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چکیده
هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسیارشد
رشته برنامه درسی بود .در این پژوهش ،روشهای تحلیل محتوای کیفی ،روش اسنادی و روش توصیفی -
استنتاجی مورد استفاده قرارگرفت .نمونه مورد نظر جهت گردآوری دادهها عبارت از  1متخصص رشته برنامه
درسی و  55منبع در رابطه با برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند .فنون
گردآوری دادهها عبارت از مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی با متخصصان برنامه درسی و تحلیل کیفی متون
بود .دادههای بدست آمده از مصاحبهها با روش کدگذار قیاسی تجزیه و تحلیل شد .یافتههای این پژوهش،
ویژگیهای عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی را به ترتیب برای هدف ،محتوا و فعالیتهای یادگیری،
روش و ارزشیابی بدست داد و الگوی اولیه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی طراحی شد .همچنین فرایند،
مراحل و چگونگی ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،منتج از پژوهشهای پیشین در رابطه با
موضوع بود .الگوی مذکور پس از اعتباریابی توسط متخصصان و صاحبنظران و اعمال تعدیلها ،مورد تأیید
قرار گرفت .نتایج این پژوهش میتواند در طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی مورد استفاده قرار گیرد.

واژههای کلیدی :الگو ،برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،دوره کارشناسی ارشد
 .0این پژوهش مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول مقاله است.
 * .2دانشجوی دکترای برنامه درسی دانشگاه عالمهطباطبائی ،تهران ،ایران ،ایمیلHedayati.a@ut.ac.ir :
 .3استاد گروه برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران ،ایمیلMaleki_cu@yahoo.com :
 .5استادیار گروه برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران ،ایمیلSadeghi.edu@gmail.com :
 .5دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران ،ایمیلEbiabangard@yahoo.com :
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مقدمه و بیان مسأله
آمادهسازی جوانان برای اشتغال ،همواره یکی از اهداف نظام آموزش عالی بوده است که
در عصر کنونی شاید بتوان گفت مهمترین هدف آن نیز محسوب میشود .گسترش چشمگیر
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین برونداد آن یعنی حجم عظیم دانشآموختگان،
مؤسسات آموزش عالی را در دهههای اخیر به سمت مفهوم سازی و سنجش ابعاد مختلف
کیفیت در آموزش عالی متمرکز کرده است (یوسفی افراشته و همکاران .)0313،از سوی
دیگر در چند دهه گذشته ،با افزایش نرخ بیکاری دانشآموختگان دانشگاهها ،انتقادات به
عمل آمده از نظام آموزشی فزونی یافته است .در این راستا ،برخی از مسئوالن و متخصصان
کوشیدهاند با اتخاذ تدابیری ،برنامههای درسی را با مقتضیات جامعه و دنیای کار پیوند دهند
تا از این طریق ضمن ممانعت از بیکاری دانشآموختگان ،به تقاضای بخشهای مختلف
اقتصادی کشور به نیروی انسانی ماهر و متخصص پاسخ دهند(بینقی و سعیدی
رضوانی .)0331،در شرایط مذکور ،یکی از مهمترین چالشهای پیش روی نظام آموزش
عالی ،شکاف بین آموختههای نظری و شایستگیهای عملی دانش آموختگان است
(ویلسون .)2113،0برای مقابله با این چالش ،یکی از رویکردهایی که در سالهای اخیر در
جهت ایجاد پیوند بین آموختههای فارغ التحصیالن دانشگاهی و نیازهای جامعه مورد توجه
برنامهریزان بوده ،رویکرد شایستگیها 2است(گارسیا-الگریا.)2102،3
در مورد تاریخ دقیق رویکرد شایستگی هرچند بین صاحبنظران اتفاق نظر اندکی وجود
دارد ،اما روی این امر که ظهور رویکرد شایستگی مربوط به دهههای آخر قرن بیستم
میباشد ،همه صاحبنظران متفقالقول هستند(کرمی .)0331 ،با بررسی ادبیات شایستگی،
اولین چیزی که به خوبی مشخص میشود ،فقدان تعریف واحد در مورد شایستگی و مفهوم
آن است(وسلینک .)2101،5با این حال ،با مقایسه مجموعهای از این تعاریف که بوسیله
صاحب نظران و محققان مختلف ارائه شده است ،می توان پنج گروه از تعاریف را مشخص
1. Wilson
2. Competencies approahes
3. García-Alegría
4. Wesselink
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کرد-0 :شایستگی به عنوان توانایی عمل کردن در سطحی مطلوب یا در جهت یک استاندار
معین(فیلد و دریسدیل-2 .)0110 ،0شایستگی به عنوان توانایی در انتخاب و استفاده از
ویژگیها(دانش ،مهارتها و نگرشها) که مستلزم عملکرد در سطحی مطلوب است(کرسنر
و همکاران-3 .)0117،2شایستگی به معنای تسلط پیدا کردن بر ویژگیهای معین(دانش،
مهارتها و نگرشها) -5 .)AAPA،0111( .شایستگی به عنوان توصیفی محض از آنچه که
یک فرد میتواند انجام دهد(گاراوان و مک گویر -5 .)2110،3تعریفی از شایستگی که
عناصر چهار گروه از تعاریف باال(عمل کردن در سطحی مطلوب یا در جهت یک استاندارد،
توانایی در انتخاب و استفاده از ویژگیها ،تسلط یافتن بر ویژگیها ،توصیفی محض از آنچه
که یک فرد میتواند انجام دهد) را در بر میگیرد .با توجه به تعاریف گروههای مذکور
میتوان شایستگی را مجموعه منسجمی از دانش ،مهارتها و نگرشها دانست که
ویژگیهای شخصیتی 5و جنبههایی از عملکرد حرفهای که بر رشد شایستگیها تاثیر
میگذارد را نیز در بر میگیرد(کوئنن و همکاران.)2105،5
برنامه درسی مبتنی بر شایستگی از حیث ویژگیهای منحصر به فرد خود ،در سالهای
اخیر مورد توجه خاص اغلب نظامهای آموزشی جهان ،به ویژه در حوزه آموزش عالی قرار
گرفته است .به زعم صاحبنظران ،نقاط قوت این رویکرد موجب شده است که میزان
استفاده از آن رو به افزایش باشد(دیلمور و همکاران.)2100،این نوع برنامه درسی اغلب در
مقابل برنامه درسی سنتی یا برنامه درسی محتوا محور مورد توجه قرار میگیرد .در برنامه
درسی محتوا محور که دیدگاهی سنتی به آموزش دارد بر کسب دانش موضوعی(هیل و
هاگتن)2110،1؛ مهارتها و تواناییهای شناختی(لوبانوا و شونین ،)2113،7و اولویت دانش
بر کابردها(سردنکیک )2103،3تاکید میشود .در مقابل ،برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بر
1. Field & Drysdale
2. Kirschner et al
3. Garavan & McGuire
4. Personal traits
5. Koenen et al
6. Hill & Houghton
7. Lobanova & Shunin
8. Serdenciuc
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رشد شایستگیهای اساسی مورد نیاز در زندگی اجتماعی تاکید دارد(لوبانوا و شونین.)2113،
به بیان بویاتزیس و همکاران .)0111(0برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در خصوص عملکرد
حرفهای فارغ التحصیالن نظام آموزشی میباشد .در این منظر برنامه درسی مجموعهای
منسجم است که یادگیری حرفه ،در مرکز آن قرار دارد .فیلد و دریسدیل( )0110اشاره دارند
که برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،یادگیرنده محور بوده و فرایند یادگیری در هسته آن
قرار دارد که در آن مواد آموزشی فردی ،زمان یادگیری منعطف و بازخورد مداوم به
یادگیرندگان از ویژگیهای بارز به شمار میروند .همچنین در برنامه درسی مبتنی بر
شایستگی معلم نقش راهنمای شناختی دارد .معلم یادگیرندگان را ترغیب میکند تا فعاالنه
به کسب دانش بپردازند(کرکا .)0117،2محیط یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی
بر رشد شایستگی تاکید دارد .محتوای دیسیپلینی به تنهایی برای سازمان دادن به برنامه درسی
کافی نیست ،بلکه شایستگیهای ضروری ،باید مورد توجه خاص باشند(کرشنر و
همکاران .)0117،3برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بر مبنای تشخیص و تعیین شایستگیها
صورت میگیرد .دانش و مهارتهای مورد نیاز نیز با توجه به شایستگیهای تعیین شده
مشخص میشوند(داچی و نیکمنز )2115 ،5و ارزشیابی در این رویکرد با تاکید به ارزشیابی
تکوینی انجام میشود .اوریواینج و همکاران )0113( 5بیان میکنند که برنامه درسی مبتنی بر
شایستگی سه هدف عمده را دنبال میکند :اول ،یادگیری دیسیپلینها و موضوعات درسی؛
دوم ،رشد مهارتهای عمومی و تخصصی و سوم ،رشد ظرفیت یادگیری برای یادگیری.
در ادبیات موضوع شایستگی چه در داخل کشور و چه در سطح جهانی ،پژوهشهای
انگشت شماری در زمینه طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای رشتههای
مختلف صورت گرفته است و قریب به اتفاق این پژوهشها در رابطه با طراحی الگوی
شایستگی بوده است .اندرانیک و همکاران )2105(1در پژوهشی به طراحی الگویی نظام مند
1. Boyatzis et al
2. Kerka
3. Kirschner et al
4. Dochy&Nickmans
5. Everwinj et al
6. Andronache et al
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جهت طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی پرداختهاند .ایشان در این زمینه الگویی ارائه
کردهاند که عناصر اصلی آن را رسالتها ،شایستگیها ،محتوا (محتوای شناختی ،محتوای
عملی و محتوای نگرشی) ،راهبردهای آموزشی و ارزشیابی و بازخورد تشکیل میدهد .به
زعم این پژوهشگران ،شایستگیها از رسالتها استخراج شده و به شایستگیهای جزئی
تقسیم میشوند .شایستگیهای جزئی نیز در بردارنده سه بعد مهارت ،دانش و نگرش است.
این شایستگیها به واسطه سه نوع محتوای مذکور و از طریق راهبردهای آموزشی ارائه شده
و در نهایت فرایند طراحی با ارزشیابی و ارائه بازخورد شکل میگیرد.
کوئنن و همکاران( )2105در تحلیل پدیدارشناختی اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی
در آموزش عالی ،یافتههایی در زمینه نقش یادگیرنده ،نقش معلم ،روش های تدریس و
ارزشیابی به دست آوردهاند .یافته این پژوهش بر مبنای میزان تلفیق مهارت ،دانش و نگرش
در برنامه درسی است که در قالب یک پیوستار ویژگیهای عناصر برنامه درسی را ارائه
میدهد .در یک طرف پیوستار ،برنامه درسی قرار دارد که ابعاد شایستگی در آن کامال مجزا
بوده و در سوی دیگر پیوستار ،برنامه درسی مبتنی بر شایستگی قرار دارد .در برنامه درسی
مبتنی بر شایستگی ،در عنصر یادگیرنده ،معلم به نفع فعالیت یادگیرندگان از نقش تعیینگری
خود میکاهد .در عنصر روشهای تدریس اغلب از سخنرانی ،روش سمینار ،پروژه و
موقعیتهای شبیه سازی شده استفاده میشود .ارزشیابی نیز اغلب ناظر بر مشارکت
یادگیرندگان بوده و از روشهای سنجش مداوم و ارزشیابی همگنان ،استفاده از مطالعه
موردی و خود-ارزشیابی استفاده میشود .زلر و همکاران )2101(0نیز در پژوهشی جهت
طراحی و اجرای برنامه آموزش پزشکی در جهت انتقال شایستگیها ،عناصر و مولفههای
اهداف ،محتوا ،ابزار سنجش ،زمانبندی سنجش ،استانداردهای ارزشیابی و زمان اتمام برنامه
را در پژوهش مورد توجه قرار دادهاند .آنها در بعد اهداف به دانش کاربردی ،در بعد محتوا
به همکاری مدرس و یادگیرنده ،در بعد ابزارهای سنجش به مقیاسهای چندمنظوره ،در بعد

