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 ارزشیابی 

ارزشیییابی شیفییتحص لی ییینی بر شییی بییت شا  یی  ی  ر 
 ایهای حشی و حتحهآبوزش

 اشاره -1
از  نظر یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
م آموزشی رسمی انجای هابرنامهانجام شود یا اینكه خارج از  هنرستانكه در  این
ده اربرد و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به كگیر

 كه به فرادهم برای ا ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامششود. ارز
ج حتیال مختلف زندگی ایابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراحشروشی برای ارز

ی تحرک پذیری هابرنامهموزی كه در پی ارتقاء آ دارند و هم برای مؤسسات مهارت
درازمدت خود ای فنی و حرفه آموزشهای ارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاست

  .را تحقق بخشند
ام نظ بی دربین المللی توجه زیادی به تحول ارزشیاهای در اسناد باالدستی و توصیه

 آموزشی شده است:

هاي كلي ايجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغي از طرف رهبر سياست
 1392 -معظم انقالب

 ونقاط قوت  ییشناسا برای آموزاندانش یابیارزشهای یوهش یادینتحول بن �
 دانش آموزان. یتضعف و پرورش استعدادها و خالق

 سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش �
محور براساس  یجهنت یابینظام ارزش یو اجرا یطراحـ 2/19راهكار  �

 دینفرآ ییابارزش یكردو رو یلیتحص یهاگذر از دوره یبرا یمل یاستانداردها
حور و م یندفرآ) یقیتلف یكردو رو ییدوره ابتدا یلیتحص هاییهپا یمحور در ارتقا

 .یلیتحص هاییهپا یرمحور( در سا یجهنت

 در برنامه درسي ملي ايران ارزشيابي
  یكنون یتروشن و همه جانبه از موقع یریمستمر تصو صورتبه �
 هایترفظاصالح آن متناسب با  یو چگونگ یبعد یتفاصله او با موقع آموز،دانش �

 .كندمیارائه  یو هاییازو ن
ود خبر  یدو رشد مداوم دانش آموز را با تأك یریتیخود مد ی،انتخاب گر زمینه �

حقق آن ساز ت زمینه را هاروش یراز سا گیریو بهره كندمیفراهم  یابیارز
 .داندیم
 یتبهبود موقع یبرا یرا فرصت گیرییاد هاییكاست ی،حفظ كرامت انسان ضمن �

 .داندمی آموزدانش
 .داندمی یبهبود و اصالح نظام آموزش یبرا یرا فرصت گیرییاد هایكاستی �

 (2015)يونسكواي و حرفه ينامه آموزش و تربيت فن توصيه
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 یداب یادگیرندگان، هاییشرفتو استفاده از اطالعات مربوط به پ یجادا برای �
یاددهی و  هاییندفرا یابیشوند. ارزش یسنجش موثر و مناسب طراحهای یستمس

ها و لممع هیژهمه ذی نفعان، به و یبا همكار یدبا ینی،از جمله سنجش تكو یادگیری،
انجام  نیادگیرندگا و سرپرستان نظر، مورد ایحرفه هایزمنیه یندگانمربیان، نما

ز امختلف سنجش، های با استفاده از روش یدرا با یادگیرندگان یشوند. عملكرد كل
 و سنجش مورد هاتوسط هم گروه یابیو در صورت لزوم، ارز یابیقبیل خود ارز

 قرار داد.  ارزیابی

 اي¬حرفه و فني هاي¬آموزش الملليسومين كنگره بين مهناتوصيه
 (2012 يونسكو)
شـناختن و  یتبـه رسـم هـا،آن یـ آمـوزش و تجمهای یر مسیرپذانعطاف پشتیبانی �

 یتصـالحهای یسـتماسـتقرار س ی،شفاف ساز یقاز طر یفردهای یادگیریانتقال از 
 یردهو اعتبـا ییشناسـا یابی،سنجش و ارز یمحور، اقدامات معتبر برا یامدپای حرفه
تمـاد تبادل اطالعات و توسعه اع للی،الم یناز جمله در سطح بای حرفههای یتصالح

 تیفیـك ینتضـمهای یسممكان یممربوطه، تعم ینفعانتمام ذ یانم یمتقابل و همكار
 ایحرفه یتصالح یستمسهای به تمام قسمت یكپارچهبه صورت 

 تعاريف -2
 شايستگي

 انجام كار بر اساس استاندارد را گویند.توانایی 
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ی اهای حرفهشایستگی دارای سطوحی است كه یكی از انواع سطح بندی شایستگی
 باشد:می باشد كه شامل موارد زیرای میبه صورت چهار مرحله
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 لگوهاي نگاشت سطوح شايستگي به سطوح اهداف يادگيريا -3
اهداف یادگیری و عملكردی به همراه سطوح با توجه به سطوح بیان شده در 

ها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر كشورها در شایستگی
 1نشان داده شده در شكل  1و تجارب داخلی الگوی  ایحرفههای فنی و آموزش
 .گرددمیتوصیه 
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 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوی   -1شكل 
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 Task-تكليف كاري
 شد.باكوچكترین واحد یك كار با پیامد و خروجی مشخص و مفید میتكلیف كاری 

صول، خدمت یا تصمیم در نظر د به صورت محتوانمی پیامد یك تكلیف كاری -
 گرفته شود.

