحرفه ای و کاردانش

الزامات محیط کار
کارگاه نوآوری
 و کارآفرینی

اخالق 
حرفه ای

کاربرد 
فناوری های 

نوین

مدیریت 
درصدفراوانیتولید

505526299281312192335.91دانش

473321485170205165430.88نگرش

441449359260269177833.20مهارت

مجموع
1418130411437117865355100فراوانی

26/4724/3521/3313/2714/46درصد

 بر اســاس نتايج جدول شمارة 5، از بین کتاب های دورة دوم متوسطه، از حیث توجه به سه مقولة 
اساسی تربیت حرفه ای مبتنی بر شايستگی، بیشترين توجه در کتاب الزامات محیط کار با 1418 فراوانی 
و کمترين توجه در کتاب کاربرد فناوری های نوين با 711 فراوانی بوده اســت. در ادامه، در نمودار 1، 

میزان کل فراوانی توجه به مؤلفه های تربیت حرفه ای در کتاب های درسی آمده است.

1418
1304

1143

711
786

الزامات محیط کارکارگاه نوآوریاخالق حرفه ایمدیریت تولید کاربرد فناوری های نوین
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 نمودار 1.   میزان کل فراوانی توجه به مؤلفه های تربیت حرفه ای در کتاب های درسی دورة دوم متوسطة فنی و کاردانش                                                                          
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é مراحل انجام محاسبات:
مرحلة اول؛ تبديل داده ها به داده های بهنجار. برای اين کار فراواني هر مورد را بر مجموع فراواني 

همان ستون تقسیم می کنیم.

 جدول 6.   داده های بهنجار شدة توجه به مؤلفه های تربیت حرفه ای در کتاب های درسی                                                                                          

مؤلفه های تربیت 
کارگاه نوآوری و الزامات محیط کارحرفه ای

کاربرد فناوری  هاي اخالق حرفه ایکارآفرینی
مدیریت تولیدنوین

0/3560/4030/2990/3950/396دانش

0/3330/2460/4240/2390/260نگرش

0/3110/3440/3140/3650/342مهارت

 )Ej( پس از نرمال ســازی داده ها با استفاده از فرمول مرحلة دوم روش شانون، مقدار بار اطالعاتی
هر يک از مؤلفه ها به دست می آيد که در جدول 7 آورده شده است:

 جدول 7.   مقدار بار اطالعاتی )Ej( مقوله های تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی                                                                                        

کتاب های 
درسی

الزامات 
محیط کار

 کارگاه نوآوری
کاربرداخالق حرفه ای و کارآفرینی

مدیریت تولید فناوری هاي نوین

)Ej(0/4050/7710/9910/1780/984بار اطالعاتی

تحلیل داده های حاصل از جدول 7 حاکي از اين اســت که کتاب اخالق حرفه ای از بیشــترين بار 
اطالعاتی )0/991( برخوردار اســت و کتاب کاربــرد فناوری هاي نوين کمترين بار اطالعاتي )0/178( 
را دارد. براي آگاهي از ضريب اهمیت مقوله ها، پردازش در سطح باالتري انجام شد و داده های آن در 

جدول 8 آمده است:
Wj=Ej/∑Ej

 جدول 8.   مقدار ضریب اهمیت مقوله های تربیت حرفه ای در کتاب های درسی                                                                                                                                                         

کتاب های 
درسی

الزامات 
محیط کار

 کارگاه نوآوری
کاربرداخالق حرفه ای و کار

مدیریت تولید فناوری هاي نوین

0/12160/23160/29760/05340/2955ضریب اهمیت
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بررســی داده های حاصل از جدول 8 نشــان می دهد که بیشــترين ضريب اهمیت به کتاب اخالق 
حرفــه ای با 0/2976 و کمترين ضريــب اهمیت به کتاب کاربرد فناوری هاي نويــن با 0/0534 مربوط 
 )Wj( است. بر اساس روش شانون، هر مقوله ای که بار اطالعاتي بیشتري داشته باشد از درجة اهمیت

برخورداراست. در نمودار 2 مقدار ضريب اهمیت هريک از کتاب ها نشان داده شده است.