1. Zeller et al
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زمانبندی سنجش به سنجش تکوینی ،در بعد استانداردهای ارزشیابی به آزمون های
معیارمحور و در زمان اتمام برنامه ،به متغیر بودن زمان اشاره و تاکید دارند.
ریان( ) 2100عناصر برنامه درسی در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی را عبارت از
شایستگیهای کلی(هدف) ،دستاوردهای یا شایستگیهای خاص(هدف های قابل مشاهده و
اندازهگیری) ،تدریس و ارزشیابی میداند .لنبورگ و همکارن )2111(0در طراحی برنامه
درسی مبتنی بر شایستگی به عناصر شایستگیها ،دستاوردهای یادگیری(هدف) ،راهبردهای
تدریس-یادگیری و ارزشیابی اشاره میکنند .دیلمور و همکاران( )2100فلسفه ،اهدف،
استانداردها ،آموزش و ارزشیابی و چادها( )2111عناصر هدف ،تجارب و فرصتهای
یادگیری و ارزشیابی را به عنوان مهم ترین عناصر برنامه درسی در رویکرد شایستگی معرفی
میکنند .همچنین از منظرلنبورگ( )0111مهمترین عناصر برنامه درسی در رویکرد شایستگی
عبارتند از شایستگیها و پیامدهای یادگیری(هدفها) ،بیانیههای شایستگی(اهداف قابل
مشاهده و اندازه گیری) ،روشهای تدریس -یادگیری و ارزشیابی .در نهایت
آرگولس( )2111و گونچزی( )0111مهمترین عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی را
عبارت از شایستگیها و دستاوردهای یادگیری(هدف) ،محتوا ،تدریس ،یادگیری و
ارزشیابی معرفی میکنند.
در رابطه با پژوهشهای داخلی که مطابق با موضوع پژوهش حاضر باشد ،در جستجوی
کامل از پایگاههای اطالعاتی تنها یک پژوهش به زبان فارسی یافت شد که توسط مؤمنی
مهموئی و شریعتمداری( )0337انجام شده است .ایشان پژوهشی در زمینه الگوی برنامه درسی
مبتنی بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی انجام دادهاند .محققان در این
پژوهش شایستگیهای مورد نیاز دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی را
شناسایی و طبقهبندی کردهاند و براساس آن عناصر هدف ،محتوا و ماده درسی،
روش(راهبردهای تدریس) و ارزشیابی را در الگوی خود مورد توجه قرار دادهاند .در ادامه
به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می پردازیم.
1. Lenburg et al
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با این که برنامه درسی مبتنی بر شایستگی از دهههای آخر قرن بیستم در سطح جهانی
مورد توجه صاحبنظران عرصه آموزش عالی بوده است ،اما تکوین ادبیات مربوط به این
رویکرد در ایران هنوز در مراحل ابتدایی خود است؛ گواه این ادعا معدود بودن مطالعات
مربوط به برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در داخل کشور میباشد(هدایتی و همکاران،
 )0315که این موضوع در رشته برنامه درسی ،که هدف اصلی آن تربیت متخصصانی است
که با قلب نظام آموزشی ،یعنی برنامه درسی(قاسم پور دهاقانی و نصر اصفهانی)0310،
سروکار دارند ،ضرورت بیشتری مییابد .در اغلب کشورها ،به ویژه کشورهای در حال
توسعه ،بیشتر مؤسسات آموزش عالی ،شکاف رو به رشدی بین برنامههای درسی و
تقاضاهای جامعه تجربه میکنند که برنامههای درسی مناسب ،میتوانند تا حد زیادی موجب
کاهش این شکاف شوند(کوونهون .)2111،0درحال حاضر نه تنها آموزش ،شکاف بین
تئوری و عمل را کاهش نمیدهد ،بلکه خود بر این شکاف دامن میزند (مک کیم.)2101،2
در ایران نیز امروزه مشکالتی در مورد عدم سازگاری برنامههای درسی با تقاضای بازار
کار و موفق نبودن برنامههای درسی در کمک به دانشجویان برای کسب اطالعات و
مهارت های الزم جهت ایفای نقش موثر در دنیای کار متحول امروزی مشاهده
میشود(عارفی)0335،؛ که برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی درسی نیز
از این امر مستثنی نیست .تعداد دروس ،جدایی آنها از یکدیگر ،عدم انعطاف در برنامه و
جزمی بودن آن همگی با روح برنامه درسی و نظریههای جدید آن منافات دارد .دانشجویان
کارشناسیارشد این رشته به عنوان یک هنگ 3وارد دوره میشوند و تقریبا بدون هیچ
انعطافی همگی محکوم به گذراندن درسهای یکنواخت هستند .بی توجهی به این امر،
موجب تولید دانشآموختگان بدون تخصص در این رشته میشود .در بیشتر دانشگاهها تعداد
زیادی مفاهیم مجرد بدون داشتن پشتوانه تجربی و ملموس در مدت کوتاهی بصورت
یکطرفه به دانشجو منتقل میشود .به عبارت دیگر در مباحث برنامهریزی درسی ،به

1. Kouwenhoven
2. McKimm
3. cohort
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اخباریگری بسنده میشود و دانشجویان در استفاده از آموختههایی که در این دوره به حافظه
خود سپرده اند ،با مشکل مواجه میشوند(انجمن برنامه ریزی درسی ایران .)0333 ،در
مواجهه با این چالش ،یکی از مهمترین فعالیتهایی که در جهت بهبود وضعیت رشته برنامه
درسی و همچنین روزآمد کردن آن با توجه به شرایط و نیازهای جامعه صورت گرفته است،
بازنگری سرفصل دروس این رشته( )0313میباشد .در این سند ،اهداف اصلی رشته
برنامه ریزی درسی عبارتند از تربیت افراد متخصص در حوزه برنامه ریزی درسی و کسب
آمادگی برای ورود به دوره دکتری .همچنین پاسخگو بودن رشته برنامهریزی درسی به
نیازهای جامعه یکی از اصول مهم در سند بازنگری شده رشته برنامه ریزی درسی عنوان شده
است .بنابراین ،با توجه به اینکه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی به عنوان یکی از سودمندترین
رویکردها در جهت ایجاد پیوند بین آموزههای دانشگاهی و نیازهای جامعه مطرح است ،در
این پژوهش در صدد آن هستیم که در راستای ایجاد پیوند بین برنامه درسی و نیازهای جامعه
و پوشش دادن به اصل تربیت افراد متخصص در حوزه برنامه درسی ،به طراحی الگوی برنامه
درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسیارشد رشته برنامه درسی بپردازیم.