 ری، قسمتی از كار است كه قابل واگذار كردن خواهد بود. یك تكلیف كا - 
 باشد.می روع و انتهاشیك تكلیف كاری دارای نقطه  -
 یك تكلیف كاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 نجام شود.اد مستقل از كارهای دیگر توانمی یك تكلیف كاری -
 می باشد.(Step)یا چند مرحله كار  هر تكلیف كاری دارای دو -
قرار  125الی  75تعداد تكالیف كاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  -

 .گیردمی
در  . كسب تواناییشودمینیز در برخی از موارد یاد  "كار"نام  از تكلیف كاری با

 .گرددمیانجام كار بر اساس استاندارد موجب شایستگی 

 Step-مرحله كار
گویند. مراحل می "مرحله كار"الزم برای انجام یك تكلیف كاری را ی هافعالیت

چند  یا از سه انجام كار یك رویه مشروح انجام كار است. معموالً هر تكلیف كاری
 مرحله كار تشكیل شده است. 

 حرفه: خانه دار
 وظیفه: نگهداری حیاط

 كار: چمن زدن
 مرحله كار: روشن نمودن چمن زن 

 (Performance Standard)استاندارد عملكرد
ن سطح دنیای كار براساس استاندارد عملكرد استوار است. آای حرفههای شایستگی

د انداربرای انجام یك كار در یك حرفه یا شغل را استشناخته شده و قابل قبول 
 وملكرد ار، عنامند. معموالً در استاندارد عملكرد شرایط انجام كعملكرد آن كار می
(. در تهای مقالههای ارزشیابی در ان)رجوع به نمون برگشودمیمعیار ارزیابی آورده 

 هایی از استاندارد عملكرد آورده شده است:ادامه نمونه
رفه در ح"بررسی پمپ ها و سیاالت"استاندارد عملكرد جهت انجام كار: 1نمونه 

 ها طبقبررسی پمپ ها و سیاالت طبق چك لیست به طوری كه پمپ مكاترونیك:
 مشخصات كاركرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.

ریكی با الكت هایرسم مدارها و نقشه"استاندارد عملكرد جهت انجام كار: 2نمونه 
 در حرفه برق كار ماهر:"رایانه
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ه نحوی برداری ب كشی و در فرمت افزار نقشه مدارهای فرمان با نرمهای رسم نقشه
 IECرد اندام به كار رفته در آن با استئكه مطابق با نقشه دستی موجود بوده و عال

 مطابق باشد.
فه در حر"ریاولیه تراشكا اجرای عملیات"استاندارد عملكرد جهت انجام كار: 3نمونه 

 ماشین كار عمومی:
 تراشی( با استفاده از یشانیپ -تراشی لهپ -اجرای عملیات اولیه تراشكاری )روتراشی

 0/1لرانس تصورتی كه قطعه كار با دقت ابعادی با  تراش و ابزارهای تراش به ماشین
mm±  و پرداخت سطحRa 1/6 حاصل شود. 

 عمل(:)شامل تفكر و  (skills)مهارت 
ن ال روااعم توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آن ها و یا به عبارتی هماهنگی بین
د ارت یان مهحركتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوا

مشاهده  هستند كه در شكل زیرهایی روان حركتی دارای ویژگیهای . مهارتشودمی
ه هر ككاری حداقل سه و حداكثر شش مرحلۀ كاری وجود دارد می شود.در هر تكلیف 

نش د دامرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی كه انجام هر مهارت مستلزم كاربر
است و تعریف مذكور عملیاتی كردن مهارت را مد نظر دارد. بنابراین هر 

 د از چندین مهارت تشكیل شده باشد.توانمی شایستگی)تكلیف كاری(

 
 مهارت )بخش روان حركتی(های ویژگی - 2 شكل

 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
ذهنی، قدرت های عقالنی از قبیل كسب دانش، رشد مهارت –ذهنیهای به توانائی

 تجزیه تحلیل را دانش گویند.