کاربرد مدیریت تولید
فناوری های 

نوین

اخالق 
حرفه ای

 الزامات کارگاه نوآوری
محیط کار

0/4

0/3

0/2

0/1

0

0/2976
0/2955

0/05340/1216

0/2316

کتاب های درسی

Sales

 نمودار 2.   مقدار ضریب اهمیت مقوله های تربیت حرفه ای در کتاب های درسی                                                                                                                                                         

بحثونتيجهگيری
نتايــج اين پژوهش با توجه به اطالعات به دســت آمده در زمینــة تربیت حرفه ای 
مبتنی بر شايستگی حاکی از آن است که شايستگی های اساسی دانش آموزان دورة دوم 
متوســطة فنی وحرفه ای شامل دانش، نگرش و مهارت است. اين نتیجه نیاز به سیستم 
آموزشی جديد را ضروری می داند و با نتیجة چند پژوهش هم خواني دارد؛ از جمله با 
بخشی از يافته های نعمتی دهکردی )1395(، کدخدايی و همکاران )1396( و کوئنن15 
و همــکاران )2015( که تأکید می کنند آموزش های ســنتی به تنهايی در کارهای عملی 
اثربخش نیســت و بايد به آموزش مبتنی بر شايســتگی پرداخت. همچنین با پژوهش 
هاشــمی و کرمی )1392( که بــه مهارت های فردی و گروهی خالقیت و حل مســئله 
تأکید دارند. نیز با بخشــی از نتايج پژوهش ريکوس و هوگز )2013( که به ضعف های 
سیســتم های آموزش ســنتی و چالش هايی که فرد در طول دورة آموزش و قبل و بعد 
با آن ها مواجه مي شــود. همچنین، نتايج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع 5355 
مرتبــه به مقوله های تربیــت حرفه ای در کتاب های شايســتگی های غیر فنی دورة دوم 
متوسطة فنی وحرفه ای و کاردانش توجه شده که در میان مقوله های موردبررسی، مقولة 
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دانــش با 1923 فراوانی و 35/91 درصد، بیشــترين و مقولة نگــرش با 1654 فراوانی 
و 30/88 درصد کمترين میزان توجه را داشــته اســت. اين نوع توجه می تواند به دلیل 
تفاوت در ماهیت هدف و حجم کتاب های درســی باشــد. همچنین، نتايج بررســی و 
تحلیل میزان توجه در کتاب های درســی که در فرايند چهار مرحله ای آنتروپی شــانون 
انجام پذيرفت، حاکی از آن اســت که میزان بــار اطالعاتی و ضريب اهمیت در کتاب 
الزامات محیط کار با 1418 فراوانی، به ترتیب 0/405-0/1216 است. کارگاه نوآوری و 
کارآفرينی با 1304 فراوانی 0/771-0/2316، اخالق حرفه ای با 1143 فراوانی 0/991- 
0/2976، کاربرد فناوری هاي نوين بــا 711 فراوانی 0/178-0/0534 و مديريت تولید 
با 786 فراوانی 0/984-0/2955 اســت. نتايج نشــان می دهد، از بین کتاب های درسی، 
کتاب اخالق حرفه ای با بار اطالعاتی 991/. بیشــترين ضريب اهمیت و کتاب کاربرد 
فناوری هــای نوين با بار اطالعاتی 178/. کمترين ضريب اهمیت را به خود اختصاص 
داده اســت. همچنین، با بررســی فراوانی مؤلفه ای تربیت حرفه ای مشاهده می شود که 
بايــد براي آموزش مؤلفه های خالقیت و نوآوری، سخت کوشــی، اصل تفکر انتقادی، 
مستندســازی، گردآوری اطالعات، فناوری اطالعات و ارتباطات، پذيرش مسئولیت و 
مفاهیم اقتصادی و مشاغل مختلف، به دلیل کسب رتبه های باالتر در رتبه بندی حاصل 
از نتايــج اين پژوهش و به دلیل اهمیت آن ها در باالبردن توان کاری افراد، ايجاد تغییر 
هــدف دار در تــوان اجتماعی يا اقتصادی جامعه، به کارگیــری توانايی های ذهنی برای 
ايجاد فکر يا مفهوم جديد، دســت يافتن به رهیافت ها و راهکارهای جديد برای حل 
مسائل، توسعة عادت هاي خوب، مبارزه با افکار غیرمنطقی، افزايش تعامالت و گسترش 
مسئولیت ها، افزايش عملکرد بهتر، افزايش انگیزه، و تقويت خالقیت و نوآوری، اقدام 
شــود. همچنین، براي آموزش و آشــنايی دانش آموزان دورة متوسطة فنی وحرفه ای و 
کاردانش با مؤلفة گزارش نويســی درکتاب های درســی شايستگی های غیرفنی، به دلیل 
اهمیت گزارش نويســی در به تحرير درآوردن اخبار و اطالعات، حقايق، علل مســائل 
و رويدادها با استفاده از مواد و منابع در دسترس، توجه به اصل تقويت تفکر انتقادی 
در محتوا، شــرکت در جلسات رودرروی حضوری، جلسات ويدئو کنفرانس با هدف 
باالبردن ســرعت در ارائة گزارش، تجزيه و تحلیل منطقی علل رويدادها و رســیدن به 
راه حل های صحیح اقدام شود. نیز با توجه به نقش خودارزيابی و خودآگاهی در رفع 
کاســتی ها و دستیابی به سطوح باالتر شايســتگی در هريک از حوزه های يادگیری، در 

تصمیم گیری ها بر خودآگاهی و خودارزيابی هنرجويان تأکید شود.
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