روش پژوهش
این پژوهش با روش کیفی و با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر
شایستگی برای دوره کارشناسیارشد رشته برنامه درسی در سال  0315انجام شد .متناسب با
هدفهای این پژوهش از روش پژوهش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی و
روش توصیفی-استنتاجی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از طریق تحلیل کیفی متون
و مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی ،جمعآوری شد .نمونهگیری در هر دو روش ،بصورت
هدفمند بود .در بخش اول ،معیارهای انتخاب منابع در روش اسنادی عبارت بود از«به روز
بودن» و «سودمندی در پاسخگویی به سؤال اول پژوهش» .بر این اساس منابع منتشر شده بین
سالهای  0172تا  2101جستجو و گردآوری شد و با مرور عناوین و چکیدههای آنها55 ،
منبع انتخاب شد .منابع منتخب ،در دو مرحله مورد مرور و بررسی قرار گرفت .در مرحله اول
که با هدف شناسایی مهمترین عناصر برنامه درسی در رویکرد شایستگی انجام شد ،عناصر
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هدف ،محتوا و فعالیتهای یادگیری ،روش تدریس(روش) و ارزشیابی ،شناسایی شد.
همچنین در این مرحله با توجه به منابع مذکور ،ماتریس مفهومی کد گذاری تدوین شد .در
مرحله دوم منابع بطور عمیق مورد مطالعه قرار گرفته و ویژگیهای هر یک از عناصر برنامه
درسی مبتنی بر شایستگی(مضامین) شناسایی شده و بر اساس ماتریس مفهومی ،طبقهبندی
شد .در بخش دوم ،برای جمعآوری دادههای مورد نیاز ،مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته تا
رسیدن به حد اشباع نظری ،با متخصصان و صاحبنظران رشته برنامه درسی انجام شد .نمونه
مورد نظر برای این بخش نیز  1نفر بودند .زمان هر مصاحبه  21-11دقیقه در نظر گرفته شد.
مصاحبهها ضبط و یا در صورت حساسیت مشارکتکننده یادداشت برداری میشد .برای
تجزیه و تحلیل جملههای ثبت شده از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی استفاده شد .در
بخش سوم ،یافتههای حاصل از بررسی متون و مصاحبهها با توجه به ماتریس مفهومی
کدگذاری ،با هم تجمیع شده و پس از حذف مضامین تکراری جهت اعتباریابی در اختیار
متخصصان و صاحبنظران قرار گرفت .برای اعتباریابی یافتههای پژوهش فعالیتهای زیر
صورت گرفت-0 :پس از انجام هر مصاحبه و کدگذاری دادههای حاصل از آن ،مضامین
استخراج شده در جدولی ذیل عناصر برنامه درسی(هدف ،محتوا و فعالیت های یادگیری،
روش و ارزشیابی) قرار گرفته و برای مصاحبه شونده ارسال میشد تا مصاحبه شوندگان،
دادههای بدست آمده توسط پژوهشگر را مورد بازبینی و تأیید قرار دهد .از این روش به
عنوان اعتباریابی مخاطب (ریچ و همکاران )2103 ،0یاد میشود .در این مرحله 5 ،متخصص
برنامه درسی مشارکت داشتند که کلیه آنها یافتههای این مرحله از اعتباریابی را مورد تایید
قرار دادند-2 .پس از طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،الگوی پیشنهادی به
همراه مختصات و ویژگیهای آن در اختیار  7نفر از متخصصان(متخصصانی که سابقه فعالیت
اجرایی یا پژوهشی در حوزه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی داشتند ،در اولویت قرار داشتند)
قرار گرفته و دیدگاه آنها در رابطه با الگو ،با عنایت به سؤالهای طراحی شده حول
محورهای الگو ،مورد توجه قرار گرفت .از بین متخصصانی که در اعتباریابی مشارکت
1. Ritchie et al
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داشتند 5 ،نفر از گروه مصاحبه شونده و  2نفر خارج از این گروه بودند .انتخاب متخصصان
خارج از گروه مصاحبهشونده ،در جهت اعمال معیار انتقال پذیری(محمدپور ،0333،یوسفی
افراشته و همکاران )0313 ،یافتهها صورت گرفت .در نهایت با توجه به نظر متخصصان،
الگوی پیشنهادی در برخی محورها تعدیل شده و برای بار دوم در اختیار
متخصصان(متخصصانی که نظرات اصالحی ارائه کرده بودند) قرار گرفته و مورد تأیید آنها
واقع شد .بطور خالصه ،برای بدست آوردن چشماندازی در زمینه فرایند ،مراحل و چگونگی
طراحی الگو(الگوی شماتیک )0از روش استنتاجی با بهرهگیری از تجارب پژوهشگران
پیشین ،و در محتوای الگو از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است.
اشاره به این نکته ضروری است که طراحی برنامه درسی در دو سطح عام و خاص انجام
می گیرد .در سطح عام شناسایی عوامل موثر بر برنامه مورد تاکید بوده و در طراحی برنامه
درسی در سطح خاص ،عناصر برنامه درسی مورد تاکید است(مهرمحمدی .)0330،در این
پژوهش با در نظر داشتن سطح خاص در طراحی برنامه درسی ،منظور از الگوی برنامه درسی
مبتنی بر شایستگی ،الگویی است که عناصر(هدف ،محتوا و فعالیتهای یادگیری ،روش و
ارزشیابی) برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسیارشد رشته برنامه درسی را
ارائه کرده و به مختصات و ویژگیهای هر یک از عناصر میپردازد .پژوهش حاضر با عنایت
به سؤاهای زیر انجام شده است:
 -0الگوی مطلوب برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسیارشد رشته برنامه
درسی کدام است؟
 -2اعتبار الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسیارشد رشته برنامه
درسی چگونه است؟

یافتههای پژوهش
سؤال اول پژوهش :الگوی مطلوب برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی
ارشد رشته برنامه درسی کدام است؟
1. Schematic
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در جهت پاسخگویی به این سؤال ،از منابع و متون و همچنین دادههای حاصل از مصاحبه
استفاده شده است .در ادامه ابتدا نتایج حاصل از بررسی متون و نتایج حاصل از مصاحبه ها
بطور جداگانه ارائه شده و در نهایت الگوی مورد نظر ارائه می شود .نتایج بدست آمده از
مرور مبانی نظری و متون ،ویژگیهای عناصر برنامه درسی را در چهار درون مایه هدف،
محتوا و فعالیتهای یادگیری ،روش و ارزشیابی به قرار جدول ( )0بدست داد.
جدول  .1عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی و ویژگیهای آن(مستخرج از مبانی نظری و پیشینه)
عناصر برنامه درسی

ویژگی های عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی
قابل اندازه گیری باشد -بیانگر کیفیت عملکرد یادگیرنده باشد  -بطور ویژه بیان شده باشد-
قابل دستیابی باشد -بیان شرایط عملکرد -محدوده زمانی نیل به آنها مشخص شده باشد-

هدفها

استانداردهای یادگیری و سطوح عملکرد در آنها اعمال شده باشد(فوگدینگ  ،2115چنگ،
 ،2102گبی ،2115،میلر ترجمه مهرمحمدی0310،؛ یوسفی افراشته و همکاران0313 ،؛
شارانی 2113،؛ گونچزی و همکاران0111 ،؛ جساپ0110 ،؛ ارتل2111 ،؛ سنگال و همکاران،
2115؛ مؤمنی مهموئی و شریعتمداری0333 ،؛ زلر و همکاران)2101،
محتوا -:مطابق با شایستگی ها و اهداف مستخرج از آنها باشد –جذاب باشد –قابل اندازه-
گیری باشد – متناسب با توانایی ها ،نیازها و عالیق یادگیرندگان – مطابق با اصول اهمیت،
سودمندی ،اعتبار ،قابلیت یادگیری و انعطاف پذیری باشد –با توجه به ساختار دانش و پایه
بودن برای یادگیری مستمر و آموزشهای بعدی باشد -استفاده از مواد یادگیری مختلف در
آن پیش بینی شده باشد -در ارتباط کار و مسائل جامعه باشد  -برای فعالیت و مهارتهای
چندگانه ایجاد فرصت کند –با توجه به رشد همه جانبه ی ابعاد شایستگی باشد – از ساده به
پیچیده سازملندهی شود -برقرار کننده تعادل میان سهل و مشکل  ،فراهم کننده فرصت تقویت

محتوا و فعالیتهای
یادگیری

تخیل فراگیر در ارتباط با هدف های عینی باشد – با توجه به منابع قابل دسترس باشد(داچی
و نیکمنز2115،؛ لوننبرگ2100 ،؛ بنیاد ملی آموزش جوانان امریکا0111،؛ الیوت2115 ،؛
سلیمان پور0333،؛ فرانکل0112،؛ وارس0117،؛ کاسمین2103 ،؛ پوروانتو و آندریاتی2103؛
اسالترلی و کارلسون.)2115،
فعالیتهای یادگیری- :مشارکتی و گروهی بودن -تلفیقی باشد -ارتباط با دنیای کار را تشویق
و تسهیل کند-تمرین(با تاکید بر مهارتها) جایگاه ویژه ای در آن داشته باشد ،باید تسهیلگر
پیوند بین نظر و عمل باشد ،درگیری با محتوا و مواد یادگیری را افزایش دهد(جونز2110 ،؛
2115،DDI؛ ورهیس2110،؛ هانمن و گرادنر2101،؛ بروم و همکاران2111 ،؛ فوالنتلی و
اپری2100 ،؛ کنفرانس آموزش عالی جهانی0113 ،؛ سانچز و رویز2113،؛ فورد2105 ،؛
کوئنن و همکاران2105،؛ بارمان و کنوار2100،؛ سانچز و رویز.)2113 ،
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روشهای تدریس خطی و برنامه ریزی شده -مبتنی بر مسائل واقعی -تاکید بر روشهای
روش

یادگیرنده محور  -فعال و بیشتر تلفیقی-انعطاف پذیری(2111 ،COTVET؛ انانه2103 ،؛
زلر و همکاران2101،؛ مؤمنی مهموئی و شریعتمداری0333 ،؛ کیلن2111،؛ ویکری0133 ،؛
کوئنن و همکاران2105،؛ شارانی 2113،؛ گونچزی و همکاران.)011 ،
هدف ارزشیابی بطور دقیق مشخص شده باشد-توجه ویژه به استانداردهای عملکرد -توجه
به انواع ارزشیابی(آزمون های مالک مرجع -انواع آزمون های مداد-کاغذی-آزمون های
شفاهی و مشاهده ،ارزیابی فرایند محور از طریق تعبیه چک لیستها ،بویژه ارزشیابی
عملکردی(کتبی ،تشخیصی) ،شمول دانش و مهارتها در ارزشیابی -تنوع در زمان سنجش

ارزشیابی

و ارزشیابی(تشخیصی ،تکوینی و تراکمی) -جامعیت (مبتنی بر دانش ،مهارت و نگرش) معتبر
بودن ،پایایی داشتن ،منعطف بودن ،منصفانه بودن ،مقرون به صرفه بودن (.سازمان آموزش
ملی استرالیا 2115،؛ کوئنن و همکاران2105،؛ ویویان2115 ،؛ رینهارت و گراف2112،؛
دیبینگر و هلوینگ2100 ،؛ برادی 0115،؛ زلر و همکاران2101،؛ برادی0115،؛ سایمون و
فروگتی گیروکس2111،؛ لینچ و مورانکا2112 ،؛ میلر ترجمه مهرمحمدی0310،؛ مؤسسه
سیدنی غربی2110 ،؛ دیبینگر و هلوینگ.)2100 ،

نتایج بدست آمده از انجام مصاحبهها نیز یافتههای زیر (جدول )2را بدست داد:
جدول  .2عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی و ویژگیهای آن (مستخرج از مصاحبهها)
ویژگیهای عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی

عناصر برنامه درسی

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

ابعاد شایستگی(دانش  ،مهارت و نگرش) باشد ،قابل اندازه گیری باشد ،واقع بینانه بوده و
قابل دستیابی باشد.
محتوا :محتوا باید جامعیت داشته باشد(شمول دانش ،مهارت و نگرش) ،معتبر باشد ،بر اساس
فناوری روز باشد ،از سازماندهی افقی و عمودی مناسب برخوردار باشد ،سودمند باشد،
قابلیت یادگیری داشته باشد ،جذابیت و انعطاف پذیری داشته باشد ،تسهیلگر یادگیری
مستمر باشد ،متناسب با نیازهای جامعه باشد ،تسهیلگر یادگیری معنادار باشد -بر اساس

محتوا و فعالیتهای

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

یادگیری

شایستگی تعادل ایجاد کند ،امکان تغییر و اصالح مداوم داشته باشد ،به مقتضیات بازار کار
توجه داشته باشد ،به بخش پدیدارشونده توجه داشته باشد.
فعالیت های یادگیری :فعال بودن دانشجو ،فعالیتهای یادگیری حداالمکان تلفیقی( تلفیق
دانش ،مهارت ،نگرش) باشد ،به فعالیتهای گروهی و فردی تو جه شود ،ارتباط با دنیای
کار را تشویق کند ،تمرین(با تاکید بر مهارتها) جایگاه ویژه ای در آن داشته باشد ،باید
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تسهیلگر پیوند بین نظر و عمل باشد ،تسهیلگر تفکر انتقادی و خالق و سیسمتی باشد.
درگیری با محتوا و مواد یادگیری را افزایش دهد ،مشارکتی باشد.
تاکید بر روشهای یادگیرنده محور  -فعال و بیشتر تلفیقی-انعطاف پذیری -روشهای
روش

تدریس خطی و برنامه ریزی شده -استفاده از بسترهای فناورانه -روشهای غیرخطی و
پدیدارشونده -مبتنی بر مسائل واقعی -مبتنی بر مسئله واقعی -متناسب با موقعیت خاص
تربیت و ویژگی ها و نیازهای فراگیر و شرایط محیط آموزشی.
بیان دقیق هدف ارزشیابی-توجه ویژه به استانداردهای عملکرد -در نظر داشتن مکانیزمهای
بازخورد سریع و شفاف -توجه به انواع ارزشیابی(آزمون های مالک مرجع -انواع آزمون
های مداد-کاغذی-آزمون های شفاهی و مشاهده ،ارزیابی فرایند محور از طریق تعبیه چک
لیست ها ،بویژه ارزشیابی عملکردی(کتبی ،تشخیصی) ،شمول دانش و مهارتها در

ارزشیابی

ارزشیابی) -تنوع ارزیاب(ارزشیابی فردی یادگیرندگان مدرس ،ارزشیابی گروهی
یادگیرندگان توسط مدرس  ،ارزشیابی گروهی یادگیرندگان توسط مدرس ،سنجش درون
گروهی توسط یادگیرندگان) ،تنوع در زمان سنجش و ارزشیابی(تشخیصی ،تکوینی و
تراکمی) -ارزشیابی در قالب آزمون جامع گسترده پاسخ در پایان دوره تحصیل -جامعیت
(مبتنی بر دانش ،مهارت و نگرش).

در ادامه ،نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و متون و مصاحبهها پس از تجمیع و حذف
مؤلفههای مشابه ،جهت اعتباریابی در اختیار متخصصان قرار گرفت .پس از اعتباریابی توسط
متخصصان و اعمال تعدیلها ،الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسی

ارشد رشته برنامه درسی به قرار شکل ( )0بدست آمد.

استانداردهای یادگیری
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شایستگیها

دانش

 بطور واضح بیان شود.استتانداردها و ستطوح در هدفها مشخصشود.
 باید شتتتامل کلیه ابعاد شتتتایستتتتگی(دانش،مهارت و نگرش) باشد.
قابل اندازهگیری باشد،واقع بینانه و قابل دستیابی باشد.
شمول دانش ،مهارت و نگرش؛از سازمان مناسب برخوردار باشد؛سودمند باشد؛متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار باشد؛تسهیلگر یادگیری معنادار باشد؛بر استاس سطوح و استانداردهای شایستگیباشد؛
بر انتقال پذیری تاکید داشته باشد؛بین ابعاد مختلف شتتتایستتتتگی تعادل ایجادکند؛
امکان تغییر و اصالح مداوم داشته باشد؛به بخش پدیدارشتتونده محتوا توجه داشتتتهباشد.
تاکید بر روشهای فعال در تدریس؛تتلفیقی بودن روش( شتتتمول حوزههتتایمختلف یادگیری)؛
انعطاف پذیری؛استفاده از بسترهای فناورانه در تدریس تنتاستتتب بتا ویژگی هتا و نیازهای فراگیر،محیط آموزشی و محتوا.

توجته ویژه بته استتتتانداردهای تعیینشتتتده؛ -در نظر داشتتتتن مکانیزمهای
بتازخورد؛ -توجته به انواع ستتتنجش و
ارزشتتیابی(با توجه به زمان اجرا ،هدف
ارزشتتتیتتابی ،چگونگی ارزشتتتیتتابی و
ارزشیتاب ،ارزشتتتیابی در پایان دوره
تحصیل توسط گروه آموزشی) به ویژه
ارزشتتیابی مبتنی بر عملکرد؛ -جامعیت
در ارزشیابی.

نگرش

مهارت

هدفها

دانشی

عملی_مهارتی

نگرشی

محتوا و فعالیتهای یادگیری

شناختی

عملی_مهارتی

نگرشی

روش تدریس(روش اجرا)

دانشی

عملی_مهارتی

نگرشی

فتتتعتتتال بتتتودندانشجو؛
تلفیقی بودن؛توجته به فعالیت-هتتای گتتروهتتی و
فردی ؛
ارتبتتاط بتتا دنیتتایکار را تسهیل کند؛
تمرین(با تاکید برمهتارتها) جایگاه
ویتتتژه ای در آن
داشته باشد؛
تستتتهیلگر پیوندبتیتن نتظر و عمتتل
باشد؛
تستتتهیتتلگر تفکر
انتقتتادی و خالق و
سیسمتی باشد؛
درگیری با محتوا و
متواد یتتادگیری را
افزایش دهد،
-مشارکتی باشد.

ارزشیابی

دانشی

عملی_مهارتی

نگرشی

بازخورد

شکل  .1الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسیارشد رشته برنامه درسی
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شرح مختصات الگوی پیشنهادی

با نظر به یافتههای پژوهش در طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،مختصات
الگوی پیشنهادی به قرار زیر است:
 -0مبنای روانشناختی در طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،رفتارگرایی و
آموزش و پرورش قابلیت مدار بوده و فرایند طراحی غالبا از رویکرد خطی تبعیت میکند.
این ویژگی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،چگونگی تعیین بیانیههای شایستگی و هدفهای
رفتاری را مشخص کرده و دیگر عناصر برنامه درسی به ویژه ارزشیابی را تحت تاثیر قرار
میدهد.
 -2فرایند طراحی با شناسایی شایستگیها آغاز شده و پس از آن تصمیمگیری در مورد
اهداف ،محتوا و فعالیتهای یادگیری ،روش و ارزشیابی صورت میگیرد.
 -3پرورش شایستگیها در الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بیشتر ناظر بر
شایستگیهایی است که بتوان آنها را با توجه به ویژگیهای هدف ،تحلیل کرد.
 -5مرحله شناسایی شایستگیها هم میتواند به عنوان بخشی از طراحی برنامه درسی مطرح
شده و هم خارج از این فرایند فرض شود .به این معنا که ممکن است شایستگی از پیش
شناسایی شده و یا از قبل موجود باشند( .این وضعیت در الگوی پیشنهادی با خطوط منقطع
بین هدف و شایستگیها مشخص شده است).
 -5شناسایی شایستگیها در سه بعد دانش ،مهارت و نگرش مورد توجه قرار میگیرد.
 -1شایستگیهای شناسایی شده به نتایج رفتاری یا هدفهای مبتنی بر معیار منتهی میشود.
در تحلیل شایستگیهای شناختی و مهارتی میتوان از این روش استفاده کرد اما اغلب تحلیل
شایستگیهای عاطفی و نگرشی به نتایج رفتاری با سهولت انجام نمی پذیرد و شایستگیهای
این حوزه اغلب بدون تحلیل مورد توجه هستند.
 -7استانداردهای یادگیری که پس از مرحله شناسایی شایستگیها و در تدوین اهداف مورد
توجه قرار میگیرند ،میتوانند در فرایند طراحی برنامه درسی تدوین شده یا خارج از این
فرایند بوده و یا از پیش موجود باشند.