 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 
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و  ش، عالئقطفی، ارزكه به جنبه احساسی و عا شودمینگرش به توانائی هایی گفته 
انائی ین نوع توا. توانائی مشاركت فعال توأم با عالقه مثالی از شودمینگرش مربوط 

 است. نگرش در واق  نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

 ایحتحهرابطه ارزشیابی با اس اندار  شا    ی و صالحیص 
نها راساس آباشد و بمرتبط  حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهای شارز

رای كه از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این امر ب تدوین شود )نه آن
د توانمی بیاز نظر فردی، ارزشیا.باشدمی یابی دقیق میزان توانایی فرد ضروریشارز

خاصی  شغلحرفه و كند تا وارد می منجر به صدور گواهینامه شود. به افراد كمك
بت ثنمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی را برای  شوند و در آن پیشرفت

 .ست دهدمتفاوت به دهای افراد در شرایط مختلف و زمانهای و شایستگی هاتوانایی
رای ریزی ب مهد در استخدام، ارتقاء و برناتوانمی یابیشاز نظر كارفرمایان ارز

و  یابیشزی ارزموآ داخلی به كار برده شود. از نظر مؤسسات مهارتهای آموزش
ر آموخته شده در برابهای ها و دانش روشی برای تعیین كیفیت مهارت سنجش،
 فراد،اواقعی مورد نیاز در یك حرفه است. با اعطای گواهینامه به های شایستگی

ا به افراد و آموزشی خود ری هابرنامهند توانای میی فنی و حرفه هنرستان ها
سه  توانمی مسیر حركت از دنیای كار به دنیای آموزشدر كارفرمایان ارائه نمایند. 

 (.3)شكل  نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد
 

 
 شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزشهای توالی استاندارد -3 شكل
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ذاری گای پایههای حرفهای ملی بر اساس سطوح صالحیتهای حرفهنظام صالحیت
 رود بهاین نظام است. برای وهای عمودی از ویژگیشده است. تحرک پذیری افقی و 

مان زارزشیابی در یك سطح از صالحیت، باید مدرک سطح صالحیت قبلی به همراه 
جش تجربی مورد نیاز كسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به تجربه كسب شده، سن

رت ( صوآغازین مبتنی بر استاندارد عملكرد گذشته )اما با سطح شایستگی باالتر
گام . در هنگیردمیو برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی تشخیصی صورت  گیردمی

 مشترک كه احرازهای تحرک افقی در داخل یك حرفه و یا حرف دیگر شایستگی
 .شودمیشده است مورد قبول واق  

 4استانداردهای عملكرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شكل 
 استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است. ازای نمونه
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 الف
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 ب

 از استاندارد ارزشیابی حرفه برای یك شایستگیای نمونه – 4شكل



 

261 

 ارزشیابی 

نی و لتبی یی  ر اصول حاکم بت ارزشیابی شیفیتحص لی یی
 یاآبوزش حشی و حتحه

 ایرفهحلكرد عمگیری باید استاندارد  ی )یعنی اندازهییابی باید واجد حداقل رواشارز
 ا بهرنداردها استااین باشد )یعنی بتواند پایایی گیری كند( و  انتخاب شده را اندازه

اگر ابزار  ارزشیابی كند(. و ناوابسته به یك مكان و یا دستگاه خاص صورت یكنواخت
یا ملی و  براساس استانداردهای محلی و – شودمییابی در سطح منطقه درست شارز

ت وسی  باشند. ضروری اسنتایج نیز دارای اعتبار  و -یا بانك سئواالت امتحان
ه كافی در زمینهای آموزش ،منطقه كارشناسان مراكز ملی سنجش و هنر آموزان

ه بد شده داریابی استانشیابی را دیده باشند. اگر ابزارهای ارزشمدیریت و طراحی ارز
ا بصورت متمركز تدوین شوند، الزم است این كار توسط متخصصان ارزشیابی و 

 قداردر م اند صورت پذیرد. خطاداردهای حرفه را تدوین كردهكمك افرادی كه استان
رزشیابی ا بود. ی ملی دارای اثرات منفی بسیاری خواهدهاآزموناعتبار  ی ویروا

 ها وای ناظر بر تحقق شایستگیپیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه
 د:باشیشرح زیر م ای ملی ایران بهها و صالحیت حرفهدستیابی به سطوح شایستگی

 ها در موقعیت در بهره گیری از شایستگی هاتنوع ابزارها و روش -1
 ای و عمومیهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی

 متنوع خواهد بود.
دارد استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استانای حرفههای مالک كسب شایستگی
 اری.عملكرد حرفه تكلیف ك

 واهد كافی و متنوع برای قضاوت ش -2
از  ارزشیابی به صورت مستمر و عملكردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالک گذر

وعمومی كسب مدرک براساس صالحیت ای دوره كسب استاندراد شایستگی حرفه
 خواهد بود.

 رزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یك از هنرجویانا - 3
اری و كگروه های دنیای كار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابیاز واقعیتاستفاده 
  ارزشیابی.