 / 47فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامهریزی درسی ،سال اول ،شمارة  ،4پاییز 6359

 -3دانش ،مهارتها و نگرشها ،در کلیه مراحل و عناصر برنامه درسی مورد توجه قرار
میگیرد.
 -1هر چند عنصر ارزشیابی ،دستاوردهای یادگیری و همچنین کلیه عناصر برنامه درسی را
شامل میشود اما در الگوی پیشنهادی بیشتر ناظر بر دستاوردهای یادگیری است.
 -01حلقه بازخورد در الگوی پیشنهادی پیشبینی شده است.
 -00در الگوی پیشنهادی ،بر اساس مبانی نظری و نظر متخصصان ،عنصر محتوا و فعالیتهای
یادگیری از هم تفکیک نشده و به عنوان یک عنصر در الگوی برنامه درسی ارائه شده است.
 -02عنصر روش تدریس ،با توجه به مبانی نظری و نظر متخصصان با واژه جامع تر «روش»
مترادف در نظر گرفته شده است.
در این قسمت به شرح هر یک از عناصر الگوی پیشنهادی پرداخته می شود .اما نظر به
اینکه پرداختن به کلیه ویژگیهای مذکور در این مقاله نمی گنجد ،تنها به تشریح
ویژگیهایی پرداخته میشود که در مصاحبههای صورت گرفته بیشتر مورد توجه متخصصان
و صاحبنظران بوده و اغلب ایشان بر ویژگیهای مذکور تاکید داشتند.
هدف :با توجه به یافتههای پژوهش در زمینه مختصات و ویژگیهای عنصر هدف ،مهمترین
ویژگیها به قرار زیر شناسایی شد:
 هدفها باید بطور واضح بیان شود؛ استانداردها و سطوح در هدفها مشخص شود؛هدفها باید شامل کلیه ابعاد شایستگی(دانش ،مهارت و نگرش) باشد؛ قابل اندازهگیری
باشد؛ واقع بینانه و قابل دستیابی باشد.
در ادامه به تشریح برخی از این ویژگیها پرداخته شده است:
مقصود از وضوح در بیان هدفها ،این است که دستاوردهای یادگیری و آنچه که انتظار
میرود دانشجو در برنامه درسی به آن نایل شود بطور صریح بیان شود .برای مثال درباره این
ویژگی متخصص کد( )2میگوید« :در تدوین هدفهای برنامه درسی ،الزاماتی وجود دارد
که بسته به رویکرد اتخاذ شده در برنامه درسی به آنها توجه می شود .مثال در برنامه درسی
مبتنی بر شایستگی که رویکردی قابلیت مدار به آموزش دارد ،باید هدف ها کامال صریح
بیان شود .باید در ابتدای کار به یادگیرنده بگوییم که چه انتظاری از شما داریم» .در این
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راستا متخصص کد ( )5با تاکید بر ویژگی صراحت در بیان هدفها میگوید«ما اگر در یک
برنامه ،اگر ندونیم دقیقا دنبال چی هستیم ،حتی اگر برنامه بخوبی هم اجرا بشه ،نمیتونیم ادعا
کنیم که به هدفای برنامه مون رسیده ایم» .ویژگی دیگر در تعیین هدفها ،قابل اندازهگیری
بودن آنهاست .متخصصی(کد )1در این زمینه میگوید« :هرچند که اندازه گیری هدف
های عاطفی سخت و گاهی خیلی سخته اما با این حال نباید از این هدف ها غافل شد .توی
برنامه درسی ،فارغ از نوع و رویکردی که اتخاذ میشه ،باید به انواع حیطه های یادگیری توجه
بشه .در مورد هدفهای دانشی و مهارتی مشکل چندانی تو اندازهگیری وجود نداره؛
هدفهای نگرشی رو هم میشه مثال با مشاهده و پیگیری کار دانشجوها تا حدی ارزیابی کرد.
مثال میشه عالقه دانشجوها رو به مباحث کالسی و فعالیت های تخصصی ،با سنجش
مشاهدهای تا حدی ارزیابی کرد» .متخصص کد( )3ضمن اشاره به ویژگی قابل اندازهگیری
بودن هدفها ،میگوید« :اهمیت این ویژگی تا اونجاست که میتونم بگم اگه هدف ها قابل
اندازه گیری نباشند ،نمیتونیم پیامدهای یادگیری رو مستقیما نتیجه ی دوره ای بدونیم که
دانشجو گذرونده».
در هدفهای برنامه درسی باید استانداردها و سطوح مشخص شود .به گفته
متخصص(کد  « :)3در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،استانداردها نقش حیاتی دارن؛ چون
استاندرها از تعیین اهداف تا ارزشیابی باید مورد توجه قرار بگیره .بویژه تو تدوین هدفها.
همین استانداردها کیفیت ارزشیابی رو هم تعیین میکنن» .متخصص دیگری(کد )0عالوه با
تاکید بر اهمیت استاندردها در اهداف ،به سطوح هدفها اشاره کرده و اظهار داشت که:
«در تعیین اهداف برنامه درسی باید سطوح یادگیری نیز مشخص شود ،یعنی می توانیم با
عنایت به طبقه بندی بلوم از اهداف آموزشی ،برای هدف ها سطح تعریف کرده و برای هر
یک از سطوح استاندارد مورد نظر رو اعمال کنیم».
ویژگی دیگر در تعیین اهداف برنامه درسی از منظر متخصصان ،شمول کلیه ابعاد
شایستگی بود .به این معنا که در تعیین هدفها باید ابعاد دانش ،مهارت و نگرش توجه شود.
در این رابطه متخصص کد( )5میگوید« :ادعای صاحب نظران در برنامه درسی مبتنی بر
شایستگی این است که تمام حیطه های یادگیری را پوشش می دهد .به همین خاطر توجه به
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هر سه حیطه یادگیری(شناختی ،روانی-حرکتی و عاطفی) از ویژگی های اصلی این رویکرد
برنامه درسی است .البته در این رویکرد هر چند که عبارات دانش ،مهارت و نگرش رایج
است اما محتوا و فعالیت ها طوری باید انتخاب بشن که بشه در پایان کار ادعا کرد که ما به
هر سه حیطه یادگیری توجه کردیم» .متخصص دیگری(کد )1در این باره میگوید «هرچند
که شایستگی رو گاهی با مهارت داشتن و ماهر بودن مترادف میدونن اما من معتقدم که هیچ
نوع یادگیری اتفاق نمی افته مگر اینکه دانشی پشت اون باشه و نگرشی باعث صورت
گرفتنش بشه .البته ناگفته نمونه که این سه حوزه از نظر زمانی و تقدم و تأخر میتونه حالت
های دیگه ای داشته باشن اما نکته اصلی اینه که باید همراه هم باشن تا شایستگی اتفاق بافته».
محتوا و فعالیتهای یادگیری .یافتههای پژوهش در زمینه ویژگیهای محتوا و فعالیت های
یادگیری عبارتند از اینکه:
محتوا :محتوا باید جامعیت داشته باشد(شمول دانش ،مهارت و نگرش)؛ معتبر باشد؛ به روز
باشد؛ از سازمان افقی و عمودی مناسب برخوردار باشد؛ سودمند باشد؛ قابلیت یادگیری داشته
باشد؛ جذابیت و انعطاف پذیری داشته باشد؛ تسهیلگر یادگیری مستمر باشد؛ متناسب با
نیازهای جامعه و بازار کار باشد؛ تسهیلگر یادگیری معنادار باشد؛ بر اساس سطوح و
استانداردهای شایستگی باشد؛ بر انتقال پذیری تاکید داشته باشد؛ بین ابعاد مختلف شایستگی
تعادل ایجاد کند؛
 امکان تغییر و اصالح مداوم داشته باشد؛ به بخش پدیدارشونده محتوا توجه داشته باشد.فعالیتهای یادگیری :فعال بودن دانشجو؛ حداالمکان تلفیقی( تلفیق دانش ،مهارت ،نگرش)
باشد؛ به فعالیتهای گروهی و فردی با توجه شود؛ ارتباط با دنیای کار را تسهیل کند؛
تمرین(با تاکید بر مهارتها) جایگاه ویژه ای در آن داشته باشد؛ تسهیلگر پیوند بین نظر و
عمل باشد؛ تسهیلگر تفکر انتقادی و خالق و سیسمتی باشد؛ درگیری با محتوا و مواد
یادگیری را افزایش دهد ،مشارکتی باشد.
از منظر متخصصان برنامه درسی ،یکی از مهمترین ویژگیهای محتوا در برنامه درسی
مبتنی بر شایستگی ،جامعیت محتوا است .مقصود از جامعیت این است که محتوا همزمان
هدفهای بعد دانش ،مهارتها و نگرشها را پوشش دهد .متخصص کد( )5با تاکید بر این
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ویژگی ،میگوید« :محتوایی در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی میتواند مطلوب باشد که
هر سه بعد شایستگی ها را در بر بگیرد .اینطور نباشد که مانند برنامه های موضوع محور تاکید
اصلی بر دانش باشد و حوزه های دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته یا مغفول واقع شود».

متخصص دیگری(کد )7در مورد این ویژگی محتوا میگوید« :همونطور که ما در اهداف
برنامه درسی ،هدفها رو در سه بعد دانش و مهارت و نگرش ،تدوین می کنیم ،باید برای
محتوای هر یک از این ابعاد هم تصمیماتی بگیریم....هرچند شاید در اجرای برنامه درسی به
راحتی نتونیم همه ابعاد رو همونطور که طراحی کردیم پیش ببریم اما من معتقدم که اگر
بخواهیم دانش آموخته شایسته تربیت کنیم ،باید در مرحله طراحی جامعیت محتوا رو مد نظر
قرار بدیم».
ویژگی دیگر در عنصر محتوا ،تناسب آن با نیازهای جامعه است که مورد توجه اغلب
مشارکت کنندگان بوده و در مبانی نظری هم یکی از ویژگیهای بارز برنامه درسی مبتنی بر
شایستگی است .متخصص کد( )1در این باره میگوید« :هر نوع برنامه درسی ،در نهایت
دنبال این است که به نیازی پاسخ بدهد .من معتقدم در دنیای امروز و بویژه در کشور ما هر
روز به شکاف بین اونچه که در دانشگاه ها آموزش میدیم و اونچه که واقعا مورد نیاز جامعه
س ،اضافه میشه؛ پس جامعه و نیازهاش -همونطور که یکی از منابع اصلی توی طراحی هدف
ها هم هست -باید یکی از محورهای انتخاب و طراحی محتوا باشه» .متخصص دیگری(کد
 )1در زمینه اهمیت این ویژگی میگوید...«:ما اگر نیازهای جامعه رو توی برنامه درسی لحاظ
نکنیم ،دیگه نیازی به برنامه ریزی نداریم اصال .من معتقدم جایی اگه توی برنامه درسی بتونه
بخوبی این ویژگی رو منعکس کنه ،محتوای برنامه درسیِ .البته به این موضوع ،باید از همون
ابتدای طراحی برنامه توجه بشه..یعنی هدف ها ،محتوا ،فعالیت های یادگیری و...در راستای
نیازهای جامعه باشه».
انتقال پذیری ویژگی دیگر محتواست که اغلب متخصصان به آن اشاره داشتند .این
ویژگی ،استفاده از آموختهها را در زمینه های متفاوت تسهیل میکند .متخصص کد( )5در
این باره میگوید :محتوای در برنامه درسی ،بطور کلی و در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی
بطور ویژه باید انتقال پذیری را تسهیل کند .البته این ویژگی باید با عناصر دیگر برنامه درسی

 / 41فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامهریزی درسی ،سال اول ،شمارة  ،4پاییز 6359