 ود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر خ -4
درصد قضاوت توسط هنرجو  20الی  10در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه 

 انجام خواهد پذیرفت. 
 و عمومی.ای حرفههای دی شایستگیتكالیف كاری همراه با سطح بن

 دم استفاده از شرایط اضطراب آور ع - 5
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذكر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد
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 (1آموزان و والدین در سنجش )ارزیابی همتامشاركت سایر دانش - 6
احی، فرآیندهای ساخت، طرآموزان برای سنجش قضاوتی در استفاده ازگروه دانش

 تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.
 فظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی ح -7

 .شودمیارزشیابی نهایی گروه كاری توسط تیمی از هنرآموز انجام 
 حور و فرآیند محوری منتیجه  - 8

 ییادگیری تلق -استاندارد عملكرد تكالیف كاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی
 .. برخی از نتایج باید در دنیای كار )كارآموزی( ارزشیابی شوندودشمی

 به كار گیری ارزشیابی فرآیند محور در كسب شایستگی ها
 اله كارگروهی و حل مس - 9

اله جدید جهت حل مسهای اجرای فرآیند ارزشیابی در بستر كارگروهی و موقعیت
 در زندگی.

 یادگیری  –رزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی ا - 10
 تفاقاارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملكرد 

 خواهد افتاد.
 ردی در سنجش تكالیف عملك -11

رفه حابی ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشی
 خواهدبود.

 سب كلیه شایستگی جهت اخذ صالحیتك- 12
گردد كه در می ایزمانی كه یك هنرجو شایسته دریافت مدرک صالحیت حرفه

 مانیتمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت كرده باشد. و در پودمان ز
 با ام كار راكه در تمامی كارها، شایستگی انج كندمیگواهینامه شایستگی دریافت 

 توجه به استاندارد عملكرد داشته باشند.
  

                                                   

ر کلی ست. به طوااز این نوع  شودمیهمتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام های زیابیار -1

  .شودمیجام همتا ان زیابیدر آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی است، برای حفظ روایی به صورت ار
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ای ههای سشجش و ارزشیابی با لوجه به زبان  ر آبوزشروش
 ای:حشی و حتحه

 . شودمیانجام ای سنجش آغازین: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه
 .گیردمیبرای اصالح یادگیری صورت : سنجش تكوینی

 . گیردمیمعموالً در محیط آموزش انجام  سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش كه
ای ها و سطوح صالحیت حرفهسنجش تراكمی: در انتهای تكالیف كاری و پودمان

 .گیردمیانجام 
 .شودمیسنجش تكمیلی: برای كارآموزی و كارورزی و عملیات میدانی انجام 

نوع  وای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهای حرفههای در نظام صالحیت
لبته . اشودمیمختلف زمانی استفاده های نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش

ورد مسنجش تراكمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر كار و حرفه 
 .گیردمیقرار ای توجه ویژه

 ابزارهای سشجش شا    ی:
سازی شده، بیهسنجش عملكردی شامل كتبی عملكردی، سنجش شناسایی، ش �

 ای و ...درجه 360های طوالنی مدت، سنجش كار، پروژهنمونه
-های درجهای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده •

 بندی، واق  نگاری و ...
نامه، تفكیك معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش �

 لیكرت، مصاحبه
ن ای...  كار، سنجش پیرو وكارفرما، مشاهده در حینسنجش تكمیلی: مصاحبه با  �

تفاده كار واقعی اس نظر در محیطنوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد
 .(گیردمی)در كارآموزی و كارورزی مورد استفاده قرار شودمی

ع و ... این نوای درجه 360سنجش همه جانبه )تركیبی(: شامل كارپوشه،  �
 .شودمییادگیری استفاده های كلی حوزهسنجش ها برای سنجش 

ا شی آشندان از آنجا كه شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ
هداف های شایستگی در ابرخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 1هستید، در جدول 

 ت.مهارتی)شامل تفكر و عمل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده اس
 های شایستگیبرخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه -1 جدول

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )تفكر(

 شناختيهاي مهارت 
بعد دانش و مهارت 

 شناختی
 تحلیل كردن به كار بستن

ارزشیابی 
 كردن

 آفریدن
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 ارزشیابی 

 الف:
   ■ ×■ ■ ■ +  دانش امور واقعی

   × ب: دانش مفهومی
■ 

 +   
▲▲ 

    
▲ ■ 

▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■   
 

■  ■  ■ 
 د:

 ●     دانش فراشناختی

 
 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل( 

 دقت اجراي مستقل تقليد
هماهنگي 

 حركت
 عادي شدن

●● 
■ 

●●●   
 

● ■ ●●●   
●●● 
 

 
 ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

 تبلور سازمانبندي ارزشگذاري واكنش دريافت

● 
 ■ 

●   
■ 

●  
■ 

●●◊ 
■ 

●●◊◊
■ 

 
 ابزارهای آزمون و سنجش:

-هاآزمون كوت  آزمون تشریحی دنی آزمون جور كر ×غلط -+ آزمون صحیح
 سنجش عملكردی مشاهده ایچند گزینه پاسخ
  پرسش ♦مصاحبه  ◊نقشه مفهومی▲فهرست وارسی  ●روبریك■كارپوشه

 پژوهش موردی گزارش درجه 360آزمون  پروژه نمونه كار شفاهی
 محك زنی ارائه ایفای نقش كارگروهی خودسنجی 
 طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:ه ب
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 انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی -5شكل 
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 ارزشیابی 

 یابیشبی وای بور  ارز
ا سنجش شایستگی انجام كار براساس استاندارد عملكرد رحرفه باید در ارزشیابی 

ه بباشد. با توجه ، مهارت و نگرش میدانشنماید. این شایستگی تركیبی از 
 یابی بههای مورد ارزها، شایستگیای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

و  اههارتمیابی ممكن است عالوه بر ارزشیابی شهای گوناگون خواهند بود. ارزصورت
نیز  اگری رهای دیكه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت هاییشایستگی

ز ابارتند ها عگویند: این مهارتهای محوری میگیری كند و به آنها مهارتاندازه
های اجتماعی و شهروندی، های زندگی شامل مهارتحساب، مهارتسواد و 
د سازی و براساس حرفه فرهای عام كاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
وری باشد به طمی لذا ارزشیابی به صورت كل نگر های مدیریت و كار آفرینی.مهارت

 ت.خواهد گرف فنی و غیرفنی در تحلیل كارها مورد توجه قرارهای كه شایستگی
 های سنجش و ارزیابی محتوی یك فرآیند و سیستم آموزش ورویكردها و روش
 ردد:بندی گهای مختلف دستهد براساس شاخصتوانمی ایتربیت فنی و حرفه

 یابیشهای بد ت  ی ارزوشر
های نكاستاندارد شده و بای هاآزمونیابی وجود دارد: شدو روش مدیریتی ارز

 اطالعاتی 

 استاندارد شده ي هاآزمون
استاندارد شده و سازمان  ایشایستگی حرفهی هاارزشیابیاین رویكرد شامل تدوین 
 مراكز ملی سنجشمستقیماً توسط  های متمركز است كه یادادن آزمون در موقعیت

گیرند. این روش اعتباربخشی آن را به عهده می مراكزكه این  و یا این شودمیانجام 
 UK ,Cityكه با مؤسساتی نظیر  شودمیمعموالً در كشورهای در حال توسعه انجام 

Guilds اند اند. این مؤسسات به كشورهای در حال توسعه كمك كردههمكاری كرده
  را تدوین كنند و یا اقتباس نمایند. هابرنامهی ارزشیابی مناسب این هابرنامهتا 

بزار نیز ا Ciscoوری نظیر میكروسافت و آ های فنخی شركتهای اخیر بردر سال
ان را در سطح جه موزی به كار برده شدهآی مهارتهابرنامهشده و یابی استانداردشارز

  نمایند. صادر ی مربوطه راهاگواهینامهند توانمی اند. این مؤسساتتولید كرده

 اطالعاتيهاي بانك
یابی شاالت ارزؤحرفه، بانك اطالعاتی شامل سدر این روش براساس استانداردهای 

. این بانك اطالعاتی شودمیتشكیل شایستگی حرفه براساس استاندارد عملكرد 
تا  گیردمیسسات آموزش و كارفرمایان( قرار ؤنف  )مانند م دراختیار تمام افراد ذی

م این كار خود را تدوین كنند. انجای هاارزشیابیبتوانند براساس این بانك اطالعات، 
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است كه استانداردهایی را تدوین  ملی سنجشمركز وجود كارشناسانی در مستلزم 
دهند كه چگونه از می آموزش ارائه دهندگان آموزشی،به  كارشناسانكرده است. این 
خود استفاده كنند. انجام این كار در كشورهای در ی هاارزشیابیاین اطالعات در 

 روایی و پایاییبخواهد دارای  هاآزمونصوصاً اگر حال توسعه بسیار مشكل است مخ
استاندارد به اقدامات امنیتی و كاركنان ی هاآزمونباشند. این روش نسبت به 

مستقیماً به تمام  توانمی االت این بانك راؤتخصصی كمتری احتیاج دارد. س
محتاج كارهای  هاآزموندر هر حرفه مرتبط كرد و تدوین و اجرای این  هافعالیت

دارای انعطاف بیشتری هستند زیرا در  هاآزموناداری عریض و طویل نیست. این 
اطالعات مربوط در بانك را تغییر داد،  توانمی صورت تغییر استانداردهای یك حرفه

در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمركز ثبت نام شوند و 
بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد و تا  گرددی آنها صادر هاگواهینامه

 .العمر نیز میسر شودیادگیری مادام

  هی شا    یبشدی و نمتهبقیاس
ر بارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی 

یی واناشایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و كسب ت
تگی گوناگونی برای ارزشیابی شایسهای ار در شغل و حرفه است. مقیاسانجام ك
 وجود دارد كه در جدول ذیل مشاهده می شود.ای حرفه
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 ارزشیابی 

 ستگي حرفهارزشيابي شاي -اي رتبهبندي مقياس

بندي مقياس
 شايستگي

 )گروه كاري( 

بندي مقياس
 شايستگي )كار(

 -محدوده انتظارات
شايستگي بندي مقياس

 جزء

بندي مقياس
ف شايستگي جزء

دي
ر

 

نیازمند آموزش: 
های نداشتن معیار

 مربوط به شایستگی كار
شایسته: داشتن 

مربوط به های معیار
 شایستگی كار

نیازمند آموزش: نداشتن 
مربوط به های معیار

 شایستگی كار
شایسته: داشتن 

مربوط به های معیار
 شایستگی كار

عدم شایستگی: كسب 
درصد  75حداقل  نكردن

انتظارات در سطح شایستگی 
 مورد نیاز

 75شایسته: كسب حداقل 
درصد انتظارات در سطح 

 شایستگی مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

نیازمند آموزش: كسب 
 60نكردن حداقل 

درصد انتظارات در 
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز
شایسته: كسب حداقل 

درصد و حداكثر  60
درصد انتظارات در  85

مورد سطوح شایستگی 
 نیاز

شایستگی كامل: كسب 
 85كردن حداقل 

درصد انتظارات در 
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز

نیازمند آموزش: كسب 
درصد  60نكردن حداقل 

انتظارات در سطح 
 شایستگی مورد نیاز

شایسته: كسب حداقل 
 85درصد و حداكثر  60

درصد انتظارات در سطح 
 شایستگی مورد نیاز

شایستگی كامل: كسب 
درصد  85داقل كردن ح

انتظارات در سطح 
 شایستگی مورد نیاز

: كسب 1سطح مقیاس 
درصد  60نكردن حداقل 

انتظارات در سطح شایستگی 
 مورد نیاز

: كسب 2سطح مقیاس 
درصد و حداكثر  60حداقل 

درصد انتظارات در سطح  85
 شایستگی مورد نیاز

: كسب 3سطح مقیاس 
درصد  85كردن حداقل 

شایستگی انتظارات در سطح 
 مورد نیاز

 2, 1های مقیاس
,3 

2 

كامال نیاز مند آموزش: 
كسب نكردن حداقل 

درصد انتظارات در  40
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز
نیازمند آموزش: كسب 

درصد و  40حداقل 
درصد  60حداكثر 

انتظارات در سطوح 

كامالً نیازمند آموزش: 
 40كسب نكردن حداقل 
درصد انتظارات در 

سطوح شایستگی مورد 
 نیاز

نیازمند آموزش: كسب 
درصد و  40حداقل 
درصد  60حداكثر 

انتظارات در سطوح 

: كسب 1سطح مقیاس 
درصد  40نكردن حداقل 

انتظارات در سطح شایستگی 
 مورد نیاز

: كسب 2سطح مقیاس 
درصد و حداكثر  40حداقل 

درصد انتظارات در سطح  60
 شایستگی مورد نیاز

: كسب 3سطح مقیاس 

 2, 1های مقیاس
 5 و 4و  3,

3 
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بندي مقياس
 شايستگي

 )گروه كاري( 

بندي مقياس
 شايستگي )كار(

 -محدوده انتظارات
شايستگي بندي مقياس

 جزء

بندي مقياس
ف شايستگي جزء

دي
ر

 

 شایستگی مورد نیاز
كسب حداقل : شایسته

درصد و حداكثر  60
در  درصد انتظارات 85

سطوح شایستگی مورد 
 نیاز

شایستگی كامل: كسب 
 85كردن حداقل 

درصد انتظارات در 
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز

 ورد نیازشایستگی م
كسب حداقل : شایسته

 85درصد و حداكثر  60
درصد انتظارات در 

سطوح شایستگی مورد 
 نیاز

شایستگی كامل: كسب 
درصد  85كردن حداقل 

انتظارات در سطوح 
 شایستگی مورد نیاز

درصد و حداكثر  60حداقل 
درصد انتظارات در سطح  80

 شایستگی مورد نیاز
: كسب 4سطح مقیاس 

درصد و حداكثر  80حداقل 
درصد انتظارات در سطح  90

 شایستگی مورد نیاز
: كسب 5سطح مقیاس 
درصد  90كردن حداقل 

انتظارات در سطح شایستگی 
 مورد نیاز

كامال نیاز مند آموزش: 
كسب نكردن حداقل 

درصد انتظارات در  40
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز
نیازمند آموزش: كسب 