حمایت شود .یعنی ما محتوایی برای برنامه درسی در نظر بگیریم که پیشتر به کاربرد آن در
زمینه واقعی شغلی و تخصصی فکر کرده باشیم و بوسیله روش های مناسب آموزش بدهیم
و غیره .»...متخصص کد( ) 0در تصریح اهمیت این ویژگی بر زمینه شغلی تاکید داشته و
میگوید« :در این برنامه درسی که مد نظر شماست]برنامه درسی مبتنی بر شایستگی[ ما باید
اول ببینیم الزامات شغلیای که باید در رشته برنامه درسی گنجانده شود چه چیزهایی هستند،
بعد بر اساس اونها بیاییم محتوا رو تعیین کنیم .بیاییم ببینیم یک دانش آموخته باید در شغلی
که بدست می آورد چه چیزهایی بلد باشد ،بعد بر همون اساس بخش قابل توجهی از محتوا
رو بهش اختصاص بدیم».
از جمله ویژگی هایی فعالیته ای یادگیری که مورد توجه ویژه متخصصان قرار می
گرفت ،تلفیقی بودن فعالیتهای یادگیری بود .به این معنا که فعالیتهای یادگیری
حداالمکان در بردارنده دانش ،مهارت ها و نگرشها باشد .متخصصان(کد )2،5،1ضمن
تاکید کردن بر این ویژگی ،فعالیتهای از قبیل انجام پروژه های گروهی و فعالیتهای
مشارکتی را برای اعمال این ویژگی تسهیلکننده میدانستند .همچنین متخصص (کد )5در
رابطه با این ویژگی میگوید:
«همانطور که در یادگیری نمی توان حیطه های مختلف را براحتی از هم جدا کرد ،بر
همین اساس باید فعالیت های یادگیری نیز طوری طراحی شوند که تلفیق ،حدالمقدور در
آنها پیشبینی شده باشد».
ویژگی دیگری که در زمینه فعالیت های یادگیری مورد توجه متخصصان قرار می
گرفت ،تسهیلگر بودن فعالیتهای یادگیری در پیوند بین نظر و عمل بود .متخصص کد()5
در این رابطه میگوید« :به نظر من فعالیت ها باید طوری طراحی شوند که دانشجو براحتی
بتواند بین آنچه که می آموزد و آنچه که قرار است در آینده انجام دهد ،رابطه برقرار کند.
مثال ما میتوانیم در روش تدریس از دانشجو بخواهیم که کنفرانسهای خود را با طرح درس
ارائه بدهد و از دیگر دانشجویان بخواهیم که کلیه فعالیتهایی که دانشجو برای کنفرانسش
انجام داده است را مورد نقد قرار بدهند .هم روش تدریسش ،هم طرح درسش ،هم نوع
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برقراری ارتباطش .با این کار میتوانیم چند مهارتی که دانشجو در عرصه عمل به آنها نیاز
خواهد داشت را ایجاد کرده یا پرورش دهیم».
مشارکتی بودن فعالیت های یادگیری ،یکی از ویژگی ها بود که مورد توجه کلیه
متخصصان قرار می گرفت .متخصص(کد )3در این باره میگوید« :اگر پیشبینیهایی برای
فعالیتهایی که بصورت مشارکتی در کالس درس صورت میگیرند داشته باشیم ،با این
کار میتوانیم هم دانش ،هم برخی مهارتها و هم برخی نگرشها را بواسطه آن ،در فرایند
یادگیری داشته باشیم» .متخصص دیگری(کد )3میگوید« :تحقیقات بسیاری هست که نشان
می دهد ،مشارکت یادگیرنده در فرایند یادگیری یکی از اساسی ترین فعالیت هاست .حاال
اگر ما بتوانیم تمهیداتی برای اجرایی کردن آن در برنامه داشته باشیم ،با احتمال بیشتری
میتوانیم موفقیت برنامه را تضمین کنیم».
روش تدریس (روش) .یافتههای پژوهش در زمینه عنصر روش تدریس(روش اجرا)
ویژگیهای زیر را بدست داد:
تاکید بر روشهای فعال در تدریس؛ تلفیقی بودن روش( شمول حوزههای مختلف
یادگیری)؛ انعطاف پذیری؛ استفاده از بسترهای فناورانه در تدریس؛ تناسب با ویژگی ها و
نیازهای فراگیر ،محیط آموزشی و محتوا.
تاکید بر روشهای فعال در تدریس ،یکی از پرفراوانی ترین ویژگیها بود .مقصود از
فعال بودن روش تدریس ،تاکید بر نقش یادگیرنده در فرایند تدریس-یادگیری است .نظر

متخصص(کد )1در این باره چنین بود که« :هر چقدر یادگیرنده در فرایند یادگیری فعالتر
باشد ،انتظار بیشتری می توان داشت که یادگیری اش عمیق تر شود .یکی از این زمینه هایی
که فعالیت یادگیرنده در اون خیلی مهم است ،همین روش تدریس است» .متخصص
دیگری(کد )2عقیده داشت که:
«من معتقدم باید در روش تدریس محوریت معلم یا استاد به نفع دانش آموز یا دانشجو
تغییر کند .یعنی عمده وظیفه و فعالیت هایی که منجر به یادگیری می شود ،باید بر عهده
دانشجو باشد .نه اینکه استاد کاری انجام ندهد و صرفا مشاهده گر باشد ،خیر؛ استاد باید
نظارت داشته باشد و هرجا که نیاز بود وارد بحث شود».
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تلف یقی بودن ،ویژگی دیگر عنصر روش تدریس بوده و از دیدگاه متخصصان اهمیت
باالیی داشت .منظور از تلفیق در اینجا اتخاذ و ترکیب روشهایی بود که همزمان حوزه
مختلف یادگیری(شناختی ،مهارتی و نگرشی) را پوشش دهد .متخصص(کد )5در این باره

میگوید« :به نظر من این ویژگی]تلفیقی بودن روش[ خیلی مهم است و نه تنها در بحث
روش های تدریس ،بلکه در تمام عناصر برنامه درسی باید به اون توجه بشود .اما معتقدم که
در روش تدریس ،این کار ظرافت بیشتری می طلبد...باید روش هایی را بکار ببریم که
پاسخگوی همه حیطههای یادگیری باشد .این نباشد که ما فقط با روش سخنرانی فقط بعد
دانش رو ترتیب اثر بدیم و از مهارتها و نگرشها غافل بمونیم» .متخصصان(کد  2،7و  )5نیز
ضمن تاکید بر ویژگی تلفیقی بودن در عنصر روش ،راهبردهایی از قبیل ،یادگیری مشارکتی،
بحث گروهی ،حل مسأله را برای تسهیل تلفیق در روش تدریس پیشنهاد دادند.
متخصص(کد )7در زمینه اهمیت روش بحث گروهی میگوید« :روش بحث گروهی یکی
از روش های خوب توی آموزش عالی ،به خصوص تو رشته هایی مثل برنامه درسیه .اگه
این روش خوب اجرا بشه ،میتونه هم هدفهای یادگیری رو تو بعد شناختی ،هم مهارتی و
هم نگرشی پوشش بده».
متخصص کد( )5نیز ضمن تاکید بر روش بحث گروهی میگوید« :چون در مبحث
هدفهای نگرشی ،سه جزء عاطفی و رفتاری و شناختی داریم ،این روش میتونه باعث تغییر
نگرشها هم بشه».
انعطاف پذیری ویژگی دیگر عنصر روش تدریس بود که مورد توجه اغلب متخصصان
قرار می گرفت .مقصود از انعطاف پذیری ،قابلیت تغییر روش تدریس با توجه به هدف ها،

محتوا ،شرایط محیط آموزشی و...است .متخصص کد( )0در این باره معتقد بود« :ما نمیتوانیم
بگوییم که فالن روش تدریس خوب است و فالن روش بد است .هر موقعیت خاص روش
تدریس خاص خودش را می طلبد .گاهی روش تدریس مشارکتی برای یک موقعیت بسیار
مناسب است و گاهی مثال روش تدریس بحث گروهی .در نتیجه به باور من ،این موقعیت ها
هستند که تعیین می کنند چه روشی مناسب تر است» .متخصص دیگری (کد )1میگوید:

« استاد یا مدرس باید موقع تدریس ،حتما به روش های جایگزین فکر کند .مثال فرض کنید
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قرار است با استفاده از نمایش اسالید رو روش سخنرانی تدریس صورت بگیرد...در این
موقعیت اگر محدودیتی در استفاده از این روش ها ایجاد شود ،مدرس باید با توجه به شرایط،
روش تدریس مناسب دیگری جایگزین روش پیش بینی شده کند».
ارزشیابی .یافتههای پژوهش در زمینه عنصر ارزشیابی موارد زیر را بدست داد:
توجه ویژه به استانداردهای تعیین شده؛ در نظر داشتن مکانیزمهای بازخورد؛ توجه به
انواع سنجش و ارزشیابی(با توجه به زمان اجرا ،هدف ارزشیابی ،چگونگی ارزشیابی و
ارز یاب ،ارزشیابی در پایان دوره تحصیل توسط گروه آموزشی) به ویژه ارزشیابی مبتنی بر
عملکرد؛ جامعیت در ارزشیابی.
قابل ذکر است که در بحث حاضر ،عنصر ارزشیابی بیشتر ناظر بر عملکرد یادگیرندگان
و به عبارت دیگر میزان تحقق هدفهای یادگیری است:
توجه به استانداردها یکی از مهمترین ویژگیها در عنصر ارزشیابی بود که مورد توجه
متخصصان قرار داشت .مقصود از استاندارد ،بیان شرایطی است که باید برای دستیابی به یک

شایستگی یا هدف معین رعایت شود .یکی از متخصصان(کد )5در این باره میگوید« :یکی
از ویژگیهای مهم این رویکرد برنامه درسی]مبتنی بر شایستگی[ این است که در ارزشیابی
باید به استانداردهای وضع شده توجه شود .این استاندردهای یا از قبل مشخص است یا باید
برای آنها هم تصمیماتی گرفته شود...به باور من استاندردها یا سطوح مختلف در نیل به
اهداف باید در ارزشیابی مشخص شده باشد» .متخصص دیگری ضمن اشاره به اهمیت

استانداردها به سطوح یادگیری که باید در ارزشیابی لحاظ شود توجه کرده و میگوید« :در
ارزشیابی ،باید سطوح شایستگیها هم تعریف شود .مثال باید دقیقا اشاره کنیم که دانشجو
باید تا چه سطحی به اهداف دست یافته باشد .مثال دانشجو باید در بعد مهارتهای تخصصی
برنامه درسی باید به سطح عالی برسد اما در برخی هدف ها صرفا در حد شناخت و آگاهی
برای او در این رشته کفابت می کند .مثال خیلی از شایستگیهایی که جنبه عمومی دارند ،از
این قبیل اند».
در نظر داشتن مکانیزمهای بازخورد ،یکی دیگر ویژگیهایی بود که از منظر متخصصان

از اهمیت بسزایی برخوردار بود .متخصص کد( )7در باره این ویژگی میگوید« :در فرایند
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ارزشیابی ،کارهایی صورت میگیرد که اغلب رو میزان دستابی هدفها تکیه داره و بخش
مهم ارزشیابی ،یعنی دادن بازخورد فراموش میشه .این بازخورد هم یادگیری رو در بر می
گیره ،هم کل برنامه درسی رو..منظورم کل عناصر برنامه درسیِ» .متخصص دیگری(کد )0

در تایید نقش بازخورد در برنامه درسی میگوید« :وقتی برنامه اجرا شد و نتیجهها و پیامدها
وارسی شد ،باید بر اساس اطالعات بدست اومده برگردیم و ببینیم توی مراحل قبلی برنامه
کیفیت کارمون چطور بوده که به این نتایج ختم شده...هدفهامون ،محتوا ،روشمون .حتی
روشهای ارزشیابیمون هم باید بررسی بشه».
ویژگی دیگر عنصر ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی ،جامعیت است .مقصود
از این ویژگی ،توجه همزمان به ابعاد دانش ،مهارت و نگرش است .متخصص(کد )1ضمن

تاکید بر اهمیت این ویژگی در ارزشیابی اظهار میدارد که« :برای ارزشیابی هر سه بعد
شایستگی ،ناگزیر باید در آزمون ها هم دانش ،هم مهارت و هم نگرش رو بسنجیم .حذف
کردن هر یک از این ابعاد ،به این فرایند لطمه میزنه» .توجه به انواع سنجش و ارزشیابی
ویژگی دیگر این عنصر است .مقصود از این ویژگی ،توجه به انواع ارزشیابی با توجه به زمان
اجرا ،محتوا و چگونگی ارزشیابی و ارزیاب است .متخصصی(کد )0در این زمینه می گوید:

«در ارزشیابی به اقتضای شرایط باید از انواع ارزشیابی استفاده کرد ،میتونیم بر اساس زمان
ارزشیابی ،ارزشیابی تشخیصی ،و تکوینی و تراکمی داشته باشیم .میتونیم با توجه به هدف
های برنامه ،انواع آزمون های بسته پاسخ و کوتاه پاسخ و بازپاسخ استفاده کنیم .البته باید
توجه داشته باشیم که در رویکرد شایستگی ،آزمونها همه معیار محور] مالک مرجع[0

هستند».
متخصص دیگری(کد )1در باب توجه به انواع ارزشیابی میگوید« :اینکه معلم یا استاد
همیشه به عنوان ارزیاب شناخته بشود ،خصیصه ی برنامههای سنتی مثل برنامههای موضوع
محورِ .در چنین برنامههایی که مد نظر شماست]برنامه درسی مبتنی بر شایستگی[ همونطور
که خارج از روال طراحی برنامه درسی ،هدفها رو از منبعی مثل کارفرمایان جویا میشن و
1. criterion referenced
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نظر اونها را هم در هدفها دخیل می کنن ،به نظرم باید این موضوع رو در ارزشیابی هم
بازتاب بدهند» .متخصص دیگری ()3ضمن توجه به انواع ارزشیابی ،ارزشیابی مبتنی بر
عملکرد را در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بسیار حایض اهمیت خوانده و میگوید:
«استفاده از ارزشیابی مبتنی بر عملکرد ،به واسطه آزمون های عملکردی ،کمک زیادی به
یادگیری مهارت ها و سطوح باالی شناختی میکنه .این نوع ارزشیابی چند نوع داره که توی
آموزش عالی و برای این رشته]برنامه درسی[ میتونیم مثال از آزمونهای عملکردی کتبی
یا آزمون های عملکردی شن اسایی استفاده کنیم .مثال در آزمون عملکردی کتبی می تونیم
روش نوشتن مقاله علمی رو از دانشجو بخواییم .با آزمون عملکردی شناسایی هم میتونیم
مثال تلفظ صحیح لغات تخصصی رشته رو از دانشجو بپرسیم یا یه مقاله تخصصی بهش بدیم
تا از جهات مختلف ایراداتشو پیدا کنه» .توجه به ارزشیابی جامع در پایان دوره تحصیل
توسط گروه آموزشی ،ویژگی دیگری بود که مورد توجه متخصصان قرار میگرفت .منظور
از این ویژگی ،برگزاری آزمونی در پایان دوره کارشناسی ارشد و از دورس اصلی این دوره
بود .متخصصین (کد 5و )0در این باره نظر مشابهی داشته و معتقد بودند که برگزاری چنین
آزمونی به تعمیق آموختههای دانشجویان کمک شایانی میکند .متخصص(کد )3در قالب
مولفه "توجه به انواع سنجش و ارزشیابی" بیان میکند که« :به عقیده بنده ،ارزش یک برنامه
درسی با ارزش هر یک از عناصرتشکیل دهندهی اون ،یعنی هدفها و محتوا و روش و...
باید سنجیده شه .ما در حین برنامه و در پایان برنامه میتونیم این کار رو بکنیم .مثال اگر در
حین برنامه متوجه بشیم که فالن هدف مناسب نبوده یا فالن محتوا برای یه درس خاص
مطلوب نبوده و ما در حال اجرای اون هستیم ،میتونیم اونها رو مورد بازبینی قرار بدیم».
متخصص دیگری(کد )2ارزشیابی هدفهای بعد نگرشی و عاطفی را مدنظر قرار داده و
میگوید « :در هر برنامه درسی ،معموال به همه ابعاد یا حیطه های یادگیری توجه میشه ،مثال
در هدف بهشون اشاره میشه؛ محتوایی برای این دست هدف ها در نظر گرفته میشه و
فعالیتهایی هم گاها انجام میگیره ،اما برای ارزشیابی هدفهای این حوزه پژوهشگرها
کمتر توجه و عالقه نشون میدن ،شاید دلیلش هم این باشه که ارزشیابی عاطفی و نگرشی
دانشجو یا یادگیرنده خیلی سخته و معموال هم میسر نیست .اما باز هم میشه تا حدودی این
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هدفها رو هم مورد ارزشیابی قرار داد .مثال ما میتونیم از ابزارهای نگرش سنج استفاده
کنیم یا میتونیم تاثیری رو که یک دستاورد عاطفی و نگرشی روی دانشجو داشته رو در
رفتارش مشاهده کنیم و ارزشیابی مشاهده ای انجام بدیم ...هرچند ممکنه این نوع ارزشیابی