درصد و  40حداقل 
درصد  60حداكثر 

انتظارات در سطوح 
 شایستگی مورد نیاز

كسب حداقل : شایسته
حداكثر  درصد و 60
درصد انتظارات در  85

سطوح شایستگی مورد 
 نیاز

شایستگی كامل: كسب 
 85كردن حداقل 

درصد انتظارات در 
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز

كامال نیاز مند آموزش: 
 40كسب نكردن حداقل 
درصد انتظارات در 

سطوح شایستگی مورد 
 نیاز

نیازمند آموزش: كسب 
درصد و  40حداقل 
درصد  60حداكثر 

تظارات در سطوح ان
 شایستگی مورد نیاز

كسب حداقل : شایسته
 85درصد و حداكثر  60

درصد انتظارات در 
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز
شایستگی كامل: كسب 

درصد  85كردن حداقل 
انتظارات در سطوح 
 شایستگی مورد نیاز

: كسب 1سطح مقیاس 
درصد  60نكردن حداقل 

انتظارات در سطح شایستگی 
 مورد نیاز

: كسب 2ح مقیاس سط
درصد و حداكثر  60حداقل 

درصد انتظارات در سطح  80
 شایستگی مورد نیاز

: كسب 3سطح مقیاس 
درصد و  80كسب حداقل 

در صد انتظارات  80حداكثر 
 در سطح شایستگی مورد نیاز

: كسب 4سطح مقیاس 
درصد و حداكثر 90حداقل 

درصد انتظارات در سطح  90
 شایستگی مورد نیاز

: كسب 5مقیاس سطح 
درصد  60كردن حداقل 

انتظارات در سطح شایستگی 
 باالتر از سطح مورد نیاز

 2, 1های مقیاس
 5 و 4 و 3,

4 
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 ارزشیابی 

بندي مقياس
 شايستگي

 )گروه كاري( 

بندي مقياس
 شايستگي )كار(

 -محدوده انتظارات
شايستگي بندي مقياس

 جزء

بندي مقياس
ف شايستگي جزء

دي
ر

 

كامال نیازمند آموزش: 
كسب نكردن حداقل 

درصد انتظارات در  40
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز
نیازمند آموزش: كسب 

درصد و  40حداقل 
درصد  60حداكثر 

انتظارات در سطوح 
 شایستگی مورد نیاز

كسب حداقل : شایسته
درصد و حداكثر  60
درصد انتظارات در  85

سطوح شایستگی مورد 
 نیاز

شایستگی كامل: كسب 
 85كردن حداقل 

درصد انتظارات در 
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز

كامال نیازمند آموزش: 
 40كسب نكردن حداقل 
درصد انتظارات در 

سطوح شایستگی مورد 
 نیاز

آموزش: كسب نیازمند 
درصد و  40حداقل 
درصد  60حداكثر 

انتظارات در سطوح 
 شایستگی مورد نیاز

كسب حداقل : شایسته
 85درصد و حداكثر  60

درصد انتظارات در 
سطوح شایستگی مورد 

 نیاز
شایستگی كامل: كسب 

درصد  85كردن حداقل 
انتظارات در سطوح 
 شایستگی مورد نیاز

: كسب 1سطح مقیاس 
درصد  60نكردن حداقل 

انتظارات در سطح شایستگی 
 مورد نیاز

: كسب 2سطح مقیاس 
درصد و حداكثر  60حداقل 

درصد انتظارات در سطح  80
 شایستگی مورد نیاز

: كسب 3سطح مقیاس 
درصد و  80كسب حداقل 

در صد انتظارات  90حداكثر 
 در سطح شایستگی مورد نیاز

: كسب 4سطح مقیاس 
درصد انتظارات در 90حداقل 
 شایستگی مورد نیاز سطح

 2, 1های مقیاس
 4و3,

5 

 

 حشی و غیت حشی شا ه حشی، هایارزشیابی  روس شا    ینیوه 
 مواد درسی كه ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از: �

 ور پایه دهم كارگاه نوآوری شامل الزامات محیط كار د غیر فنیهای شایستگی -1
ای رفهحخالق امدیریت تولید در پایه یازدهم و  ،نوینهای كاربرد فناوری ،كار آفرینی

 و كاردانش (ای در پایه دوازدهم )شاخه فنی و حرفه
ای، عناصر و زبان وه در پایه دهم شامل: نقشه كشی فنی رایانهدرس مشرک گر -2

 (ایحرفهبصری، آب، خاک و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و 
 یازدهم و دوازدهم  ،دهمهای ( پایهایحرفهساعته )شاخه فنی و  8های ارگاهك -3
 ، فیزیك، زیست و شیمیپایه شامل: ریاضیهای دروس شایستگی -4
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 روس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصید -5

باشد كه هر یك از مواد درسی موضوع ماده یك شامل پنج پودمان )فصل( می �
نرجو آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هباید برای هر یك از 

ها نبرای هر یك پودما نمره 20از صورت گیرد و در نتیجه یك نمره مستقل 
 گردد.می ثبت 

 

 
 

 20تا  0گردد و فقط یك نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشكیل می �
 گردد.ثبت می

ز تگی انمره ارزشیابی از كسب شایسبخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: 
  = عدم احراز شایستگی؛1) 3، 2، 1پودمان مورد نظر كه با سه نمره 

 گردد و نتیجه آن=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می3= احراز شایستگی 2
 .( 6)شكل  گرددمنظور می 5با ضریب 

 های كالسی وعالیتبخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر كه بر اساس انجام ف
ر دابتكار  خودارزیابی، بیتیهای آموزشی و ترنظم، مشاركت در فعالیت ،كارگاهی

ط قبولی شر نمره اختصاص پیدا خواهد كرد. 5تا  0... از  و تكالیف عملكردی درسی
 باشد.می 12در هر پودمان كسب نمره حداقل 

از سوی هنرجویان،  گیریتصمیمبا توجه به اینكه خودآگاهی، خودارزیابی و  �
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رف  كاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی  5نمره از  2هنرآموزان  گرددمیاست، توصیه 
ها، بایستی بر اساس توسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

تاب راهنمای وارد مطرح شده در كی درسی و مهاكتابمندرج در  هاارزشیابی
 هنرآموز انجام پذیرد.
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 دو واحد یادگیری تشكیل شده است. ساختار نمره یك پودمان كه از - 6شكل 
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 نمرات احتمالی كه برای هر پودمان ثبت می شود در شكل زیر نشان داده شده است:

 
 احتمالی ثبت شده برای هر پودماننمرات  -7شكل 
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یابی هر پودمان شامل یك تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزش �
های های شایستگی مطابق با شیوه مندرج در كتابپیشرفت تحصیلی از واحد

ه ثبت خواهد كرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره كالسی در مدرسدرسی صورت 
های شایستگی نمره خواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 پودمان به دست خواهد آمد.
، به منظور استقرار نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استاندارد در كشور �

ز ار یك هشایستگی را برای  استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویكرد
 و كاردانش تهیه شده است. ایحرفهی فنی و هاشاخهدروس در 

 

 
پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی برای كلیه  های ارزشیابیدكتاب استاندار -8شكل 

 های تحصیلیرشته
 

ارزشیابی مبتنی بر های بر اساس استاندارد دهینمرهاز هایی نمونه 9در شكل 
صنعت، خدمات، ای گروه بزرگ حرفههای مختلف رشتههای برای پودمانشایستگی 

 كشاورزی و هنر نشان داده شده است.
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 الف
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 ب
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 پ
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 ت

 مختلفهای بر شایستگی در رشته ازرشیابی مبتنیدهی از نمرههایی نمونه -9شكل 
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 5گردد كه در هر قبول اعالم می مبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس  �
ودمان نمره پ 5كسب كند. در این صورت میانگین  12پودمان درس نمره باالی 

ر دبه عنوان نمره كلی درس در كارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. 
اده را كسب نكند در آن م 12حداقل نمره  صورتی كه فرد در یك یا چند پودمان

واهد در سیستم برای او منظور خ 10آورد و نمره ینم درسی قبولی را بدست
ظر نهایی كه حداقل نمره مورد ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان شد.

در آن كسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی 
 حداقل برای یك بار امكان پذیر خواهد بود.

های تحصیلی در یك كاربرگ تحت هها رشتخالصه نمرات كسب شده در پودمان �
 حصیلی دیگر بهتنظیم و همراه با مدارک ت ایحرفههای عنوان گواهی شایستگی

 هنرجو تحویل داده خواهد شد.
 هنرجو همراه كتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در ندتوانمی هنرجویان �

این كتاب با هدف باشند.  داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را
بر  كاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی

شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یك 
كتاب همراه خواهند داشت و برای كلیه دروس مبتنی بر شایستگی كاربرد دارد 

 (. 10)شكل 
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 اهداف و ویژگی های كتاب همراه هنرجو - 10شكل 
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