ها سوگیری داشته باشن اما بهتر از اینه که کال به ارزشیابی این حوزه بی اعتنا باشیم».
سؤال دوم :اعتبار الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره کارشناسیارشد رشته
برنامه درسی چگونه است؟
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در فرایند طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی
فعالیت هایی جهت ارتقاء اعتبار یافتهها صورت گرفت .در مرحله اول یافته های حاصل از
مصاحبه با متخصصان در اختیار ایشان قرار میگرفت تا مورد بازبینی و تأیید قرار گیرد(مرور
مخاطب) .در مرحله دوم الگوی طراحی شده به همراه سؤاالتی که در رابطه با محورهای
الگو طراحی شده بود ،جهت اعتباریابی برای متخصصان ارسال شد .این مرحله در دو بخش
صورت گرفت .بخش اول اعتباریابی از منظر متخصصانی که در پژوهش مشارکت داشتند و
بخش دوم اعتباریابی از منظر متخصصانی بود که خارج از گروه مصاحبه شونده بودند(جهت
بررسی معیار انتقال پذیری) .یافتههای این بخش از پژوهش به تفکیک سؤالهای مطرح شده
در زیر آمده است:
 -0آیا ویژگیهای شناسایی شده برای عنصر هدف در الگوی برنامه درسی پیشنهادی از
کفایت الزم برخوردار است یا میتوان مواردی به آنها افزوده یا از آنها کاست؟
در پاسخ به این سؤال ،شش نفر از مشارکت کنندگان ،ویژگیهای شناسایی شده برای
هدفها را مناسب و مکفی دانسته و یک نفر از آنها اشاره داشت که « :برخی ویژگیها
بهتر است تجمیع شده و در قالب یک ویژگی بیان شود .به عنوان مثال ،ویژگیهای واقع بینانه
بودن و قابل دستیابی بودن ،به دلیل همپوشانی داشتن در معانی ،به عنوان یک ویژگی آورده
شود».
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 -2آیا ویژگیهای شناسایی شده برای عناصر محتوا و فعالیتهای یادگیری در الگوی برنامه
درسی پیشنهادی از کفایت الزم برخوردار است یا میتوان مواردی به آنها افزوده یا از آنها
کاست؟
در پاسخ به این سؤال ،ضمن تأیید کلیه ویژگیها 5 ،نفر از متخصصان اشاره داشتند که
عنصر محتوا و فعالیتهای یادگیری در قالب یک عنصر تجمیع شود.
 -3آیا ویژگیهای شناسایی شده برای عنصر روش در الگوی برنامه درسی پیشنهادی از
کفایت الزم برخوردار است یا میتوان مواردی به آنها افزوده یا از آنها کاست؟
در پاسخ به این سؤال ،دو نفر از متخصصان بطور ویژه به روشهای تدریس اشاره کرده
بودند؛ اما از آنجا که الگوی برنامه درسی در پژوهش حاضر ناظر بر ویژگیهای عناصر برنامه
درسی بود ،از دخیل کردن نظر ایشان در الگوی نهایی اجتناب شد و به موارد مورد نظر ایشان
در تشریح ویژگی های عناصر ،اشاره شد .متخصصان دیگر کلیه ویژگیها را مکفی و مناسب
ارزیابی کردند .همچنین سه نفر از متخصصان پیشنهاد دادند که واژه جامعتر «روش»
جایگزین واژه «روش تدریس» شود.
 -5آیا ویژگیهای شناسایی شده برای عنصر ارزشیابی در الگوی برنامه درسی پیشنهادی از
کفایت الزم برخوردار است یا میتوان مواردی به آنها افزوده یا از آن کاست؟
در پاسخ به این سؤال ویژگیهای شناسایی شده مکفی و مناسب ارزشیابی شد .شایان
ذکر است که در پاسخ به این سؤال نیز برخی متخصصان بطور ویژه به روشهای ارزشیابی
اشاره کرده بودند که به این موارد تنها در بخش تشریح عناصر برنامه درسی اشاره شد.
 -5آیا عناصر برنامه درسی در الگوی پیشنهادی از ارتباط و هماهنگی مطلوبی برخوردار
هستند؟
کلیه متخصصان با در نظر داشتن مختصات الگوی پیشنهادی ،ارتباط و هماهنگی عناصر
الگو را مطلوب ارزیابی کردند.
 -1آیا الگوی پیشنهادی بر اساس مختصات ذکر شده ،از وضوح کافی برخوردار است یا در
جهت شفاف سازی آن میتوان تغییراتی در آن اعمال کرد؟
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در پاسخ به این سؤال ،چهار نفر از متخصصان وضوح الگوی پیشنهادی را مورد تایید
قرار دادند .سه نفر از متخصصان نیز در جهت شفافسازی الگو ،افزودن برخی ویژگیها را
به بخش مختصات الگو پیشنهاد کردند که دیدگاه ایشان در بخش مختصات الگو منعکس
شد.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دوره
کارشناسیارشد رشته برنامه درسی بود .برای دستیابی به این هدف سه فعالیت عمده در
قالب سه گام ،صورت گرفت .فعالیت اول در راستای شناسایی مهمترین عناصر برنامه درسی
مبتنی بر شایستگی و ویژگیهای آن عناصر از متون و منابع علمی با عنایت به روش اسنادی
بود .فعالیت دوم انجام مصاحبه با متخصصان رشته برنامه درسی جهت شناسایی ویژگیهای
عناصر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی بود .فعالیت سوم نیز پس از تجمیع یافتهها ،حذف
موارد تکراری و طبقه بندی آنها ،در راستای اعتباریابی الگوی برنامه درسی انجام شد.
در این پژوهش ،عناصر هدف ،محتوا و فعالیتهای یادگیری ،روش و ارزشیابی به عنوان
مهمترین عناصر برنامه درسی در رویکرد شایستگی شناسایی شد .این یافته با بخشی از
یافتههای(مؤمنی مهموئی و شریعتمداری0333،؛ ریان2100 ،؛ لنبورگ و همکارن2111 ،؛
دیلمور و همکاران2100 ،؛ مک کیم2117 ،؛ پاور و کوهن2115 ،؛ ویل2105 ،؛ آرگولس،
 2111و گونچزی) حمایت میشود .همچنین در پژوهش حاضر برای عنصر هدف،
ویژگیهایی از قبیل وضوح در بیان هدفها ،مشخص بودن استاندارد ها و سطوح اهداف،
جامعیت از لحاظ شمول ابعاد دانش ،مهارت و نگرش ،قابل اندازه گیری بودن و واقع بینانه
بودن بدست آمد .این یافتهها با پژوهشهایی از جمله پژوهش های(چنگ2102 ،؛
فوگدینگ2115،؛ گبی2115،؛ سنگال و همکاران )2115 ،هماهنگی دارد.
یافتهها در زمینه عنصر محتوا و فعالیتهای یادگیری در الگوی پیشنهادی ،ویژگیهایی
از قبیل جامعیت ،اعتبار ،به روز بودن ،استفاده از سازماندهی افقی و عمودی مناسب ،تناسب
با نیازهای جامعه ،تاکید بر انتقال پذیری و غیره را بدست داد .این بخش از یافتهها با نتایج
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پژوهشهای(پوروانتو و آندریاتی2103؛ بنیاد ملی آموزش جوانان امریکا0111،؛ الیوت،
2115؛ سلیمان پور0333،؛ فرانکل0112،؛ وارس0117،؛ داچی و نیکمنز2115،؛ لوننبرگ،
2100؛ کاسمین2103 ،؛ اسالترلی و کارلسون )2115 ،حمایت میشود .همچنین در زمینه
فعالیتهای یادگیری در برنامه مبتنی بر شایستگی نیز ویژگیهایی نظیر فعال بودن دانشجو،
تلفیقی بودن فعالیتها ،توجه به فعالیتهای فردی و گروهی ،ارتباط با دنیای کار ،تسهیلگر
بودن در پیوند بین نظر و عمل و مشارکتی بودن فعالیتها بدست آمد که این یافته با نتایج
پژوهشهای (هانمن و گرادنر2101،؛ بروم و همکاران2111 ،؛ فوالنتلی و اپری2100 ،؛ فورد،
2105؛ بارمان و کنوار2100،؛ و کوئنن و همکاران )2105،هماهنگی دارد.
در زمینه عنصر روش بر خالف دیگر عناصر ،کثرت چندانی در ویژگیها مشاهده
نمیشود .در این زمینه نتایج بدست آمده ،ویژگیهای توجه به روشهای فعال در تدریس،
تلفیقی بودن روش( شمول حوزههای مختلف یادگیری) ،انعطاف پذیری ،استفاده از بسترهای
فناورانه در تدریس و تناسب با ویژگیها و نیازهای فراگیر ،محیط آموزشی و محتوا را برای
این عنصر نشان میدهد .این بخش از یافتهها با نتایج پژوهشهای (انانه2103 ،؛ شارانی
2113،؛ بیرن و همکاران 2103،و کوئنن و همکاران )2105 ،حمایت میشود.
در نهایت برای عنصر ارزشیابی در پژوهش حاضر ،ویژگیهایی از قبیل توجه ویژه به
استانداردهای تعیین شده ،در نظر داشتن مکانیزمهای بازخورد ،توجه به انواع سنجش و
ارزشیابی و جامعیت در ارزشیابی شناسایی شد .این بخش از یافتهها نیز با نتایج
پژوهشهای(دیبینگر و هلوینگ2100 ،؛ ویویان2115 ،؛ شارانی2113 ،؛ دیبینگر و هلوینگ،
 ،2115زلر و همکاران 2101 ،و کوئنن و همکاران )2105،هماهنگ بود.
الگوی برنامه درسی مبتنی شایستگی که ماحصل پژوهش حاضر بود ،دارای ویژگیهایی
است که در زیر به آنها اشاره میشود:
 این الگو برای اولین بار در سطح کشور طراحی شده است .پژوهشهای انگشت شماریدر زمینه طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در رشتههای مختلف در ایران
صورت گرفته و در رشته برنامه درسی ،الگوی حاضر اولین الگوی طراحی شده میباشد.
همچنین این فقدان ،در جستجوی پایگاههای اطالعاتی در سطج جهانی نیز احساس میشود.
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البته شایان ذکر است که این نتیجهگیری تنها بر اساس تجارب بین المللی در دسترس و منابع
پژوهشی منتشر شده و موجود صورت گرفته و چنانچه پژوهشهایی در ارتباط با موضوع
رساله ،در داخل یا خارج از کشور صورت گرفته باشد ،حداقل پژوهشگر به آنها دسترسی
نداشته است.
 الگوی پیشنهادی یک الگوی اختصاصی برای دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه درسیاست .از آنجا که در شناسایی کلیه ویژگیهای عناصر برنامه درسی در این الگو ،عالوه بر
مبانی نظری مرتبط با رویکرد شایستگی ،بطور ویژه از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران رشته
برنامه درسی استفاده شده است ،ماهیت اختصاصی بودن بومی بودن آن مشهود میگردد.
 در الگوی پیشنهادی ،میتوان با توجه به ویژگیهای عناصر برنامه درسی  ،شاخصهاییدر جهت ارزیابی کیفیت اجرای برنامه درسی تدوین کرد .بنابراین الگوی حاضر بطور
ضمنی این امکان را فراهم میآورد.
 الگوی طراحی شده در این پژوهش میتواند راهنمای فرایندهای تعیین هدف ،محتوا وفعالیتهای یادگیری ،روشها و فرایند ارزشیابی در برنامه درسی باشد.
با توجه به یافتههای این پژوهش به استادان و مدرسان گرامی پیشنهاد میشود که در
جهت سوق برنامه درسی به سوی پرورش شایستگیها ،ویژگیهای شناسایی شده برای هر
یک از عناصر هدف ،محتوا و فعالیتهای یادگیری ،روش و ارزشیابی را در فرایند آموزش
اعمال کنند .همچنین ،از آنجا که رشته برنامه درسی مطابق با برنامه مصوب رشته برنامه
درسی( ) 0313پس از سه سال اجرا ،مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت و پنج سال پس از
اجرا ،قابل بازنگری خواهد بود ،و با توجه به اینکه پژوهش حاضر به طور ویژه به دوره
کارشناسیارشد رشته برنامه درسی اختصاص دارد ،به دستاندرکاران ارزشیابی برنامه درسی
پیشنهاد میشود که با عنایت به اصل «پاسخگویی برنامه به نیازهای جامعه ،»0در ارزشیابی از
عناصر برنامه درسی این رشته ،به یافتههای این پژوهش در جهت تدوین معیارهای ارزشیابی
توجه فرمایند .همچنین به طراحان برنامه درسی پیشنهاد میشود که در راستای پرورش
 .0این اصل یکی از اصول مورد تاکید در سند بازنگری شده رشته برنامه درسی( )0313است.
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شایستگیهای دانشآموختگان ،در تعیین اهداف ،انتخاب محتوا و روشهای تدریس و
اتخاذ روشهای ارزشیابی دستاوردهای یادگیری به یافتههای این پژوهش توجه نمایند .عالوه
بر این ،یافتههای این پژوهش میتواند در بررسی میزان شایستگی محور بودن برنامه درسی
مصوب دوره کارشناسیارشد رشته برنامه درسی کارگشا باشد.
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